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 آموزاناشتیاق تحصیلی دانش و اضطراب ریاضیتاثیر آموزش مبتنی بر واقعیت افزوده بر 

 9زهرا رزاقیان گرمرودی، 2، عبدالجالل توماج8شیرین پورقاز

  

   8/8/11 پذیرش:                                22/88/11دریافت:                                                                  

 چکیده

آموزان است. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر واقعیت افزوده بر اضطراب ریاضی و اشتیاق تحصیلی دانش

آزمون است. جامعه آماری پژوهش آزمون و پسروش پژوهش حاضر شبه آزمایشی با دو گروه گواه و آزمایش با طرح پیش

 ای بود بدین صورت که ازخوشهصورت بهگیری قال بود. روش نمونهآموزان کنکوری پایه دوازدهم شهرستان آق شامل دانش

صورت بهنمونه پژوهشی انتخاب شدند و عنوان بهنفر  04آموزان دوره دوم به تعداد آموزان شهرستان آق قال دانشبین دانش

ی های اضطراب ریاضپرسشنامه ر پژوهش شاملشدند ابزاهمگن از نظر معدل و نمره ریاضی در دو گروه گواه و آزمایش تقسیم

( و کتاب و اپلیکیشن کتاب زرد کانون بود. 2442و اشتیاق تحصیلی شافلی و همکاران )( 2488بای ) دوبعدی تجدیدنظر شده

بدست آمد و روایی پرسشنامه توسط کارشناسان حوزه آموزش و  55/4و  52/4ها با استفاده از آلفای کرنباخ پایایی پرسشنامه

های افتهی سی قرار گرفت و پس از انجام اصالحات جزئی مورد تائید نهایی قرار گرفت.رسان حوزه تعلیم و تربیت مورد برشناروان

اداری داشته آموزان تاثیر معنپژوهش نشان داد که آموزش مبتنی بر واقعیت افزوده بر اضطراب ریاضی و اشتیاق تحصیلی دانش

(44/4>p و سبب کاهش اضطراب ریاضی و )گردد.آموزان میافزایش اشتیاق تحصیلی دانش  

 .آموزانآموزش، واقعیت افزوده، اضطراب ریاضی، اشتیاق تحصیلی، دانش :واژگان کلیدی
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 مقدمه

های اخیر، استفاده از فناوری برای بهبود تجربیات آموزش و یادگیری در کالس ارتقا یافته است )کزیم و اوزارسالن، در سال

نده از های پوشا، الیهواقعیتها واقعیت افزوده است که با هدف افزایش ادراک کاربر نسبت به (. یکی از این فناوری24828

  .سازدپذیر میاطالعات مجازی را در صحنه واقعی امکان

 به هک کامپیوتر توسط شده تولید مجازی مفاهیم آن در که است ترکیبی واقعیت از ایمجموعه زیر (AR) 2افزوده واقعیت

در زمینه ( 2482) 9دیاز، هینکاپی و مورنو .(2480 ،2هیمو) شوندمی ترکیب واقعی دنیای با شودمی اطالق مجازی دنیای هاآن

را دارد که یادگیری احساس  آن توانایی ورینافاین  (8مثال: )عنوان به .دهدآموزشی واقعیت افزوده چندین مزیت را ارائه می

ها یا زوایای مختلف، بعدی یا مواد کالس از انواع دیدگاه 9تواند با بازرسی از شی ( می2شناسی را ترغیب کند، )زیبایی

های آموزان در فعالیتسطح درگیری و انگیزه دانشتواند می( 9). ها را تقویت کندآموزان را تقویت کند تا درک آندانش

هایی در مورد اشیاء واقعی ، یعنی دادهدهنددهد تا اطالعات متنی را ارائه ( این امکان را می0دهد و )ی را افزایش میدانشگاه

و  )کوندت رائه دهندا صحنه مربوط به فعالیت یادگیری محتویات مستقر در یک برنامه واقعیت افزوده از دو نوع استاتیک یا پویا

بعدی که ظاهر آنها در هنگام تعامل با های سههای بصری یا مدلها، نشانهمتن (.2489، 2و همکاران؛ نینکارین 4892، 0همکاران

ا شوند، عالوه بر این مطالب پویا در هنگام تعامل با کاربر، ظاهر آنها رمحتویات ایستا تعریف میعنوان بهکاربر متفاوت نیست، 

طور هب. تجسمات پویا مانند انیمیشن یا فیلم نمایشگرهایی هستند که با گذشت زمان ای از آنها استدهد و انیمیشن نمونهتغییر می

تا هیچ های ایسمثال یک شی( هستند، در حالی که تجسمعنوان بهدهنده یک جریان مداوم حرکت )کنند و نشانمداوم تغییر می

وا باید شوند. اینکه کدام نوع محتجریان حرکت گرفته میهای خاصی از چنین ، بلکه فقط حالتدهندحرکتی مداوم را نشان نمی

، 6د )لو و اسچنوتزشوآموز ارائه میدر یک برنامه واقعیت افزوده مستقر شود بستگی به موضوع دارد و تجربه یادگیری که به دانش

 (. 2446، 5آینسورث؛ 2441

ی فیزیکی و دنیای واقعی است که عناصر آنها توسط ورودواقعیت افزوده نمایش زنده، مستقیم یا غیرمستقیم از یک محیط 

تر به شود. این مربوط به یک مفهوم کلیتقویت می GPSهای حسی تولید شده توسط رایانه مانند صدا، فیلم، گرافیک یا داده

ویت یابد و نه تقمی کاهشنه شود )احتماالً ای است که در آن نمایی از واقعیت توسط یک رایانه اصالح مینام واقعیت واسطه

ی را با واقعیت مجازی دنیای واقع ،کند. در مقابل(. در نتیجه، این فناوری با تقویت درک فعلی شخص از واقعیت کار میودشمی

ای و به رسمیت شناختن مثال اضافه کردن دید رایانهعنوان به) ARپیشرفته  وریاکند. با کمک فنسازی جایگزین مییک شبیه

العات شود. اطدیجیتالی قابل دستکاری میصورت بهشود و شی( اطالعات مربوط به دنیای واقعی اطراف کاربر تعاملی می

 (.2489، 1تواند در دنیای واقعی پوشانده شود )اواللده و گوساالگامصنوعی درباره محیط و اشیاء آن می

ایند اضطراب به یک وضعیت ناخوش .تحت تاثیر روش آموزش قرار دارد اضطراب است یکی از عواملی عاطفی مهم  که بسیار

نشی، هراس، کم زیستی رفتاری اضطراب عبارت از فزونئشود که معموالً منبع و منشا آن نامشخص است. عالو نگرانی اطالق می

گیری، تپش قلب، درد سینه، احساس خفگی، سرگیجه، احساس غیرواقعی بودن، عرق کردن، لرزیدن و تنگی نفس، گوشه

                                                           
1 Kesim M, Ozarslan 
2 Augmented Reality 
3 Diaz, Hincapié & Moreno 
4 Cuendet and et al 
5 Nincarean and et al 
6 Lowe & Schnotz 
7 Ainsworth 
8 Olalde and Guesalaga 



 ... اضطرابتاثیر آموزش مبتنی بر واقعیت افزوده بر  ____________________________________________________________

 

تدایی ای ابهکند که ریشه اضطراب را باید در دورهالزاروس بیان می(. 8916زنگبار و لیوارجانی، اضطراب مرضی هستند )حسنی

درصد کودکان در سنین مدرسه با مشکلی به نام اختالل در محاسبه ریاضی  1تا  2در حدود که طوریهبو راهنمایی جستجو کرد 

گذارد و باعث کاهش آموزان هم اثر میادگیری دانشیبر تفکر، ادراک و ریاضی  (. اضطراب2440، 8مواجه هستند )گیری

(. 8915شود )حمزه لوئیان، ن، معنا و اهمیت رویدادها و نیز کاهش تمرکز و قدرت یادآوری میها در درک زمان، مکاتوانایی آن

ک ، یاضطراب ناشی از درس ریاضی   .ها اضطراب ریاضی استترین آنمهماضطراب دارای انواع مختلفی است که یکی از 

شامل مواردی از قبیل گوش دادن به یک سخنرانی، آموزان نسبت به عناصر وابسته به موضوع است. که واکنش از سوی دانش

شود. این اضطراب توسط چندین عامل به آموزش مفاهیم ریاضی، حل مسائل ریاضی در یک کالس درس یا امتحان ریاضی می

 2(. طبق نظر چیو و هنری8914احمدی و احمدی، ) ی استن آن تجربیات منفی در آموزش ریاضتریوجود آمده است که متداول

 ، اضطراب حل مساله ریاضی و اضطراباضطراب ریاضی دارای چهار بعد اضطراب ارزیابی ریاضی، اضطراب یادگیری ریاضی

رای امتحان مثال آماده شدن بمرتبط با ارزیابی یادگیری ریاضی های اضطراب ارزیابی ریاضی به موقعیتباشد. معلم ریاضی می

ها و ریاضی یا فکر کردن به امتحان ریاضی یک روز قبل از آن اشاره دارد؛ اضطراب یادگیری ریاضی در این بعد، فعالیت

های جدید ی کتاب ریاضی جدید، حضور یافتن در کالس ریاضی و یا آغاز فصلفرایندهای مرتبط با یادگیری ریاضی، مانند تهیه

ن به حل مسائل ریاضی در موقعیتی غیر از امتحا ی ریاضیبعد سوم اضطراب حل مسالهگیرد و ی مورد توجه قرار میکتاب ریاض

 آموزان دیگر اشارهی ریاضی توسط دانشها و یا گوش دادن به حل مسالههای مانند خواندن و تفسیر نمودارها و چارتموقعیت

)تمکینی و زربخش  دهدهای معلم ریاضی را مورد توجه قرار میضی ویژگیدارد و در نهایت بعد چهارم اضطراب معلم ریا

 . (8912بحری، 

یکی دیگر از عوامل متاثر از روش آموزش اشتیاق تحصیلی است زیرا که هر چه روش و فرایند آموزشی مورد طبع و یادگیری 

فت تحصیلی به رفتارهایی که به یادگیری و پیشر اشتیاق دهد.آموزان گردد میل به یادگیری را در آنان افزایش میبهتر دانش

سرمایه روانی عنوان بهرا اشتیاق تحصیلی  (2489) 0فلک و سیمون( همچنین 2444، 9شود )پنتریچتحصیلی مربوط است اطالق می

اند که سبب کردهها تعریف ها و تمایل به ارتقای سطح موفقیتها برای یادگیری و کسب مهارتوزان و تالش مستقیم آنآمدانش

، سازگاری با فرهنگ مدرسه، رابطه مناسب با معلمان و کالسی یهاهای مدرسه، شرکت در فعالیتفعالیت رمشارکت موثر د

افرادی که اشتیاق تحصیلی داشته باشند، توجه و تمرکز بیشتری بر مسائل (. 2480، 2شود )شاری و همکارانآموزان میسایر دانش

لی برند به قوانین محل تحصیاز انجام وظایف تحصیلی لذت می ،کنندهدف یادگیری دارند، سخت تالش میعات مورد وو موض

لوسن ها عملکرد بهتری دارند )ککنند و در آزموندهند از انجام کارهای ناسازگارانه و نامطلوب اجتناب میتعهد بیشتری نشان می

دی است که دارای سه بعد شناختی، انگیزشی و رفتاری است )ارچامبالت و ای چندبعاشتیاق تحصیلی سازه(. 2485، 6و بوتیلیر

یاق و فراشناختی در یادگیری است، اشت امل به کارگیری راهبردهای شناختی(؛ اشتیاق تحصیلی شناختی ش2441، 5همکاران

ارهای و عالقه به ک ارزش و عاطفه است و دوست داشتن محیط آموزشی ،تحصیلی انگیزشی )عاطفی( شامل سه مولفه احساس

گیرد و اشتیاق تحصیلی رفتاری شامل حضور فعال همراه با شوق و شور در محیط آموزشی است )صفری و دانشگاه را در بر می
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رویکرد  -8اند: ( سازه اشتیاق تحصیلی را از دو رویکرد تعریف کرده2489) 8آرتاکیس، سبالو و سوارز (8910همکاران، 

رویکرد  -2داند و ای چند بعدی که دارای سه بعد شناختی، انگیزشی عاطفی و رفتاری میصیلی را سازهآمریکایی که اشتیاق تح

و  کاریندهیک تعامل مثبت به انجام رسانعنوان به( که اشتیاق تحصیلی را 2488) 2اروپایی بر اساس نظریات بیکر و اویرلمانز

ر پذیری باالی ذهن دها(، نیرومندی یا )انرژی( انعطاففعالیت وضعیت ذهنی کاری مطلوب با سه ویژگی جذب )غرق شدن در

 داند. تحصیل و وفق خود )تعهد و دلبستگی تحصیلی( می

با هدف بررسی تاثیر واقعیت افزوده و کاربرد آن در آموزش انجام دادند به این ( 8915محمودی )در پژوهشی که طالب و 

تر آموزان در جهت درک بهاز نقاط ضعفی که دارد بیش از هر چیزی، به دانش نظرنتیجه رسیدند که واقعیت افزوده با صرف

کند؛ این در حالی است که نیاز کنونی جوامع وجود ذهنی خالق و کارا جهت ابداع ها کمک میمطالب و بهتر اندیشیدن آن

 باشد.رش فرزندانی طراح و خالق میباشد؛ از این رو امروزه هدف از بکارگیری تکنولوژی واقعیت افزوده پرومسائل جدید می

با هدف مطالعه دقیق در مورد راهنمایی بصری مبتنی بر واقعیت افزوده برای وظایف مدیریت  (2481) 9در پژوهشی که لیو و سیپل

گیرد؛ قرار می ARر یافته و تحت تاثیقابل توجهی افزایشطور بهیابی امکانات انجام دادند به این نتیجه رسیدند که عملکرد موقعیت

بینی اشیاء مجازی روی سطوح انفجارهای واقعی ترین موقعیت پیشتوان نزدیکمی ARهای بصری همچنین به کمک راهنمایی

 .را مشخص نمود

با هدف بررسی تأثیر واقعیت افزوده در افزایش مهارت خودیاری ( 8912) بزرگدر پژوهشی که جعفرخانی و جامه

اویر و عنوان ابزاری نوین با ترکیب تصتالل اوتیسم انجام دادند به این نتیجه رسیدند که واقعیت افزوده بهآموزان دارای اخدانش

توان از سازی ویدئویی یا تصویری شده و میفیلم تعاملی در محیط واقعی آزمودنی، باعث ایجاد و حفظ تمرکز در مقایسه با مدل

 آموزان اوتیسم  استفاده کرد.دانشای برای آن در یادگیری بهتر تکالیف زنجیره

تیجه به این ن« مدلسازی تأثیر محیط مدرسه بر اشتیاق تحصیلی دانش آموزان»با عنوان  پژوهشی( در 2482) 0گونژ و کازو

 2وانگ و اسکیل .ارددرسیدند که محیط مدرسه و امکانات تکنولوژیکی آن بر اشتیاق تحصیلی رفتاری، شناختی و عاطفی تأثیر

 به این نتیجه رسیدند که ادارک« موقعیت مدرسه، انگیزش پیشرفت و اشتیاق تحصیلی»( در پژوهش خود با عنوان 2489)

 .دار اشتیاق تحصیلی استبین معنیآموزان پیشآموزان از موقعیت مدرسه با انگیزش پیشرفت دانشدانش

آموزان را مورد مطالعه قرار های یادگیری دانشک( در پژوهشی رابطه بین اضطراب ریاضی و سب8914احمدی و احمدی )

ی عینی رابطه مثبت و معنادار و بین اضطراب ی یادگیری تجربهدادند، این مطالعه نشان داد که میان اضطراب ریاضی و شیوه

ه معناداری متغیر رابطسازی انتزاعی رابطه منفی و معناداری وجود دارد و همچنین با توجه به جنسیت، میان این دو ریاضی و مفهوم

 وجود ندارد.

های مشترک در یک صحنه واقعی انجام شود. دهد تا تجربهاجازه می ARفناوری توان بیان کرد که با توجه به مطالب باال می

 AR، ای کار کنند. در عوضتوانند مانند اشیاء واقعی در یک محیط واقعی و در زمان واقعی با اشیاء رایانهبنابراین کاربران می

ند توادهد. با قرار دادن اشیاء مجازی در یک محیط واقعی، از طریق نشانگرهای محرمانه، کاربر میاجازه تعامل محسوس را می

با فراهم کردن امکان  ARتوان گفت که فناوری مقیاس، موقعیت و مکان اشیاء مجازی را تغییر داده و دستکاری کند. بنابراین می

                                                           
1 Artakis, Sebalo and Suarez 
2 Byker and Oyerlmanz 
3 Liu & Seipel 
4 Golzh and Kazo 
5 Vang and Eskil 
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بخشد. بنابراین، این وسیله به یک وسیله مناسب برای آموزان در ساخت دانش خود را ارتقا میامل جدید، مشارکت فعال دانشتع

از پیامدهای  تواند موجب پیشگیریعالوه بر این شناخت پیشایندهای اشتیاق تحصیلی، هم می شود.استفاده در کالس تبدیل می

ایندی های مناسب محیط یادگیری خوشکه با تکیه بر این اطالعات و به کارگیری روششکست در محیط آموزشی شود و هم این

و  ها با توجه به اینکه اشتیاق تحصیلی در پیشرفت تحصیلی از طریق تاثیر بر انگیزشعالوه بر این را برای فراگیران فراهم آورد.

عیت سازد به نظر میرسد که بررسی وضمی نه مهم را روشگیری این سازمیزان استقامت در انجام تکلیف، ضرورت سنجش و اندازه

یت تواند به پیشرفت و موفقاشتیاق تحصیلی، اضطراب ریاضی و عوامل اثرگذار بر آن همچون محیط یاددهی  یادگیری می

حیط توانند با ایجاد فضا و مبر این اساس مدارس می .آموزان و کاهش اضطراب و استرس ریاضی آنان کمک کندتحصیلی دانش

فعال و پویا از طریق ایجاد و توسعه عوامل موثر بر اشتیاق تحصیلی و کاهش اضطراب صورت بهمناسب یاددهی و یادگیری 

ین زمینه ا ریاضی در جهت رشد و حفظ محیط رقابتی در مدرسه و اثربخشی روزافزون تالش کنند. با توجه به کمبود مطالعات در

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر واقعیت افزوده بر کاهش اضطراب ریاضی و افزایش اشتیاق تحصیلی 

 آموزان است.دانش

 دارد. معناداری آموزان تاثیرآموزش مبتنی بر واقعیت افزوده بر کاهش اضطراب ریاضی دانش .8

 .دارد معناداری آموزان تاثیرتحصیلی دانش اشتیاق افزایش آموزش مبتنی بر واقعیت افزوده بر .2

 روش پژوهش

آزمون است. جامعه آماری پژوهش آزمون و پسروش پژوهش حاضر شبه آزمایشی با دو گروه گواه و آزمایش با طرح پیش

 ای بود بدین صورت که ازخوشه صورتبهگیری قال بود. روش نمونهآموزان کنکوری پایه دوازدهم شهرستان آق شامل دانش

هدفمند پایه صورت بهآموزان آموزان دوره دوم انتخاب شد سپس از بین این دانشآموزان شهرستان آق قال دانشبین دانش

 04داد کردند تعهای کنکوری شرکت میموزان که در کالسآدوازدهم رشته ریاضی و فیزیک انتخاب شد سپس از این دانش

همگن از نظر معدل و نمره ریاضی در دو گروه گواه صورت بهآموزان هشی انتخاب شدند. این دانشنمونه پژونوان عبهآموز دانش

 شدند. ابزار پژوهش بدین شرح است:و آزمایش تقسیم

طراحی شده است. ابزار  8توسط بای 2488این مقیاس در سال  بای: همقیاس اضطراب ریاضی دو بعدی تجدیدنظر شد -8

باشد. در کل، پرسشنامه ( می2ی ( تا کامال موافق )نمره8ی ای مدرج از کامالً مخالف )نمرهگزینه 2ی گویه 80ر دارای مذکو

تأثیر منفی  80و  88، 1، 1، 5، 6، 0، 2عبارت ) 1( و 89و  82، 84، 2، 9، 8عبارت اثر مثبت ریاضی ) 6دارای دو بعد بوده که 

دهد. منظور از اثر منفی و مثبت، نگرش فرد به اهمیت ریاضیات در زندگی و جش قرار میریاضی را در زندگی فرد مورد سن

فرد  اثر مثبت ریاضی را در زندگیکلی طوربهباشد. جهت سنجش اضطراب ریاضی، سؤاالتی که عالقمندی وی به این درس می

 باشد. پایایی درونی پرسشنامه از طریق آزمونمید، معکوس شده و بدین ترتیب نمرات باال حاکی از اضطراب ریاضی سنجمی

در پژوهش بای ذکر شده است  19/4و همبستگی مقیاس مذکور با پیشرفت تحصیلی )معدل( 12/4هفته  1آزمون، پس از  باز

ت اصلی ( به زبان فارسی برگردانده شد و سپس متن سؤاال8912و همکارانش ) عبدالملکیاین مقیاس ابتدا توسط  .(2488)بای، 

یت، ر نهاد از فارسی به انگلیسی ترجمه کند. معکوسصورت بهدر اختیار کارشناس زبان انگلیسی قرار گرفت تا ترجمه را 

در پژوهش حاضر روایی پرسشنامه توسط  اشت یکسان از سواالت اعمال گردید؛ها و بردی گزارهپیشنهادات ایشان در جهت روای

                                                           
1 Bai 
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شناسان حوزه تعلیم و تربیت مورد برسی قرار گرفت و پس از انجام اصالحات جزئی مورد تائید کارشناسان حوزه آموزش و روان

 بدست آمد که نشان از پایایی مطلوب پرسشنامه دارد. 52/4نهایی قرار گرفت و پایایی پرسشنامه با استفاده از الفای کرنباخ 

( استفاده گردید. این پرسشنامه 2442) 8شافلی و همکاراناشتیاق تحصیلی: برای سنجش اشتیاق تحصیلی از پرسشنامه  -2

 2باشد که براساس طیف گویه( می 6گویه( و جذب ) 2گویه(، وقف خود ) 6بعد نیرومندی ) 9گویه است و دارای  85شامل 

شنامه را با مراجعه ( روایی محتوایی پرس2442شوند. شافلی و همکاران )بندی می( درجه2( تا همیشه )8ای لیکرت از هرگز )درجه

( پایایی کلی پرسشنامه اشتیاق تحصیلی 2442به نظر برخی متخصصان و اساتید روانشناسی به دست آوردند. شافلی و همکاران )

اند و همسانی درونی ابعاد پرسشنامه را برای بعد جذب، نیرومندی و به دست آورده59/4را با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 

( ضریب آلفای کرونباخ 2441) 2سالمآلرو، تولوانن و نورمیاند. گزارش کرده 18/4و  51/4، 59/4ترتیب برابر با وقف خود به 

( نیز 8918به دست آوردند. پیریایی و نعامی ) 10/4و  51/4را در پژوهش خود برای بعد نیرومندی و وقف خود به ترتیب برابر با 

های اند و با روش تحلیل عامل تأییدی محاسبه شده، شاخصگزارش کرده 11/4در پژوهش خود پایایی پرسشنامه مذکور را 

به دست  46/4و  11/4( را به ترتیب RMSEAهای جذر میانگین مجذورات خطای تقریب )( و شاخصCFIبرازندگی تطبیقی )

یایی از ضریب آلفای کرونباخ ( در پژوهش خود برای بررسی پا8910آوردند که در حد قابل قبول قرار دارد. خلیلی گشنیگانی )

و  60/4، 54/4، 19/4استفاده گردید و ضرایب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه، نیرومندی، وقف و جذب به ترتیب برابر با 

سنجی پرسشنامه اشتیاق روانهای یژگیو (8911) به دست آمد. قدم پور، قاسمی پیربلوطی، حسنوند و خلیلی گشنیگانی 61/4

ها با روش اوبلیمین، سه عامل نیرومندی، جذب و را بررسی کردند و نتایج تحلیل عاملی نشان داد که با چرخش عامل تحصیلی

، وقف خود 10/4ا با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای نیرومندی هوقف خود پرسشنامه تأیید شد. همچنین پایایی پرسشنامه

م شناسان حوزه تعلیحاضر روایی پرسشنامه توسط کارشناسان حوزه آموزش و روانبه دست آمد. در پژوهش  51/4و جذب  12/4

و تربیت مورد برسی قرار گرفت و پس از انجام اصالحات جزئی مورد تائید نهایی قرار گرفت و پایایی پرسشنامه با استفاده از 

 بدست آمد که نشان از پایایی مطلوب پرسشنامه دارد. 55/4الفای کرنباخ 

باشد که اب و اپلیکیشن زرد ریاضی کانون: این کتاب شامل مجموعه سواالت کنکور سراسری ریاضی و فیزیک میکت -9

افزار واقعیت افزوده است و اپلیکیشن شامل نرم 16تا  12های سراسری داخل و خارج از کشور از سال های کنکوردوره سوال 82

 ها است.حل و بررسی آن هایاز کتاب زرد ریاضی حاوی کلید سواالت و فیلم

 های اضطراب ریاضیآموزان هر دو گروه خواسته شد که پرسشنامهروش اجرا پژوهش بدین صورت است که ابتدا از دانش

 تحت آموزش قرار گرفتند و معمول صورتبهگروه گواه  آموزانآزمون( را پر نمایند سپس دانشو اشتیاق تحصیلی )پیش

 جلسات آموزش بدین شرح است. حرش .ه روش واقعیت افزوده تحت آموزش قرار گرفتندآموزان گروه آزمایش بدانش

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Schafeli and et al 
2 Salmela- Aro, Tolvanen, & Nurmi 
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 شرح آموزش جلسات . 8جدول 

 آموزش معمول آموزش به روش واقعیت افزوده محتوا جلسه

 اول
های نصف اول تست

 10ریاضی کنکور 

اپلیکیشن آموزشی )فیلم  -موبایل 

 کتاب زرد کانون –آموزشی و کلید سواالت( 

 -وایت –کتاب زرد کانون 

 خودکار -دفتر  –سخنرانی  -ماژیک

 دوم
های نصف دوم تست

 10ریاضی کنکور 

اپلیکیشن آموزشی )فیلم  -موبایل 

 کتاب زرد کانون –آموزشی و کلید سواالت( 

 -وایت –کتاب زرد کانون 

 خودکار -دفتر  –سخنرانی  -ماژیک

 سوم
های نصف اول تست

 12کنکور  ریاضی

اپلیکیشن آموزشی )فیلم  -موبایل 

 کتاب زرد کانون –آموزشی و کلید سواالت( 

 -وایت –کتاب زرد کانون 

 خودکار -دفتر  –سخنرانی  -ماژیک

 چهارم
های نصف دوم تست

 12ریاضی کنکور 

اپلیکیشن آموزشی )فیلم  -موبایل 

 کتاب زرد کانون –آموزشی و کلید سواالت( 

 -وایت –کتاب زرد کانون 

 خودکار -دفتر  –سخنرانی  -ماژیک

 پنجم
های نصف اول تست

 16ریاضی کنکور 

اپلیکیشن آموزشی )فیلم  -موبایل 

 کتاب زرد کانون –آموزشی و کلید سواالت( 

 -وایت –کتاب زرد کانون 

 خودکار -دفتر  –سخنرانی  -ماژیک

 ششم
های نصف دوم تست

 16ریاضی کنکور 

اپلیکیشن آموزشی )فیلم  -موبایل 

 کتاب زرد کانون –آموزشی و کلید سواالت( 

 -وایت –کتاب زرد کانون 

 خودکار -دفتر  –سخنرانی  -ماژیک

آموزان شرکت کننده در پژوهش خواسته شد که برای بار دوم با توجه به پس از پایان جلسات آموزشی از تمامی دانش

آوری از جمع پس آزمون( را پر کنند.های اضطراب ریاضی و اشتیاق تحصیلی )پسارند پرسشنامههایی که در حال حاضر ددیدگاه

در دو قسمت تحلیل توصیفی )فراوانی و درصد  29 ورژن spssافزار های بدست آمده از نرمها جهت تجزیه و تحلیل دادهداده

 استفاده شد. فراوانی( و تحلیل استنباطی )کولموگروف اسمیرنف و کواریانس(
 

 هایافته

 دهدشاخص توصیفی جمعیت شناختی پژوهش را نشان می 2جدول 

 آموزانهای توصیفی دانششاخص .2جدول 

 درصد فراوانی فروانی آموزانشاخص آماری دانش

 سن

 82 82 ساله 85

 21 20 ساله 81

 94 0 ساله 81

 معدل

 02 82 24تا  81

 05 85 81تا  81

 1 1 81تا  85

بیشتر از سایر  81تا  81با معدل  81آموزان های دانشحاکی از آن است که، فراوانی شاخص 2 نتایج حاصل از جدول

 ها است.شاخص
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 های پارامتریک مورد بررسی قرار گرفته است.ها جهت استفاده از آزمونها دادهمیزان نرمال بودن توزیع 9در جدول 

 متغیرهانتایج آزمون نرمال بودن  . 9جدول 

 مراحل متغیر
 اسمیرنف-کولموگروف

 سطح معناداری آماره

 پیش آزمون

 گواه

 89/4 86/4 اضطراب ریاضی

 88/4 22/4 اشتیاق تحصیلی

 آزمایش

 24/4 89/4 اضطراب ریاضی

 29/4 24/4 اشتیاق تحصیلی

 پس آزمون

 گواه

 80/4 86/4 اضطراب ریاضی

 24/4 88/4 اشتیاق تحصیلی

 آزمایش

 46/4 81/4 اضطراب ریاضی

 41/4 85/4 اشتیاق تحصیلی

( در کلیه متغیرهای تحقیق بزرگتر از Pاین آزمون، سطوح احتمال )مقدار شود درگونه که مالحظه میهمان 9مطابق جدول 

در  گردد.می قلمداد نرمال توزیع بر منطبق هاداده توزیع صفر، فرضیه رد و عدمP مقدار به توجه باشد. بامی 48/4سطح خطا 

 های پارامتریک استفاده شده است.نتیجه، در آزمون فرضیات تحقیق از آزمون

 آموزان تاثیر معناداری دارد.آموزش مبتنی بر واقعیت افزوده بر کاهش اضطراب ریاضی دانشفرضیه اول: 

 های خطاآزمون لون جهت برابری واریانس .0 جدول

F  سطح معناداری 2آزادی درجه  8درجه آزای 

28/9 8 51 40/4 

است بنابراین باید گفت که واریانس خطای  42/4کوچکتر از  Fاز آنجایی که سطح معناداری آماره  0با توجه به جدول 

 ها تفاوت وجود دارد.ها برابر نبوده و بین آنگروه

 دهد. داری یا عدم معناداری کل مدل و همچنین تاثیر جداگانه هر متغیر مستقل بر متغیر وابسته را نشان میجدول زیر معنی
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 های تدریسآزمون اثرات بین روش. 2جدول 

 منبع
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح 

 معناداری

 44/4 60/996 84/002 9 94/8926 مدل اصالح شده

 44/4 25/292068 80/942214 8 80/942214 رهگیری

 44/4 46/181 12/8246 8 12/8246 های آموزشروش

 44/4 01/98 90/08 8 90/08 آزمونآزمون/پسپیش

ازمون آزمون/پسپیش

 های آموزشروش
44/55 8 44/55 91/21 44/4 

   98/8 56 51/11 خطا

    14 52/946542 جمع

    51 45/8026 کل صحیح

 دارآموزان معنیدانش اضطراب ریاضی( بر نمره Sig ،91/21=F=44/4های آموزش )تاثیر جداگانه روش 2با توجه به جدول 

 باشد.های آموزش متفاوت میدر بین روش اضطراب ریاضیباشد یعنی به لحاظ آماری، میانگین نمره می

 
 معمولو مبتنی بر واقعیت افزوده های آموزش در روش اضطراب ریاضیتخمین میانگین نمرات  . 8نمودار

ندتر بیشتر و بلمبتنی بر واقعیت افزوده آزمون و طول پاره خط روش آموزش پس اضطراب ریاضینمره  8با توجه به نمودار 

 معمولموزش آ نسبت به روشمبتنی بر واقعیت افزوده  آموزش  توان بیان کرد که روشاست بنابراین می معمولآموزش  از روش

 آموزان دارد.  دانشاضطراب ریاضی تاثیر بیشتری بر 

 آموزان تاثیر معناداری دارد.آموزش مبتنی بر واقعیت افزوده بر افزایش اشتیاق تحصیلی دانشفرضیه دوم: 
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 های خطاآزمون لون جهت برابری واریانس. 6جدول

F  سطح معناداری 2درجه آزادی  8درجه آزای 

61/8 8 51 40/4 

است بنابراین باید گفت که واریانس خطای  42/4کوچکتر از  Fاز آنجایی که سطح معناداری آماره  6با توجه به جدول 

 ها تفاوت وجود دارد.ها برابر نبوده و بین آنگروه

 دهد. داری یا عدم معناداری کل مدل و همچنین تاثیر جداگانه هر متغیر مستقل بر متغیر وابسته را نشان میجدول زیر معنی
 

 های تدریسآزمون اثرات بین روش .5جدول 

 منبع
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح 

 معناداری

 44/4 91/8299 58/8518 9 89/2952 مدل اصالح شده

 44/4 12/925622 22/085165 8 22/085165 رهگیری

 44/4 15/0020 21/2854 8 21/2854 های آموزشروش

 44/4 62/60 20/52 8 20/52 آزمونآزمون/پسپیش

ازمون آزمون/پسپیش

 های آموزشروش
94/821 8 94/821 66/884 44/4 

   86/8 56 14/11 خطا

    14 01/029998 جمع

    51 10/2069 کل صحیح

آموزان دانش اشتیاق تحصیلی( بر نمره Sig ،66/884=F=44/4های آموزش )تاثیر جداگانه روش 5با توجه به جدول 

 باشدهای آموزش متفاوت میین روشدر ب اشتیاق تحصیلیباشد یعنی به لحاظ آماری، میانگین نمره داری میمعنی
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 های آموزش مبتنی بر واقعیت افزوده و معمولدر روش تحصیلیاشتیاق تخمین میانگین نمرات  . 2نمودار 

آزمون و طول پاره خط روش آموزش مبتنی بر واقعیت افزوده بیشتر و بلندتر از پس اشتیاق تحصیلینمره  2با توجه به نمودار 

ش معمول آموز آموزش  مبتنی بر واقعیت افزوده نسبت به روش توان بیان کرد که روشآموزش معمول است بنابراین می روش

 آموزان دارد.  دانش اشتیاق تحصیلیتاثیر بیشتری بر 

 

 گیریبحث و نتیجه

ثیر مثبت آموزان تانتایج پژوهش حاضر نشان داد که روش آموزش مبتنی بر واقعیت افزوده بر کاهش اضطراب ریاضی دانش

ی افتهگردد؛ یآموزان میو معناداری دارد بدین معنی که آموزش مبتنی بر واقعیت افزوده سبب کاهش اضطراب ریاضی دانش

آموزش مبتنی بر واقعیت  باشد.یهمسو م (2489) 2( و فلک و سیمون2482) 8سانیکو و همکارانهای حاصل با نتایج پژوهش

ود که سبب شهای متن، تصویر و ... در دنیای فیزیکی باعث افزایش تسلط بر محتوا میافزوده با ترکیب اطالعات در قالب

ان ات، آنان کنترل یادگیری خودشآموزان به اطالعگردد. در این روش آموزشی با دسترسی مستقل دانشدهی به فرد میانگیزه

ال گردند. ایجاد جذابیت در آموزش و سهولت و بهبود در انتقشان در انجام تمرینات میرا بدست گرفته و سبب باال رفتن تمرکز

ر انگیز و با نشاط و مبتنی باین روش آموزشی با ایجاد فضای هیجانکلی طوربهدانش یکی از ثمرات این نوع آموزش است. 

رفتن ه یادگآموزان بگرایش درونی دانشکند سبب ای که ایجاد میبخشد و با انگیزهآموزان را بهبود میفناوری یادگیری دانش

 گردد.و در نتیجه کاهش اضطراب آنان نسبت به ریاضی می

اثیر مثبت و آموزان تدانشتحصیلی ن داد که آموزش مبتنی بر واقعیت افزوده بر اشتیاق نتایج پژوهش حاضر نشاهمچنین 

ی حاصل هدد؛ یافتگرآموزان میمعناداری دارد بدین معنی که آموزش مبتنی بر واقعیت افزوده سبب افزایش اشتیاق تحصیلی دانش

در روش واقعیت افزوده ترکیب باشد. همسو می (2482) 0نا( و پرهیزکار و همکار2482) 9های ترنیر و همکارانبا نتایج پژوهش

رک و فهم شود و تالش برای دای بسیار زیاد میگیرد که سبب ایجاد انگیزهویدیوها، تصاویر و ... در دنیای فیزیکی صورت می

ده از این روش ی از تاثیرات استفاکند که عملکرد بهتری را در پی داشته باشند. یکافزاید و لذتی در افراد ایجاد میاطالعات را می

 جذابیتی که در این نوع از. انجامدها میاست که به حضور فعال افراد در انجام فعالیت آموزاندانشهای اجتماعی بهبود مهارت

                                                           
1 Sannikov and et al 
2 Fleck and Simon 
3 Ternier  and et al 
4 Parhizkar and et al 
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ا به های مهم برای یادگیری است راشتیاق و عالقه افراد که یکی از مولفه و شودمیتدریس است باعث افزایش عالقه به محیط 

 کنندمیان هایشها و فعالیتآموزان توجه بیشتری به درسدانش داردآموزان ابتدایی وجود . زمانی که این مولفه در دانشدارددنبال 

از  آموزانانشد واقعیت افزوده سبب افزایش درک  آموزش مبتنی بر روش به طور کلی شودها میکه سبب باال رفتن تمرکز آن

 نماید.شود که تالش آنان را دو چندان میمی سرعت یادگیری و در نتیجه شوق به آموختنخود و افزایش 

آموزان ی تحصیلی، محتوای یک درس و جنسیت دانشهایی نظیر پایهپژوهش حاضر مانند هر پژوهش دیگری با محدودیت

 شود که نسبت به تعمیم روش آموزش مبتنی بر واقعیت افزوده  در سایر دروسهای پژوهش پیشنهاد میوجه به یافتهمواجه بود. با ت

ین در جهت کاهش اضطراب ریاضی و افزایش اشتیاق تحصیلی نهای تحصیلی مختلف تالش گردد همچآموزشی و پایه

ند یادگیری ی به یادگیری و بهبود فرایزایش عزت نفس، انگیزهشناختی موثر در اف-یکی از عوامل تحصیلیعنوان بهآموزان دانش

پیشنهاد ما به پژوهشگران این است که در جهت کشف تاثیر روش آموزش مبتنی بر کلی طوربهریزی گردد. آموزان برنامهدانش

های همچنین در جهت شناسایی سایر روش .آموزان همت نمایندواقعیت افزوده در سایر عوامل تحصیلی، روانی و شناختی دانش

 ایند.نم پژوهشریزی و شود برنامهآموزان میآموزشی که سبب کاهش اضطراب ریاضی و افزایش اشتیاق تحصیلی دانش
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