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چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر واقعیت افزوده بر اضطراب ریاضی و اشتیاق تحصیلی دانشآموزان است.
روش پژوهش حاضر شبه آزمایشی با دو گروه گواه و آزمایش با طرح پیشآزمون و پسآزمون است .جامعه آماری پژوهش
شامل دانشآموزان کنکوری پایه دوازدهم شهرستان آق قال بود .روش نمونهگیری بهصورت خوشهای بود بدین صورت که از
بین دانشآموزان شهرستان آق قال دانشآموزان دوره دوم به تعداد  04نفر بهعنوان نمونه پژوهشی انتخاب شدند و بهصورت
همگن از نظر معدل و نمره ریاضی در دو گروه گواه و آزمایش تقسیمشدند ابزار پژوهش شامل پرسشنامههای اضطراب ریاضی
دوبعدی تجدیدنظر شده بای ( )2488و اشتیاق تحصیلی شافلی و همکاران ( )2442و کتاب و اپلیکیشن کتاب زرد کانون بود.
پایایی پرسشنامهها با استفاده از آلفای کرنباخ  4/52و  4/55بدست آمد و روایی پرسشنامه توسط کارشناسان حوزه آموزش و
روانشناسان حوزه تعلیم و تربیت مورد بررسی قرار گرفت و پس از انجام اصالحات جزئی مورد تائید نهایی قرار گرفت .یافتههای
پژوهش نشان داد که آموزش مبتنی بر واقعیت افزوده بر اضطراب ریاضی و اشتیاق تحصیلی دانشآموزان تاثیر معناداری داشته
( )p>4/44و سبب کاهش اضطراب ریاضی و افزایش اشتیاق تحصیلی دانشآموزان میگردد.
واژگان کلیدی :آموزش ،واقعیت افزوده ،اضطراب ریاضی ،اشتیاق تحصیلی ،دانشآموزان.
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پویش در آموزش علوم پایه _____________________________________________
مقدمه
در سالهای اخیر ،استفاده از فناوری برای بهبود تجربیات آموزش و یادگیری در کالس ارتقا یافته است (کزیم و اوزارسالن،
 .)82482یکی از این فناوریها واقعیت افزوده است که با هدف افزایش ادراک کاربر نسبت به واقعیت ،الیههای پوشانده از
اطالعات مجازی را در صحنه واقعی امکانپذیر میسازد.
واقعیت افزوده )AR( 2زیر مجموعهای از واقعیت ترکیبی است که در آن مفاهیم مجازی تولید شده توسط کامپیوتر که به
آنها دنیای مجازی اطالق میشود با دنیای واقعی ترکیب میشوند (هیمو .)2480 ،2دیاز ،هینکاپی و مورنو )2482( 9در زمینه
آموزشی واقعیت افزوده چندین مزیت را ارائه میدهد .بهعنوان مثال )8( :این فناوری توانایی آن را دارد که یادگیری احساس
زیباییشناسی را ترغیب کند )2( ،میتواند با بازرسی از شی  9بعدی یا مواد کالس از انواع دیدگاهها یا زوایای مختلف،
دانشآموزان را تقویت کند تا درک آنها را تقویت کند )9( .میتواند سطح درگیری و انگیزه دانشآموزان در فعالیتهای
دانشگاهی را افزایش میدهد و ( )0این امکان را میدهد تا اطالعات متنی را ارائه دهند ،یعنی دادههایی در مورد اشیاء واقعی
صحنه مربوط به فعالیت یادگیری محتویات مستقر در یک برنامه واقعیت افزوده از دو نوع استاتیک یا پویا ارائه دهند (کوندت و
همکاران2489 ،0؛ نینکارین و همکاران .)2489 ،2متنها ،نشانههای بصری یا مدلهای سهبعدی که ظاهر آنها در هنگام تعامل با
کاربر متفاوت نیست ،بهعنوان محتویات ایستا تعریف میشوند ،عالوه بر این مطالب پویا در هنگام تعامل با کاربر ،ظاهر آنها را
تغییر میدهد و انیمیشن نمونهای از آنها است .تجسمات پویا مانند انیمیشن یا فیلم نمایشگرهایی هستند که با گذشت زمان بهطور
مداوم تغییر میکنند و نشاندهنده یک جریان مداوم حرکت (بهعنوان مثال یک شی) هستند ،در حالی که تجسمهای ایستا هیچ
حرکتی مداوم را نشان نمیدهند ،بلکه فقط حالتهای خاصی از چنین جریان حرکت گرفته میشوند .اینکه کدام نوع محتوا باید
در یک برنامه واقعیت افزوده مستقر شود بستگی به موضوع دارد و تجربه یادگیری که به دانشآموز ارائه میشود (لو و اسچنوتز،6
2441؛ آینسورث.)2446 ،5
واقعیت افزوده نمایش زنده ،مستقیم یا غیرمستقیم از یک محیط فیزیکی و دنیای واقعی است که عناصر آنها توسط ورودی
حسی تولید شده توسط رایانه مانند صدا ،فیلم ،گرافیک یا دادههای  GPSتقویت میشود .این مربوط به یک مفهوم کلیتر به
نام واقعیت واسطهای است که در آن نمایی از واقعیت توسط یک رایانه اصالح میشود (احتماالً نه کاهش مییابد و نه تقویت
میشود) .در نتیجه ،این فناوری با تقویت درک فعلی شخص از واقعیت کار میکند .در مقابل ،واقعیت مجازی دنیای واقعی را با
یک شبیهسازی جایگزین میکند .با کمک فناوری پیشرفته ( ARبهعنوان مثال اضافه کردن دید رایانهای و به رسمیت شناختن
شی) اطالعات مربوط به دنیای واقعی اطراف کاربر تعاملی میشود و بهصورت دیجیتالی قابل دستکاری میشود .اطالعات
مصنوعی درباره محیط و اشیاء آن میتواند در دنیای واقعی پوشانده شود (اواللده و گوساالگا.)2489 ،1
یکی از عواملی عاطفی مهم که بسیار تحت تاثیر روش آموزش قرار دارد اضطراب است .اضطراب به یک وضعیت ناخوشایند
و نگرانی اطالق میشود که معموالً منبع و منشا آن نامشخص است .عالئم زیستی رفتاری اضطراب عبارت از فزونکنشی ،هراس،
گوشه گیری ،تپش قلب ،درد سینه ،احساس خفگی ،سرگیجه ،احساس غیرواقعی بودن ،عرق کردن ،لرزیدن و تنگی نفس،
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____________________________________________________________ تاثیر آموزش مبتنی بر واقعیت افزوده بر اضطراب ...

اضطراب مرضی هستند (حسنیزنگبار و لیوارجانی .)8916 ،الزاروس بیان میکند که ریشه اضطراب را باید در دورههای ابتدایی
و راهنمایی جستجو کرد بهطوریکه در حدود  2تا  1درصد کودکان در سنین مدرسه با مشکلی به نام اختالل در محاسبه ریاضی
مواجه هستند (گیری .)2440 ،8اضطراب ریاضی بر تفکر ،ادراک و یادگیری دانشآموزان هم اثر میگذارد و باعث کاهش
توانایی آنها در درک زمان ،مکان ،معنا و اهمیت رویدادها و نیز کاهش تمرکز و قدرت یادآوری میشود (حمزه لوئیان.)8915 ،
اضطراب دارای انواع مختلفی است که یکی از مهمترین آنها اضطراب ریاضی است .اضطراب ناشی از درس ریاضی ،یک
واکنش از سوی دانشآموزان نسبت به عناصر وابسته به موضوع است .که شامل مواردی از قبیل گوش دادن به یک سخنرانی،
آموزش مفاهیم ریاضی ،حل مسائل ریاضی در یک کالس درس یا امتحان ریاضی میشود .این اضطراب توسط چندین عامل به
وجود آمده است که متداولترین آن تجربیات منفی در آموزش ریاضی است (احمدی و احمدی .)8914 ،طبق نظر چیو و هنری
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اضطراب ریاضی دارای چهار بعد اضطراب ارزیابی ریاضی ،اضطراب یادگیری ریاضی ،اضطراب حل مساله ریاضی و اضطراب
معلم ریاضی میباشد .اضطراب ارزیابی ریاضی به موقعیتهای مرتبط با ارزیابی یادگیری ریاضی مثال آماده شدن برای امتحان
ریاضی یا فکر کردن به امتحان ریاضی یک روز قبل از آن اشاره دارد؛ اضطراب یادگیری ریاضی در این بعد ،فعالیتها و
فرایندهای مرتبط با یادگیری ریاضی ،مانند تهیهی کتاب ریاضی جدید ،حضور یافتن در کالس ریاضی و یا آغاز فصلهای جدید
کتاب ریاضی مورد توجه قرار میگیرد و بعد سوم اضطراب حل مسالهی ریاضی به حل مسائل ریاضی در موقعیتی غیر از امتحان
موقعیتهای مانند خواندن و تفسیر نمودارها و چارتها و یا گوش دادن به حل مسالهی ریاضی توسط دانشآموزان دیگر اشاره
دارد و در نهایت بعد چهارم اضطراب معلم ریاضی ویژگیهای معلم ریاضی را مورد توجه قرار میدهد (تمکینی و زربخش
بحری.)8912 ،
یکی دیگر از عوامل متاثر از روش آموزش اشتیاق تحصیلی است زیرا که هر چه روش و فرایند آموزشی مورد طبع و یادگیری
بهتر دانشآموزان گردد میل به یادگیری را در آنان افزایش میدهد .اشتیاق تحصیلی به رفتارهایی که به یادگیری و پیشرفت
تحصیلی مربوط است اطالق میشود (پنتریچ )2444 ،9همچنین فلک و سیمون )2489( 0اشتیاق تحصیلی را بهعنوان سرمایه روانی
دانشآموزان و تالش مستقیم آنها برای یادگیری و کسب مهارتها و تمایل به ارتقای سطح موفقیتها تعریف کردهاند که سبب
مشارکت موثر در فعالیتهای مدرسه ،شرکت در فعالیتهای کالسی ،سازگاری با فرهنگ مدرسه ،رابطه مناسب با معلمان و
سایر دانشآموزان میشود (شاری و همکاران .)2480 ،2افرادی که اشتیاق تحصیلی داشته باشند ،توجه و تمرکز بیشتری بر مسائل
و موضوعات مورد هدف یادگیری دارند ،سخت تالش میکنند ،از انجام وظایف تحصیلی لذت میبرند به قوانین محل تحصیلی
تعهد بیشتری نشان میدهند از انجام کارهای ناسازگارانه و نامطلوب اجتناب میکنند و در آزمونها عملکرد بهتری دارند (کلوسن
و بوتیلیر .)2485 ،6اشتیاق تحصیلی سازهای چندبعدی است که دارای سه بعد شناختی ،انگیزشی و رفتاری است (ارچامبالت و
همکاران)2441 ،5؛ اشتیاق تحصیلی شناختی شامل به کارگیری راهبردهای شناختی و فراشناختی در یادگیری است ،اشتیاق
تحصیلی انگیزشی (عاطفی) شامل سه مولفه احساس ،ارزش و عاطفه است و دوست داشتن محیط آموزشی و عالقه به کارهای
دانشگاه را در بر میگیرد و اشتیاق تحصیلی رفتاری شامل حضور فعال همراه با شوق و شور در محیط آموزشی است (صفری و
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پویش در آموزش علوم پایه _____________________________________________
همکاران )8910 ،آرتاکیس ،سبالو و سوارز )2489( 8سازه اشتیاق تحصیلی را از دو رویکرد تعریف کردهاند -8 :رویکرد
آمریکایی که اشتیاق تحصیلی را سازهای چند بعدی که دارای سه بعد شناختی ،انگیزشی عاطفی و رفتاری میداند و  -2رویکرد
اروپایی بر اساس نظریات بیکر و اویرلمانز )2488( 2که اشتیاق تحصیلی را بهعنوان یک تعامل مثبت به انجام رسانندهکاری و
وضعیت ذهنی کاری مطلوب با سه ویژگی جذب (غرق شدن در فعالیتها) ،نیرومندی یا (انرژی) انعطافپذیری باالی ذهن در
تحصیل و وفق خود (تعهد و دلبستگی تحصیلی) میداند.
در پژوهشی که طالب و محمودی ( )8915با هدف بررسی تاثیر واقعیت افزوده و کاربرد آن در آموزش انجام دادند به این
نتیجه رسیدند که واقعیت افزوده با صرفنظر از نقاط ضعفی که دارد بیش از هر چیزی ،به دانشآموزان در جهت درک بهتر
مطالب و بهتر اندیشیدن آنها کمک میکند؛ این در حالی است که نیاز کنونی جوامع وجود ذهنی خالق و کارا جهت ابداع
مسائل جدید میباشد؛ از این رو امروزه هدف از بکارگیری تکنولوژی واقعیت افزوده پرورش فرزندانی طراح و خالق میباشد.
در پژوهشی که لیو و سیپل )2481( 9با هدف مطالعه دقیق در مورد راهنمایی بصری مبتنی بر واقعیت افزوده برای وظایف مدیریت
امکانات انجام دادند به این نتیجه رسیدند که عملکرد موقعیتیابی بهطور قابل توجهی افزایشیافته و تحت تاثیر  ARقرار میگیرد؛
همچنین به کمک راهنماییهای بصری  ARمیتوان نزدیکترین موقعیت پیشبینی اشیاء مجازی روی سطوح انفجارهای واقعی
را مشخص نمود.
در پژوهشی که جعفرخانی و جامهبزرگ ( )8912با هدف بررسی تأثیر واقعیت افزوده در افزایش مهارت خودیاری
دانشآموزان دارای اختالل اوتیسم انجام دادند به این نتیجه رسیدند که واقعیت افزوده بهعنوان ابزاری نوین با ترکیب تصاویر و
فیلم تعاملی در محیط واقعی آزمودنی ،باعث ایجاد و حفظ تمرکز در مقایسه با مدلسازی ویدئویی یا تصویری شده و میتوان از
آن در یادگیری بهتر تکالیف زنجیرهای برای دانشآموزان اوتیسم استفاده کرد.
گونژ و کازو )2482( 0در پژوهشی با عنوان «مدلسازی تأثیر محیط مدرسه بر اشتیاق تحصیلی دانش آموزان» به این نتیجه
رسیدند که محیط مدرسه و امکانات تکنولوژیکی آن بر اشتیاق تحصیلی رفتاری ،شناختی و عاطفی تأثیردارد .وانگ و اسکیل
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( )2489در پژوهش خود با عنوان «موقعیت مدرسه ،انگیزش پیشرفت و اشتیاق تحصیلی» به این نتیجه رسیدند که ادارک
دانشآموزان از موقعیت مدرسه با انگیزش پیشرفت دانشآموزان پیشبین معنیدار اشتیاق تحصیلی است.
احمدی و احمدی ( )8914در پژوهشی رابطه بین اضطراب ریاضی و سبکهای یادگیری دانشآموزان را مورد مطالعه قرار
دادند ،این مطالعه نشان داد که میان اضطراب ریاضی و شیوهی یادگیری تجربهی عینی رابطه مثبت و معنادار و بین اضطراب
ریاضی و مفهومسازی انتزاعی رابطه منفی و معناداری وجود دارد و همچنین با توجه به جنسیت ،میان این دو متغیر رابطه معناداری
وجود ندارد.
با توجه به مطالب باال میتوان بیان کرد که فناوری  ARاجازه میدهد تا تجربههای مشترک در یک صحنه واقعی انجام شود.
بنابراین کاربران می توانند مانند اشیاء واقعی در یک محیط واقعی و در زمان واقعی با اشیاء رایانهای کار کنند .در عوضAR ،
اجازه تعامل محسوس را می دهد .با قرار دادن اشیاء مجازی در یک محیط واقعی ،از طریق نشانگرهای محرمانه ،کاربر میتواند
مقیاس ،موقعیت و مکان اشیاء مجازی را تغییر داده و دستکاری کند .بنابراین میتوان گفت که فناوری  ARبا فراهم کردن امکان

1

Artakis, Sebalo and Suarez
Byker and Oyerlmanz
3
Liu & Seipel
4
Golzh and Kazo
5
Vang and Eskil
2
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تعامل جدید ،مشارکت فعال دانشآموزان در ساخت دانش خود را ارتقا میبخشد .بنابراین ،این وسیله به یک وسیله مناسب برای
استفاده در کالس تبدیل میشود .عالوه بر این شناخت پیشایندهای اشتیاق تحصیلی ،هم میتواند موجب پیشگیری از پیامدهای
شکست در محیط آموزشی شود و هم اینکه با تکیه بر این اطالعات و به کارگیری روشهای مناسب محیط یادگیری خوشایندی
را برای فراگیران فراهم آورد .عالوه بر این ها با توجه به اینکه اشتیاق تحصیلی در پیشرفت تحصیلی از طریق تاثیر بر انگیزش و
میزان استقامت در انجام تکلیف ،ضرورت سنجش و اندازهگیری این سازه مهم را روشن میسازد به نظر میرسد که بررسی وضعیت
اشتیاق تحصیلی ،اضطراب ریاضی و عوامل اثرگذار بر آن همچون محیط یاددهی یادگیری میتواند به پیشرفت و موفقیت
تحصیلی دانشآموزان و کاهش اضطراب و استرس ریاضی آنان کمک کند .بر این اساس مدارس میتوانند با ایجاد فضا و محیط
مناسب یاددهی و یادگیری بهصورت فعال و پویا از طریق ایجاد و توسعه عوامل موثر بر اشتیاق تحصیلی و کاهش اضطراب
ریاضی در جهت رشد و حفظ محیط رقابتی در مدرسه و اثربخشی روزافزون تالش کنند .با توجه به کمبود مطالعات در این زمینه
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر واقعیت افزوده بر کاهش اضطراب ریاضی و افزایش اشتیاق تحصیلی
دانشآموزان است.
 .8آموزش مبتنی بر واقعیت افزوده بر کاهش اضطراب ریاضی دانشآموزان تاثیر معناداری دارد.
 .2آموزش مبتنی بر واقعیت افزوده بر افزایش اشتیاق تحصیلی دانشآموزان تاثیر معناداری دارد.
روش پژوهش
روش پژوهش حاضر شبه آزمایشی با دو گروه گواه و آزمایش با طرح پیشآزمون و پسآزمون است .جامعه آماری پژوهش
شامل دانشآموزان کنکوری پایه دوازدهم شهرستان آق قال بود .روش نمونهگیری بهصورت خوشهای بود بدین صورت که از
بین دانشآموزان شهرستان آق قال دانشآموزان دوره دوم انتخاب شد سپس از بین این دانشآموزان بهصورت هدفمند پایه
دوازدهم رشته ریاضی و فیزیک انتخاب شد سپس از این دانشآموزان که در کالسهای کنکوری شرکت میکردند تعداد 04
دانشآموز بهعنوان نمونه پژوهشی انتخاب شدند .این دانشآموزان بهصورت همگن از نظر معدل و نمره ریاضی در دو گروه گواه
و آزمایش تقسیمشدند .ابزار پژوهش بدین شرح است:
 -8مقیاس اضطراب ریاضی دو بعدی تجدیدنظر شده بای :این مقیاس در سال  2488توسط بای 8طراحی شده است .ابزار
مذکور دارای  80گویهی  2گزینهای مدرج از کامالً مخالف (نمرهی  )8تا کامال موافق (نمرهی  )2میباشد .در کل ،پرسشنامه
دارای دو بعد بوده که  6عبارت اثر مثبت ریاضی ( 82 ،84 ،2 ،9 ،8و  )89و  1عبارت ( 88 ،1 ،1 ،5 ،6 ،0 ،2و  80تأثیر منفی
ریاضی را در زندگی فرد مورد سنجش قرار میدهد .منظور از اثر منفی و مثبت ،نگرش فرد به اهمیت ریاضیات در زندگی و
عالقمندی وی به این درس میباشد .جهت سنجش اضطراب ریاضی ،سؤاالتی که بهطورکلی اثر مثبت ریاضی را در زندگی فرد
میسنجد ،معکوس شده و بدین ترتیب نمرات باال حاکی از اضطراب ریاضی میباشد .پایایی درونی پرسشنامه از طریق آزمون
باز آزمون ،پس از  1هفته 4/12و همبستگی مقیاس مذکور با پیشرفت تحصیلی (معدل)  4/19در پژوهش بای ذکر شده است
(بای .)2488 ،این مقیاس ابتدا توسط عبدالملکی و همکارانش ( )8912به زبان فارسی برگردانده شد و سپس متن سؤاالت اصلی
در اختیار کارشناس زبان انگلیسی قرار گرفت تا ترجمه را بهصورت معکوس از فارسی به انگلیسی ترجمه کند .در نهایت،
پیشنهادات ایشان در جهت روایی گزارهها و برداشت یکسان از سواالت اعمال گردید؛ در پژوهش حاضر روایی پرسشنامه توسط

Bai
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کارشناسان حوزه آموزش و روانشناسان حوزه تعلیم و تربیت مورد برسی قرار گرفت و پس از انجام اصالحات جزئی مورد تائید
نهایی قرار گرفت و پایایی پرسشنامه با استفاده از الفای کرنباخ  4/52بدست آمد که نشان از پایایی مطلوب پرسشنامه دارد.
 -2اشتیاق تحصیلی :برای سنجش اشتیاق تحصیلی از پرسشنامه شافلی و همکاران )2442( 8استفاده گردید .این پرسشنامه
شامل  85گویه است و دارای  9بعد نیرومندی ( 6گویه) ،وقف خود ( 2گویه) و جذب ( 6گویه) میباشد که براساس طیف 2
درجهای لیکرت از هرگز ( )8تا همیشه ( )2درجهبندی میشوند .شافلی و همکاران ( )2442روایی محتوایی پرسشنامه را با مراجعه
به نظر برخی متخصصان و اساتید روانشناسی به دست آوردند .شافلی و همکاران ( )2442پایایی کلی پرسشنامه اشتیاق تحصیلی
را با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 4/59به دست آوردهاند و همسانی درونی ابعاد پرسشنامه را برای بعد جذب ،نیرومندی و
وقف خود به ترتیب برابر با  4/51 ،4/59و  4/18گزارش کردهاند .سالمآلرو ،تولوانن و نورمی )2441( 2ضریب آلفای کرونباخ
را در پژوهش خود برای بعد نیرومندی و وقف خود به ترتیب برابر با  4/51و  4/10به دست آوردند .پیریایی و نعامی ( )8918نیز
در پژوهش خود پایایی پرسشنامه مذکور را  4/11گزارش کردهاند و با روش تحلیل عامل تأییدی محاسبه شده ،شاخصهای
برازندگی تطبیقی ( )CFIو شاخصهای جذر میانگین مجذورات خطای تقریب ( )RMSEAرا به ترتیب  4/11و  4/46به دست
آوردند که در حد قابل قبول قرار دارد .خلیلی گشنیگانی ( )8910در پژوهش خود برای بررسی پایایی از ضریب آلفای کرونباخ
استفاده گردید و ضرایب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه ،نیرومندی ،وقف و جذب به ترتیب برابر با  4/60 ،4/54 ،4/19و
 4/61به دست آمد .قدم پور ،قاسمی پیربلوطی ،حسنوند و خلیلی گشنیگانی ( )8911ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه اشتیاق
تحصیلی را بررسی کردند و نتایج تحلیل عاملی نشان داد که با چرخش عاملها با روش اوبلیمین ،سه عامل نیرومندی ،جذب و
وقف خود پرسشنامه تأیید شد .همچنین پایایی پرسشنامهها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای نیرومندی  ،4/10وقف خود
 4/12و جذب  4/51به دست آمد .در پژوهش حاضر روایی پرسشنامه توسط کارشناسان حوزه آموزش و روانشناسان حوزه تعلیم
و تربیت مورد برسی قرار گرفت و پس از انجام اصالحات جزئی مورد تائید نهایی قرار گرفت و پایایی پرسشنامه با استفاده از
الفای کرنباخ  4/55بدست آمد که نشان از پایایی مطلوب پرسشنامه دارد.
 -9کتاب و اپلیکیشن زرد ریاضی کانون :این کتاب شامل مجموعه سواالت کنکور سراسری ریاضی و فیزیک میباشد که
 82دوره سوالهای کنکورهای سراسری داخل و خارج از کشور از سال  12تا  16است و اپلیکیشن شامل نرمافزار واقعیت افزوده
از کتاب زرد ریاضی حاوی کلید سواالت و فیلمهای حل و بررسی آنها است.
روش اجرا پژوهش بدین صورت است که ابتدا از دانشآموزان هر دو گروه خواسته شد که پرسشنامههای اضطراب ریاضی
و اشتیاق تحصیلی (پیشآزمون) را پر نمایند سپس دانشآموزان گروه گواه بهصورت معمول تحت آموزش قرار گرفتند و
دانشآموزان گروه آزمایش به روش واقعیت افزوده تحت آموزش قرار گرفتند .شرح جلسات آموزش بدین شرح است.

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

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

محتوا

آموزش به روش واقعیت افزوده

آموزش معمول

نصف اول تستهای

موبایل  -اپلیکیشن آموزشی (فیلم

کتاب زرد کانون – وایت-

ریاضی کنکور 10
نصف دوم تستهای
ریاضی کنکور 10
نصف اول تستهای
ریاضی کنکور 12
نصف دوم تستهای
ریاضی کنکور 12
نصف اول تستهای
ریاضی کنکور 16
نصف دوم تستهای
ریاضی کنکور 16

آموزشی و کلید سواالت) – کتاب زرد کانون
موبایل  -اپلیکیشن آموزشی (فیلم
آموزشی و کلید سواالت) – کتاب زرد کانون
موبایل  -اپلیکیشن آموزشی (فیلم
آموزشی و کلید سواالت) – کتاب زرد کانون
موبایل  -اپلیکیشن آموزشی (فیلم
آموزشی و کلید سواالت) – کتاب زرد کانون
موبایل  -اپلیکیشن آموزشی (فیلم
آموزشی و کلید سواالت) – کتاب زرد کانون
موبایل  -اپلیکیشن آموزشی (فیلم
آموزشی و کلید سواالت) – کتاب زرد کانون

ماژیک -سخنرانی – دفتر  -خودکار
کتاب زرد کانون – وایت-
ماژیک -سخنرانی – دفتر  -خودکار
کتاب زرد کانون – وایت-
ماژیک -سخنرانی – دفتر  -خودکار
کتاب زرد کانون – وایت-
ماژیک -سخنرانی – دفتر  -خودکار
کتاب زرد کانون – وایت-
ماژیک -سخنرانی – دفتر  -خودکار
کتاب زرد کانون – وایت-
ماژیک -سخنرانی – دفتر  -خودکار

پس از پایان جلسات آموزشی از تمامی دانشآموزان شرکت کننده در پژوهش خواسته شد که برای بار دوم با توجه به
دیدگاههایی که در حال حاضر دارند پرسشنامههای اضطراب ریاضی و اشتیاق تحصیلی (پسآزمون) را پر کنند .پس از جمعآوری
دادهها جهت تجزیه و تحلیل دادههای بدست آمده از نرمافزار  spssورژن  29در دو قسمت تحلیل توصیفی (فراوانی و درصد
فراوانی) و تحلیل استنباطی (کولموگروف اسمیرنف و کواریانس) استفاده شد.
یافتهها
جدول  2شاخص توصیفی جمعیت شناختی پژوهش را نشان میدهد
جدول  .2شاخصهای توصیفی دانشآموزان
شاخص آماری دانشآموزان

سن

معدل

فروانی

درصد فراوانی

 85ساله

82

82

 81ساله

20

21

 81ساله

0

94

 81تا 24

82

02

 81تا 81

85

05

 85تا 81

1

1

نتایج حاصل از جدول  2حاکی از آن است که ،فراوانی شاخصهای دانشآموزان  81با معدل  81تا  81بیشتر از سایر
شاخصها است.
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در جدول  9میزان نرمال بودن توزیعها دادهها جهت استفاده از آزمونهای پارامتریک مورد بررسی قرار گرفته است.
جدول  .9نتایج آزمون نرمال بودن متغیرها
متغیر

کولموگروف-اسمیرنف

مراحل
اضطراب ریاضی
گواه
اشتیاق تحصیلی

پیش آزمون

اضطراب ریاضی
آزمایش
اشتیاق تحصیلی
اضطراب ریاضی
گواه
اشتیاق تحصیلی

پس آزمون

آماره

سطح معناداری

4/86

4/89

4/22
4/89

4/88
4/24

4/24

4/29

4/86

4/80

4/88

4/24

اضطراب ریاضی

4/81

4/46

اشتیاق تحصیلی

4/85

4/41

آزمایش

مطابق جدول  9همانگونه که مالحظه میشود در این آزمون ،سطوح احتمال (مقدار )Pدر کلیه متغیرهای تحقیق بزرگتر از
سطح خطا  4/48میباشد .با توجه به مقدار Pو عدم رد فرضیه صفر ،توزیع دادهها منطبق بر توزیع نرمال قلمداد میگردد .در
نتیجه ،در آزمون فرضیات تحقیق از آزمونهای پارامتریک استفاده شده است.
فرضیه اول :آموزش مبتنی بر واقعیت افزوده بر کاهش اضطراب ریاضی دانشآموزان تاثیر معناداری دارد.
جدول  .0آزمون لون جهت برابری واریانسهای خطا

F

درجه آزای 8

درجه آزادی 2

سطح معناداری

9/28

8

51

4/40

با توجه به جدول  0از آنجایی که سطح معناداری آماره  Fکوچکتر از  4/42است بنابراین باید گفت که واریانس خطای
گروهها برابر نبوده و بین آنها تفاوت وجود دارد.
جدول زیر معنیداری یا عدم معناداری کل مدل و همچنین تاثیر جداگانه هر متغیر مستقل بر متغیر وابسته را نشان میدهد.
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جدول  .2آزمون اثرات بین روشهای تدریس
منبع

مجموع
مجذورات

درجه
آزادی

میانگین
مجذورات

F

سطح
معناداری

مدل اصالح شده

8926/94

9

002/84

996/60

4/44

رهگیری

942214/80

8

942214/80

292068/25

4/44

روشهای آموزش

8246/12

8

8246/12

181/46

4/44

پیشآزمون/پسآزمون

08/90

8

08/90

98/01

4/44

55/44

8

55/44

21/91

4/44

خطا

11/51

56

8/98

جمع

946542/52

14

کل صحیح

8026/45

51

پیشآزمون/پسازمون
روشهای آموزش

با توجه به جدول  2تاثیر جداگانه روشهای آموزش ( )F=21/91 ،Sig=4/44بر نمره اضطراب ریاضی دانشآموزان معنیدار
میباشد یعنی به لحاظ آماری ،میانگین نمره اضطراب ریاضی در بین روشهای آموزش متفاوت میباشد.

نمودار .8تخمین میانگین نمرات اضطراب ریاضی در روشهای آموزش مبتنی بر واقعیت افزوده و معمول

با توجه به نمودار  8نمره اضطراب ریاضی پسآزمون و طول پاره خط روش آموزش مبتنی بر واقعیت افزوده بیشتر و بلندتر
از روش آموزش معمول است بنابراین میتوان بیان کرد که روش آموزش مبتنی بر واقعیت افزوده نسبت به روش آموزش معمول
تاثیر بیشتری بر اضطراب ریاضی دانشآموزان دارد.
فرضیه دوم :آموزش مبتنی بر واقعیت افزوده بر افزایش اشتیاق تحصیلی دانشآموزان تاثیر معناداری دارد.
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جدول .6آزمون لون جهت برابری واریانسهای خطا

F

درجه آزای 8

درجه آزادی 2

سطح معناداری

8/61

8

51

4/40

با توجه به جدول  6از آنجایی که سطح معناداری آماره  Fکوچکتر از  4/42است بنابراین باید گفت که واریانس خطای
گروهها برابر نبوده و بین آنها تفاوت وجود دارد.
جدول زیر معنیداری یا عدم معناداری کل مدل و همچنین تاثیر جداگانه هر متغیر مستقل بر متغیر وابسته را نشان میدهد.
جدول  .5آزمون اثرات بین روشهای تدریس
منبع

مجموع
مجذورات

درجه
آزادی

میانگین
مجذورات

F

سطح
معناداری

مدل اصالح شده

2952/89

9

8518/58

8299/91

4/44

رهگیری

085165/22

8

085165/22

925622/12

4/44

روشهای آموزش

2854/21

8

2854/21

0020/15

4/44

پیشآزمون/پسآزمون

52/20

8

52/20

60/62

4/44

821/94

8

821/94

884/66

4/44

خطا

11/14

56

8/86

جمع

029998/01

14

کل صحیح

2069/10

51

پیشآزمون/پسازمون
روشهای آموزش

با توجه به جدول  5تاثیر جداگانه روشهای آموزش ( )F=884/66 ،Sig=4/44بر نمره اشتیاق تحصیلی دانشآموزان
معنیداری میباشد یعنی به لحاظ آماری ،میانگین نمره اشتیاق تحصیلی در بین روشهای آموزش متفاوت میباشد
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نمودار  .2تخمین میانگین نمرات اشتیاق تحصیلی در روشهای آموزش مبتنی بر واقعیت افزوده و معمول

با توجه به نمودار  2نمره اشتیاق تحصیلی پسآزمون و طول پاره خط روش آموزش مبتنی بر واقعیت افزوده بیشتر و بلندتر از
روش آموزش معمول است بنابراین میتوان بیان کرد که روش آموزش مبتنی بر واقعیت افزوده نسبت به روش آموزش معمول
تاثیر بیشتری بر اشتیاق تحصیلی دانشآموزان دارد.

بحث و نتیجهگیری
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که روش آموزش مبتنی بر واقعیت افزوده بر کاهش اضطراب ریاضی دانشآموزان تاثیر مثبت
و معناداری دارد بدین معنی که آموزش مبتنی بر واقعیت افزوده سبب کاهش اضطراب ریاضی دانشآموزان میگردد؛ یافتهی
حاصل با نتایج پژوهشهای سانیکو و همکاران )2482( 8و فلک و سیمون )2489( 2همسو میباشد .آموزش مبتنی بر واقعیت
افزوده با ترکیب اطالعات در قالبهای متن ،تصویر و  ...در دنیای فیزیکی باعث افزایش تسلط بر محتوا میشود که سبب
انگیزهدهی به فرد میگردد .در این روش آموزشی با دسترسی مستقل دانشآموزان به اطالعات ،آنان کنترل یادگیری خودشان
را بدست گرفته و سبب باال رفتن تمرکزشان در انجام تمرینات میگردند .ایجاد جذابیت در آموزش و سهولت و بهبود در انتقال
دانش یکی از ثمرات این نوع آموزش است .بهطورکلی این روش آموزشی با ایجاد فضای هیجانانگیز و با نشاط و مبتنی بر
فناوری یادگیری دانشآموزان را بهبود میبخشد و با انگیزهای که ایجاد میکند سبب گرایش درونی دانشآموزان به یادگرفتن
و در نتیجه کاهش اضطراب آنان نسبت به ریاضی میگردد.
همچنین نتایج پژوهش حاضر نشان داد که آموزش مبتنی بر واقعیت افزوده بر اشتیاق تحصیلی دانشآموزان تاثیر مثبت و
معناداری دارد بدین معنی که آموزش مبتنی بر واقعیت افزوده سبب افزایش اشتیاق تحصیلی دانشآموزان میگردد؛ یافتهی حاصل
با نتایج پژوهشهای ترنیر و همکاران )2482( 9و پرهیزکار و همکاران )2482( 0همسو میباشد .در روش واقعیت افزوده ترکیب
ویدیوها ،تصاویر و  ...در دنیای فیزیکی صورت میگیرد که سبب ایجاد انگیزهای بسیار زیاد میشود و تالش برای درک و فهم
اطالعات را میافزاید و لذتی در افراد ایجاد میکند که عملکرد بهتری را در پی داشته باشند .یکی از تاثیرات استفاده از این روش
بهبود مهارتهای اجتماعی دانشآموزان است که به حضور فعال افراد در انجام فعالیتها میانجامد .جذابیتی که در این نوع از
1

Sannikov and et al
Fleck and Simon
3
Ternier and et al
4
Parhizkar and et al
2

پویش در آموزش علوم پایه _____________________________________________
تدریس است باعث افزایش عالقه به محیط میشود و اشتیاق و عالقه افراد که یکی از مولفههای مهم برای یادگیری است را به
دنبال دارد .زمانی که این مولفه در دانشآموزان ابتدایی وجود دارد دانشآموزان توجه بیشتری به درسها و فعالیتهایشان میکنند
که سبب باال رفتن تمرکز آنها میشود به طور کلی روش آموزش مبتنی بر واقعیت افزوده سبب افزایش درک دانشآموزان از
خود و افزایش سرعت یادگیری و در نتیجه شوق به آموختن میشود که تالش آنان را دو چندان مینماید.
پژوهش حاضر مانند هر پژوهش دیگری با محدودیتهایی نظیر پایهی تحصیلی ،محتوای یک درس و جنسیت دانشآموزان
مواجه بود .با توجه به یافتههای پژوهش پیشنهاد میشود که نسبت به تعمیم روش آموزش مبتنی بر واقعیت افزوده در سایر دروس
آموزشی و پایههای تحصیلی مختلف تالش گردد همچنین در جهت کاهش اضطراب ریاضی و افزایش اشتیاق تحصیلی
دانشآموزان بهعنوان یکی از عوامل تحصیلی-شناختی موثر در افزایش عزت نفس ،انگیزهی به یادگیری و بهبود فرایند یادگیری
دانشآموزان برنامهریزی گردد .بهطورکلی پیشنهاد ما به پژوهشگران این است که در جهت کشف تاثیر روش آموزش مبتنی بر
واقعیت افزوده در سایر عوامل تحصیلی ،روانی و شناختی دانشآموزان همت نمایند .همچنین در جهت شناسایی سایر روشهای
آموزشی که سبب کاهش اضطراب ریاضی و افزایش اشتیاق تحصیلی دانشآموزان میشود برنامهریزی و پژوهش نمایند.
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