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 کیدهچ

 

ی طنز، یادگیری الکترونیکی و کارکردها: با توجه به هدف

این پژوهش باهدف بررسی اهمیت ریاضیات در ابتدایی، 

 رب بتنیممحتوی الکترونیکی تدریس با استفاده از اثربخشی 

پایه پنجم  ریاضی دانش آموزان اضطراب گیزش وان طنز بر

 انجام شد. ابتدایی

مطالعه حاضر یک پژوهش نیمه آزمایشی بود. جامعه : روش 

مورد پژوهش تمامی دانش آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی 

بود.  79-77 یلیتحصنفر( در سال  2200شهرستان بیرجند )

یری گنمونه آماری پژوهش با استفاده از روش نمونه

ها رای گردآوری دادهبنفر انتخاب گردید.  88دردسترس تعداد 

کودکان  ریاضیی انگیزش و اضطراب هاپرسشنامهز ا

(MCAQ) ها عالوهوتحلیل دادهاستفاده گردید. جهت تجزیه 

ی مستقل برای انمونهدو  Tبر آمار توصیفی از آزمون آماری 

 .ه شدبررسی متغیرهای انگیزش و اضطراب ریاضی استفاد

بین میانگین نمرات متغیر های  هاآزمون: نتایج یافته ها 

انگیزش و اضطراب ریاضی در گروه آزمایش و کنترل در پس 

های این پژوهش یافتهآزمون تفاوت معناداری را گزارش نکرد. 

انگیزش و بر  طنز محورکه محتوای الکترونیکی  دادنشان 

 رد.دایی تاثیری ندااضطراب ریاضی دانش آموزان پایه پنجم ابت
 

 

 

شناسی، برنامه درسی، تفکر، سبک بیآس ها:کلید واژه

 زندگی

Abstract  

 

Purpose: According the humor functions, 

E-learning and the importance of 

mathematics in elementary school, this 

research was conducted with the aim of 

evaluating the effectiveness of humorous 

electronic content on motivation & math 

anxiety on fifth grade students.  

Method: This study was a quasi-

experimental study. The statistical 

population included all 5th grade 

elementary students in Birjand (N=2200) in 

2018. A sample of 58 students was selected 

using the convenience sampling method. To 

collect data, the motivation and Math 

children Anxiety Questionnaires (MCAQ) 

were used. In order to analyze the data, in 

addition to descriptive statistics, two 

independent samples T-test were used to 

examine the variables of motivation and 

anxiety.  

Results: The results of the tests did not 
show a significant difference between the 

mean scores of the motivational and anxiety 

variables in the experimental and control 

groups in the post test. The findings showed 

that the humorous electronic content does 

not affect the students' motivation and 
anxiety in the fifth grade elementary 

students 

 

Keywords: Pathology, Curriculum , 

Thinking, Lifestyle 
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 مقدمه و بیان مسئله

 یزنو عالقه بسیاری از متخصصان روانشناسی آموزش ریاضی و  موردتوجهاضطراب انگیزش و  امروزه

ر د روانی دانش آموزان هایبرانگیختگیو  تاهیجان تأثیرتی است تا از این طریق روانشناسان شناخ

 در .راهکارهای عملی بیابند علمی اضطرابکنترل و مهار افزایش انگیزش و د و برای نریاضی را بشناس

 ش وآموز امر دررا ای ویژهری ریاضیات جایگاه یبا یادگ هاآنمیان اضطراب و فشار روانی و تعامل  نیا

 .(Rakhshanfar, 2011) و حتی دانشگاهی به خود اختصاص داده است ایمدرسهیادگیری ریاضیات 

درصد دانش آموزان آمریکایی سطوح متفاوتی از اضطراب ریاضی  73 اند که تقریباًمطالعات نشان داده

تواند بروز کرده و توسعه یابد. برخی از دانش آموزان سنی می در هراند. اضطراب ریاضی را تجربه کرده

ی با دبستان شیپبهکنند. برخی حتی قبل از ورود های نخستین زندگی آن را تجربه میلدر همان سا

ریاضیات یکی از حوزه هایی که می تواند سبب بروز و افزایش اضطراب  کنند.آن دسته و پنجه نرم می

به همین دلیل، اکنون محققان  .(James, Tunde, Ademuyiwa, & Bolanle, 2013)در افراد گردد 

کاهش اضطراب ریاضی به بهبود موفقیت دانش آموزان  معتقدند که به کارگیری راهبردهایی جهت

 (Geist, 2010). منجر می شود 

های چهارم ابتدایی و نقطه اوج آن ها، بروز اضطراب ریاضی در طی سالمطابق با نتایج پژوهش 

اضطراب ریاضی دانش آموزان اغلب بر . (Blazer, 2011)های دبیرستان است در اواسط یا اواخر سال

آنان در دوران مدرسه تجاربی منفی با یادگیری  شود.ها تجربه دردناک از ریاضیات بنا میپایه سال

 ٔنهیدرزمدناک با اطالعاتی که آنان در اند، تداخل تجارب منفی حاصل از این تجاربریاضیات داشته

 .(Yar Mohammadi Wassel, 2010) اند، به نقصان در فهم ریاضی منجر شده استریاضی داشته

نوان عاضطراب به تعاریف متعدد و متنوعی از اضطراب و همچنین اضطراب ریاضی صورت گرفته است؛

 شودیم، تعریف رخ دهد دیتهد در آن که ممکن استی طیبه شرا سمیرگانا یسازپاسخ آماده

(Randler, Wüst-Ackermann, & Demirhan, 2016).  اضطراب ریاضی احساسات منفی را شامل

. باید توجه داشت اضطراب ریاضی چیزی بیش از دهدیمخ که در هنگام حل مسائل ریاضی ر شودیم

. (Sparks, 2011) شودیمیک احساس تنفر صرف از ریاضی است و منجر به اجتناب کلی از ریاضی 

 در اعداد و یکاربا دست هاتیکه در بسیاری از موقع استریاضی احساس تنش و اضطرابی اضطراب 

  (Sevey, 2012). کندیمجلوه  ریاضی حل مسائل

طراب اض یکیزیعالئم فهای فیزیکی، روانی و رفتاری است؛ اضطراب ریاضی دارای عالئم و نشانه

 یعالئم روان. است جهیسرگ ومعده  یناراحت ،مرطوب هایدستضربان قلب،  شیشامل افزا یاضیر

ز اجتناب ا یعالئم رفتار. ردیگیبرمرا در  توهینو  ینگران ،درماندگیاحساس  ،تمرکز ییعدم توانا

 را شاملطور مرتب بهعدم مطالعه لحظه و  نیخرآتا  یاضیر فیتکال انجام ندادن ،یاضیر هایکالس

 برای ذهنی فرآیندهای تضعیف موجب ریاضی اضطراب(Blazer, 2011; Plaisance, 2009). شودمی

 با دانش آموزان از گروه این .شودمینش آموزان دا سردرگمی و منفی نگری ریاضی، عملیات انجام
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 یادگیری از فراوان تشویش و اضطراب و ریاضی هایآزمون انجام در ناتوانی ریاضی، کالس از اجتناب

ی الگوی اجتناب کلی در فرد ریگشکلتداوم اضطراب ریاضی منجر به  .روندمی طفره درس این

های ریاضی باشد از حضور در کالس ریپذامکانایی که فرد در هرج کهیطوربهشود. یادگیرنده می

 ,Ashcraft & Krause)ورزد هایی که در آن ریاضی کاربرد دارد، امتناع میخودداری کرده و از موقعیت

2007; Cavanaugh, 2007; Geist, 2010; Hellum-Alexander, 2010; Sparks, 2011).  فنما و

و منابع بیرونی )نگرش والدین و معلمان( از  سه عامل نگرش به ریاضیات، اضطراب ریاضی شرمن

، والدین و معلمان به آموزدانشاست. چنانچه نگرش  شدهشناختهعوامل اصلی یادگیری ریاضیات 

یابد. و سطح عملکرد او کاهش می افتهیشیافزا آموزدانشریاضی منفی باشد، اضطراب ریاضی 

کند، تکالیف خود را ی که دارای اضطراب باالی ریاضی است به درس ریاضی توجهی نمیآموزدانش

ی میلی شرکت کرده، فعالیتی را با جدیت و عالقه دنبال بابدهد، در کالس درس ریاضی انجام نمی

یک عامل  عنوانبهها را مقوله هیجان شکست است. اسکمپ بهمحکومی آموزدانشکند و چنین نمی

او بیان  .(Yar Mohammadi Wassel, 2010)دکنیممؤثر درونی در کارایی و کفایت هر فرد اعالم 

کند ها نقش بسیار مهمی را ایفا میعمومی در بین هیجان طوربهدارد که اضطراب و فشار روانی می

(Elmolhodayee, 2001).  همتایانشان با اضطراب  در مقایسه بادانش آموزان با اضطراب ریاضی باال

ی را کسب ترنییپاهای ریاضی حضور یافته و نمرات ریاضی ریاضی پایین کمتر در کالس

 توانداند که اضطراب و نگرانی میتحقیقات نوولو و همکاران نیز نشان داده .(Blazer, 2011)کنندمی

 .(Novello, Degraw, & Kleinman, 1992)سبب افت بیشتر در عملکرد و پیشرفت تحصیلی شود 

یلی های تحصای منفی بین اضطراب ریاضی و پیشرفت تحصیلی در تمامی دوره، رابطهگریدانیببه

اند که منشأ این اضطراب ها نشان دادهپژوهش .(Geist, 2010; Legg & Locker Jr, 2009)وجود دارد

 گیرد.پیچیده است و اضطراب ریاضی بر پایه عوامل شخصیتی، عوامل فکری و عوامل محیطی شکل می

 . عواملاست دیو تهد کمرویی ،هاناکامیدر اداره  یناتوان ن،یینفس پاشامل عزت یتیعوامل شخص

ت. سناتوانی در فهم مفاهیم و مباحث ریاضی ا -که بیشترین نقش در اضطراب ریاضی را دارد-فکری 

والدین و تجارب منفی کالس درس مانند؛  ازحدشیبعوامل محیطی و پیرامونی هم شامل فشار 

و معلم ریاضی ضعیف و  هاآنبر روی تمرینات بدون فهم  دیتأکهای درسی سخت و پیچیده، کتاب

 .(Blazer, 2011)ناکارآمد است 

 کیفیت سیستم کنندهنییتعاز سوی دیگر، معرفی عوامل اثرگذار بر عملکرد آموزشی افراد، 

عوامل در این مفهوم است. به این معنا که انگیزش یکی از  نیترمهمآموزشی است. انگیزش یکی از 

که  زهیانگ. (Freedman, 2010)آیدمی حساببهدر موفقیت تحصیلی دانش آموزان  کنندهنییتععناصر 

ب حساآن به یاست و شاهراه اصل یریادگیشرط  ترینمهمرفتار است،  دهندهلیعنصر تشک نیاول

دوم،  زش،یاند از: اول، انگعبارت یریادگیشده است، سه عامل مهم در که گفته یی. تا آنجاآیدمی

را  زشیانگ مورنو .(Hassanzadeh & Georgian Mehdi Nejad, 2012) زشیو سوم هم انگ زشیانگ
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، کنندمیو حفظ  تیهدا یریادگیکه رفتار دانش آموزان را در جهت  یشناختروان یندهایفرآ

 های یادگیریعنصر اثرگذار بر خالقیت، سبک عنوانبهانگیزش  .(Moreno, 2010)کند می فیتعر

 .(Kuyper, Van der Werf, & Lubbers, 2000)است  شدهشناختهو موفقیت علمی دانش آموزان 

شود الزمه تدریس اثربخش وجود عامل انگیزش است. در تدریس ریاضیات علت گفته میبه همین 

 & ,Cavallo, Miller)بود  تر خواهدمهمتر و یادگیرنده بسیار بزرگ توجهجلبنقش انگیزش در 

Saunders, 2002). تواند دانشانگیزش نقش راهنما برای یادگیرنده را دارد، می ازآنجاکه، عالوهبه

که  داندادهمطالعات نشان های ریاضی یاری رساند. بینی فرآیندها و نتایج فعالیتآموز را در پیش

-Mack) شودمی تیتقو یریادگیشوند،  ریفعاالنه درگ یریادگی ندیآموزان در فرآدانش یوقت

Kirschner & Bridges, 2005). نان آ زشیعالقه و انگ فیکه سبب تضع یتیحالت اگر موقع نیدر ا

 دش واهندموفق خ رندگانیادگیصورت خواهد گرفت و  یریادگیحداکثر  د،یاید ن، به وجوشودمی

(Brand, 2010).  

 شریف .دهندمیرا نشان  تحصیلی تیو موفق زشیانگ نیارتباط ب یادیز هایپژوهشمطالعات و 

، دانش کندمیدر کالس درس اقدام  یجو مثبت جادیمعلم به ا کهیهنگام اندنشان داده  و کائن

آنان  زشیحالت انگ نیدر ا .(Darrell & Swe, 2006) کنندمیعمل  یمعنادار وهیآموزان به ش

در  زشیانگ تیاهم نیت همچنمطالعا نی. ایابدمیشدت بهبود و عملکردشان به شدهتیتقو

. عدم (Brand, 2010)سازند میوضوح آشکار کالس درس را به طیتوجه دانش آموزان در محجلب

 یلیتحص شرفتیو کاهش پ یریادگیباعث عدم  آنبودن نسبت به  زهیانگیتوجه به درس و ب

 هایکالس یدر ط تواندمی یریادگیدر امر  یو کند یکساد .(Ghaemi, 2014) گرددمیآموز دانش

و عالقه آنان  زهیشده، انگ یدانش آموزان در هر موضوع درس یفکر هایجرقه یدرس، سبب نابود

ع از درک دانش آموزان نو نیغلبه بر ا .بخشکاند یکلرا به یمطالعه در حوزه موضوع درس به

در  تواندمیاثربخش  سیآموزش باشد. لذا تدر یرو شیپ هایچالش نیتراز بزرگ یکی تواندیم

 داشته باشد. ینقش مؤثر یریادگیدر  شانتواناییدانش آموزان از  یخاموش کردن ادراکات منف

و  ضی دانش آموزانبا توجه به تأثیر منفی اضطراب ریاضی بر عملکرد ریاگفت که  توانیمحال 

همچنین اهمیت ریاضیات و دوره آموزش ابتدایی در زندگی آینده فرد و ظهور فناوری ارتباطات 

و اطالعات در نظام تعلیم و تربیت الزم است تا اقدامات آموزشی مهم در همان دوره تحصیلی 

ای وه بر محتوهای مهم در پیدایش و تداوم اضطراب ریاضی عالابتدایی صورت گیرد. یکی از جنبه

امر توافق دارند که نقش معلمان و روش  نیمحققان بر اآموزشی، معلم و روش تدریس اوست. 

دانش آموزان است. آنان معتقدند  یاضیکاهش اضطراب ر ایو  شیدر افزا یمل مهماآنان ع سیتدر

زان مودر مواجهه بادانش آ ستند،ین یاضیر میو مناسب مفاه یکاف حیکه قادر به توض یمعلمان

 اقیتو اش کنندمی یآور را بر زبان جار دیتهد ییوگوهاهستند، گفت بایناشک یاضیضعف ر یدارا

 دانش یاضیاضطراب ر شیدر جهت افزا یعامل غالباً، دهندمیاز خود بروز  یاضیر سیدر تدر یکم
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 & Furner & Berman, 2005; Plaisance, 2009; Scarpello, 2007; Sun)آیند میحساب آموزان به

Pyzdrowski, 2009; Woodard, 2004). هاییترسکه  دندیرس جهینت نیالک و همکارانش به ا یب 

دانش  یریکارگها را از بهدارند، آن یاضیدر هنگام حل مسائل ر یاضیاضطراب ر یکه افراد دارا

 & ,Beilock, Gunderson, Ramirez) داردیاست، بازم یاضیدهنده سواد رکه نشان شانریاضی

Levine, 2010). 
مناسب آموزشی در جهت تقلیل و  ی استراتژی و راهکارهایریکارگبهاکنون محققان معتقدند که 

 ;Cavanaugh, 2007)موفقیت بسیاری از دانش آموزان را به دنبال خواهد داشت رفع اضطراب ریاضی 

Geist, 2010). 

 71درصدی به  80 ما نشان داد که کاهش اضطراب ریاضی به ارتقای عملکرد ریاضی فرد از رتبه

ی پیشرفت ریاضی نقش نیبشیپی کرد که اضطراب ریاضی در نیبشیپشود و درصدی منجر می

ه ام کنندبار، ناکصورت درسی رنجش آور، کسالتریاضی تا زمانی که به. (Ma, 1999)ی دارد توجهقابل

و به اضطراب و اجتناب دانش آموزان از ریاضیات منجر  زدیانگیجلوه کند، عالقه و تالش را برنم

. به همین دلیل تدریس این درس باید از حالت خشک و غیر منعطف و منحصر به سخنرانی شودمی

 کاربرد. بدتدریس فعال در آن تغییر یا هایروشمتنوع و متناسب با آموزش ریاضی و  هایروشبه 

 یاضیر در درس شرفتیبهبود پ منظوربهاست که  نیا تیو ترب میتعل اندرکاراندست یپژوهش برا نیا

را در  یاضیآموزش ر هایروشتوجّه کرد و  یاضینگرش در ر ویژهبه انگیزشیبه نقش عوامل  دیبا

 هایشیوهتنوع در  .(Yar Mohammadi Wassel, 2010) درس سوق داد نیعالقه به ا جادیا ریمس

اب و غلبه بر اضطر یلیتحص شرفتیبه پ یابیدستجهت  یدانش آموزان راه یابیارز هایروشو  موزشآ

 و مدارس است.  یآموزش هایمحیطدر  یاضیر

 ختهیآم یکیالکترون یاز محتو گیریبهرهاثربخش باشد،  نهیزم نیدر ا تواندمیکه  هاییمقولهاز  یکی

در رابطه با محتوای الکترونیکی و نقش  .(Banas, Dunbar, Rodriguez, & Liu, 2011) به طنز است

و  یآموزش یفناور آن در آموزش و یادگیری نباید نقش فناوری آموزشی مورد غفلت واقع شود.

اطالعات و ارتباطات، در حوزه  یاست که با رشد و گسترش فناور یمیاز مفاه یکیالکترون یریادگی

 کوهانگ و هارمن .(Babaee, 2010)   کردرا به خود جلب  یادیمطرح شد و توجه ز تیو ترب میتعل

ز ( ایریادگیو  یاددهیمرتبط با آموزش،  یهاتی)تمام فعال موزشآ یرا اجرا یکیالکترون یادگیری

و  میتعل یریرپذیتأث .(Koohang & Harman, 2005) دانندیمختلف م یکیالکترون یهارسانه قیطر

 یریادگیدر  یدیجد کردیعنوان رورا به «یکیالکترون یریادگی»اطالعات و ارتباطات  یاز فناور تیترب

 یهاوهیمحتوا به ش یو طراح سیتدر یهابکمستقل، س یریادگی یهامطرح ساخته که فرصت

به  .(Khoshnodee far, Fazelian, & Farajollahi, 2013) گوناگون و متنوع را فراهم آورده است 

انش د زشیانگ شیرا دارد که در جهت افزا لیپتانس نیا یکه فناور داردیم انیبی شل ل،یدل نیهم

 .(Shelly, Cashman, Gunter, & Gunter, 2004) گام بردارد یکالس توجهجلبآموزان و 
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ندان آیی آن را دوچ در آموزش ریاضیات کار ویژههای آموزشی با طنز بهاز سوی دیگر تلفیق تکنولوژی 

 یاوتمتف فیطنز تعار یبرا توان متصور شد.کند؛ چراکه برای طنز آموزشی کارکردهای زیادی را میمی

مقوله دارند عبارت است از  نیاز محققان برجسته علوم ارتباطات از ا یکه برخ یفیوجود دارد. تعر

آگاهانه است که سبب بروز پاسخ مثبت مانند خنده  یرکالمیو غ یکالم یطنز، حاصل رفتارها کهاین

سه . (Booth‐Butterfield & Booth‐Butterfield, 1991)شودیآن م کنندهافتیدر شخص در یو شاد

 انیبی راناسازگ یتئور :شوندیم طنزعنوان ارتباطات به یوجود دارند که سبب درک برخ یاصل یتئور

 یتئور .(Wanzer, Frymier, & Irwin, 2010) روندیو تناقض الزمه طنز به شمار م یکه شگفت کندیم

 نگرایخنده با خوار شمردن د کندیم انیب گردد،یافالطون و ارسطو بازم یهاکه به نوشتهجویی برتری

 یختگیبرانگ یتئور .(Gruner, 2017; Martin Rod, 2007) ردیگیم سرچشمه ییجویاز حس برتر

 ,Berlyne, 1969)احساس و شناخت است نیب دهیچیارتباط و تعامل پ کیکه طنز  کندیم انیب

1972; Wanzer et al., 2010). به  یشناخت یابیاز ارز یبیکه طنز و خنده ترک کندیادعا م یتئور نیا

 مطلوب است. یکیولوژیزیف یختگیهمراه برانگ

ست ا کپارچهی یتئور کی یتئور نیداده است، ا شنهادیرا پ یپردازش طنز آموزش یوانزر تئور راً،یاخ 

گرفته  سرچشمه (Wanzer et al., 2010) یناسازگار یتئور و  بیترغ یهایتئور هیاول یهاکه از مدل

است که  یادهیپد ییگوو بذله ی. شوخدینما حیرا تشر یریادگی لیدر تسه یاست تا نقش طنز آموزش

داشته باشد.  یدیمف آموزشیو  یاجتماع یکارکردها تواندیاگر در زمان و مکان مناسب به کار رود م

 ,.Jackson, 2008; Randler et al) ، کاهش اضطراب(Berk, 1998; Chiasson, 2002)ارتباط  جادیا

 ,Hill & Springfield) مطالب حفظکمک به  ،(Afshar kohan, 2016) توسعه تفکر خالق ،(2016

 شی، افزا(Brand, 2010)توجه و تمرکز  شیافزا ،(Berk, 1998)حضور مؤثرتر در کالس  ،(1988

بهبود  ،(Brand, 2010; Chopaniyan moghadam, 2017; Gruner, 1978; Ziv, 1988) یریادگی

، افزایش انگیزش (McMorris, Boothroyd, & Pietrangelo, 1997) هایابیعملکرد فرد در ارز

(Brand, 2010) (1)شکل  شودمیطنز محسوب  یاز کارکردها . 

 یعیتا به گستره وس ابزار و منبع در دسترس معلّم است نیتریطنز قو یکه محتو کندیکورنت ادعا م

علت در  نیبه هم .(Banas et al., 2011) ابدیدست  تیو ترب میو اهداف سودمند تعل دادهااز برون

 قیتشو سیاثربخش در تدر یابزار آموزش کی عنوانبهمعلمان به استفاده از طنز  ر،یاخ هایسال

د اننموده فایرا ا مهمی اریحوزه نقش بس نیدر ا زیمعلمان نکه  دهندمینشان  قاتی، و تحقاندشده

(Martin Rod, 2007). شده نقش محتوای الکترونیکی طنز محور برانگیزش های انجامنگاهی به پژوهش

 ترینویق یاضیداد که اضطراب ر نشان چسلیو ب لریم قاتیتحق سازد.خوبی نمایان میو اضطراب را به

 انددادهنشان  قاتیتحق نیهم .(Miller & Bichsel, 2004) است یاضیکننده در عملکرد ر بینیپیش

و  یاضیر زشیاز انگ یقو هایکننده بینیپیشاز  یکیدر دانش آموزان باال  یاضیکه خود پنداره ر

 یلیتحص زشیشده است که انگ تأکید نیهمچن .(Martin & Debus, 1998)است  یاضیر شرفتیپ
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 یدارا اناز دانش آموز 80از% شیداد که ب نژاد نشان ینقش دارد. شمس یاضیدرس ر یلیتحص درافت

 ,Shamsi nejad ravaree) هستند نییپا زشیو انگ یمنف ینگرش یادار یاضیدر درس ر ادیاضطراب ز

2007). 

 
اد نشان د« بر تمرکز و توجه دانش آموزان در کالس درس یتکنولوژ تأثیرمطالعه » پژوهش نیهمچن

را  رندگانیادگی زشیدارد و انگ تأثیرتوجه و تمرکز دانش آموزان  برافزایش یتکنولوژ کارگیریبه که

 در باناس و همکاران .(Brand, 2010)آورد میآنان را به ارمغان  یلیتحص تیداده و موفق شیافزا

نقش طنز در آموزش  یبه بررس «قی: چهار دهه تحقیآموزش طیطنز در مح یبررس» عنوانبا  یپژوهش

 آموزان اثرات معناداری دارددانش  یادداری و زشیطنز بر اضطراب، انگ و نشان دادند که پرداختند

(Banas et al., 2011). حاضر  کارکردهای طنز آموزشی و یادگیری الکترونیکی پژوهش به عنایت با

ریاضی  و اضطراب زشیبرانگمحتوای الکترونیکی آمیخته به طنز  آیا»بررسی شود که  تا انجام گرفت

 «.یر دارد؟تأثپایه پنجم ابتدایی  دانش آموزان

 روش پژوهشمواد و 

 یپژوهش را تمام نیا یو کنترل است. جامعه آمار شیبا گروه آزما یشیآزما مهیروش پژوهش، ن

 79-77 یلیدر سال تحص کهنفر(  2200) رجندیشهرستان ب ییپنجم ابتدا هیدانش آموزان پسر پا

در  یریگپژوهش حاضر از نوع نمونه در یریگمونه. روش ندادیم لی، تشکبودند لیمشغول به تحص

ه ک بود ییپنجم ابتدا هینفر از دانش آموزان پسر پا 88پژوهش  نی. نمونه موردمطالعه در ابوددسترس 

عنوان گروه بهکالس )کالس ج(  کینفر بود،  27چهار کالس که هرکدام شامل  نیاز ب تیدرنها

 .دیگروه کنترل انتخاب گرد وانعنهب نیز)کالس الف(  گریو کالس د یشیآزما

کارکرد  
های طنز 
آموزشی

بهبود یادداری

کاهش 
اضطراب

افزایش توجه 
و تمرکز

کمک به حفظ 
مطالب

حضور فعال در 
کالس

توسعه تفکر 
خالق

ایجاد ارتباط

افزایش 
یادگیری

 کارکردهای طنز آموزشی (:1) شکل
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 به طنز ختهیآم یکیالکترون یمحتوا 

 دیا تأکب یارتباط یهاهیاست که بر اساس نظر یشیآزما ریمتغ کیپژوهش  نیمستقل در ا ریمتغ 

. شد گرفته( به کار یشی)گروه آزما یآموزش محیطو در  دیگرد دیو تول یطنز طراح یهاهیبر نظر

. در دیگرد دیو تول یطراح متخصصان محتوای الکترونیکیبه طنز توسط  ختهیمآ یکیالکترون یمحتوا

و  هایتئور ،یکیالکترون یمحتوا دیاصول و قواعد حاکم بر تول تیمحتوا، ضمن رعا نیا دیتول

 ی. برادیاستفاده گرد صالحیو متخصصان ذ دیمدنظر قرار گرفت و از نظرات اسات زیطنز ن یکارکردها

 یماپنجم و راهن یاضیکتاب ر یکیاز نسخه الکترون ی )بسته آموزشی(کیکترونال یمحتوا یطراح

ی اافزارهنرمبا استفاده از  موردنظربسته آموزشی موردنظر استفاده شد.  اهداف یابیجهت ارز سیتدر

Microsoft office ،paint ،Storyline3  ی گرافیکی متناسب ریاضی، هاقالبطراحی و تولید شد. از

بار و جهت اعت دیالزم تولآموزشی استفاده گردید. محتوای  با سرفصلی مناسب دئوهایو، ییانمایپو

 شیالزم جهت مداخله در گروه آزما راتییقرار گرفت و پس از تغ دیدر دسترس متخصصان و اسات یابی

 ( نمایی از محتوای الکترونیکی طنز محور ریاضی آورده شده است.2در شکل ) .شد یینها

 

 نمایی از محتوای الکترونیکی آمیخته به طنز ریاضی(: 2شکل )

 هاابزار و شیوه گردآوری داده

 تیجهت تقواز پرسشنامه استفاده شد.  اضطرابدر پژوهش حاضر، برای سنجش متغیر انگیزش و 

 رانیفراگ یتمامصورت گرفت: به هاپرسشنامهزمان با توسعه موارد هم ریاقدامات زها پرسشنامه ییایپا

ه ها به جهت ب هیپرسشنامه اختصاص داده شد. نگارش ساده گو لیجهت تکم یکسانیآموزش و زمان 

ز دیگر ی انیو ع یمنطق ریبه تفس دنیبه جهت رس کرتیل اسیحداقل رساندن ابهامات، استفاده از مق

ن ای پژوهش براند استفاده شد. زشیاز پرسشنامه انگ زشیانگ ریسنجش متغ یبرااقدامات بود. 

، 7، 9، 3، 2 یها هیگوکه  گویه و بر اساس مقیاس طیف لیکرت طراحی شد 20پرسشنامه در قالب 

 ییباال ییپرسشنامه مذکور از اعتبار محتوای شده است. گذارنمرهمعکوس  صورتبه 17، 10، 7
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کاررفته، به زشیانگ یریگاندازه یکه قبالً برا ایپرسشنامه نیچند هیکه بر پا صورتنی، بدبود برخوردار

اضطراب ریاضی کودکان  برای سنجش متغیر اضطراب از پرسشنامه نیشده است. همچن یابیاعتبار 

(MCAQ) ی چهارم تا ششم بوده و در قالب هاهیپاشد. این پرسشنامه مناسب دانش آموزان  استفاده

ها امهپرسشن نیادر مرحله بعد  .دیسنجیمی گرافیکی اضطراب ریاضی کودکان را نمادهاگویه با  10

را در  شانیهاها خواسته شد تا پاسخو از بچه دیاجرا گرد ینفر 30نمونه  کیدر  یاصورت آزمونهبه

طراب ( چهره آرام و بدون اضکریشکلک )است کیکه با  ییکشو اسیارتباط با هر سؤال با استفاده از مق

شده مت چپ نشان دادهمضطرب در وسط و چهره کامالً مضطرب در س مهیدر سمت راست، چهره ن

 ی، داراهاییو نارسا هایفهماز کج یریبه جهت جلوگ هاپرسشنامه .(1)جدول  بود، مشخص سازند

اساتید و متخصصان ذیصالح استفاده گردید.  ازنظر. در بررسی محتوایی اصالحات بوده است یبرخ

ه انگیزش ضریب پایایی پرسشناماز ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد.  هاپرسشنامهبرای بررسی پایایی 

 /. به دست آمد.948و پرسشنامه اضطراب ریاضی  989/0
 

 روش اجرا

 20 یدر ط یاضیمحور ر طنز یکیالکترون یبا استفاده از محتوا شیدر طول پژوهش، گروه آزما

 ریمداخله متغ انیو گروه شاهد با روش متداول اداره شد. پس از پا دیماه آموزش د 1جلسه به مدت 

 یرو، محتوا شیگرفته شد. در پژوهش پ انگیزش و اضطراب ریاضی مونآزمستقل، از هر دو گروه پس

حتوا م گر،یدعبارتبود، به یاضیدرس ر یهاو کنترل مطابق سرفصل شیهر دو گروه آزما یبرا یآموزش

قرارگرفته است روش  یبوده و موردبررس ریبود، آنچه متغ کسانیدانش آموزان هر دو کالس  یبرا

پس از اتمام دوره  .وجود ندارد یدیترد منبع و محتوای آموزشیدر رابطه با  نیآموزش بود؛ بنابرا

 افزارنرموارد  لیوتحلهیتجزی و برای رآوجمعی انگیزش و اضطراب هاپرسشنامهی هادادهآموزشی، 

spss .گردید 

 ی پژوهشهاافتهی

 .وجود دارد دارییآزمون تفاوت معندر پس دو گروهبین میانگین انگیزش دانش آموزان  :اولفرضیه 

 اضطراب پرسشنامه تصاویرجدول نماد و مفهوم (: 1)جدول 

 نماد
 

  
 کامالً مضطرب نسبتاً مضطرب اضطراب بدون مفهوم
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روه این دو گ هایدادهدو گروه مستقل بسته به نرمال بودن یا نبودن  هایمیانگینبرای مقایسه 

مان ویتنی استفاده شود. لذا  U پارامتریک نادو نمونه مستقل یا آزمون  Tپارامتریک باید از آزمون 

ها را نرمال بودن داده لک،یو-رویخصوص ابتدا به کمک آزمون شاپ نیدر ا یریگمیتصم یبرا

 .میدهیقرار م یموردبررس

 هاداده بودن نرمال برای ویلک-شاپیرو آزمون(: 2) جدول
 داریمعنیسطح  رجه آزادید آماره آزمون گروه

 438/0 27 798/0 آزمایش

 110/0 27 741/0 کنترل

مربوط به متغیر انگیزش  هایدادهبرای  داریمعنیسطح  شودمی( مالحظه 2) طور که در جدولمانه

بیشتر  08/0ها از آن هردویشده است که  110/0و  438/0در دو گروه آزمایش و کنترل به ترتیب 

وه از این دو گر هایمیانگینتوانیم برای مقایسه . لذا میهاستدادهنرمال بودن  تأییدبوده و به معنی 

 کنیم. مستقل استفاده اینمونهدو  Tآزمون 

 است. شدهارائهر انگیزش به تفکیک دو گروه یو انحراف معیار متغ نیانگی( م3در جدول )

 شده است.گزارشمستقل  اینمونهدو  Tآزمون  جهی( نت4)در جدول 

 دو گروه کیبه تفک زشیانگ یفیتوص یهاشاخص (:3)جدول                     

 انحراف معیار میانگین تعداد گروه متغیر

 48/0 77/3 27 آزمایش انگیزش

 41/0 87/3 27 کنترل

 مستقل برای متغیر انگیزش یادو نمونه Tآزمون  (:4) جدول

آزمون لوین برای همگنی  

 هاواریانس

 هامیانگینمستقل برای برابری  اینمونهدو  Tآزمون 

آماره 
F 

سطح 

 داریمعنی

درجه  Tآماره 

 آزادی

سطح 

 داریمعنی

فاصله اطمینان برای 

 هامیانگیناختالف 

 کران باال کران پایین

با فرض  شزانگی

برابری 

 هاواریانس

037/0 847/0 107/1 89 273/0 102/0- 384/0 
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دو گروه آزمایش و کنترل  هایواریانسابتدا همگنی شود، میمشاهده  (4) در جدولکه  طورهمان

شده  847/0این آزمون  داریمعنیاست که با توجّه به اینکه سطح  شدهررسیببه کمک آزمون لوین 

از سطر اول  لیادامه تحل یو برا دهیرس دییبه تأ هاانسیوار یاست همگن شتریب 08/0که از  است

شده است که از  273/0مستقل  یادو نمونه Tآزمون  یبرا یداری. سطح معنشودیجدول استفاده م

 و شیدر دو گروه آزما زشیانگ ریمتغ نیانگیم نیمطلب است که ب نیا انگریو ب بوده شتریب 08/0

 .شودینم دهید یداریکنترل )پس از مداخله( تفاوت معن

وجود  دارییتفاوت معن آزموندر پس بین میانگین اضطراب دانش آموزان دو گروه :دومفرضیه 

 دارد.

ه های ایستا می باشد. در این طرح دو گروه طرح این پژوهش از نوع شبه آزمایشی مقایسه ی گرو

وجود دارد و مقایسه میان گروهی که در معرض متغیر مستقل قرار می گیرد و گروهی که متغیر 

مستقل بر آن اعمال نمی شود، صورت می گیرد. بنابراین مراحل این طرح شامل؛ انتخاب دو گروه 

متغیر مستقل و یا به عبارتی اجرای یک آزمون آزمایش و گواه، اجرای متغیر مستقل، و اندازه گیری 

دو گروه مستقل بسته به نرمال  هایمیانگینبرای مقایسه برای هر دو گروه در یک زمان می باشد. لذا 

 پارامتریک نادو نمونه مستقل یا آزمون  Tاین دو گروه باید از آزمون پارامتریک  هایدادهبودن یا نبودن 

U .ویلک، -در این خصوص ابتدا به کمک آزمون شاپیرو گیریتصمیملذا برای  مان ویتنی استفاده شود

 است. شده( گزارش8نتایج این آزمون در جدول ) .دهیممیقرار  موردبررسیرا  هادادهنرمال بودن 

 

مربوط به متغیر  هایدادهبرای  داریمعنیسطح  شودمی( مالحظه 8)طور که در جدول همان

 08/0ها از آن هردویشده است که  097/0و  192/0اضطراب در دو گروه آزمایش و کنترل به ترتیب 

این دو  هایمیانگینتوانیم برای مقایسه لذا می .هاستدادهنرمال بودن  تأییدبیشتر بوده و به معنی 

و انحراف معیار متغیر  نیانگی( م9)در جدول ابتدا  مستقل استفاده کنیم. اینمونهدو  Tگروه از آزمون 

 است. شدهارائهاضطراب به تفکیک دو گروه 

بدون 

فرض برابری 

 هاواریانس

  107/1 48/89 273/0 102/0- 384/0 

 هاویلک برای نرمال بودن داده-آزمون شاپیرو(: 5) جدول

 داریمعنیسطح  درجه آزادی آزمون آماره گروه

 192/0 27 748/0 شآزمای

 097/0 27 734/0 کنترل
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 شده است. مستقل گزارش یادو نمونه Tآزمون  جهی( نت7در جدول )

 

 اضطرابمستقل برای متغیر  یادو نمونه Tآزمون  (:7)جدول 

آزمون لوین برای  

 هاواریانسهمگنی 

 هایانگینممستقل برای برابری  اینمونهدو  Tآزمون 

سطح  Fآماره 

 داریمعنی

درجه  tآماره 

 آزادی

سطح 

 داریمعنی

فاصله اطمینان برای 

 هامیانگیناختالف 

کران 

 پایین

کران 

 باال

با فرض  اضطراب

برابری 

 هاواریانس

197/0 984/0 803/1- 89 137/0 322/0- 049/0 

بدون فرض 

برابری 

 هاواریانس

803/1- 888/89 137/0 322/0- 049/0 

و کنترل به کمک  شیدو گروه آزما یهاانسیوار یکه ابتدا همگن شودیجدول مشاهده م نیدر ا

که  شده است 984/0آزمون  نیا یداریسطح معن نکهیاست که با توجه به ا شدهیبررس نیآزمون لو

اده سطر اول جدول استفرسیده و برای ادامه تحلیل از  تأییدبه  هاواریانسبیشتر است همگنی  08/0از 

بیشتر  08/0که از  شده است 137/0مستقل  اینمونهدو  Tبرای آزمون  داریمعنی. سطح شودیم

ز ا میانگین متغیر اضطراب در دو گروه آزمایش و کنترل )پس بوده و بیانگر این مطلب است که بین

 .شودینممداخله( تفاوت معناداری دیده 

یریگجهینتبحث و    

ضطراب و ا زشیبرانگحاضر به بررسی اثربخشی محتوای الکترونیکی آمیخته به طنز  در پژوهش

گروه آزمایش  ریاضی دانش آموزان پایه پنجم پرداخته شد. نمونه آماری در قالب دو گروه قرار گرفت.

که در معرض محتوای الکترونیکی )بسته آموزشی( آمیخته به طنز قرار گرفت و گروه کنترل که 

 اضطراب به تفکیک دو گروهمتغیر توصیفی  یهاشاخص (:6)جدول 

 انحراف معیار انگینمی عدادت گروه متغیر

 39/0 82/1 27 آزمایش اضطراب

 34/0 99/1 27 کنترل
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ی انگیزش و اضطراب هاآزمونپساز طریق برگزاری  صرفاًنتی آموزش دید. نتایج پژوهش س صورتبه

 در زیر آمده است. هاهیفرضبه دست آمد. نتایج این پژوهش به تفکیک 

دارد. ریدانش آموزان تأثریاضی  زشیبه طنز برانگ ختهیآم یکیالکترون یمحتوا :اول هیفرض  

منظور به، در هر دو گروه زشیآزمون انگاز پس استفادهبا  زشیانگ ریتوجّه به سنجش متغ با

 یداریسطح معن نشان داد که جیمستقل استفاده شد. نتا Tاز آزمون  هیفرض نیو آزمون ا ییپاسخگو

مطلب است  نیا انگریبوده و ب شتریب 08/0شده است که از  273/0مستقل  یادو نمونه Tآزمون  یبرا

 دهید یداریو کنترل )پس از مداخله( تفاوت معن شیدر دو گروه آزما زشیانگ ریمتغ نیانگیم نیکه ب

همسو نیست. چوپانیان مقدم  Chopaniyan (2010)پژوهش ی هاافتهاین پژوهش با ی جی. نتاشودینم

 ی ششم ابتداییهیپادانش آموزان پسر  زشیبرانگدر پژوهش خود اثر محتوای پاورپوینت طنز محور 

ان بین دو گروه کنترل و درصد اطمین 77که با احتمال  ردیگیمو نتیجه  کندیمرا معنادار بیان 

یکی از دالیل عدم همسویی با پژوهش مذکور این  ، تفاوت معناداری وجود دارد.آزمونپسآزمایش در 

 مونآزپسو  آزمونشیپ صورتبهاست که چوپانیان مقدم در پژوهش خود به سنجش متغیر انگیزش 

در  هچراکر باالتری برخوردار است. گفت که نتایج پژوهش از اعتبا توانیماقدام کرده است. بنابراین 

استفاده نمود و نتایج معتبرتری را گزارش کرده  انسیکوواراز آزمون آماری تحلیل  توانیماین روش 

مهم در ایجاد انگیزه و یادگیری  عواملو از طرفی اثر متغیرهای مزاحم را به حداقل رساند. یکی از 

ر از رایانه د استفادهاطالعات و ارتباطات در آموزش است.  یآورفنی ها و اچندرسانهبیشتر استفاده از 

ی ریکارگبهو  مؤثرکاربرد  واسطهبه. دهدیمی انگیزه و خودیاری را افزایش توجهقابلمدارس، به میزان 

بروز داده و همچنین  ترعیسری خود را هاتیقابلو  هاییتوانای اطالعات و ارتباطات دانش آموزان آورفن

. اندرسیمآموزان را بیشتر و بهتر یاری  بادانشی ارزیابی و ارتباط هاروشا در آموزش خالقانه، معلمان ر

کیفیت آموزش را از چندین جهت تقویت  توانندیممحتوای الکترونیکی  دیوتوای طراحی افزارهانرم

ی اهیپا یهاتمهارافزایش انگیزه و ورود فراگیران به صحنه اشتغال، تسهیل در کسب  لهیوسبهکنند؛ 

بتکار ا تواندیمشود،  کاربردهبهاصولی و صحیح  طوربهاست که وقتی  دهندهانتقالو همچنین ابزاری 

به ظرفیت، تنوع، سرعت،  توانیمی دیگر رایانه هایژگیومحور ارتقا دهد. از  آموزدانشرا در یک محیط 

کرد. مجموعه این عوامل به عمق و غنای  ی، تمرکز پذیری، وضوح و اعتبار اشارهریپذتعاملخودکاری، 

، رتعیسرسبب تغییر نقش معلم، آموزش بهتر و  هایژگیو. این کندیمآموزش و یادگیری کمک 

 Mills. نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش شودیمدانش آموزان  نفساعتمادبهیادگیری تعاملی و 

 و یادگیری دانش آموزان زشیبرانگرایانه  مثبت ریتأثخود به  پژوهشهمسو نیست. میلز در  (2003)

نیست. با بررسی نتایج  همسو Brand (2010) یهاافتهی نتایج با نیز پژوهش این نتایج .کندیماشاره 
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که کاربرد تکنولوژی و فناوری اطالعات در حیطه آموزش و کالس درس  شودیمپژوهش براند روشن 

. نمونه آماری براند یک نمونه آماری شودیمن منجر به افزایش انگیزش و بهبود توجه دانش آموزا

 . در این پژوهشدهندیمو نوجوانان آن را تشکیل  شدهانتخابکوچک بود که با شیوه غیر تصادفی 

مورد مقایسه قرار  زمانهممتغیر توجه، انگیزش، در دروس زبان، ریاضی و جغرافیا سنجش و نتایج 

از پرسشنامه و مجهز بودن  تریواقعبودن دانش آموزان و درک  رتمسنگرفت. در این پژوهش، به دلیل 

ی الزم الکترونیکی، نتایج معتبرتری به دست آمد. همچنین نتایج این افزارهاسختمحیط آزمایش به 

 ریبه تأث یهمگ Blazer (2011)و  Dadmehr (2014)،  Goodboy et al (2015)ی هاافتهپژوهش با ی

 بیان که قبالً طورهمان .ستیهمسو ن ،ددارندیدانش آموزان تأک زشیبرانگ یکیالکترون یطنز و محتوا

 وضوعیم یادگیری برای که آموزانیدانش. شودیم یاد یادگیری شرط نیترعنوان مهمبه انگیزش ازشد، 

 هاآن یرییادگ بهاعتقاددارند  که هاییبه فعالیت که کنندیم پیدا را آمادگی این شوند،می برانگیخته

 و تکرار و آموزشی محتوای ذهنی دهیسازمان آموزش، به دقیق توجه مانند بپردازند، کند،می کمک

 و دخو درک سطح بررسی بعدی، مطالعات تسهیل برای بردارییادداشت یادگیری، برای هاآن تمرین

 & Zimmerman) کنندنمی درک را آموزشی مطالب یا محتوا کههنگامی دیگران از خواستن کمک

Martínez-Pons, 1992) .در پژوهشگران .بخشندمی بهبود را یادگیری هاتفعالی این درمجموع 

 ایبر انگیزش و معلمان آموزش یادگیرندگان، توانایی مانند مهم عامل چند آثار گذشته تحقیقات

 با مستقیماً که عاملی ترینمهم. قراردادند یموردبررس آموزدانش 28000 از بیش در را یادگیری

 کیی دیگر، مهم عامل دو ازآنپس. بود یادگیرندگان اییتوان سطح داد، نشان مثبت رابطه یادگیری

 نمعلّما که شودمی توصیه بنابراین. (Saif, 2016)بودند  یادگیری برای انگیزش دیگری و معلم آموزش

 هنیدرزم باالیی و مستقیم تأثیر که مناسب هایسرگرمی و بازی انیمیشن، از خود هایطراحی در

 .ببرند بهره دهد،می افزایش یادگیری برای را آنان انگیزش و داشته آموزان دانش توجه جذب

 دارد. ریدانش آموزان تأثریاضی به طنز بر اضطراب  ختهیآم یکیالکترون : محتوایدوم هیفرض

در هر دو گروه استفاده  زشیآزمون انگاضطراب صرفاً از پس ریسنجش متغ یبرا کهنیتوجّه به ا اب

 نتایج نشان داد کهمستقل استفاده شد.  Tاز آزمون  هیفرض نیو آزمون ا ییمنظور پاسخگو. بهدیگرد

 انگریده و ببو شتریب 08/0شده است که از  137/0مستقل  یادو نمونه Tآزمون  یبرا یداریسطح معن

و کنترل )پس از مداخله( تفاوت  شیاضطراب در دو گروه آزما ریمتغ نیانگیم نیمطلب است که ب نیا

همسو  Yarmohammadi (2010)  قاتیتحق جیپژوهش حاضر با نتا جی. نتاشودینم دهید یداریمعن

ایج . نتکندیمنیست. یارمحمدی در پژوهش خود به نقش اضطراب ریاضی بر یادگیری ریاضی اشاره 

نفری از دانش آموزان مقطع راهنمایی انجام شد، نشان داد  438پژوهش یارمحمدی که بر روی نمونه 

که بین سطح اضطراب ریاضی دانش آموزان با افت تحصیلی ریاضی رابطه منفی و معکوس وجود دارد. 
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. همچنین کندیم بدین معنا که با افزایش اضطراب ریاضی دانش آموزان عملکرد ریاضی آنان افت

همسو نیست. ما رابطه بین اضطراب ریاضی و عملکرد ریاضی در بین  نتایج پژوهش حاضر با نتایج ما 

یافت. او نتیجه گرفت که افراد دارای اضطراب باال در ریاضی، عملکرد پایینی  -27/0دانش آموزان را 

عملکرد ریاضی در حوزه آموزش و در این درس دارند. این رابطه منفی و ثابت بین اضطراب ریاضی و 

شرفت پی مخصوصاًی در پیشرفت تحصیلی و ریناپذجبراناثرات منفی  مدتیطوالنیادگیری برای 

اضطراب  ریتأثدر رابطه با  گرفتهانجامی هاپژوهش. بر طبق گذاردیمریاضی دانش آموزان بر جای 

کاوت . اضطراب ذکندیمیادگیری ایفا گفت که اضطراب نقش مهمی را در  توانیمریاضی بر یادگیری، 

 شبختیرضامستحکمی برای تمرکز و رسیدن به نتیجه و پاداش  حلراهو  کندیمو هوش ما را فعال 

ی ادهیپد مثابهبهی ریاضی هاکالسوجود اضطراب باال در  .(Yar Mohammadi Wassel, 2010)است 

رد که استدالل ک توانیماست. بنابراین  شدهگرفتهدر نظر  درازمدت راتیتأثیار مهم با خطرناک و بس

 . با توجه بهگرددیمچگونه اضطراب ریاضی به نقصان در عملکرد ریاضی مفید یادگیرنده منجر 

ی فردی دانش هاتفاوتی نوین آموزش ریاضیات که بر هادگاهیدو همچنین  شدهانجامی هاپژوهش

ی برای متغیرهای انگیزشی و فردی و اژهیوگفت که باید توجه و اهمیت  توانیم؛ ددارندیتأک آموزان

بخصوص اضطراب دانش آموزان در نظر گرفت، تا از این طریق بتوان میزان یادگیری و نیز انگیزه دانش 

، ی دانش آموزانبر عملکرد ریاض رگذاریتأثآموزان را در مواجهه با درس ریاضی باال برد. یکی از عوامل 

ی تدریس این درس است. با توجه به گسترش روزافزون فناوری اطالعات و هاروشعالوه بر اضطراب، 

اضطراب ریاضی را مهار  توانیمارتباطات در آموزش و یادگیری و همچنین کارکردهای طنز آموزشی 

نی توای الکترونیکی مبتی محکارکردهاکرد و به تقویت عملکرد ریاضی دانش آموزان پرداخت. یکی از 

بر طنز آموزشی کاهش اضطراب است. طنز با ایجاد ارتباط بهتر بین معلم و دانش آموزان، محیط 

 . از طرفی با افزایششودیم. این امر سبب بهبود انگیزش دانش آموزان کندیم بخشلذتیادگیری را 

. و بهبود یادگیری را به دنبال دارد شده ترفعالو یادگیرنده  تریغنعالقه به یادگیری محیط آموزشی 

. مجموعه این عوامل به غنای یادگیری افزوده ابدییمدر این حالت اضطراب دانش آموزان نیز کاهش 

 . گرددیمباالتری  نفساعتمادبهو سبب بروز خالقیت و 

 دالیل. نشد دییتأ اضطراب و زشیبرانگ طنز به آمیخته الکترونیکی محتوای یاثربخش حاضر پژوهش در

 محدودیت همسویی، عدم دالیل از یکی داشت؛ بیان توانیم همسویی عدم این برای متعددی

 دانش انگیزش و اضطراب میزان سنجش به صرفاً حاضر پژوهش در. است حاضر پژوهش شناسیروش

 متغیرهای اثر و است شدهپرداخته کنترل و آزمایش گروه دو درآزمون( )پس مداخله از پس آموزان

 و میعل نتایج به یابیدست و تردقیق سنجش برای شودمی توصیه. است شده گرفت نادیده مزاحم

 زا همچنین. شود استفاده کوواریانس تحلیل آماری آزمون با آزمونپس – آزمونپیش از اعتمادقابل

. دکر اشاره یریگنمونه روش محدودیت به توانیم حاضر پژوهش نتایج همسویی عدم دالیل دیگر

 یابیدست برای. است نتایج تعمیم قابلیت عدم دسترس در یریگنمونه روش یهاتیمحدود از یکی
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 تفادهاس متفاوت یهانمونه حجم با یریگنمونه یهاروش سایر از که شودیم پیشنهاد معتبر نتایج به

 نشان تتحقیقا. است اضطراب کاهش طنز کارکردهای از بیان شد، یکی قبالًکه  طور. همانشود

 ودخ از آمیز اختالل رفتارهای کمتر اغلب شوندمی تشویق بودن روخنده به که آموزانیدانش دهندمی

 لتمای هستند، طبعشوخ و روخنده هاآن معلّمان کنندمی تصور فراگیران کههنگامی. دهندمی نشان

 برای پژوهش این نتایج کاربرد. دهندمی نشان خود از هاآن به اعتماد و داشتن دوست به بیشتری

 عوامل قشن به باید ریاضی درس در پیشرفت بهبود منظوربه که است این تربیت، و تعلیم متصدیان

 کرد توجه زطن با الکترونیکی محتوای تلفیق و تعاملی آموزشی هایرسانه طنز، ویژهبه تدریس بر مؤثر

 بهبود هایراه از یکی. داد سوق سدر این به عالقه ایجاد مسیر در را ریاضی آموزش هایروش و

 نزط محوریت با الکترونیکی محتوای و آموزشی هایرسانه کارگیریبه آموزان، دانش ریاضی عملکرد

. ستا درس این به نسبت منفی احساسات با مقابله و ریاضیبادانش  روزمره آموزشی رسمی تجارب در

 رانهکا هم یادگیری برای هاییفرصت ساختن فراهم که است آن بیانگر متعدد هایپژوهش هاییافته

 زممستل مهم این. کند کمک آموزان دانش اضطراب کاهش به تواندمی مدارس در رقابتی و جو تعدیل و

 یهاکتاب در تحول ایجاد جهت در جامعه تربیت و تعلیم نظام سوی از هدفمند و دارنظام کوششی

 الزم تمهیدات که شودیم پیشنهاد .(Slavin, 1990)است  ریاضی تدریس یهاروش و ریاضی آموزش

 است نآ امر این اظ گردد. الزمهلح طنز بر یتنبم الکترونیکی محتوای بیشتر چه هر اثربخشی برای

 موفق الکترونیکی تولید و طراحی یک داشتن برای آموزشی متصدیان تمامی و معلّمان متخصّصان، که

 روی بر هاییپژوهش پژوهشگران آینده در که گرددمی پیشنهاد. باشند داشته اثربخشی و مفید تعامل

 وجود دلیل به همچنین. دهند انجام داییابت مقطع در متفاوتی هاینمونه حجم با و دروس سایر

 بخشیاثر بررسی به آینده یهاپژوهش که شودیم توصیه دختر، آموزان دانش در باالتر ریاضی اضطراب

همچنین توصیه  .بپردازند دختر آموزان دانش در ریاضی اضطراب بر محور طنز الکترونیکی محتوای

 درسیی افزاهمریاضی از برگزاری جلسات  جهت اثربخشی هرچه بیشتر فرآیند تدریس گرددیم

 .(Farajpour & Pourshafeie, 2018) پژوهی اقدام شود
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