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Background and Objectives: Gamification means the use of elements and mechanics of a
game in a non-game environment increasingly used in learning environments as a way to
increase student motivation and learning outcomes. While several studies have been
conducted to investigate the effectiveness of gamification in education, there are blind spots
regarding the precise application of gamification elements using new educational tools in
various educational fields. In this study, using the educational tools of Kahoot and Mentimeter
with a focus on the leaderboard, the effect of the elements of competition and cooperation
on learning and approach motivation of math lesson has been investigated.
Methods: The statistical population of the study included all grade 4 male students in
Divandarreh in the academic year 2020-2021. The study sample was selected using the
available sampling method from the classes of the city, consisting of two classes of 20 people
that placed in experimental groups. The research method was quasi-experimental with pretest, post-test design. The research instruments included researcher-made tests and Aminifar
and SalehSadeghpour’s motivation questionnaire whose reliability coefficients were
calculated with Cronbach's alpha criterion and found to be 0.93 for the test and 0.81 for the
approach motivation respectively. The learning environment of the experimental groups was
presented simultaneously and separately surveyed for ten sessions using the educational
tools of Kahoot and Mentimeter influenced by gamification’s elements of competition and
cooperation.
Findings: Mean and standard deviation indexes were used to evaluate descriptive statistics.
The difference between the mean pre-test and post-test learning of students who were
trained in a gamified environment using Kahoot the competition-based educational tools was
19.45; and in a gamified environment using Mentimeter educational tools based on the
cooperation element was 23.9. In the variable of approach motivation, the difference
between the mean of pre-test and post-test obtained in the gamified environment using
Kahoot educational tools based on the competition element was 4.95; and in the gamified
environment using Mentimeter educational tools based on the cooperation element was 8.1.
respectively. Based on the results of the Kolmogorov-Smirnov test, the variances were equal
and the normality of the data distribution was confirmed. According to the results of the
variance homogeneity test, since the significance level is greater than (0.05), the null
hypothesis based on variance homogeneity was confirmed and the assumption of variance
homogeneity was confirmed at a 95% confidence level. Data analysis by multivariate analysis
of covariance (MANOVA) in SPSS statistical package showed that with a significance level of
less than 0.05 and a 95% confidence level, there was a significant difference between the use
of Kahoot and Mentimeter educational tools based on competition and cooperation
gamification’s elements in learning and students' approach motivation. Therefore, the null
hypothesis is rejected; and the opposite hypothesis is based on the inequality of the average
learning rate and approach motivation in a gamified environment with a focus on the
leaderboard using the teaching tools of Kahoot and Mentimeter based on the elements of
competition and cooperation, was supported.
Conclusion: The results of this study indicated that the application of the Mentimeter
educational tool based on cooperation element, compared to Kahoot educational tool based
on competition element, has a more significant effect on student's learning and approach
motivation in the gamified environment. Therefore, it is better to design gamified learning
environments using a leaderboard based on cooperation rather than competition.
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مقاله پژوهشی

بازیوارسازی با جدول پیشتاران :تأثیر ابزارهای آموزشی مبتنی بر رقابت و مشارکت در یادگیری و انگیزه
رغبتی درس ریاضی
مهران محمدی ،زهره خوشنشین* ،نسرین محمدحسنی
گروه تکنولوژی آموزشی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران
چکیده
پیشیینه و اهداف :بازیوارساازی به معنای اساتااده از عناصار و مکانیکهای بازی در محیط غیربازی بهطور فزایندهای در
تاریخ دریافت 26 :فروردین 1400
تاریخ داوری 31 :خرداد 1400
تاریخ اصالح 27 :مرداد 1400
تاریخ پذیرش 6 :شهریور 1400

محیطهاای یاادگیری باهعنوان راهی برای افزایش انگیزه دانشآموزان و نتاایج یاادگیری باهکاار میرود .باا اینکاه تحقیقاا
متعددی با هدف بررسای اثربخشای بازیوارساازی در زمینه آموزش انجام شاده اسات؛ .اما در خصاو بهکارگیری دقیق
عناصاار بازیوارسااازی با اسااتااده از ابزارهای آموزشای جدید در زمینههای مختلف آموزشای ،نقاط کوری وجود دارد .در
مطالعه حاضر با بهرهگیری از ابزارهای آموزشی کاهو ( )Kahootو منتیمتر ( )Mentimeterبا تمرکز بر جدول پیشتازان
به بررسی تأثیر عناصر رقابت و مشارکت بر یادگیری و انگیزه رغبتی دانش آموزان در درس ریاضی پرداخته شده است.

واژگان کلیدی:

روشها :جامعه آماری تحقیق شاام کلیه دانشآموزان پسار پایه چهارم شاهرساتان دیواندره در ساال تحصایلی -1400
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 1399بود .نمونه مورد مطالعه با اسااتااده از روش نمونهگیری تصااادفی از بین کالسهای سااطش شااهر مشااتم بر دو
کالس 20ناره انتخاب و در گروههای آزمایش جایگذاری شادند .روش تحقیق ،شابه آزمایشای با طرح پیش آزمون-پس
آزمون بود .ابزار پژوهش شاام آزمونهای یادگیری محقق سااخته و پرساشنامه انگیزه امینیفر و صاالش صااد پور بود که
ضاریب پایایی آن با معیار آلاای کرونباخ برای آزمون یادگیری  0/93و انگیزه رغبتی  0/81محاسابه شاد .محیط یادگیری
گروههای آزمایش بهصور همزمان و جداگانه به مد ده جلسه با استااده از ابزارهای آموزشی کاهو و منتیمتر تحت
تأثیر عناصر بازیوارسازی رقابت و مشارکت قرار گرفتند.
یافتهها :برای بررسای آمار توصایای از شااخ های میانگین و انحراف معیار اساتااده شاد .اختالف میانگین پیشآزمون و
پسآزمون یادگیری دانشآموزانی که در محیط بازیوارساازی شاده با اساتااده از ابزار آموزشای کاهو مبتنی بر عنصار
رقابت آموزش دیده بودند  19/45و در محیط بازیوارساازی شاده با اساتااده از ابزار آموزشای منتیمتر مبتنی بر عنصار
مشااارکت  23/9بود .در متغیر انگیزه رغبتی اختالف میانگین پیشآزمون و پسآزمون در محیط بازیوارسااازی شااده با
اساتااده از ابزار آموزشای کاهو مبتنی بر عنصار رقابت  4/95و در محیط بازیوارساازی شاده با اساتااده از ابزار آموزشای
منتیمتر مبتنی بر عنصار مشاارکت  8/1بهدسات آمد .براسااس نتایج بهدسات آمده از آزمون کولموگروف -اسامیرونف
برابری واریاانسهاا برقرار بود و نرماال بودن توزیع دادههاا تاأییاد گردیاد .باا توجاه باه نتاایج حااصااا از آزمون همگنی
واریانسها ،از آنجاکه ساطش معناداری بزرگتر از ( )0/05می اسات؛ فرض صاار مبنی بر همگنی واریانسها مورد تأیید قرار
گرفته و در ساطش اطمینان  95درصاد ماروضاه همگنی واریانس ها مورد تأیید قرار گرفت .تجزیهوتحلی دادهها به روش
تحلی کوواریانس چند متغیره (مانکووا) در بساته آماری  spssنشاان داد ،با ساطش معناداری کوچکتر از  0/05و در ساطش
اطمینان  95درصاد بین اساتااده از ابزارهای آموزشای کاهو و منتیمتر مبتنی بر عناصار بازیوارساازی رقابت و مشاارکت
در یادگیری و انگیزهرغبتی دانشآموزان تااو معنادارتری وجود داشاته اسات .لذا فرض صاار رد و فرض مقاب مبنی بر
عدم برابری میانگین میزان یادگیری و انگیزه رغبتی در محیط بازیوارساازی شاده با تمرکز بر جدول پیشاتازان با اساتااده
از ابزارهای آموزشی کاهو و منتیمتر مبتنی بر عناصر رقابت و مشارکت ،پذیرفته شد.
نتیجهگیری :نتایج حاص از این تحقیق نشان داد استااده از ابزار آموزشی منتیمتر مبتنی بر عنصر مشارکت نسبت به
ابزار آموزشی کاهو مبتنی بر عنصر رقابت بر یادگیری و انگیزه رغبتی دانشآموزان در محیط بازیوارسازی شده تأثیر
معنادارتری داشته است .از این رو بهتر است طراحی محیطهای یادگیری بازیوارسازی شده با بهرهگیری از جدول پیشتازان
مبتنی بر مشارکت و نه رقابت باشد.
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مقدّمه
همهگیری کووید  19تأثیر جهانی در بخشهای مختلف زندگی فردی و
اجتماعی ،از جمله آموزش ،بهداشت ،اقتصاد و سیاست داشته است.
دنیای آموزش خواسته یا ناخواسته ،دستخوش تغییرا قاب تأملی شده
است .در چنین شرایطی که امکان حضور دانشآموزان در مدارس وجود
ندارد ،لزوم تغییر الگوهای تدریس از یادگیریهای مرسوم به یادگیری
آنالین و استااده از روشهای کارآمد تدریس نیاز هر مربی و معلمی در
سراسر جهان است .معلم بهروز میتواند با تسلط بر فناوریها ،روشها و
استااده از ابزارهای آموزشی جدید بهصور آنالین پشتیبانیهای الزم
را از یادگیری دانشآموزان داشته و از تداوم فعالیتهای یاددهی-
یادگیری اطمینان حاص کند ].[1
بهبود فرآیند یادگیری با استااده از روشهای کارآمد همواره یکی از
مسائ اساسی در نظامهای آموزشی بوده است .ایجاد تغییر و استااده از
روشهای یادگیری فعال میتواند در متناسبسازی محتوا و روشهای
آموزش نقش مهمی داشته باشند ] .[2توسعه ابزارهای آموزشی آنالین
صور های جدیدی از آموزش و فرایندهای یاددهی -یادگیری را در
جهان عرضه کرده است .استااده از این ابزارها باعث ایجاد تغییر و
تحوال سریعی در نظامهای آموزشی شده است ].[5
معلمان بهعنوان عامالن اصلی تعلیموتربیت مانند سایر گروههای
حرفهای شایسته است بپذیرند ،با آموزشهای اولیه و روشهای سنتی
نمیتوان در کار تدریس موفق شد .آنها باید این تغییر و تحوال را
بپذیرند و در روشهای خود بازنگری کنند.
پایین بودن سطش یادگیری دانشآموزان و افزایش افت تحصیلی آنها در
دروس پایه مانند ریاضی همواره یکی از مسائ اساسی در نظامهای
آموزشی بوده است] .[3بررسی عملکرد ریاضی دانشآموزان کشور ایران
در مطالعا بینالمللی تیمز ) (TIMSSاز سال  1995تا  2015و مقایسه
آن با روند عملکرد دانشآموزان کشورهای منطقه بیانگر آن است که
تالشهای موجود برای تحقق هدفهای آموزشی در حوزه ریاضی
موفقیتآمیز نبوده است ] .[8,7,4بهرهگیری از روشهای فعال تدریس
و ایجاد تغییر و نوآوری با استااده از ابزارهای آموزشی نوین میتواند در
متناسبسازی محتوا و افزایش انگیزه نقش مهمی داشته باشند ].[33
انگیزه به حالتهای درونی یک موجود زنده برای هدایت رفتار او به سوی
نوعی هدف مشخ

گاته میشود ] .[31انگیزه ریاضی در دو سطش

انگیزه رغبتی ( )approach motivationو انگیزه اجتنابی
 )motivationبررسی شده است .انگیزه رغبتی را بهعنوان نیرو دهنده
( avoidance

رفتار ،هدایتکننده رفتار ،محرك مثبت و انگیزه اجتنابی را بهعنوان
نیرودهنده رفتار ،رفتار دوریگزین و محرك منای میتوان تعریف کرد
] .[9در حال حاضر بازیوارسازی یا گیمیایکیشن ( )Gamificationیکی
از روشهای نوینی است که میتواند انگیزه را افزایش دهد و مشارکت و
یادگیری کاربران را تقویت کند ].[34
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بازیوارسازی بهمعنای استااده از عناصر و مکانیکهای بازی یا القای حس
بازی به یک محیط غیر بازی در زمینههای گوناگون جهت ایجاد انگیزه
و جذب افراد در انجام فعالیتهای خا یا ح مسائ  ،بهعنوان یکی از
روشهای فعال یادگیری بهکار گرفته شده است ] .[24بازیوارسازی برای
اولین بار در سال  2002میالدی ابداع شد؛ اما تا سال  2010چندان
مورد استقبال قرار نگرفت .در سال  2011تحقیقا و مطالعا
دانشگاهی فراوانی درباره آن آغاز شد .اگرچه با گذشت زمان هنوز
تعدادی از نهادهای آموزشی از آن ،بهعنوان یک رویکرد آموزشی بهره
نمیگیرند؛ اما واقعیت این است که در جاهایی که از بازیوارسازی
استااده شده ،نتایج خوبی بهدست آمده است ] .[6از ویژگیهای
بازیوارسازی به منظور ایجاد انگیزه در یادگیرندگان دورههای آموزشی،
درگیر کردن و همراه ساختن دانشآموزان در طول مد فرآیند کالس،
افزایش پیشرفت تحصیلی ،کاهش فراموشی موارد یادگرفته شده ،ارتباط
آموزشهای داده شده با دنیای واقعی و ارتقای سطش یادگیری استااده
شده است [.]4،12،13
بازیوارسازی از جمله مباحث چالش برانگیز در سالهای اخیر بوده است،
با بهکارگیری مناسب آن میتوان با افزایش کارایی و تعام  ،موجب
یادگیری بهتر مشارکتکنندگان در محیطهای یادگیری شد ].[33
طراحان از مزایای بازیوارسازی برای ایجاد انگیزه در انجام فعالیتها
استااده میکنند ] .[32نحوه مشارکت شرکتکنندگان در فعالیتهای
گوناگون با استااده از بازیوارسازی سازماندهی میشود .با این حال ،یکی
از چالشهای طراحان بازیوارسازی تعیین نحوه مشارکت
شرکتکنندگان است ] [30که بهمنظور بررسی تأثیر بازیوارسازی بر
انگیزش و یادگیری پژوهشهایی متعددی در داخ و خارج کشور انجام
شده است که بهطور خالصه مرور میشوند:
در پژوهشی تأثیر استااده از بازیوارسازی بر انگیزش و یادگیری کارکنان
در دوره آموزش مدیریت مشارکتی شرکت نات و گاز پارس استان تهران
به روش شبه تجربی از نوع طرح پیشآزمون -پسآزمون با گروه گواه
توسط صاایی موحد و ریختهگرزاده انجام گردید .ابزار مورد استااده این
پژوهش پرسشامه محققساخته سنجش انگیزش یادگیری و پرسشامه
سنجش یادگیری بود .یافتههای حاص از تجزیهوتحلی دادههای
پژوهش نشان داد بهکارگیری روش بازیوارسازی بر انگیزش و یادگیری
کارکنان در دوره آموزش مدیریت مشارکتی در شرکت نات و گاز پارس
مؤثر بوده است ] .[6در مطالعهای به بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر
بازیهای رایانهای چندکاربره تحت وب بر یادگیری و انگیزش
دانشآموزان پسر توسط اسمعیلیگوجار ،علیآبادی و پورروستائی
اردکانی پرداخته شد.
پیشرفت تحصیلی درس ریاضی در مبحث کسرها با آزمون یادگیری و
میزان انگیزۀ دانشآموزان بهوسیله پرسشنامۀ کلر اندازهگیری شده
است .نتایج تحلی دادهها با آزمون تحلی کوواریانس نشان داد بازیهای
آموزشی رایانهای چند کاربره تحت وب بر یادگیری و انگیزش (عالقه،
ارتباط ،رضایت ،انتظار) دانشآموزان پایۀ سوم مؤثر است و امکان ایجاد
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ارتباط بین یادگیرندگان در محیطی سرگرم کننده و جذاب را فراهم
میکند؛ بنابراین میتوان از آنها بهعنوان ابزاری آموزشی استااده کرد
].[5
مورشهوسهرا و همکاران ( )Morschheusera, et alدر آزمایش میدانی
به مطالعه تأثیر همکاری و رقابت بر میزان مشارکت شرکتکنندگان
پرداختند .یافتهها حاکی از آن است طراحان برای افزایش تمای کاربران
باید مشارکت را به جای رقابت در نظر داشته باشند و رقابت بین تیمی
منجر به لذ بیشتر و افزایش مشارکت میشود .پژوهشگران این مطالعه
در خصو نقش انواع رقابت در بازیوارسازی بیان داشتندکه طراحان و
مجریان به جای مسابقا معمولی که بین افراد برگزار میشود ،بهتر
است بازیوارسازی را در قالب مشارکت پیاده کنند ] .[20کوتب و ابراهیم
( )Kotob & Ibrahimتأثیر بازیوارسازی بر انگیزه و پیشرفت دانشآموزان
در یادگیری زبان را مورد مطالعه قرار دادند .این پژوهش با استااده از
طرح پیشآزمون-پسآزمون در یک کالس عرب زبان طی یک دوره سه
هاتهای در مدرسهای در نبیاتیه لبنان در یک کالس پایه سوم انجام
گردید .بهمنظور بازیوارسازی کالس درس از عناصری مانند امتیاز ،سطش،
نشان و سایر استااده شده بود .ضمن مصاحبه کتبی و شااهی برای
ارزیابی میزان پیشرفت دانشآموزان ،قب و بعد از راهبردهای مورد
استااده پرسشنامهای برای سنجش انگیزه تکمی شد .نتایج حاکی از
آن است که یک فضای یادگیری بازیوارسازی شده توانایی افزایش انگیزه
دانشآموزان را دارد .اکثر شرکتکنندهها از شرکت و به پایان رساندن
مشق شب خود هیجانزده شدند .نتایج همچنین نشان میدهد که
بازیوارسازی توانایی تغییر در درك دانشآموزان و پیشرفت در یادگیری
آنها را دارد ].[17
الخاطب ( )Al Khateebدر پژوهشی به مطالعه تأثیر بازیهای موبای در
پیشرفت ریاضی دانشآموزان پایه چهارم پرداخته است .ابزار پژوهش
یک آزمون پیشرفت ریاضی  30سوال چهارگزینهای بود که در یک نمونه
آماری شام  66دانشآموز کالس چهارم در شهر زرقا (اردن) توزیع شد
و بازیهای آموزشی موبای را در گروه آزمایشی بهعنوان متغیر مستق
بهکار گرفت .در گروه کنترل به روش سنتی آموزش داده شد .در این
مطالعه نتایج حاص از تحلی دادهها نشان میدهد ،استااده از بازیهای
موبای

بهعنوان یک روش مؤثر برای ارائه پشتیبانی آموزشی از

دانشآموزان مؤثر بوده و میزان تأثیر استااده از بازیهای موبای در
پیشرفت ریاضی دانشآموزان به میزان قاب توجهی معنادار است ].[10
پژوهشی با هدف بررسی تأثیر روش بازیوارسازی بر پیشرفت و نگرش
ریاضی توسط ترکمن و سویباس ( )Turkmen & Soybasانجام گردید.
مطابق با این هدف ،موضوع کسر بهعنوان بخش بازیوارسازی انتخاب
شده و شبکه اناورماتیک آموزش ،بازیها و برنامههای کاربردی بهعنوان
مواد آموزشی استااده شدهاند .پنجاه دانشآموز پایه پنجم در کالس
ریاضی مشتم بر  28دانشآموز در گروه آزمایش و  22دانشآموز در
گروه کنترل حضور داشتند .تجزیهوتحلی نتایج آماری تااو معنیداری
بین نمرا

نگرش دانشآموزان در گروههای آزمایش و کنترل نشان
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نداده است .اما پیشرفت دانشآموزان در گروه آزمایش نسبت به
دانشآموزان گروه کنترل بیشتر است ].[22
هورسن و باس ( )Hursen & Basدر مطالعهای به بررسی تأثیر برنامههای
بازیوارسازیشده بر انگیزه یادگیری دانشآموزان پرداختهاند .در این
پژوهش دادهها با ترکیبی متشک از روشهای کمّی و کیای جمعآوری
شد .انگیزه دانشآموزان برای یادگیری از طریق دادههای کمّی و نظرا
دانشآموزان در مورد استااده از برنامههای بازیوارسازی شده از طریق
دادههای کیای جمع آوری شده است .نتایج این مطالعه نشان داد
برنامههای بازیوارسازی شده بر انگیزه یادگیری دانشآموزان تأثیرا
مثبتی داشته است ] .[14بهمنظور تجزیهوتحلی تسلط دانشآموزان
مقطع ابتدایی بر مهار ضرب ریاضی مبتنی بر بازیوارسازی پژوهشی
توسط ویدودو و رهایو ( )Widodo & Rahayuانجام شد .شرکتکنندگان
در این پژوهش دانشآموزان پایه سوم مقطع ابتدایی در پورواکارای
اندونزی بودند .نتایج این تحقیق حاکی از وجود تااو معناداری بعد از
اعمال بازیهای مصنوعی سطش متوسط ،در تسلط دانشآموزان دوره
ابتدایی بود و همه دانشآموزان با یادگیری ریاضیا بازیوارسازی شده
درگیری عاطای پیدا کردند] .[23در حالی که تحقیقا متعددی با هدف
بررسی اثربخشی بازیوارسازی انجام شده است .به دلی جدید بودن این
حوزه علمی ،نظریهها و مدلهای چندانی در دسترس نیست ].[33
همچنین در خصو تأثیر به کارگیری ابزارهای آنالین مبتنی بر عناصر
بازیوارسازی در زمینههای آموزشی ،مطالعا کمی صور گرفته است
و هنوز نقاط کوری برای پاسخگویی وجود دارد .در این مطالعه با
بهرهگیری ابزارهای آموزشی کاهو و منتیمتر با تمرکز بر جدول
پیشتازان به بررسی تأثیر عناصر بازیوارسازی رقابت و مشارکت بر
یادگیری و انگیزه رغبتی درس ریاضی پرداخته شده است.

طرح پژوهش
پژوهش حاضر از نوع شبهآزمایشی ،با طرح پیشآزمون-پسآزمون است.
این پژوهش در زمان همهگیری کرونا ویروس که فعالیت مدارس
بهصور نیمه حضوری بود ،انجام شده است .از آنجاکه امکان وجود گروه
گواه به شک سنتی و معمول وجود نداشت ،این پژوهش با دو گروه
آزمایش انجام شده است .این تحقیق با توجه به اهداف مورد مطالعه و
به دلی تأثیر ا آن در حوزه آموزش و یادگیری از نوع تحقیقا
کاربردی است .در ابتدای پژوهش دانشآموزان در پیشآزمونهای
یادگیری و انگیزه پیشرفت شرکت داشتند .در ادامه گروههای آزمودنی
بهصور تصادفی در یکی از گروههای آزمایش قرار گرفتند .گروهای
آزمایش به مد ده جلسه در طول یک ماه در اوای سال تحصیلی
 1399-1400تحت تأثیر ابزار آموزشی کاهو و منتیمتر مبتنی بر
عناصر بازیوارسازی رقابت و مشارکت قرار گرفتند .پس از اتمام جلسا
آزمودنیها در پسآزمونهای یادگیری و انگیزه پیشرفت شرکت نمودند.
در پایان دادههای بهدست آمده در دو بخش آمار توصیای و آمار
استنباطی مورد تجزیهوتحلی قرار گرفت.
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جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری پژوهش شام تمام دانشآموزان پسر پایه چهارم ابتدایی
شهرستان دیواندره بود ،که در سال تحصیلی  1399-1400مشغول به
تحصی بودند .بهمنظور تعیین نمونه پژوهش فهرستی از کالسهای پایه
چهارم مدارس ابتدایی پسرانه سطش شهر جمعآوری شد( 8کالس).
اسامی کالسهای پایه چهارم برای انتخاب تصادفی روی کاغذ نوشته و
بهطور تصادفی دو کالس انتخاب شد .پس از برگزاری پیشآزمون
بهصور تصادفی گروههای آزمایش انتخاب شدند .نمونه آماری پژوهش
در مجموع شام  40نار از دانشآموزان پایه چهارم بود.

محیط بازی شده است .در طول مد اجرای پژوهش نقشه بازی در
اختیار شرکتکنندگان قرار داشت و پس از هر چالش جایگاه آواتار بازی
مورد یادآوری قرار می گرفت.

ابزار گردآوری اطالعا
بهمنظور سنجش یادگیری دانشآموزان از یک آزمون محقق ساخته
استااده شد .این آزمون شام 15سؤال تشریحی با پنج طیف لیکر
(خیلیخوب ،خوب ،قاب قبول ،نیازبهتالش و غیرقاب قبول) از درس
ریاضی پایه چهارم ابتدایی بود که با توجه به سطش پاسخگویی دانشآموز
نمره قرار داده میشود .بهمنظور اعتبار بیشتر نمرهگذاری ،آزمون توسط
دو معلم بررسی شد .روایی محتوایی و صوری آزمون یادگیری از منظر
واضع بودن ،قاب فهم بودن و ارتباط داشتن با مطالب انتخابی توسط
تعدادی ( 6نار) از معلمین با سابقه در پایه چهارم بررسی شد و مورد
تأیید اساتید دانشگاهی قرار گرفت .آزمون یادگیری توسط  15نار از
دانشآموزان در دسترسی که در پژوهش اصلی حضور نداشتند ،تکمی
شد .با تحلی دادههای آزمون یادگیری در نرمافزار  SPSS24مقدار ضریب
آلاای کرونباخ برای این آزمون عدد  0/939بهدست آمد .برای
اندازهگیری انگیزش پیشرفت تحصیلی از پرسشنامه امینیفر و صالش
صاد پور ( )2010در پیشآزمون و پسآزمون استااده شد است .این
پرسشنامه دارای  23گویه براساس مقیاس لیکر متشک از انگیزه
رغبتی و انگیزه اجتنابی از کامالً مخالام تا کامالً موافقم است ،در این
پژوهش تنها از  12سؤال بخش انگیزهرغبتی استااده شد .مقدار ضریب
آلاای کرونباخ برای انگیزه رغبتی عدد  0/818حاص شد.

N of Items
15
15

.818

نقشه بازی شام  20مرحله است که در هرکدام از مراح با استااده از
ابزارهای آموزشی کاهو و منتیمتر یک چالش ریاضی به دانشآموزان
ارائه شده است .در مراح  8و  14یک ایکون ساعت دیده میشود .که
بیانگر اهمیت زمان در این دو مرحله از بازی است .پس از مراح  6و
14در مسیر بازی شیشههای انرژی در نظر گرفته شده است .با رسیدن
شرکتکنندگان به این مراح به آنها نوعی پاداش کوچک داده میشود.
برای پایان بازی صندقچه اسرار با پاداش بزرگ در نظر گرفته شده است.

بازیوارسازی گروه مشارکت
بازیوارسازی در گروه مشارکت با کمک ابزار آموزشی منتیمتر با تأکید
بر مشارکت تمامی اعضای این گروه انجام شد .منتیمتر یک ابزار مبتنی
بر وب است که بهراحتی میتوان با سیستمهای رایانه شخصی یا
دستگاههای تلان همراه از آن استااده کرد .معلمان میتوانند پس از
ثبت نام در سایت منتیمتر ( ،)www.mentimeter.comارائههای تعاملی
ایجاد کنند ].[25

جدول  :1تحلی پایایی
Table 1: Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
.939

شک  :1نقشه بازی
Fig. 1: Game Map

variables
Learning
Approach
Motivation

روش اجرای پژوهش
در این پژوهش با بهرهگیری از ابزارهای آموزشی برخط کاهو و
منتیمتر مبتنی بر عناصر بازی ،جهت بازیوارسازی محیط یادگیری
تالش شد .هریک از محیطهای یادگیری شام نقشه بازی و یک جدول
پیشتازان بود ،که توسط خود نویسندگان متناسب با اهداف پژوهش
طراحی شده بود .نقشه بازی ،مسیری خاکی در میان یک دره را نشان
می دهد که در ابتدای مسیر آواتار بازی پس از عبور از یک پ وارد

شک  :2محیط منتینتر با امکان طراحی سواال متنوع
Fig. 2: Mentimeter environment with the possibility of designing various
questions

زهره خوشنشین و همکاران

این ابزار آنالین قالبی شبیه به پاورپوینت دارد؛ اما اسالیدهای متنوع آن
روشهای مختلای را برای پاسخ دانشآموزان در نظر گرفته است.
منتیمتر معلمان را قادر میسازد تا پاسخ دانشآموزان را بهصور
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بعدی صعود کنند .با مشارکت میان دانشآموزان سطش یادگیری توسط
خود آنها ارتقا مییافت .در پایان مراح بازی ک کالس به دلی
همکاری و مشارکت خوبی که داشتند ،مورد تقدیر قرار گرفت.

ناشناس دریافت کنند ] .[26ازاینرو در طول مراح بازی در گروه
مشاکت آنچه که اهمیت داشت به حداق رسیدن پاسخهای اشتباه و
افزایش مشارکت همگانی بود .با رسیدن به هر مرحله به دانشآموزان
یک چالش ریاضی داده میشد .شرط ورود به مرحله دیگر ح چالش
توسط تمام دانشآموزان کالس بود .ازآنجاکه نمایش پاسخها در
منتیمتر بهصور ناشناس بوده و هویت فرد پاسخدهنده مشخ
نیست .اهمیت پاسخ صحیش بیشتر نمایان میشود .دانشآموزان به این
نکته واقف بودند ،درصور وجود پاسخ اشتباه نمیتوانند به مراح باالتر
بازی صعود کنند .ازاینرو یکدیگر را کمک میکردند تا همه کالس در
پاسخ دادن به چالش تسلط الزم را بهدست آورند .در شک  3پاسخ اولیه
دانشآموزان به سؤال یکی از مراح بازی نشان داده شده است.
همانطورکه در این تصویر قاب مشاهده است؛ تعدادی از دانشآموزان
به سؤال پاسخ اشتباه دادهاند .در این مرحله دانشآموزان با یکدیگر
مشارکت خواهند داشت تا بار دیگر به سؤال پاسخ دهند ..در هر مرحله
از بازی نمایش سؤوال و بررسی مجدد پاسخها یک یا دو مرتبه تکرار
میشود تا همه دانشآموزان به پاسخ صحیش میرسیدند.

شک  :4جدول پیشتازان در گروه بازیوارسازی شده مبتنی بر مشارکت
Fig.4: Leaderboard in gamification group based on cooperation

بازیوارسازی گروه رقابت
بازیوارساازی در گروه رقابت با کمک ابزار آموزشای کاهو انجام شاد.
کاهو یک ابزار آموزشای مبتنی بر بازی و تحت وب اسات که در ساال
 2012توساط شارکت اوساولو ( )OSOLOدر نروژ ایجاد شاده اسات ].[29
این ابزار آموزشااای منبع بااز بوده و معلماان میتوانناد باا اساااتاااده از
امکااناا قرارداده شاااده و ساااؤاال متنوع ،طرحهاایی برای آزمون،
شک  :3پاسخگویی دانشآموزان در گروه بازیوارسازی شده با ابزار آموزشی منتیمتر
مبتنی بر مشارکت

نظرخواهی و بحث به صور بازی ایجاد کنند ].[27

Fig. 3: Students’ responses in gamified group with Mentimeter cooperation
based educational tool

برای گروه مشارکت یک جدول پیشتازان (شک  )4طراحی شده بود که
در سمت چپ جدول اعداد یک تا بیست نوشته شده است .این اعداد
بیانگر مراح یک تا بیست نقشه بازی بود .در مقاب هر عدد به تعداد
دانشآموزان ستاره قرار داده شده است .با استااده از رنگ یکسان برای
هر مرحله این باور القا میشود که ک ستارههای آن مرحله به همدیگر
متص هستند .پس از هر مرحله ک ستارهها که نشاندهنده همه
دانشآموزان بود ،رنگ میشد .دانشآموزان به یکدیگر کمک میکردند
تا همه کالس پاسخ به چالش را یاد بگیرند ،دلی رغبت دانشآموزان به
کمک کردن به دیگران را میتوان در پاداشهای کوچک مراح  6و14
و پاداش پایانی جستجو کرد .در صور وجود پاسخ اشتباه دانشآموزان
با مشارکت خود سایرین را کمک میکردند تا هرچه سریعتر به مرحله

شک  )5محیط کاهو با امکان طراحی سؤاال متنوع
Fig. 5: Kahoot environment with the possibility of designing various questions

در این گروه ارائه بازی به دانشآموزان بهصور همزمان انجام میگرفت.
محقق با دادن کد به دانشآموزان اجازه ورود آنها به محیط بازی را
میداد .برای بهرهگیری از ابزار آموزشی کاهو چه در خانه و چه در
کالس درس نیاز به اینترنت و جدول پیشازان (شک  )7بود .دانشآموزان
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از طریق سیستمهای خود وارد محیط بازی شده و با مشاهده چالش،
پاسخ خود را انتخاب میکردند.

شک  :6نمونه سواال ارائه شده در گروه بازیوارسازی شده با ابزار آموزشی کاهو
مبتنی بر رقابت
Fig. 6: Sample questions presented in gamified group with Kahoot competition
based educational tool

یکی از ویژگیهای ابزار آموزشی کاهو امتیازبندی پاسخهای
دانشآموزان است؛ بهگونهای که پاسخهای درستی که سریعتر ارسال
شده باشند ،امتیاز بیشتری دریافت خواهند کرد ] .[28در گروه رقابت با
رسیدن به هر مرحله به دانشآموزان یک چالش ریاضی داده میشد.
دانشآموزان باید در رقابت با یکدیگر تالش میکردند سریعتر پاسخ
سؤاال را بهدست آورند .در شک  6نمونهای از سؤاال ارائه شده در
گروه بازیوارسازی شده با ابزار آموزشی کاهو مشاهده میشود.
برای گروه رقابت نیز یک جدول پیشتازان (شک  )7طراحی شده بود که
در سمت چپ جدول اعداد یک تا بیست نوشته شده است .این اعداد
بیانگر مراح یک تا بیست نقشه بازی بود .برای هر دانشآموز ستونی
ویژه با بیست ستاره در نظر گرفته شده بود .نام هر دانشآموز در پایین
ستون نمایش داده میشود .نحوه کسب امتیاز جدول پیشتازان در گروه
رقابت به اینصور بود که در هر مرحله سه دانشآموزی که بیشترین
امتیاز را بهدست آورده بودند ،ستاره دریافت میکردند .دانشآموزان
تعداد ستارههای خود را در جدول پیشتازان مشاهده می کردند .آنها
تالش داشتند تا در پاسخگویی به سؤاال جزو نارا برتر باشند.
مشاهده تعداد ستارههای دریافتی و جایگاه هر دانشآموز در جدول
پیشتازان رقابت آنها را تشدید میکرد .در مراح  6و  14و پایان بازی
دانشآموزانی که توانسته بودند ،در مجموع بیشترین ستاره را بهدست
آورند ،پاداش دریافت نمودند.

نتایج و بحث
دادههای بهدست آمده در دو سطش آماره توصیای و استنباطی مورد
تجزیهوتحلی قرار گرفت .در بخش آماره توصیای شاخ های میانگین
و انحراف استاندارد مورد بررسی قرار گرفت.

شک  :7جدول پیشتازان در گروه بازیوارسازی شده مبتنی بر رقابت
Fig.7: Leaderboard in gamification group based on competition

جدول :2آماره های توصیای متغییر های پژوهش
Table 2: Descriptive statistics of research variables
Mean
Std. Deviation
Variables

Post test

Per
test

Post
test

Per
test

n

1.98

3.37

54.15

30.25

20

Cooperation

3.51

3.18

50.80

31.35

20

Competition

2.42

1.84

49.25

41.15

20

Cooperation

2.30

2.54

44.55

39.60

20

Competition

Learning

Approach
Motivation

به دنبال توصیف نمرا پیشآزمون و پسآزمونهای انگیزش و یادگیری
گروههای بازیوارسازی با ابزارهای آموزشی کاهو و منتیمتر مبتنی بر
رقابت و مشارکت ،اختالف نمرا پسآزمونها مورد بررسی قرار گرفت.
ابتدا به بررسی نرمال بودن دادهها پرداخته شد.
نرمال بودن دادهها :بهمنظور بررسی نرمال بودن توزیع دادهها و انتخاب
آزمون آماری مناسب برای بررسی فرضیا پژوهش از آزمون
کولموگروف-اسمیونوف استااده شد .نتایج حاص از تجزیهوتحلی
پیشآزمون و پسآزمون در گروههای مختلف پژوهش بهصور جدول
( )3میباشد.
نتایج حاص از آزمون کولموگروف-اسمیونوف برای هرکدام از گروههای
بازیوارسازی شده با ابزارهای آموزشی منتیمتر و کاهو نشان میدهد،
سطش معناداری برای متغیرهای پژوهش بزرگتر از  0/05است .از این رو
فرض صار به معنای نرمال بودن دادهها در سطش  95درصد نتیجهگیری
شد .بهمنظور بررسی معناداری تااو میانگینها از آزمون تحلی
کوواریانس چند متغیره استااده شد .برای انجام تحلی کوواریانس
چندمتغیری الزم است ماروضهای آن مانند ،آزمون همسانی

زهره خوشنشین و همکاران

()244

واریانسهای خطا ،آزمون برابری ماتریس کوواریانسها رعایت شود .با
توجه به لزوم حذف اثر پیشآزمون از پسآزمون ،به بررسی همسانی
واریانس با استااده از آزمون لون ( )Leven`s Testمطابق جدول ()4
پرداخته شد.
جدول  :3نتایج آزمون کولموگروف-اسمیونوف
Table 3: Results of the Kolmogorov-Smirnov test
)H0:(P=0

Distribution of observations follows the normal distribution

)H0:(P≠0

Distribution of observations does not follow the normal
distribution

Sig
value

KolmogorovSmirnov Z

Number

Variables

.281

.990

20

Learning

.338

0.906

20

.354

.929

20

Approach
Motivation
Learning

.400

.894

20

Approach
Motivation

Cooperation
)(Mentimeter
Competition
)(Kahoot

جدول  :4نتایج آزمون لون ،بررسی همگنی واریانس
Table 4: Levene's Test of Equality of Error Variances
Sig.

Df2

Df1

F

Variables

0.288

38

1

0.734

Learning

0.828

38

1

0.050

Approach Motivation

با توجه به نتایج حاص از آزمون همگنی واریانسها میتوان نتیجه
گرفت ،از آنجاکه سطش معناداری بزرگتر از ( )0/05است؛ فرض صار
مبنی بر همگنی واریانسها مورد تأیید قرار گرفته و در سطش اطمینان
 95درصد میتوان نتیجه گرفت ماروضه همگنی واریانسها ،بهعنوان
یکی از ماروضا آزمون تحلی کواریانس چند متغیره برقرار است.
جدول  :5نتایج آزمون ام باکس برای مقایسه ماتریس کواریانسها
Table 5: Box's M test for the comparison of covariance matrix
F
Df1
Df2
Sig.
259920

.126

1.905

3

Box's
M
6.06

با توجه به جدول ( )5مشاهده میشود که سطش معناداری بزرگتر از
()0/05است؛ بنابراین فرض صار مبنی بر برابری ماتریس کوواریانسها
پذیرفته میشود.
جدول  :6نتایج آزمون چهارگانه تحلی کوواریانس چند متغیره

.000

Table 6: Multivariate tests
F
Hypothesis
Error
df
df
23.818
2.00
35.00

.576

.000

35.00

2.00

23.818

.424

.000

35.00

2.00

23.818

1.361

.000

35.00

2.00

23.818

1.361

Sig.

Z. khoshneshin et al.

نتایج حاص از آزمونهای چهارگانه تحلی کوواریانس چند متغیره در
جدول ( )6نشان میدهد که مقادیر آزمونهای اثر پیالیی (،)0.576
المبدای ویکلز ( ،)0.424اثر هتلینگ ( )1.361و بزرگترین ریشه روی
( )1.361معنادار است .معناداری این آزمونها نشان میدهد ،متغیرهای
مستق حداق در یکی از مؤلاهها بر پس آزمونهای گروههای آزمایش
تأثیرگذار بوده است.
فرض یک :استااده از ابزارهای آموزشی مبتنی بر رقابت و مشارکت در
قالب جدول پیشتازان بر یادگیری درس ریاضی دانشآموزان تاثیر
معنادار دارد .بهمنظور بررسی این فرضیه از آزمون تحلی کوواریانس
استااده شد که نتایج آن در جدول  7قاب مشاهده است.
جدول  :7نتایج آزمون تحلی کوواریانس در متغییر یادگیری
Table 7: Results of Analysis of Covariance for learning variable
source
Type III
df
Mean
F
Sig.
Partial Eta
Sum of
Square
Squared
Squares
Corrected
138.436
3
46.145
5.859
.002
.328
Model
Intercept
291.930
1
291.930
37.06
.000
.507
Group
132.082
1
132.082
16.77
.000
.318
Error
309.750
38
Total
110567
40
Corrected
421.975
39
Total

با تجزیهوتحلی دادههای جداول  7میتوان نتیجه گرفت ،از آنجاکه
نسبت  Fبرابر  16/770و سطع معناداری گروه کوچکتر از  0/05است؛
با رد فرض صار در سطش اطمینان  95درصد بین نمرا گروههای
پژوهش در پس آزمون یادگیری تااو معنادار وجود داشته است.
همچنین با توجه به تااو میانگین گروههای بازیوارسازی شده با
ابزارهای آموزشی منتیمتر و کاهو در پیشآزمون و پسآزمون
یادگیری در جدول ( 2که به ترتیب  19/45و  23/90است)؛ میتوان
نتیجه گرفت ،استااده از ابزار آموزشی منتیمتر مبتنی برمشارکت بر
یادگیری درس ریاضی نسبت به ابزار آموزشی کاهو مبتنی بر رقابت
در دانشآموزان پایه چهارم تأثیر معنادارتری داشته است .با مشاهده
مجذور اتا میتوان نتیجه گرفت اندازه این تأثیر  31/8درصد بوده است.
فرض دو :استااده از ابزارهای آموزشی مبتنی بر رقابت و مشارکت در
قالب جدول پیشتازان بر انگیزه رغبتی درس ریاضی دانشآموزان تأثیر
معنادار دارد .به منظور بررسی این فرضیه از آزمون تحلی کوواریانس
استااده شد که نتایج آن در جدول  8قاب مشاهده است.
جدول  :8نتایج آزمون مانوا در متغییر انگیزه رغبتی

Value

Effect
Pillai's
Trace
'Wilks
Lambda
Hotelling's
Trace
Roy's
Largest
Root

Table 8: Results of Analysis of Covariance for approach motivationvVariable
source
Type III
df
Mean
F
Sig.
Partial Eta
Sum of
Square
Squared
Squares
Corrected
311.271
3
103.757
30.53
.000
.718
Model
Intercept
38.932
1
38.932
11.45
.002
.241
Group
108.896
1
108.896
32.04
.000
.471
Error
212.700
38
5.597
Total
88418.0
40
Corrected
433.600
39
Total
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با تجزیهوتحلی دادههای جداول  8میتوان نتیجه گرفت ،از آنجاکه
نسبت  Fبرابر  32/04و سطع معناداری گروه کوچکتر از  0/05است با
رد فرض صار در سطش اطمینان  95درصد بین نمرا گروههای پژوهش
در پس آزمون انگیزهرغبتی تااو معنادار وجود داشته است .همچنین
با توجه به تااو میانگین گروههای بازیوارسازی شده با ابزارهای
آموزشی منتیمتر و کاهو در پیشآزمون و پسآزمون یادگیری در
جدول ( 2که به ترتیب  4/95و  8/1است)؛ میتوان نتیجه گرفت،
استااده از ابزارهای آموزشی منتیمتر مبتنی بر مشارکت نسبت به
ابزارهای آموزشی کاهو مبتنی بر رقابت تأثیر بیشتری بر افزایش انگیزه
رغبتی دارد.

نتیجهگیری
استااده از ابزارهای آموزشی کاهو و منتیمتر مبتنی بر عناصر
بازیوارسازی رقابت و مشارکت با ایجاد تغییر در محیطهای یادگیری
کس کننده به سمت محیطی لذ بخش و سرگرمکننده نقش
جداییناپذیری را با یادگیری ایاا میکنند .یافتههای پژوهش حاضر با
نتایج تحقیقا صااییموحد و ریختهگرزاده [ ،]6صالشپور و غالمرضائی
[ ،]16امینیفر ،صالش صاد پور و زادهدباغ [ ،]9ترکمن و سویباس []22
همراستا بوده است .ابزارهای آموزشی آنالین مانند کاهو و منتیمتر
بهعنوان یک راهکار کمکی در آموزش و یادگیری تلایقی میتواند در
نقش یک راهبرد موفق یا در مواردی بهعنوان بخشی از یک استراتژی
برنامهریزی شده بهکار گرفته شود .بازیواراسازی در پژوهشهای
الجرائوی ( ،]11[ )Aljraiwiهورسن و باس [ ،]14مکلر و همکاران
( ،]19[ )Mekler, et alبرای تشویق به همکاری ،ایجاد و حاظ تعام ،
آموزش اصول اساسی یا مهار ح مسأله تأثیرا معنادرای را به همراه
داشته است .پژوهش حاضر همسو با الخاطب [ ،]10کوتب و ابراهیم
[ ،]17لین و همکاران ( ،]18[ )Lin, et alنشان داد استااده از ابزارهای
آموزشی کاهو و منتی متر مبتنی بر بازیوارسازی بر یادگیری تأثیرا
معناداری دارد .کوتب و ابراهیم در پژوهشی با هدف بررسی تأثیر
بازیوارسازی بر انگیزه و پیشرفت دانشآموزان در یادگیری زبان نشان
دادند ،یک فضای یادگیری بازیوارسازی شده توانایی افزایش انگیزه
دانشآموزان را دارد .در پژوهش آنها به منظور بازیوارسازی کالس درس
از عناصری مانند امتیاز ،سطش ،نشان و سایر استااده شد [ .]17الجرائوی
در پژوهشی دیگر با هدف بررسی تأثیر بازیوارسازی مبتنی بر وب بر
پیشرفت تحصیلی و تاکر خال در دانش آموزان دبستانی بیان داشت،
بین میانگین نمرا گروه آزمایشی و کنترل تااو معناداری وجود دارد،
به عبار دیگر استااده از بازیوارسازی باعث پیشرفت تحصیلی و افزایش
تاکر خال گروه آزمایش شده است [ .]11هورسن و باس در پژوهش
خود به بررسی تأثیر برنامههای بازیوارسازی شده بر انگیزه یادگیری
دانش آموزان انجام دادند .نتایج این مطالعه نشان داد برنامههای
بازیوارسازی شده در آموزش علوم و انگیزه یادگیری دانشآموزان تأثیرا
مثبتی داشته است [ .]14پژوهش حاضر نیز مبتنی بر نظریه سیالی
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نشان میدهد ،استااده از ابزارهای آموزشی کاهو و منتیمتر مبتنی بر
عناصر بازیوارسازی رقابت و مشارکت در محیطهای یادگیری آنالین
چنان یادگیرندگان را درگیر انجام فعالیت میکند ،که فرد کامالً غر در
کارهایی میشود که انجام میدهد .بهگونهای که گروههای شرکتکننده
در محیطهای یادگیری بازیوارسازی شده زمانی که یک فعالیت را انجام
می دادند ،آنقدر درگیر میشدند که گذر زمان را احساس نکرده و گاهی
نسبت به زمان استراحت بی اعتنا و خواهان ادامه روند فعالیت بودند.
براساس نتایج حاص از دادههای این پژوهش بهرهگیری از ابزارهای
آموزشی کاهو و منتیمتر مبتنی بر عناصر بازیوارسازی رقابت و
مشارکت با بهبود انگیزه یادگیرندگان تمای به یادگیری را افزایش
می دهد .موفقیت در یک چالش باعث افزایش احساس شایستگی
مشارکتکننده میشود و انگیزه آنها برای موفقیت در چالشهای بعدی
را تقویت میکند .این نتایج با ژاگویست و همکاران (), et al Jagust
[ ،]15مورشهوسهرا و همکاران [ ]20و سانچز (]21[ )Sanchez
همخوانی دارد .نتایج پژوهش حاضر نیز نشان میدهد استااده از
ابزارهای آموزشی منتیمتر مبتنی بر مشارکت تأثیرا معنادارتری را بر
انگیزه رغبتی دانشآموزان به همراه داشته که با پژوهشهای لین و
همکاران [ ،]18مکلر و همکاران [ ،]19ترکمن و سویباس [ ]22مبنی
بر عدم تأثیرگذاری بازیوارسازی بر نگرش و انگیزه در تضاد است .ترکمن
و سویباس در پژوهشی با هدف بررسی تأثیر روش بازیوارسازی بر
پیشرفت و نگرش ریاضی بیان داشتند که تجزیهوتحلی نتایج آماری
تااو معنیداری بین نمرا نگرش دانشآموزان در گروههای آزمایش
و کنترل نشان نداده است [ .]22در پژوهشی دیگر با هدف بررسی اثرا
عناصر بازیوارسازی فردی بر انگیزه درونی و عملکرد ،مکلر و همکاران با
تحلی نتایج در دو سطش کمّی و کیای نشان دادند ،با وجود آنکه در
انگیزه درونی شرکتکنندگان تااو معناداری مشاهده نشد؛ اما عناصر
سطوح و تابلوی امتیازا در عملکرد گروه آزمایش منجر به ایجاد تااو
معناداری در مقایسه با گروه کنترل شد است [ .]19لین و همکاران در
پژوهش خود با هدف مقایسه اثربخشی بازی دیجیتالی در حالتهای
رقابتی و مشارکتی بر یادگیری و انگیزش یادگیری بیان داشتند؛ نتایج
حاص از ارزیابی اثربخشی و انگیزش یادگیری در گروههای کنترل و
آزمایش تااو معنیداری به همراه نداشت است [ .]18تجزیهوتحلی
دادههای پژوهش حاضر در تضاد با این پژوهشها نشان میدهد؛ استااده
از ابزارهای آموزشی کاهو و منتیمتر مبتنی بر عناصر بازیوارسازی
رقابت و مشارکت تأثیرا معناداری بر انگیزه رغبتی مشارکتکنندگان
داشته است .براساس نظریه خودتعیینگری ،افراد به واسطه نیازهای
روانی و درونی خود از جمله استقالل ،شایستگی و ارتباط رشد مییابند.
در تحقیق حاضر نیز محیطهای یادگیری بازیوارسازی شده به گونهای
طراحی شده بود که مشارکت کنندگان از درك توانایی کافی در انجام
مراح برخوردار بوده و قادر به کنترل رفتارها و پیامدهای خود باشند.
ازاینرو در محیط یادگیری بازیوارسازی با ابزار آموزشی منتیمتر مبتنی
بر عنصر مشارکت یادگیرندگان نسبت به گروه احساس تعلق داشته و
در انجام فعالیتها با دیگران تعام بیشتری نشان میدادند.
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محیطهای یادگیری بازیوارسازی شده مبتنی بر اصول اصلی نظریه
 دانش را در زمینههای معتبر ارائه داده و تعام و،یادگیری موقعیتی
 صالشپور و.همکاری اجتماعی برای یادگیری مؤثر را افزایش میدهند
غالمرضائی در پژوهشی با هدف بررسی نقش بازی رایانهای دایمنشن بر
انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی ریاضی با توجه به پیش دانستههای
 باعث افزایش،ریاضی دانشآموزان نشان دادند که روش مبتنی بر بازی
 و روش مبتنی بر بازی رایانهای،پیشرفت تحصیلی و انگیزه رغبتی شده
با توجه به پیشینه ریاضی باعث ایجاد نگرش مثبت ریاضی میگردد
 صالش صاد پور و زادهدباغ به بررسی، در پژوهشی دیگر امینیفر.]16[
تأثیر روش تدریس مبتنی بر بازی رایانهای بر انگیزه و پیشرفت تحصیلی
 نتایج حاص از تجزیه و تحلی دادهها.ریاضی دانشآموزان پرداختهاند
 روش تدریس مبتنی بر بازی رایانهای بر پیشرفت،به روش مانوا نشان داد
 انگیزه پیشرفت رغبتی و نگرش نسبت به ریاضی،تحصیلی ریاضی
 نتایج حاص از تحقیق حاضر هم جهت با.]9[ تأثیرا معناداری دارد
 ابزارهای آموزشی کاهو و منتیمتر مبتنی بر،این تحقیقا نشان داد
عناصر بازیوارسازی رقابت و مشارکت بر افزایش یادگیری و انگیزه رغبتی
 براساس مدل آرکس ابزار.یادگیرندگان تأثیرا مثبتی داشته است
آموزشی منتیمتر مبتنی بر عنصر بازیوارسازی مشارکت با افزایش جلب
، پاداش گروهی، اطمینان خاطر، قدر ریسکپذیری،توجه یادگیرندگان
 بیشتر، کاهش اضطراب و استرس از شکست،مسئولیتپذیری اشتراکی
از ابزار آموزشی کاهو مبتنی بر عنصر بازیوارسازی رقابت بر انگیزه
.مشارکتکنندگان مؤثر بوده است
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