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چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر واقعیت افزوده آموزشی بر یادگیری مادامالعمر و عملکرد یادگیری
دانشآموزان بوده است .روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی با طرح پیشآزمون -پسآزمون با گروه کنترل
بود .جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشآموزان دوم دبیرستان شهر تهران در سال تحصیلی  91-90بودند
که  17نفر از آنها ( 27نفر گروه آزمایش) و ( 27نفر گروه کنترل) با روش نمونهگیری خوشهای انتخاب
شدند .گروه آزمایش با استفاده از واقعیت افزوده و گروه کنترل به روش سنتی در شش جلسه یکساعته
آموزش دیدند .پیشآزمون –پسآزمون دو گروه با استفاده از پرسشنامه اجرا شد .ابزارهای پژوهش شامل
پرسشنامه یادگیری مادامالعمر وتزل ( )2717و عملکرد یادگیری مهدی پور ( )1292بودند .یافتههای پژوهش
نشان داد در متغیر عملکرد یادگیری و متغیر یادگیری مادامالعمر تفاوت معناداری بین دو گروه آزمایش و
کنترل وجود داشت ( .)P>7/771در مؤلفههای یادگیری مادامالعمر (باورهای مرتبط با یادگیری و انگیزش،
مهارت جستوجوی اطالعات ،توجه به صالحیتهای فردی) تفاوت معناداری بین دو گروه آزمایش و
کنترل وجود داشت ( .)P>7/771بهطورکلی نتایج نشان داد استفاده از واقعیت افزوده آموزشی بر یادگیری
مادامالعمر و عملکرد یادگیری دانشآموزان و همچنین مؤلفههای یادگیری مادامالعمر تأثیر دارد و باعث
افزایش یادگیری مادامالعمر و بهبود عملکرد یادگیری در دانشآموزان میشود .پیشنهاد میشود که از واقعیت
افزوده آموزشی در آموزش دروس مختلف و پایههای مختلف استفاده شود.

واژههای کلیدی :دانشآموزان ،عملکرد یادگیری ،واقعیت افزوده آموزشی ،یادگیری مادامالعمر
 .1عضو هسته پژوهشی ،دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران.
 .2استادیار گروه تکنولوژی آموزشی ،مدیرهسته پژوهشی ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران.
 .3عضو هسته پژوهشی ،کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران.
 .4عضو هسته پژوهشی ،کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران.
sharifati.s110@gmail.com
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مقدمه
فناوری اطالعات و ارتباطات با بهکارگیری شخصیسازی در امر یادگیری ،رویکرد چند
حسی و توانایی جهت افزایش تعامالت با محتوا ،قادر است نقش بالقوهای را در دانشها و
مهارتهای دانشآموزان ایفا میکند .در این میان ،توانایی و ظرفیت فناوری واقعیت افزوده
در ترکیب دنیای واقعی با محتوای مجازی ،شیوههای جدیدی برای یادگیری و بهبود کیفیت
آموزشهای رایج ارائه میدهد و فرایند یادگیری را به یک تجربه تعاملی ،چند حسی و
لذتبخش تبدیل میکند (صرامی و همکاران .)1299 ،فرصتهای ارائهشده از سوی
فناوریهای واقعیت افزوده راههای عملی را برای برآورده ساختن نیاز معلمان عرضه کرده
است (اوزدمیر .)2710 ،1فناوری واقعیت افزوده یکی از فناوریهای جدید یادگیری در علم
تکنولوژی آموزشی محسوب میشود .این فناوری از پیشرفتهای حاصله در علوم تربیتی و
همچنین پیشرفتهای تکنولوژی آموزشی حمایت میکند (کبیری ،نوروزی ،حسینی و
قاسمی.)1291 ،
ایدهی اولیه واقعیت افزوده برای نخستین بار در سال  1997توسط توماس کادل ،2یکی
از کارمندان شرکت هواپیماسازی بوئینگ مطرح شد .مفهوم افزوده در شرکت بوئینگ زمانی
که کارکنان ،در حال سرهم کردن کابلها در هواپیما بودند ،مفهوم واقعیت افزوده ابداع شد
(رحیمی .)1294 ،واقعیت افزوده ،همان دنیای واقعی است که یک دنیای مجازی شامل
تصاویر ،اصوات و  ...به آن افزوده شده است .میتوان واقعیت افزوده را یک رسانهای که
اطالعات دیجیتالی را با دنیای واقعی بهصورت مکانی و زمانی تلفیق میکند و بهصورت
بالدرنگ قابل تعامل است ،تعریف کرد (نوروزی ،سامانی و لطفی .)1291 ،این مفهوم به
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مفهومی کلیتر با واقعیت واسطهای ارتباط دارد که در آن چشمانداز واقعیت توسط کامپیوتر
تغییر داده میشود (احتماالً بهجای افزوده شدن حذف میشود) .درنتیجه ،فعالیت فناوری با
درک کنونی فرد از واقعیت توسعه داده میشود .در مقابل ،واقعیت مجازی جهان واقعی را با
جهانی شبیهسازیشده جایگزین میکند .افزودن معموالً بهصورت زنده و با محتوایی معنایی
1. Ozdemir
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برای عناصر محیطی مانند آمار مسابقات ورزشی روی صفحه تلویزیون همراه است .با استفاده
از فناوری واقعیت افزوده (مانند افزودن دید کامپیوتری و شناخت اشیا) اطالعات مربوط به
جهان واقعی اطراف کاربر ،تعاملی شده و بهصورت دیجیتالی قابل دستکاری است (بکمان و
وبر .)2719 ،1واقعیت افزوده احساس واقعیت را با اضافه کردن اطالعات مجازی به محیط
واقعی کاربر افزایش میدهد (بوک یانگ .)2779 ،2واقعیت افزوده را نمیتوان تنها به
فناوریهای تجسمی 2مانند نمایشگر سربند 4یا بهوسیله حس بیناییمان محدود کرد (آزوما،9
 ،)1990چراکه فناوری واقعیت افزوده توانایی تأثیرگذاری بر تمام حواس انسان را دارد .واقعیت
افزوده میتواند موجب فعالشدن  )1محتوای یادگیری در چشماندازهای سهبعدی؛ )2
یادگیری همهجایی ،1مشارکتی 0و موقعیتی9؛  )2حضور حواس ،9حضور ذهن 17و غوطهوری

11

یادگیرندگان؛  )4تجسم نامرئی12؛ و  )9اتصال یادگیری رسمی و غیررسمی شود (وو ،لی،
چانگ و لیانگ .)2712 ،12عناصر یافت شده واقعیت افزوده در مطالعات متعدد ،میتوانند
انگیزه ،14مشارکت 19و رضایت 11دانشآموزان را در حین فعالیتهای یادگیری افزایش دهند
(ایبانز ،دای-سیریو ،ولرن-مولینو و دلگادو کلوس.)2711 ،10
با بهرهگیری از فناوری واقعیت افزوده و غنیسازی فضای آموزشی و یادگیری میتوان
تجربهای نزدیک به واقعیت را برای یادگیرندگان فراهم آورد .از طرفی با توجه به بحث
دهکدهای شدن جهانی و توجه به مهارتهای سطح باال در سراسر دنیا افراد نیاز دارند تا
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مهارتهای خود را در سراسر زندگی ارتقا ء دهند .افراد باید مهارتهای الزم برای درک،
تفسیر و پردازش اطالعات مختلف داشته باشند که این امر در راستای منافع فرد و جامعه
است و این مهم تنها از گذر آموزش مداوم محقق خواهد شد (لعل و سالمتی.)2711 ،1
یادگیری مادامالعمر بهعنوان یکی از هدفها و اصولی است که یادگیرندگان را با مهارتها
و تواناییهای موردنیاز برای خودآموزی مداوم در پایان تحصیالت رسمی مجهز میکند
(زارع و سعید .)1292 ،یادگیری مادامالعمر موضوع جدیدی نیست .ظهور این مفهوم به دهه
 1917برمیگردد که در تجمعات بینالمللی مانند سازمان ملل متحد و سازمان همکاری
اقتصادی و توسعه مطرح شده است (بوردون .)2714 ،2یادگیری مادامالعمر مفهوم جدیدی
است برای یادگیری است و نتیجه رشد و توسعهی اطالعات است که در این میان توسعه
دانش ،مهارتها ،عالیق و فرصتهای یادگیری در زندگی برای افراد حفظ میشود .برامای

2

در مطالعات مربوط به یادگیری مادامالعمر این واژه معادل یادگیری چگونه آموختن،
یادگیری در سراسر زندگی ،یادگیری فارغ از انتخاب ،یادگیری خود راهبر ،یادگیری بدون
حدومرز و سواد اطالعاتی استفاده میشود (برامای نقل از سبزواری و آداک.)1294 ،
یادگیری مادامالعمر الزمة موفقیت ،بالندگی و خالقیت در هر یک از ابعاد حیات است.
یادگیری مادامالعمر فرایندی است که تمام مراحل زندگی بشر و همچنین تمام اشکال
یادگیری را در برمیگیرد (آلفیرویس و همکاران.)2710 ،4
دیدگاه یادگیری مادامالعمر نشان میدهد که مدارس و دانشگاهها باید دانشآموزان و
دانشجویان خود را برای مشارکت در فرایندهای یادگیری خود راهبر 9آماده کنند .با در
اختیار داشتن اطالعات وسیع و منابع در دسترس در اینترنت برای یادگیری و مالکیت
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باید دانشآموزان و دانشجویان را نهتنها برای ورود به نیروی کار 1بلکه برای تبدیلشدن به
شهروندان دیجیتال آگاه و فعالی که آموزشهای مادامالعمر را دریافت میکنند ،آماده کنند.
به گفته وو و همکاران ( ،)2712محیطهای یادگیری واقعیت افزوده و واقعیت مجازی
شامل روشهای نوآورانهای مانند کار تیمی ،تفکر خالق ،ساخت معنایی به کمک اجتماع

2

(دیویی )1911 ،2و یادگیری از طریق عمل( 4شانک )1999 ،9هستند (اوزدمیر .)2710 ،این
یادگیری در زندگی واقعی است که محیط طبیعی برای یادگیری چیزی «از طریق عمل آن»
و یادگیری موقعیتی است (الو و ونگر .)1991 ،1یادگیری افزوده سیار یک محیط یادگیری،
مبتنی بر روششناسی دقیق ،مشخصشده با استفاده از دستگاههای دستی و هوشمند و
تکمیلشده با استفاده از امکانات واقعیت افزوده و واقعیت مجازی است که در صورت
استفاده مناسب ،میتواند یک فرصت آموزشی منحصربهفرد به وجود آورد .یادگیری افزوده
سیار با تغییر عمیق در سناریوهای یادگیری مشخص میشود .تسهیل ارتباط با معلمان و
همساالن ،فرصتی را برای طراحی فعالیتهای تعاملی و اجتماعی جهت مشارکت
دانشآموزان در یک تجربه یادگیری دنیای واقعی فراهم میکند .اشیاء یادگیری نیز تغییر
کرده است .بهعنوانمثال ،آنها میتوانند در یک محیط معتبر برای پشتیبانی از یادگیری
موقعیتی جاسازی شوند (الو و ونگر.)1991 ،
اولین تالش برای تجزیهوتحلیل مزایای بالقوه واقعیت افزوده با اجرای آن در محیطهای
یادگیری تحققیافته است (ایبانس و همکاران .)2714 ،0در این پژوهشها ،برخی شواهد
مربوط به اثربخشی واقعیت افزوده در محیطهای یادگیری آورده شده است .این موارد در
مطالعات بعدی افزایش یافته است.
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مطالعات تجربی بهویژه در سالهای اخیر در مورداستفاده از واقعیت افزوده در آموزش
نشان میدهند ،این فناوری افزایش عملکرد یادگیری (وی ،ونگ ،لئو و وانگ2719 ،1؛
ایبانس و همکاران2714 ،؛ سامراو و مولر2714 ،2؛ ژانگ ،سونگ ،هو و چانگ2714 ،2؛
چانگ و همکاران2714 ،؛ لین ،دو ،لی ،وانگ ،سای2712 ،4؛ چن و سای2712 ،9؛ چیانگ،
یانگ و هووانگ2714 ،1؛ چن و وانگ2719 ،؛ ساو ،چانگ ،لین ،وانگ2712 ،0؛ ایبانز،
دیسیریو ،ولرنمولینو و دلگادو کلوس )2711 ،انگیزش( 9وی و همکاران2719 ،؛ دی
سیریو ،ایبانز و کلوس2712 ،؛ چیانگ و همکاران2714 ،؛ چاو و همکاران)2712 ،
دانشآموزان در محیطهای یادگیری با کمک واقعیت افزوده را نشان میدهد ،همچنین
مطالعات نشان از تأثیر مثبت عاطفی بر دانشآموزان را نشان میدهد (هوانگ ،چن و چو،9
2711؛ چانگ ،هو ،پان ،سونگ و چانگ )2719 ،17همچنین الگوهای رفتاری مثبتشان را
ترغیب میکند (وانگ ،دو ،لی ،لین ،سای )2714 ،و به آنها کمک میکند که یک نگرش

11

مثبت به این برنامههای کاربردی داشته باشند (چاو ،چن ،هوانگ .)2712 ،بااینحال،
اثربخشی واقعیت افزوده تنها در زمینههایی از برخی رشتههای تحصیلی موردبررسی قرار
گرفته است .اولین رشتههای موردبررسی در این فناوری علوم طبیعی ،ریاضیات و آمار
بودهاند .بهطور عمده بیشتر مطالعات انجامشده در رشتههای تحصیلی مربوط به علوم فیزیکی
(ایبانز و همکاران2714 ،؛ ژانگ و همکاران2714 ،؛ لین و همکاران2712 ،؛ چن و وانگ،
2719؛ ایبانز و همکاران ،)2711 ،زیستشناسی و علوم مرتبط (چیانگ و همکاران)2714 ،
و زمینههای محیطزیست (هوانگ و همکاران2711 ،؛ چاو و همکاران؛  )2712است.
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رشتههای علوم اجتماعی ،روزنامهنگاری و اطالعات از دیگر رشتههای آموزش عالی هستند
که شواهدی از کارایی واقعیت افزوده در آنها وجود دارد.
طالب و محمودی ( )1290پژوهشی با عنوان واقعیت افزوده و مفاهیم و کاربرد آن در
آموزش انجام دادند .نتایج نشان میدهد که علیرغم نقاط ضعفی که واقعیت افزوده دارد
این فناوری بیش از هر چیز ،به دانشآموزان در جهت درک مطالب و بهتر اندیشیدن آنها
کمک میکند این در حالی است که نیاز کنونی جوامع وجود ذهنی خالق ،جهت خلق
اندیشههای نوین و کارا است .از این روز امروزه هدف از بهکارگیری فنّاوری واقعیت افزوده
پرورش فرزندانی طراح و خالق است .علیخانی و همکاران ( )1291پژوهشی با عنوان
یادگیری پدیدههای جوی از طریق نرمافزار واقعیت افزوده  AR-Blue Skyبا تأکید بر
افزایش تعامل انجام دادند .نتایج نشان داد واقعیت افزوده یک محیط بصری غنی و یادگیری
کالمی را برای گروهها فراهم میکند تا به ساخت دانش از طریق تعامالت اجتماعی بپردازند.
عالوه بر این ،انواع گسترده تعامالت بهویژه یادگیرنده  -یادگیرنده و یادگیرنده  -محتوا را
تقویت خواهد کرد .علیخانی و همکاران ( )1291پژوهشی با عنوان تحلیل بازی گروهی
مبتنی بر فناوری واقعیت افزوده بنام سفارش غذا در یادگیری همیارانه انجام دادند .یافتههای
حاصل از این مطالعه کیفی حاکی از این هستند که با فراهم آوردن امکان ارزیابی کمیت و
کیفیت مشارکت فرد ،بحث و بازبینی عملکرد یکدیگر برای موفقیت در نوبتهای بازی،
کمک و تشویق یکدیگر برای ارائه پاسخهای بهتر و پاسخ مشترک به سفارشها ،اصول
یادگیری همیارانه با نسبتهای متفاوتی در بازی سفارش غذا نمود دارند اما شدت بخشیدن
به رقابت فردی در حالت سوم بازی و تعریف صرفاً یک نام برای هر بازیکن بدون در نظر
شکری ( )1291پژوهشی با عنوان تأثیر استفاده از واقعیت افزوده در آموزش و یادگیری انجام
دادند .نتایج نشان میدهد که با تمام مزیتهایی متصور برای فناوری واقعیت افزوده در
آموزش هنوز این فناوری نوپا بوده و جای پیشرفت دارد .افزایش انگیزه و تمرکز ،توجه به
جزئیات و تحریک دانشآموزان برای یادگیری مواردی هستند که نشان میدهند که باید به
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افزوده در زمینههای مختلفی استفاده میشود و هرروزه به تعداد این سیستمها اضافه میشود.

رستمی ( )1291پژوهشی با عنوان مطالعه تحلیلی نقش فناوری واقعیت افزوده در فرایند
یاددهی و یادگیری و کسب دیدگاه متخصصان و ارائه راهکار انجام داد .با توجه به نتایج
واقعیت افزوده در ابعاد زیرساختی و فرهنگی هنوز از شرایط مطلوب فاصله دارد ولی در
ابعاد فردی ،محتوایی و فنّاورانه شرایط مناسبی برای استفاده در آموزش دارد .نودولقی و
خلیق ( ) 1299پژوهشی با عنوان بررسی کاربرد واقعیت افزوده در ارتقای کیفی
مهارتآموزی انجام دادند .در واقعیت افزوده ،اطالعات مجازی تولیدشده توسط رایانه ،بر
عناصر جهان واقعی در زمان واقعی اضافه میشوند .درواقع ،اطالعات مرتبط با محیط و اشیاء
اطراف بر روی دنیای واقعی جایگذاری میگردند .ازاینرو ،واقعیت افزوده دارای پتانسیل
عظیمی جهت ایجاد متدهای جدید آموزشی بوده و فرصتهای تازهای را برای طراحی
محیطهای آموزشی فراهم نماید .بهعبارتدیگر ،واقعیت افزوده شکل تازهای از محیطهای
یادگیری را میتواند ارائه کند که با استفاده از روشهای جدید در سیستم آموزشی بهویژه
در محیطهای کارگاهی از پیچیدگی مطالب در روند آموزش به کارآموزان بکاهد .نتایج
نشان داد که واقعیت افزوده متدی است که کارآموزان به مدد آن میتوانند دانش و مهارت
بیشتری کسب نمایند .چین و همکاران )2719( 1پژوهشی با عنوان تأثیر سیستم موبایل مبتنی
بر واقعیت افزوده بر دستاوردهای یادگیری و انگیزه دانشآموزان برای یک دوره هنری
لیبرال انجام دادند .نتایج نشان داد که دانشآموزان از طریق سیستم پیشنهادی ،انگیزه
یادگیری باالتری را نشان دادند .همچنین توانایی درک مطلب و یادگیری افرادی که از
سیستم واقعیت افزوده استفاده کردند نسبت به افرادی که از طریق آموزش معمول در فضای
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باز مطالعه میکردند بهتر بود .استفاده از سیستم واقعیت افزوده میتواند در بهبود نتایج
یادگیری دانشآموزان در دورههای لیبرال مؤثر باشد که منجر به بهبود عملکرد یادگیری و
انگیزه شود .اوزدمیر و همکاران ( )2719پژوهشی با عنوان تأثیر برنامههای کاربردی واقعیت
افزوده در فرایند یادگیری :بک مطالعه فراتحلیل انجام دادند .نتایج مطالعه نشان داد که

1. Chin et al.
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برنامههای کاربردی واقعیت افزوده پیشرفت تحصیلی دانشآموزان را نسبت به روش سنتی
افزایش میدهد .مارک ماه )2719( 1پژوهشی با عنوان اثربخشی برنامه کاربردی واقعیت
افزوده برای بهبود پیشرفت دانشآموزان در یادگیری انجام دادند .نتایج نشان داد که عملکرد
دانشآموزان در یادگیری بهطور معناداری با استفاده از واقعیت افزوده بهبودیافته است.
لیتردیس ) 2719( 2پژوهشی با عنوان یک پلت فرم واقعیت افزوده برای یادگیری تعاملی از
راه دور انجام دادند .این پلت فرم شامل یک برنامه مبتنی بر وب بود که بهعنوان یک ابزار
نوشتن واقعیت افزوده و یک برنامه همراه است که برای دسترسی و تعامل با محتوای واقعیت
افزوده آموزشی مورداستفاده قرار میگرفت .عالوه بر این برنامه کاربردی واقعیت افزوده به
دانشآموزان اجازه میدهد تا سؤاالت را بهصورت شفاهی بپرسند و پاسخها را بر اساس
محتوای کتاب دریافت کنند .این بدین معنی است که سیستم واقعیت افزوده برای یادگیری
از راه دور مناسب است و خودآموزی و یادگیری مستقل را افزایش میدهد.
نتیجه مطالعهی تنگ و همکاران )2710( 2نیز که به تأثیر واقعیت افزوده بر یادگیری زبان
برنامهنویسی :کارایی و درک پرداخته بود نشان میدهد که دانشآموزانی که از نسخه
پیشرفته واقعیت افزوده استفاده کردهاند از کارایی یادگیری بهتری نسبت به دانشآموزانی
که از سیستم عادی بهره گرفتهاند داشتند.
به دلیل نو بودن فناوری واقعیت افزوده در ایران ،هنوز پژوهشهای زیادی درباره کاربرد
واقعیت افزوده در یادگیری مادامالعمر و بهتبع آن عملکرد انجام نشده است و ضرورت دارد
تا جامعه اطالعاتی و ارتباطی ایران با این فناوری نوظهور آشنا شوند؛ بنابراین پژوهش حاضر
با هدف بررسی بهکارگیری فناوری واقعیت افزوده آموزشی بر یادگیری مادامالعمر و
آموزش فراهم شود.

1. Markamah et al.
2. Litrdis et al.
3. Tang et al.
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فرضیههای پژوهش عبارتاند از:
 واقعیت افزوده آموزشی بر یادگیری مادامالعمر و عملکرد یادگیری دانشآموزان تأثیردارد.
 -واقعیت افزوده آموزشی بر مؤلفههای یادگیری مادامالعمر دانشآموزان تأثیر دارد.

روش
پژوهش حاضر در زمره پژوهش کاربردی بهصورت شبه آزمایشی است که در آن از طرح
پیش آزمون -پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد .جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه
دانشآموزان دوم دبیرستان شهر تهران منطقه  12در سال تحصیلی  91-90بودند .با در نظر
گرفتن مالحظاتی نظیر توان آزمون آماری ،سطح معناداری ( )7/79و نیرومندی ارتباط بین
متغیرهای مستقل و وابسته ،کولز 1بیان میکند که باید در اکثر پژوهشهای مقدماتی از 29
آزمودنی استفاده شود .اگر پژوهشگری قصد انجام تحلیل واریانس با چندین سطح از متغیر
مستقل را دارد ،برای هر یک از سطوح 19 ،شرکتکننده پیشنهاد میشود .در این پژوهش
متغیر آزمایشی دارای  2سطح (آزمایش و کنترل) است که برای افزایش توان آزمون آماری
و اعتبار بیرونی  17نفر از دانشآموزان ( 27نفر گروه آزمایش) و ( 27نفر گروه کنترل) با
روش نمونهگیری خوشهای بهعنوان نمونة پژوهش انتخاب شدند .پس از انتخاب نمونه،
نمونهها بهصورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند.
ابزار اندازهگیری پژوهش شامل پرسشنامه یادگیری مادامالعمر وتزل و همکاران)2717( 2
و عملکرد یادگیری مهدی پور و همکاران ( )1292بود:
سال سوم ،شماره  ،9زمستان 95
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مورفی 2772( 4نقل از مهدی پور )1292 ،ساخته شد .این پرسشنامه دارای  9سؤال است و تک
مؤلفهای است .نمرهگذاری پرسشنامه بر اساس طیف پنجدرجهای لیکرت از بسیار کم امتیاز،
1. Kulz
2. Wetzel et al.
3. Young
4. Klemz & Murphy
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کم امتیاز  ،2متوسط امتیاز  ،2زیاد امتیاز  4و بسیار زیاد امتیاز  9است .حداقل امتیاز ممکن  9و
حداکثر  29خواهد بود .نمره بین  9تا  :9میزان عملکرد یادگیری در حد پایینی است ،نمره بین
 9تا  :11میزان عملکرد یادگیری در حد متوسطی است و نمره باالتر از  :11میزان عملکرد
یادگیری در حد باالیی است .یکی از سؤاالت پرسشنامه عبارت است از :چه میزان از
آموختههایتان را میتوانید در عمل استفاده نمایید؟ در پژوهش مهدی پور ( )1292برای تعیین
روایی پرسشنامه از روایی محتوا استفادهشده است .در پژوهش مهدی پور ( )1292پایایی
مؤلفهها ی پرسشنامه بر اساس روش آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه با استفاده از نرمافزار
 7/97 SPSSبهدستآمده است درنتیجه پرسشنامه از پایایی مطلوبی برخوردار است .در این
پژوهش پایایی این پرسشنامه نیز با استفاده از آلفای کرونباخ بررسی گردید و مقدار آن 7/09
بود که نشان میدهد میزان پایایی این پرسشنامه در این پژوهش مطلوب بوده است.
پرسشنامه یادگیری مادامالعمر .پرسشنامه یادگیری مادامالعمر توسط وتزل و همکاران
( )2717ساخته شد .این مقیاس دارای  14گویه است با یک مقیاس لیکرت چهاردرجهای
(کامالً موافق تا کامالً مخالف) که هر ماده دارای ارزشی بین  1تا  4است .کامالً مخالف
امتیاز  ،1مخالف امتیاز  ،2موافقم امتیاز  2و کامالً موافقم امتیاز  4است .پرسشنامه دارای سه
مؤلفه باورهای مرتبط با یادگیری و انگیزش ،1 ،2 ،2 ،0 ،9 ،9 ،11 ،مهارت جستجوی
اطالعات 9 ،1 ،17 ،14 ،و توجه به صالحیتهای فردی 4 ،12 ،12 ،است .حداقل امتیاز
ممکن  14و حداکثر  91خواهد بود .نمره بین  14تا  :19میزان یادگیری مادامالعمر در حد
پایینی است ،نمره بین  19تا  :21میزان یادگیری مادامالعمر در حد متوسطی است و نمره باالتر
از  :21میزان یادگیری مادامالعمر در حد باالیی است .در پژوهش (تقی پور و همکاران،
پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ  7/00به دست آمد درنتیجه پرسشنامه از پایایی
مطلوبی برخوردار است .در این پژوهش پایایی این پرسشنامه نیز با استفاده از آلفای کرونباخ
بررسی گردید و مقدار آن  7/00بود که نشان می دهد میزان پایایی این پرسشنامه در این
پژوهش مطلوب بوده است.
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 )1292روایی پرسشنامه توسط اساتید و متخصصان این حوزه تأیید شده است .پایایی
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در این پژوهش روایی درونی این پرسشنامه با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون
بررسی شده است که نتایج آن در جدول  1ارائه شده است.
جدول  .1نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین مؤلفههای یادگیری مادامالعمر با نمره کل برایی برسی
روایی درونی
متغیرها

R

sig

باورهای مرتبط با یادگیری و انگیزش

7/00

7/771

مهارت جستوجوی اطالعات

7/11

7/771

توجه به صالحیتهای فردی

7/14

7/771

همانطور که در جدول  1مشاهده میشود بین مؤلفههای یادگیری مادامالعمر با نمرۀ کل
در سطح آلفای  7/71رابطة مثبتی وجود دارد .درنتیجه این پرسشنامه از روایی درونی مطلوبی
برخوردار است.
در این پژوهش از واقعیت افزوده کاگو برای آموزش درس علوم تجربی پایه دوازدهم
استفاده شد .محتوای نرمافزار شامل مواد و نقش آنها در زندگی ،رفتار اتمها با یکدیگر ،به
دنبال محیطی بهتر برای زندگی ،حرکت چیست؟ ،نیرو ،زمینساخت ورقهای ،آثاری از
گذشته زمین ،فشار و آثار آن ،دنیای گیاهان است .طراحی محتوا با واقعیت افزوده از سوی
سازمان آموزشی کاگو صورت گرفته است .قبل از استفاده از واقعیت افزوده ،اجرای
پیشآزمون در قالب پرسشنامه انجام گرفت و بعد در قسمت اجرا برنامه کاربردی واقعیت
افزوده در آی پد دانلود شد .به دانشآموزان آموزش داده شد تا دستگاه را روشن کنند و با
استفاده از نمای دوربین دستگاه ،تصویر را اسکن کنند متناسب با تصویر از هر قسمتی از
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کتاب سؤاالت مربوط به آن قسمت از دانشآموزان پرسیده میشد و کلیپ مربوطه برای
آموزش فعال میشد .با استفاده از این واقعیت افزوده دانشآموزان میتوانند بهطور مستقل
بر روی مطالبی که در کتاب علوم تجربی مطرح شده کار کنند و معلم در این راستا نقش
راهنما داشت .در طی شش جلسه یکساعته ،مفاهیم کتاب علوم تجربی با استفاده از واقعیت
افزوده به گروه آزمایش آموزش داده شد و برای گروه کنترل آموزش به روش سنتی صورت
گرفت .در پایان از دو گروه آزمایش و کنترل پسآزمون بهصورت پرسشنامه اجرا شد.
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روشهای آماری بهکاررفته این پژوهش شامل روشهای آمار توصیفی و روشهای آمار
استنباطی بوده است .در سطح آمار توصیفی از میانگین ،انحراف استاندارد ،فراوانی برای
توصیف شرایط موجود استفاده گردید .در سطح آمار استنباطی جهت تعمیم صفات نمونه به
جامعه از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری برای آزمون فرضیه پژوهش استفاده شد.
برای توصیف و تجزیهوتحلیل دادهها از نرمافزار  SPSS 22استفاده گردید.

یافتهها
جدول  .2میانگین و انحراف معیار نمرات پیشآزمون و پسآزمون دو گروه آزمودنی در متغیر عملکرد
یادگیری
عضویت گروهی

کنترل

آزمایش

نوع آزمون

متغیر وابسته

M

SD

M

SD

پیشآزمون

عملکرد یادگیری

21/22

2/47

19/27

2/02

پسآزمون

عملکرد یادگیری

22/21

2/11

19/41

2/07

جدول  2میانگین و انحراف معیار نمرات پیشآزمون و پسآزمون دو گروه را در متغیر
عملکرد یادگیری را در دو مرحلة اندازهگیری نشان میدهد .میانگین و انحراف معیار در
پیشآزمون این متغیر در گروه آزمایش به ترتیب  21/22و  2/47و در گروه کنترل به ترتیب
 19/27و  2/02بود .میانگین و انحراف معیار در پسآزمون این متغیر در گروه آزمایش به
ترتیب  22/21و  2/11و در گروه کنترل به ترتیب  19/41و  2/07بود.
جدول  .3میانگین و انحراف معیار نمرات پیشآزمون و پسآزمون دو گروه آزمودنی در متغیر یادگیری
عضویت گروهی
نوع آزمون

پیشآزمون

کنترل

آزمایش

متغیر وابسته

M

SD

M

SD

نمره کل

97/11

0/41

97/91

2/29

باورهای مرتبط با یادگیری و انگیزش

24/47

4/27

24/47

2/10

مهارت جستوجوی اطالعات

14/92

1/94

19/21

1/19

توجه به صالحیتهای فردی

11/22

2/70

11/17

1/29
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مادامالعمر

75

فصلنامه فناوری آموزش و یادگیری
عضویت گروهی
نوع آزمون

پسآزمون

کنترل

آزمایش

متغیر وابسته

M

SD

M

SD

نمره کل

94/27

1/94

97/94

2/12

باورهای مرتبط با یادگیری و انگیزش

29/91

2/99

24/17

2/91

مهارت جستوجوی اطالعات

19/97

1/92

19/24

1/24

توجه به صالحیتهای فردی

12/22

2/72

11/77

1/24

جدول  2میانگین و انحراف معیار نمرات پیشآزمون و پسآزمون دو گروه را در متغیر
یادگیری مادامالعمر را در دو مرحلة اندازهگیری نشان میدهد .میانگین و انحراف معیار در
پیشآزمون این متغیر در گروه آزمایش به ترتیب  97/11و  0/41و در گروه کنترل به ترتیب
 97/91و  2/29بود .میانگین و انحراف معیار در پسآزمون این متغیر در گروه آزمایش به
ترتیب  94/27و  1/94و در گروه کنترل به ترتیب  97/94و  2/12بود.
فرضیة اصلی :واقعیت افزوده بر یادگیری مادامالعمر و عملکرد یادگیری در دانشآموزان
مؤثر است.
قبل از آزمون فرضیة پژوهشی با استفاده از تحلیل کوواریانس چند متغیری ،مفروضة
نرمال بودن با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنف بررسی شد و این آزمون برای هر 2
متغیر در هر دو مرحلة اندازهگیری در دو گروه با سطح معناداری بزرگتر از  7/79تأیید شد.
مفروضة همگنی واریانسها با استفاده از آزمون  fلوین بررسی شد و نتایج این آزمون نشان
داد که مفروضة همگنی واریانسها هر دو متغیر با سطح معناداری کمتر از  7/79رد شد که
با توجه به اینکه حجم دو گروه برابر است عدم رد این مفروضه مانعی را در استفاده از تحلیل
کوواریانس ایجاد نمیکند .مفروضة برابری ماتریسهای واریانس کوواریانس نیز با استفاده
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از آزمون ام باکس بررسی شد و این آزمون با سطح معناداری  7/711تأیید شد .مفروضة
شیب ر گرسیون نیز با استفاده از آزمون واریانس بررسی شد و برای هر دو متغیر با سطح
معناداری بزرگتر از  7/79تأیید شد.
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جدول  .4نتایج آزمونهای کوواریانس چند متغیری برای مقایسه میانگین نمرات دو گروه آزمودنی در
متغیرهای یادگیری مادامالعمر و عملکرد یادگیری
منابع

ارزش

F

 DFفرضیه

 DFخطا

Sig

ضریب ایتا

اثر پیالیی

7/91

21/71

2

99

7/771

7/91

البدای ویلکز

7/42

21/71

2

99

7/771

7/91

اثر هوتلینگ

1/21

21/71

2

99

7/771

7/91

بزرگترین ریشه روی

1/21

21/71

2

99

7/771

7/91

نتایج جدول  4نشان میدهد که تفاوت بین دو گروه در حداقل در یکی از دو متغیر
وابسته معنیدار است؛ یعنی اثر ترکیب خطی  2متغیر عملکرد یادگیری و یادگیری مادامالعمر
در دو گروه موردمطالعه با سطح معناداری  7/771معنیدار است.
جدول  .5نتایج آزمون کوواریانس تک متغیری در متن تحلیل کوواریانس چند متغیری برای مقایسه دو
گروه در عملکرد یادگیری و یادگیری مادامالعمر
تأثیر

آماری

عملکرد یادگیری

174/40

1

174/40

7/771 492/99

7/99

1/77

یادگیری مادامالعمر

1209/11

1

1209/11

7/771 412/09

7/99

1/77

عضویت

عملکرد یادگیری

49/27

1

49/27

21/91

7/290 7/771

1/77

گروهی

یادگیری مادامالعمر

119/27

1

119/27

29/07

7/299 7/771

1/77

عملکرد یادگیری

19/99

91

1/22

یادگیری مادامالعمر

191/91

91

2/22

عملکرد یادگیری

20191/77

17

یادگیری مادامالعمر 119779/77

17

منبع تغییرات
پیشآزمون

خطا
کل

متغیر وابسته

مجموع
مجذورات

درجه

میانگین

آزادی مجذورات

F

Sig

نتایج جدول  9نشان میدهد که بعد از کنترل اثرات پیشآزمون ،در متغیر عملکرد
یادگیری با ( ،)F= 21/91 ،P> 7/729در متغیر یادگیری مادامالعمر با (29/07 ،P> 7/729
= ،)Fتفاوت معناداری بین دو گروه آزمایش و کنترل وجود داشت .در متغیر عملکرد
یادگیری میانگین تعدیلشدۀ گروه آزمایش ( )21/92و میانگین تعدیلشدۀ گروه کنترل
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میزان

توان
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( )19/91و در متغیر یادگیری مادامالعمر میانگین تعدیلشدۀ گروه آزمایش ( )94/19و
میانگین تعدیلشدۀ گروه کنترل ( )91/79بود؛ که با توجه به نتایج تحلیل کوواریانس و
میانگینهای تعدیلشده و با در نظر گرفتن محدودیتهای پژوهش میتوان گفت واقعیت
افزوده در بهبود عملکرد یادگیری و یادگیری مادامالعمر دانشآموزان مؤثر بوده است .با
توجه بهاندازه اثر واقعیت افزوده  29/0درصد از واریانس متغیر عملکرد یادگیری و 29/9
درصد از واریانس متغیر یادگیری مادامالعمر را پیشبینی میکرد.
فرضیة فرعی :واقعیت افزوده بر مؤلفههای یادگیری مادامالعمر در دانشآموزان مؤثر است.
قبل از آزمون فرضیة پژوهشی با استفاده از تحلیل کوواریانس چند متغیری ،مفروضة
نرمال بودن با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنف بررسی شد و این آزمون برای هر 2
مؤلفة یادگیری مادامالعمر در هر دو مرحلة اندازهگیری در دو گروه با سطح معناداری
بزرگتر از  7/79تأیید شد .مفروضة همگنی واریانسها با استفاده از آزمون  fلوین بررسی
شد و نتایج این آزمون نشان داد که مفروضة همگنی واریانسها در  2مؤلفة یادگیری
مادامالعمر با سطح معناداری بزرگتر از  7/79تأیید شد .مفروضة برابری ماتریسهای
واریانس کوواریانس نیز با استفاده از آزمون ام باکس بررسی شد و این آزمون با سطح
معناداری  7/22تأیید شد .مفروضة شیب رگرسیون نیز با استفاده از آزمون واریانس بررسی
شد و برای هر  2مؤلفه با سطح معناداری بزرگتر از  7/79تأیید شد.
جدول  .6نتایج آزمونهای کوواریانس چند متغیری برای مقایسه میانگین نمرات دو گروه آزمودنی در
مؤلفههای یادگیری مادامالعمر
سال سوم ،شماره  ،9زمستان 95

منابع

ارزش

F

 DFفرضیه

 DFخطا

Sig

ضریب ایتا

اثر پیالیی

7/14

22/12

2

92

7/771

7/14

البدای ویلکز

7/29

22/12

2

92

7/771

7/14

اثر هوتلینگ

1/91

22/12

2

92

7/771

7/14

بزرگترین ریشه روی

1/91

22/12

2

92

7/771

7/14

نتایج جدول  1نشان میدهد که تفاوت بین دو گروه در  2مؤلفة یادگیری مادامالعمر
معنیدار نیست؛ یعنی اثر ترکیب خطی  9مؤلفة یادگیری مادامالعمر ،در دو گروه موردمطالعه
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با سطح معناداری  7/771معنیدار است ()P<7/79؛ یعنی اثر ترکیب خطی مؤلفههای
یادگیری مادامالعمر در دو گروه موردمطالعه با سطح معناداری  7/771معنیدار است.
جدول  .7نتایج آزمون کوواریانس تک متغیری در متن تحلیل کوواریانس چند متغیری برای مقایسه دو
گروه در مؤلفههای یادگیری مادامالعمر
منبع
تغییرات

متغیر وابسته
باورهای مرتبط با یادگیری و

پیشآزمون

انگیزش
مهارت جستوجوی اطالعات
توجه به صالحیتهای فردی
باورهای مرتبط با یادگیری و

میزان

توان

مجموع

تأثیر

آماری

211/97

1

211/97

7/771 117/02

7/04

1/77

92/19

1

92/19

7/771 217/04

7/92

1/77

170/92

1

170/92

7/771 241/99

7/91

1/77

مجذورات

درجه

میانگین

آزادی مجذورات

21/19

1

21/19

11/19

7/771

7/109

7/92

1

12/01

47/29

7/771

7/422

1/77

14/11

44/91

7/771

7/449

1/77

عضویت

انگیزش

گروهی

مهارت جستوجوی اطالعات

12/01

توجه به صالحیتهای فردی

14/11

1

129/99

99

2/29

مهارت جستوجوی اطالعات

10/42

99

7/21

توجه به صالحیتهای فردی

10/29

99

7/21

29720/77

17

مهارت جستوجوی اطالعات

14922/77

17

توجه به صالحیتهای فردی

9422/77

17

باورهای مرتبط با یادگیری و
خطا

انگیزش

باورهای مرتبط با یادگیری و
کل

انگیزش

F

Sig

نتایج جدول  0نشان میدهد که بعد از کنترل اثرات پیشآزمون ،در مؤلفة باورهای مرتبط
با ( ،)F= 47/29 ،P> 7/711در مؤلفة توجه به صالحیتهای فردی با (44/91 ،P> 7/711
= ،)Fتفاوت معناداری بین دو گروه آزمایش و کنترل وجود داشت .در مؤلفة باورهای مرتبط
با یادگیری و انگیزش میانگین تعدیلشدۀ گروه آزمایش ( )29/91و میانگین تعدیلشدۀ
گروه کنترل ( ،)24/99در مؤلفة جستوجوی اطالعات میانگین تعدیلشدۀ گروه آزمایش
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با یادگیری و انگیزش با ( ،)F= 11/19 ،P> 7/711در مؤلفة مهارت جستوجوی اطالعات

( )11/17و میانگین تعدیلشدۀ گروه کنترل ( ،)19/11در مؤلفة توجه به صالحیتهای فردی
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میانگین تعدیلشدۀ گروه آزمایش ( )12/21و میانگین تعدیلشدۀ گروه کنترل ( )11/21بود؛
که با توجه به نتایج تحلیل کوواریانس و میانگینهای تعدیلشده و با در نظر گرفتن
محدودیتهای پژوهش میتوان گفت واقعیت افزوده در بهبود مؤلفههای یادگیری
مادامالعمر دانشآموزان مؤثر بوده است .با توجه بهاندازه اثر واقعیت افزوده  10/9درصد از
واریانس مؤلفة باورهای مرتبط با یادگیری و انگیزش 42/2 ،درصد از واریانس مؤلفة مهارت
جستوجوی اطالعات و  44/9درصد از مؤلفة توجه به صالحیتهای فردی دانشآموزان
را پیشبینی میکرد.

بحث و نتیجهگیری
نتایج فرضیه اصلی پژوهش نشان داد در متغیر عملکرد یادگیری و یادگیری مادامالعمر بین دو
گروه کنترل و گروه آزمایش تفاوت معناداری وجود دارد .واقعیت افزوده آموزشی بر عملکرد
یادگیری و یادگیری مادامالعمر در دانشآموزان تأثیر دارد ( .)P>7/771نتایج فرضیه اصلی
پژوهش با پژوهش طالب و محمودی ( ،)1290علیخانی و همکاران ( ،)1291شکری (،)1291
رستمی ( ،)1291نودولقی و خلیق ( ،)1299چین و همکاران ( ،)2719ازدمیر و همکاران
( ،)2719مارک ماه ( ،)2719لیتردیس ( )2719و تنگ و همکاران ( )2710همسو است.
در تبیین فرضیه اصلی پژوهش میتوان گفت طبق گفته بسیاری از پژوهشگران واقعیت
افزوده ظرفیت بسیار زیادی برای بهبود آموزش و یادگیری دارد (باورو همکاران.)2714 ،1
ازآنجاییکه زندگی روزمره ما همگام با دنیای دیجیتال همواره در حال تغییر است ،ایجاد
روشهای جدید یادگیری با استفاده از فناوریهای نوظهور یک نیاز اساسی است (کید و
سال سوم ،شماره  ،9زمستان 95

81

کرمپتون .)2719 ،2در سالهای اخیر پژوهش در فناوریهای یادگیری ازلحاظ تأثیر بر
یادگیری بر فناوریهای نوظهور متمرکزشده است (جانسون و همکاران .)2719 ،2فناوری
واقعیت افزوده ،فناوری است که توانسته است نگاه متولیان امر تعلیم و تربیت در سراسر جهان
را بهسوی خود جلب کند .استفاده از واقعیت افزوده در یادگیری روش نوینی را ایجاد کرده
1. Bower et al.
2. Kidd & Crompton
3. Johnson et al.
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که کاربران را قادر میکند ،بدون داشتن هیچگونه دانش کامپیوتری نیز از آن استفاده کنند
(چنگ و سای .)2712 ،1واقعیت افزوده انعطافپذیری را برای یادگیری به ارمغان میآورد.
واقعیت افزوده ارتباطات بین یادگیرندگان را در زمینههای مختلف تقویت کرده و همچنین
با آوردن رشتههای مختلف همراه با آموزش ،روند یادگیری را تسهیل میکند (مان نری و
همکاران .)2712 ،2واقعیت افزوده یک محیط بصری غنی و یادگیری کالمی را برای گروهها
فراهم میکند تا به ساخت دانش از طریق تعامالت اجتماعی اقدام کنند (چنگ و سای،
 .)2712واقعیت افزوده به دانشآموزان این امکان را میدهد تا واقعیتهای مختلف را
بیاموزند و یادگیری کامالً متفاوتی نسبت به کالسهای درس سنتی داشته باشند .با استفاده
از هدستهای واقعیت افزوده ،دانشآموزان میتوانند تجربیات یادگیری با کیفیت باال را
تجربه کنند که بر روند یادگیری تأثیر مثبتی دارد و به دانشآموزان در درک مفاهیم
پیچیدهی یادگیری کمک میکند .فناوری واقعیت افزوده با پتانسیل بالقوهای که دارد
میتواند بهعنوان یک کمکآموزشی و یا حتی بهعنوان رقیبی برای ابزارهای سنتی آموزش
در نظر گرفته شود (حقی و روحی .)1294 ،به نظر میرسد استفاده از این فناوری در مسائل
آموزشی تجارب جذابی را برای یادگیرندگان ایجاد کند و در نحوه یادگیری و عملکرد
آنان مؤثر باشد.
نتایج فرضیه اول پژوهش نشان داد در مؤلفههای باورهای مرتبط با یادگیری و انگیزش،
مهارت جستوجوی اطالعات و توجه به صالحیتهای فردی بین دو گروه آزمایش و کنترل
تفاوت معناداری وجود دارد .واقعیت افزوده آموزشی بر مؤلفههای یادگیری مادامالعمر در
دانشآموزان تأثیر دارد ( .)P>7/771نتایج پژوهش با پژوهش؛ ایبانز ،دای-سیریو ،ولرن-
چن و وانگ ( ،)2719ایبانس و همکاران ( ،)2714سامراو و مولر ( ،)2714ژانگ ،سونگ،
هو و چانگ ( ،)2719چانگ و همکاران ( ،)2719چیانگ ،یانگ و هووانگ (،)2714
چیانگ و همکاران ( ،)2714لین ،دو ،لی ،وانگ ،سای ( ،)2712ساو ،چانگ ،لین ،وانگ
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1. Cheng & Tsai
2. Munnerley et al.
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( ،)2712دی سیریو ،ایبانز و کلوس ( ،)2712چاو و همکاران ( ،)2712چن و سای ()2712
همسو است.
در تبیین فرضیه دوم پژوهش میتوان گفت هنگامیکه مطالعات تجربی بهویژه در
سالهای اخیر در مورداستفاده از واقعیت افزوده در آموزش موردبررسی قرار میگیرند و
انگیزش (وی و همکاران2719 ،؛ دی سیریو ،ایبانز و کلوس2712 ،؛ چیانگ و همکاران،
 )2714دانشآموزان در محیطهای یادگیری با کمک واقعیت افزوده اثبات میشود ،تأثیر
مثبت عاطفی بر روی آنها ایجاد میکند (هوانگ ،چن و چاو2711 ،؛ چانگ ،هو ،پان،
سونگ و چانگ ،)2719 ،الگوهای رفتاری مثبتشان را ترغیب میکند (بهعنوانمثال ،وانگ،
دو ،لی ،لین ،سای )2714 ،و به آنها کمک میکند که یک نگرش 1مثبت به این برنامههای
کاربردی داشته باشند (هوانگ ،2چن و چاو .)2711 ،2گسترش فناوری اطالعات و استفاده
از واقعیت افزوده موجبات بسط اطالعات و دسترسی آسان و کمهزینه را برای فراگیران اعم
از دانش آموزان ،دانشجویان و معلمان بـه روش پیوسته فراهم میکند و زمینه تبادل سریع
اطالعات و تعامالت فرهنگی را میسر میکند .بیشک دانشآموزان زمانی از فرصتهای
آموزشی ،اقتصادی و اجتماعی بهتر برخـوردار خواهنـد شد که به رایانه و فناوریهای
اطالعاتی دسترسی داشته باشند .واقعیت افزوده آموزشی به دانشآموزان کمک میکند تا
آگاهی بیشتری از محیط زندگی و از تأثیر شبیهسازیهای آموزشی بر گسترش این آگاهی
و یادگیری داشته باشند ،عالوه بر این بـا ابزارهای فناوری اطالعات مشابه و با روشهای
گوناگون جمعآوری ،سازماندهی و ارائه اطالعات آشنا شوند و از این ابزارها بهطور مستقل
و گروهی استفاده کنند .استفاده از این فناوری موجب افزایش تعامل گروهی دانشآموزان
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میشود همچنین ضریب اطمینان آنها را در جستجو و دسترسی به اطالعات افزایش میدهد.
در راستای تأثیر واقعیت افزوده بر صالحیتهای فردی میتوان گفت واقعیت افزوده
آموزشی با درگیرکردن حواس بیشتر یادگیرنده و درگیری او در فعالیتهای یادگیری

1. Attitude
2. Huang
3. Chen & Chou
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متناسب و همچنین همراستایی این فناوری با خصوصیات فردی میتواند کارایی فوقالعادهای
در ارتقای صالحیت و شایستگی فردی دانشآموزان ایجاد کند.
واقعیت افزوده بهتدریج در حال کسب محبوبیت در اجتماعات آموزشی است و بهعنوان
یکی از فنّاوریهای آموزشی نوظهور موردتوجه واقعشده است .نتایج برخی پژوهشها در
حیطه واقعیت افزوده ،حکایت از اثرگذاری این فنّاوری نوظهور ،در ایجاد تعامل بیشتر و
همچنین فعالسازی ،رضایت و شناخت رسانهها توسط دانشآموزان در حین یادگیری دارد.
این فنّاوری امکاناتی را بـا خـود بـه همراه دارد کـه میتوانـد در یادگیری و همچنین طراحی
محیطهای آموزشی بهکاربرده شود (عباسی .)1291 ،در ارتباط با نقش واقعیت افزوده در
آموزش پژوهشهای مختلفی در کالسهای درس واقعی انجامشده است .با استفاده از
فنّاوریهای واقعیت افزوده ،امکان ترکیب اشیاء واقعی با اشیاء مجازی و قرار دادن اطالعات
مناسب در محیط واقعی به وجود آمده است .استفاده از برنامههای جدید واقعیت افزوده
امکان همسویی و هماهنگی زمینههای آموزشی و سرگرمی را ممکن میکند و درنتیجه
فرصتهای جدیدی برای حمایت از محیطهای یاددهی و یادگیری در شرایط رسمی و
غیررسمی فراهم میآورد (سالمی .)2717 ،1بهوسیله این فناوری میتوان حوادث و
ویژگیهای طبیعی ،آثار تاریخی و یا مکانهای باستانشناسی را شبیهسازی کرده و به دنیای
واقعی افزود .واقعیت افزوده امکان ایجاد تجربیات آموزشی مبتنی بر دانش را فراهم میآورد
و بر رشد فکری و عاطفی بیننده تمرکز دارد (یون و همکاران .)2712 ،استفاده از فناوری
واقعیت افزوده در آموزش جهت ارائه مطالب درسی به دانشآموزان ،از بهترین روشهای
تدریس و آموزش است .برای مثال دانشآموزان میتوانند ،آموزش جغرافیا ،علوم و مسائل
این فناوری به دانشآموزان کمک میکند تا با کمک عناصر مجازی همچون متن ،ویدئو،
انیمیشن و تصویر بهعنوان المانهای مکمل ،به اکتشاف و جستجو در دنیای واقعی بپردازند.
درواقع یکی از اولین کاربردهای واقعیت افزوده ،تفسیر و درک فضای واقعی موجود با

سال سوم ،شماره  ،9زمستان 95

علمی را بهصورت مجازی در محیط واقعی ببینند و بهراحتی همهی مسائل را درک کنند.

1. Salmi
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کمک الیهای از اطالعات مکان-محور است .استفاده از واقعیت افزوده در آموزشوپرورش
در چند دهه اخیر پیشرفت چشمگیری داشته است و از طرفی با افزایش سطح استفاده از
وسایل همراه در این زمینه ،بهرهبرداری از این فنّاوری بهشدت رو به رشد است .درواقع
استفاده از وسایل همراه امکان بهرهبرداری از فنّاوری واقعیت افزوده را در هر مکانی فراهم
میآورد ،بدین معنا که دانشآموزان به همان میزان که در درون کالسها به یادگیری
میپردازند ،در خارج از کالس نیز میتوانند به یادگیری بپردازند .درواقع با کمک این
فناوری فراگیران هیچ مشکلی در تجسم مدلهای سهبعدی نخواهند داشت .به مدد و یاری
واقعیت افزوده ،معلم میتواند با افزایش توجه و تمرکز و ایجاد انگیزه در دانشآموزان،
قدرت یادگیری را در آنان افزایش داده و به آنان جهت درک بهتر مطالب درسی کمک
کند .ازاینرو واقعیت افزوده میتواند در ایجاد انگیزه یادگیری و برانگیختن کنجکاوی
فراگیران نقش مؤثری داشته باشد (جانچیر .)2719 ،1در کل ،واقعیت افزوده نوعی از
یادگیری مبتنی بر محتوا و تجربیات و یادگیری اکتشافی است که ممکن است الیههای جدید
اطالعاتی را در دنیای واقعی به هم ارتباط دهد .هدف از ارائه این نوع نمایشهای چندگانه،
ارائه ارتباط بین دادههای انتزاعی و فعالیتهای بدنی انجامگرفته برای جمعآوری آنها است،
بهطوریکه دانشآموزان بتوانند ببینند که چگونه ترکیبات مختلف متغیرهایی که اندازهگیری
کردهاند و یا جنبههایی که بررسی کردهاند ،بر این فرآیندها تأثیر میگذارد .تجسم این
پدیدهها نیز نوعی رابطه شخصی با دادهها ایجاد میکند (میلراد.)2772 ،2
لحاظ کردن ساختارهای نظری یادگیری (مانند یادگیری همیارانه) ،دانش فناوری
(پتانسیلهای فناوری واقعیت افزوده در یادگیری) و به کار بردن فنون انگیزشی (مانند
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مؤلفههای واقعیت افزوده) در یادگیری بسیار حائز اهمیت هستند .این مهم از طریق همافزایی
و تعامل متقابل میان طراحان فنی و طراحان آموزشی میسر خواهد شد و فناوری بهگونهای
هدفمند در فرایند یادگیری لحاظ خواهد شد .یادگیری فناورانه بر استفاده از فناوری بهعنوان
یک ابزار مؤثر در بهینهسازی و پشتیبانی از فرایند یادگیری اشاره دارد؛ بنابراین ،ضروری
1. Janchair
2. Milrad
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است که این ابزار متناسب با نظریهها و چهارچوبهای تعریفشده در حوزه یادگیری باشد.
بهعبارتدیگر این نظریههای یادگیری هستند که تعریفکننده چگونگی طراحی و استفاده
از فناوری در حیطه یادگیری هستند .برای اینکه از برنامههای واقعیت افزوده بهطور
گستردهای در آموزشوپرورش استفاده شود ،بهتر است که استفاده از این فناوری برای معلم
یا مربی آسان باشد .اجرای پروژههایی که بهشدت بر روی راهحلهای فنّاورانه تجربی و
پیچیده تکیه میکنند ،به دلیل نیاز به آموزشهای خاص در مدرسه دشوار خواهد بود .این
مسئله احتماالً در آینده بسیار نزدیک تغییر خواهد کرد ،زیرا رایانههای پوشیدنی (مانند عینک
دیجیتال) و دستگاههای تلفن همراه و همچنین برنامههای واقعیت افزوده در حال تبدیل به
ابزارهای فراگیر هستند .برای استفاده از فنّاوری واقعیت افزوده در یادگیری ،الزم است که
این برنامه یکپارچه و شفاف باشد و به کاربر اجازه دهد که بر روی کار واقعی تمرکز کند و
نه بر خود نرمافزار .پیشنهاد میشود جهت افزایش یادگیری ،ابتدا اصول و مفاهیم را به
دانشآموزان آموزش دهند و سپس همراه با روش سنتی و بهعنوان مکمل از واقعیت افزوده
آموزشی برای مهارتهای عملی و کاربردی استفاده کنند .به سه عامل دانش قبلی و تسلط
یادگیرنده ،طراحی و نوع ارائه محتوا ،دشواری و میزان تعامل عناصر تشکیلدهنده محتوای
آموزشی در طراحی واقعیت افزوده توجه شود .پیشنهاد میشود جهت آشنایی کامل معلمان
با کاربرد واقعیت افزوده آموزشی ،یک دوره آموزشی برگزار شود و در مراکز تربیت مدرس
و آموزشهای ضمن خدمت بـه مدرسان مقاطع مختلف تحصیلی این روشها آموزش داده
شود تا در این مقاطع نیز بتوان از این روش بهره جست .همچنین در پژوهشهای بعدی
پیشنهاد میشود پژوهشگران از سایر ابزارهای سنجش مانند مشاهده ،مصاحبه و پرسشنامه
آموزشی در دروس دیگر (زیستشناسی ،شیمی ،علوم زمین ،ریاضیات) استفاده شود و
پژوهش در جامعه آماری دیگر همچون دانشجویان و دانشآموزان در مقاطع مختلف
تحصیلی انجام شود .همچنین به پژوهش در رابطه با طراحی و ساخت واقعیت افزوده
آموزشی بر اساس اصول طراحی آموزشی ،استفاده از اصول روانشناسی یادگیری و استفاده
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از واقعیت افزوده آموزشی برای آموزش دانشآموزان با نیازهای ویژه پرداخته شود.
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شکری ،ا .)1291( .تأثیر استفاده از واقعیت افزوده در آموزش و یادگیری .پایاننامه
کارشناسی ارشد علوم تربیتی ،موسسه آموزش عالی ارشاد دماوند.
صرامی ،ن ،.راستی ،ج .و ماهر ،م .)1299( .بررسی کاربرد فناوری واقعیت افزوده بهعنوان

یک روش چند حسی در بهبود نارساخوانی .دومین کنفرانس ملی بازیهای رایانهای؛
فرصتها و چالشها ،اصفهان ،دانشگاه اصفهان.

طالب ،ز .و محمودی ،ز .)1290( .واقعیت افزوده و مفاهیم و کاربرد آن در آموزش .دومین
کنفرانس دانش و فناوری روانشناسی ،علوم تربیتی و جامعهشناسی ایران ،تهران.
عباسی ،ح .)1291( .نگرشی نو بر تکنولوژی آموزشی .نشریة نامه بالندگی.1-19 ،1 ،
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علیخانی ،پ ،.رضاییزاده ،م ،.و وحیدی اصل ،م .)1291( .تحلیل بازی گروهی مبتنی بر

فناوری واقعیت افزوده بنام سفارش غذا در یادگیری همیارانه .اندیشههای نوین
تربیتی.12-29 ،)4(12 ،
علیخانی ،پ ،.رضاییزاده ،م ،.وحیدی اصل ،م .و کریمی مقدم ،ن .)1291( .یادگیری
پدیدههای جوی از طریق نرمافزار واقعیت افزوده  AR-Blue Skyبا تأکید بر افزایش

تأثیر واقعیت افزوده آموزشی بر یادگیری مادامالعمر ...

تعامل .سومین کنفرانس ملی بازیهای رایانهای؛ فرصتها و چالشها ،اصفهان،
دانشگاه اصفهان.
کبیری ،ع .ا ،.نوروزی ،ن ،.حسینی ،س .م .و قاسمی ،ع .)1291( .ضرورت استفاده از
فناوری های اطالعات و ارتباطات در برنامه آموزش فلسفه به کودکان (.)P4C
فصلنامه علمی تخصصی فناوری آموزشی 1(4 ،و .90-19 ،)0

مهدی پور ،م .)1292( .تأثیر عوامل انگیزش یادگیری بر عملکرد یادگیری دانشجویان
دانشگاه آزاد اسالمی (مطالعه موردی :دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد
اسالمی واحد علوم و تحقیقات گیالن) .پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد
اسالمی واحد رشت.
نودولقی ،م .ر .و خلیق ،غ .ر .)1299( .بررسی کاربرد واقعیت افزوده در ارتقای کیفی

مهارتآموزی .پنجمین همایش ملی و چهارمین همایش بینالمللی مهارتآموزی و
اشتغال ،تهران.

نوروزی ،م ،.سامانی ،ب .و لطفی ،ا .)1291( .واقعیت افزوده و کاربردهای آن .سومین
کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر و مکانیک ایران.
هادیلو ،ا .)1299( .نقش روند فناوری اطالعات بر سواد دیجیتالی به روش آیندهپژوهی .پایاننامه
کارشناسی ارشد ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه عالمه طباطبایی.
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