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چکیده
پژوهش حاضر با هدف سنجش اثربخشي نرمافزار واقعيت افزوده شيمي بر روی یادگيری دانش
آموزان با تمرکز بر مفهوم کاتاليزگرها انجام شد .جامعه آماری کليه دانش آموزان مقطع تحصيلي نهم شهر
تهران بودند که با استفاده از روش نمونهگيری خوشهای چندمرحلهای تصادفي ،کالس الف مقطع نهم مدرسه
مصباح علم منطقه  3انتخاب گردید .پسازآن سنجش ميزان یادگيری دانش آموزان بر اساس هرم شناختي
بلوم در شش سطح با استفاده از یک گروه ثابت و طرح پيشآزمون و پسآزمون انجام شد .نتایج نشان داد
استفاده از واقعيت افزوده در شش سطح یادگيری بلوم باعث افزایش ميزان یادگيری دانش آموزان گردید .این
افزایش در دو سطح اخر طبقه بندی بلوم یعني ارزشيابي (پيش آزمون  3/43و پس آزمون  )4/56و خلق
(پيشآزمون 3/40و پسآزمون  )4/60بيشتر از چهار سطح بعدی یعني دانش (پيش آزمون  4/50و پس آزمون
 ،)4/90فراگيری (پيش آزمون  4/13و پس آزمون  ،)4/83کاربرد (پيشآزمون  3/76و پسآزمون  )4/43و
تجزیهوتحليل (پيشآزمون  3/96و پسآزمون  )4/56بود .از این رو ،واقعيت افزوده بهعنوان یک فناوری نوین
ميتواند به منظور افزایش یادگيری دانشآموزان در سطوح عالي شناختي در درس شيمي به کار برده شود و
استفاده از آن توصيه ميگردد.
کلیدواژهها :آموزش شيمي ،کاتاليزگرها ،واقعيت افزوده ،یادگيری.
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مقدّمه
فعاليتهای آزمایشگاهي یکي از ارکان اصلي آموزش شيمي محسوب ميشود ،اجرای اینگونه
فعاليتها دانش ،مهارت و نگرش علمي دانشآموزان و دانشجویان را افزایش ميدهد .اجرای فعاليتهای
آزمایشگاهي در آموزش شيمي در مدارس و در دانشگاهها ،کامالً اساسي و ضروری است و بهندرت
ممکن است کسي آن را مورد سؤال قرار دهد (بدریان و رستگار .)1386 ،همچنين تحقيقات بيشماری
در شناسایي مشکالت یادگيری دانش آموزان انجامشده است که به ارائه و روش درس دادن معلمان
در درس شيمي به دانشآموزان برميگردد (کاشاني ،دماوندی و گزافي.)1389 ،
در آموزش به روش متداول ،فعاليت اصلي کالس بر عهده معلم است و معلم فعاالنه به ارائه
اطالعات و دانش سازمانیافته ميپردازد و درصدد است تا آنها را به ذهن فراگيران منتقل کند .این
در حالي است که دانشآموزان باید به آزمایش و بررسي عناصر بپردازند و محيط یادگيری در اختيار
آنها قرار گيرد که در آن به آزمایشهای علمي و بررسي عناصر مختلف بدون وجود خطرات فيزیکي
ناشي از ایمني دستگاههای مختلف آزمایشگاهي بپردازند (مقدسي و همکاران .)1395 ،در چنين
شرایط حاصل از خطرات دستگاههای مختلف آزمایشگاهي ،بيتردید منابع درسي موجود ،فناوریهای
آموزشي در دسترس ،وضعيت کمي و کيفي آزمایشگاهها ،وسایل کمکآموزشي و روشهای متداول
تدریس نميتوانند پاسخگوی مناسبي برای نيازهای امروزی دانشآموزان در درس شيمي باشند.
ازاینرو ،بازنگری کلي در روشهای تدریس و امکانات آموزشي و کمکآموزشي ،با ایجاد تغييراتي
شایسته ،ضروری به نظر ميرسد .استفاده از فناوری نوین آموزشي ميتواند راهبرد مناسبي برای حل
این مشکل باشد (جتر ،ایمک و رس.)2018 ،1
باید توجه داشت که یادگيری و درك مفاهيم شيمي به خاطر پدیدههای شيميایي پيچيده و
غيرقابل لمس ،اغلب دشوار است .همچنين برخي پدیدههای شيميایي را به لحاظ محدودیت زماني
و یا ایمني ،نميتوان در آزمایشگاه مدرسه تجربه کرد .برای این منظور استفاده از شبيهسازی ،ساخت
مدل و نيز انيميشنهای رایانهای پيشنهادشده است .استفاده از مدلها و شبيهسازیها کمک بسيار
زیادی به درك عميق و مفهومي شيمي نموده و بسياری از کجفهميهای رایج را برطرف ميسازد
(بدریان و رستگار .)1386 ،هدف پژوهش حاضر بررسي مشکالت معلمان یادگيری درس آزمایشگاه
شيمي و ارائه راهکاری توسط فناوری واقعيت افزوده در راستای برطرف نمودن این مشکلها ميباشد.
Jetter, Eimecke & Rese
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آموزش به روش واقعيت افزوده بهعنوان یک ابزار رایانهای تأثيرات مثبتي نسبت به موارد دیگر بر
یادگيری عميق و تجربه یادگيری متفاوت ميگذارد (ماس و هاگز.)2020 ،1
فناوری واقعيت افزوده یک نوع فناوری است که تعامل بين دنيای واقعي و اشيا مجازی را امکان
پذیر ميکند .این نوع فناوری ابتدا توسط آزوما( 2آزوما )1997 ،مطرح شد و سپس از دهه  1990در
زمينههای داروسازی ،نظامي ،رباتيک ،توریست و اخيراً در شبکههای اجتماعي و آموزشوپرورش
بهطور گستردهای به کار گرفته ميشود (باور و همکاران .)2014 ،3فناوری واقعيت افزوده امکان
ترکيب عناصر دنيای واقعي را از طریق یک دوربين با عناصر چندرسانه ای دیگر فراهم ميکند .این
فناوری یک فناوری سه بعدی است که با یک الیه متني از اطالعات ،درك حسي کاربر را از دنيای
واقعي تقویت ميکند (آزوما.)1997 ،
در روش واقعيت افزوده آموزش که با تفکر و تحقيق همراه است و یادگيرنده با مطالبي که باید
آموزش ببيند درگير ميشود ،که در نهایت منجر به یادگيری عميق مﻰگردد (سيریکایا ،آلسانجاك
سيریکایا .)2020 ،4با استفاده از تکنولوژی واقعيت افزوده دانش آموزان بدون نياز به ناظر یا معلم
ميتوانند از تجهيزات آزمایشگاهي در یک محيط تعامليِ چندرسانهای استفاده کنند و آزمایشهای
مربوط به کاتاليزگرها را بهصورت ایمن انجام دهند .همچنين قابليت تکرار آزمایش و تعامل دانش
آموزان جهت انجام آزمایش و درك مطالب وجود دارد .امروزه با توجه به بررسيهای بهعملآمده و
بررسي نمونههای گوناگون جهت رفع مشکل آموزش شيمي به دانش آموزان ميتوان از تکنولوژی
واقعيت افزوده بهره برد (نچيچورنگو و همکاران .)2018 ،5درنتيجه ،یک راهحلِ اثربخش برای حل
مسئله مذکور ،بهرهمند شدن از ظرفيتهای واقعيت افزوده در محيطهای یادگيری عملي است
(مارتينز ،پرز و پينيرو.)2019 ،6
واقعيت افزوده در کالس درس فرصتهای یادگيری عميقتر و نيز تجربه یادگيری متفاوت و مؤثر
را نشان داده است (ماس و هاگز  .)2020 ،عالوه بر این ،واقعيت افزوده همچنين ميتواند بهمنظور
افزایش کارهای گروهي مورداستفاده قرار گيرد (کسيم و اوزارسالن .)2012 ،7پژوهشهای فراواني در
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حوزه فناوری واقعيت افزوده و ارتباط آن با یادگيری دانش آموزان وجود دارد .ازجمله پژوهشي که
توسط الم و همکاران )2020( 1انجامشده است و واقعيت افزوده تعاملي همراه با فعاليتهای طبيعي
با هدف یادگيری آزمایش شيمي را مطرح ميکند .بدینصورت که اقدامات فيزیکي مانند امکان تکان
دادن و ریختن مواد آزمایشي با استفاده از واقعيت افزوده مبتني بر نشانه (درجشده بر روی کارت یا
جعبه) وجود دارد .نتایج نشان داد که تغييرات معناداری بين ميانگين نمرات گروههای آزمایشي و
کنترل وجود دارد .نتایج این پژوهش نشان ميدهد که مشارکت دانش آموزان بيشتر شده و یادگيری
افزایش ميابد .همچنين ،چن و ليو )2020( ،2در پژوهشي که با عنوان «استفاده از واقعيت افزوده
باهدف تجربه عناصر درس شيمي» انجام دادند ،نشان دادند که گروهي از دانشآموزان که بهطور
عملي مفهوم واکنش شيميایي را آموخته بودند ،بهطور قابلتوجهي عملکرد و عالقه بيشتری نشان
ميدادند .همچنين ،دانشآموزاني که از فناوری واقعيت افزوده استفاده کردند 4 ،ماه بعد نيز یادگيری
ماندگاری را در مورد درك مفهومي از عناصر شيميایي نشان دادند؛ بنابراین ،استفاده از واقعيت
افزودهای که کاربر بهصورت عملي با آن در تعامل است ،استراتژی قابلاعتمادی بهمنظور یادگيری
شيمي و مؤثر واقعشدن آن در کوتاهمدت و بلندمدت است .همچنين ،در مطالعهای که وان ،سان و
عمر )2018( 3با عنوان «فناوری واقعيت افزوده برای آموزش شيمي پایه دهم :آیا یادگيری
دانشآموزان از این طریق بهتر است؟» انجام دادند به این نتيجه رسيدند که تغييرات معناداری بين
ميانگين نمرات گروههای آزمایشي و کنترل وجود دارد و استفاده از فناوری واقعيت افزوده تأثير مثبت
معناداری بر نتایج یادگيری دانشآموزان داشته و نيز منجر به افزایش سرزندگي و تعامل ميان آنها
شده است .بهاینترتيب ،واقعيت افزوده ميتواند بهعنوان یک فناوری آموزشي ارزشمند مورداستفاده
قرار گيرد .با احتساب این اهميت ،پژوهش حاضر به سنجش اثربخشي نرمافزار واقعيت افزوده شيمي
بر روی یادگيری دانش آموزان با تمرکز بر مفهوم کاتاليزگرها پرداخته است.
نرم افزار واقعيت افزوده طراحي شده در پژوهش بر اساس سيستم بازی سازی یونيتي و بر اساس
نظر متخصصان درس آزمایشگاه شيمي مبني بر تعاملي کردن فضای آموزش درس شيمي با استفاده
از رویکرد های نوین آموزشي ،ایجاد محيط تعاملي ميان دانش آموز و معلم در فضای مجازی ،ایجاد
محيط ایمن در جهت انجام آزمایش توسط دانش آموزان ،توليد و استفاده از مکمل های دیجيتالي،
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و استفاده از ابزار های آموزشي جایگزین و در دسترس طراحي گردید .نرم افزار مبتني بر نشانه
ميباشد ،که پس از قرارگيری دوربين بر روی آن ميتوان وارد محيط آزمایشگاه شد و به انجام
آزمایش کاتاليزگر(خميردندان فيل) پرداخت.
نرم افزار طراحي شده سعي بر آن دارد تا با درگير کردن دانش آموز در یک محيط تعاملي ،او را
در شرایط بهتر یادگيری قرار دهد .در این نرم افزار یادگيرنده با استفاده از انتخاب های خود و با
لمس صفحه به انجام آزمایش مي پردازد .تجهيزات را جا به جا ميکند و در صورت درست یا غلط
بودن مراحل از نرم افزار پيغام صوتي دریافت مينماید .تمامي این تصویر سازی ها به مخاطب در
یادگيری بهتر مطالب و به یاد سپاری آنان کمک مينماید .دانش آموز ميبایست برای هریک از مراحل
بر روی صفحه نرم افزار کليک نماید تا مراحل یکي پس از دیگری اتفاق بافتد .همچنين اگر در مرحله
ای دانش آموزبه اشتباه ماده ای را انتخاب نماید نرم افزار به او با عالمت قرمز هشدار ميدهد و دانش
آموز ميبایست انتخاب خود را اصالح نماید.
در محيط نرم افزار فضایي طراحي شده است که با استفاده از آن دانش آموزان ميتوانند سواالت
خود را خارج از فضای کالس درس از معلم پرسش کنند و معلم در فضای مجازی به آنان پاسخ گو
باشد .در طراحي سعي برآن شده است تا دانش آموزان در هنگام کار با ابزار آزمایشگاه جهت انجام
آزمایش از دستکش استفاده نمایند که به دانش آموزان حس ایمن بودن را انتقال ميدهد و دانش
آموزان یاد ميگيرند که ایمني را ميبایست در آزمایشگاه رعایت نمایند .جهت یادگيری و برقراری
ارتباط دانش آموزان در فضای نرم افزار فيلمي از آموزش کاتاليزگرها تهيه و ضبط شد .دانش آموزان
با استفاده از قرارگيری گوشي بر روی کد مورد نظر ميتوانند فيلم را دانلود و مشاهده نمایند.
روش پژوهش
در پژوهش حاضر از روش شبه آزمایشي بهصورت پيشآزمون و پسآزمون بر روی یک گروه ثابت
استفاده شد .مبحث کاتاليزگرها بخش آزمایش خميردندان فيل در دو جلسه بهصورت آموزشهای
سنتي به دانش آموزان آموزش داده شد .پيشآزمون در مرحله اول به عمل آمد و دادهها ثبت شد.
این مرحله به صورت حضوری و با حضور معلم در کالس درس برگزار شد و به عنوان یکي از فعاليت
های کالسي نيز ثبت گردید و نتایج آن نيز به صورت یک پرسشنامه  12سوالي مورد بررسي قرار
گرفت .پس از گذشت چهارده روز آموزش به دانش آموزان توسط واقعيت افزوده صورت پذیرفت و
نتایج حاصل از پسآزمون از دانش آموزان دریافت شد و بهصورت پرسشنامه انجام پذیرفت .بدین
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صورت که پس از اجرای آزمایش خميردندان فيل توسط نرم افزار واقعيت افزوده ،طي یک پرسشنامه
 12سوالي ميزان اثربخشي این روش سنجيده شد و دانش آموزان به هریک از سواالت پرسشنامه
پاسخ دادند .پس از انجام مداخله و اجرای واقعيت مجازی بر روی گروه آزمایش ،نتایج پيشآزمون و
پسآزمون آزمودنيها با یکدیگر مقایسه گردید .جامعه آماری این پژوهش شامل تمام دانش آموزان
مقطع نهم شهر تهران بود که با استفاده از مدل نمونهگيری تصادفي خوشهای چندمرحلهای
دانشآموزان کالس الف مقطع نهم دوره اول متوسطه مدرسه مصباح علم در منطقه  3تهران که در
سال تحصيلي  99-98مشغول به تحصيل بودند انتخاب شدند .تعداد دانش آموزان  15نفر بود .ابزار
مورداستفاده در پژوهش پرسشنامه  12سؤالي بود که توسط هرم یادگيری بلوم در شش سطح دانش،
فراگيری ،کاربرد ،تجزیهوتحليل ،ارزشيابي و خلق مورداستفاده قرار گرفت( جدول شماره  .)1در هر
یک از شش سطح  2سؤال مطرح شد .ميزان روایي پرسشنامه توسط سه نفر از متخصصان این حوزه
بهوسيله روایي صوری تائيد شد .همچنين ميزان پایایي با استفاده آلفای کرونباخ برابر با مقدار 0/813
شد که مورد تائيد ميباشد.
چون هدف پژوهش حاضر در بخش کمي ،بررسي تأثير استفاده از فناوری واقعيت افزوده در
افزایش سطح یادگيری دانش آموزان است و سطح یادگيری با توجه به طبقهبندی بلوم به شش سطح
تقسيمبندی شد ،ابتدا با آزمون کولموگروف -اسميرنوف ،نرمال بودن دادهها برای هر سطح مشخص
و سپس با توجه به نرمال بودن یا نرمال نبودن دادهها آزمون مناسب انتخاب شد .سپس ،برای مقایسه
دو ميانگين (ميانگين پيشآزمون و پسآزمون) در یک گروه در صورت نرمال بودن دادهها ،آزمون تي
وابسته (تي زوجي) و در صورت نرمال نبودن دادهها ،آزمون ویلکاکسون استفاده شد.
یافتههای پژوهش
در این بخش به بررسي دادههای بهدستآمده در شش سطح شناختي بلوم ميپردازیم و بر اساس
آزمونهای آماری نتایج هریک را بررسي مينمایيم .برای پاسخ به این پژوهش ،سؤاالتي در قالب
پرسشنامه طراحي شدند تا به اندازهگيری ميزان یادگيری دانش آموزان در شش سطح طبقهبندی
بلوم یعني سطح دانش ،سطح فراگيری ،سطح کاربرد ،سطح تجزیهوتحليل ،سطح ارزشيابي و سطح
خلق بپردازند تا مشخص شود که آیا استفاده از فناوری واقعيت افزوده موجب افزایش سطح یادگيری
در دانش آموزان شده است یا خير.
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جدول  :1سواالت طراحی شده بر اساس هرم بلوم جهت سنجش میزان یادگیری
به یاد

1

کاتاليزگر چيست؟

سپاری

2

مراحل انجام آزمایش خميردندان فيل را توضيح دهيد

فراگيری

کاربرد

تجزیه و
تحليل

ارزشيابي

خلق

3

پس از اضافه کردن کاتاليزگر به داخل محلول در آزمایش خمير دندان فيل مقدار
بسيار زیادی کف مشاهده ميکنيم علت چيست؟

4

در آزمایش خمير دندان فيل کاتاليزگر چگونه درست ميشود؟

5

کاربردی از کاتاليزور ها در زندگي روزمره بيان نمایيد

6

ویژگي یک کاتاليزگر خوب چيست و چه خصوصياتي باید داشته باشد؟

7
8

به نظر شما سطح تماس کاتاليزور با واکنش دهنده ها چه تاثيری بر ميزان سرعت
واکنش دارد؟
فرمول آزمایش خميردندان فيل را بنوسيد و کاتاليزگر را درون آن مشخص نمایيد؟
فرآورده های این آزمایش چيست؟

9

چه راهکارهایي را برای بهتر انجام شدن این واکنش پيشنهاد ميدهيد؟

10

تاثير ميزان غلظت مواد در سرعت واکنش چگونه است؟

11
12

به نظر شما واکنش هایي که در آن ها کاتاليزگر استفاده ميگردد گرماگير هستند
یا گرماده؟
آیا آزمایش دیگری به غير از آزمایش خميردندان فيل ميشناسيد؟ توضيح دهيد.

-1سطح دانش

اولين سطحي که موردبررسي قرار ميگيرد تا به این سؤال پژوهش پاسخ دهد ،سطح اول از
طبقهبندی بلوم یعني سطح دانش است .برای پاسخ به این سؤال ابتدا باید آزمون آماری مناسبي
انتخاب شود یعني در ابتدا نرمال بودن یا نرمال نبودن دادههای آماری باید مشخص شود و سپس
آزمون آماری مناسبي انتخاب شود .به همين سبب از آزمون کولموگروف-اسميرنوف برای بررسي
فرض نرمال بودن دادههای پژوهش استفاده شد .با توجه به جدول نتایج آزمون کولموگروف-
اسميرنوف اگر سطح معناداری بزرگتر از  0/05باشد ،توزیع دادهها نرمال ميباشند و ما ميتوانيم از
آزمونهای پارامتریک جهت پاسخ به سؤال پژوهش استفاده کنيم ولي اگر سطح معناداری کوچکتر
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از  0/05باشد ،توزیع دادهها نرمال نيست پس باید از آزمونهای ناپارامتریک جهت پاسخ به سؤال
پژوهش استفاده کنيم.
جدول  .2نتیجه آزمون کلموگروف-اسمیرنوف مربوط به نمره کل سطح دانش
سطوح یادگيری بلوم

حجم نمونه

آماره آزمون

سطح معني داری

سطح دانش

15

0/227

0/037

با توجه به جدول  ،2نتایج آزمون کولموگروف -اسميرنوف نشان مي دهد که سطح معني داری
کوچکتر از  0/05مي باشد پس فرض نرمال بودن دادهها رد و برای پاسخ به این سوال از آزمون
ناپارامتریک ویلکاکسون استفاده ميشود .زیرا هدف از این آزمون ،مقایسه دو ميانگين از یک گروه
است و هدف ما مقایسه دو ميانگين در سطح دانش دانش آموزان در یک گروه ثابت ،یکي قبل از
استفاده از فناوری واقعيت افزوده و دیگری بعد از استفاده از فناوری واقعيت افزوده ميباشد و چون
داده های مربوط به این سطح نرمال نشدهاند در نتيجه از آمون ناپارامتریک ویلکاکسون استفاده
ميشود .ابتدا نمودار و شاخصهای آمار توصيفي مربوط به ميانگين پيش آزمون و پس آزمون این
گروه دانش آموزان در سطح دانش ارائه ميشود.

شکل  .1میانگین پیش آزمون و پس آزمون دانش آموزان در سطح دانش
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جدول  .3شاخص های آمار توصیفی پیش آزمون و پس آزمون در سطح دانش
نوع آزمون

تعداد

ميانگين

انحراف معيار

کمترین

بيشترین

پيش آزمون

15

4/50

0/534

3/50

5

پس آزمون

15

4/90

0/207

4/50

5

همانطور که در جدول  3نشان داده شده است ،ميانگين پيش آزمون دانش آموزان در سطح دانش
( )4/50و ميانگين پس آزمون دانش آموزان در سطح دانش ( )4/90است و انحراف معيار پيش آزمون
( )0/534و انحراف معيار پس آزمون ( )0/207بدست آمد.
جدول  .4آزمون ویلکاکسون جهت مقایسه میانگین پیش آزمون و پس آزمون سطح دانش
نوع آزمون
پيش آزمون و پس آزمون

ميانگين رتبه ها

جمع رتبه ها

آماره آزمون

سطح معني داری

0/00

0/00

-2/588

0/010

4/50

36

با توجه به نتایج ارائه شده در جدول  ،4سطح معناداری به دست آمده از آزمون ویلکاکسون
کوچکتر از  0/05بوده است ،یعني بين ميانگين پيش آزمون و پس آزمون دانش آموزان در سطح
دانش تفاوت معناداری وجود دارد .آماره آزمون ویلکاکسون و سطح معناداری آن بدست آمده و در
نتيجه ،بين ميانگين پيش آزمون و پس آزمون دانش آموزان در این سطح از یادگيری تفاوت معناداری
وجود دارد و فناوری واقعيت افزوده توانسته در افزایش یادگيری دانش آموزان در سطح دانش از طبقه
بندی بلوم تاثير داشته باشد و این تفاوت را ميتوان هم در ميانگين بدست آمده از گروه پيش آزمون
( )4/50و پس آزمون (( )4/90نتایج جدول  )2و هم سطح معني داری بدست آمده از آزمون
ویلکاکسون ( )0/010مشاهده کرد .در نتيجه ،این تغيير مشاهده شده در نتایج پس آزمون
دانشآموزان در سطح دانش از طبقهبندی بلوم ،نسبت به پيشآزمون آنها ،منتج از آموزش مبتني بر
فناوری واقعيت افزوده بوده و این فناوری سطح یادگيری دانش آموزان در سطح دانش افزایش داده
است.
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 -2سطح فراگیری

دومين سطحي که مورد بررسي قرار مي گيرد تا به این سوال پژوهش پاسخ دهد ،سطح فراگيری
است .برای پاسخ به این سوال ابتدا باید آزمون آماری مناسبي انتخاب شود یعني در ابتدا نرمال بودن
یا نرمال نبودن دادههای آماری باید مشخص شود و سپس آزمون آماری مناسبي انتخاب شود .به
همين سبب از آزمون کولموگروف-اسميرنوف برای بررسي فرض نرمال بودن دادههای پژوهش
استفاده شد .با توجه به جدول نتایج آزمون کولموگروف -اسميرنوف اگر سطح معناداری بزرگتر از
 0/05باشد ،توزیع دادهها نرمال ميباشند و ما ميتوانيم از آزمونهای پارامتریک جهت پاسخ به سوال
پژوهش استفاده کنيم ولي اگر سطح معناداری کوچکتر از  0/05باشد ،توزیع دادهها نرمال نيست در
نتيجه باید از آزمون های ناپارامتریک جهت پاسخ به سوال پژوهش استفاده کنيم.
جدول  .5نتیجه آزمون کلموگروف-اسمیرنوف مربوط به نمره کل سطح دانش
سطوح یادگيری بلوم

حجم نمونه

آماره آزمون

سطح معني داری

سطح فراگيری

15

0/181

0/199

با توجه به جدول  ،5نتایج آزمون کولموگروف -اسميرنوف نشان ميدهد که سطح معنيداری
بزرگتر از  0/05ميباشد پس فرض نرمال بودن دادهها تائيد ميشود و برای پاسخ به این سؤال از
آزمون پارامتریک تي وابسته (تي زوجي) استفاده ميشود؛ زیرا هدف از این آزمون ،مقایسه دو ميانگين
از یک گروه است و هدف ما مقایسه دو ميانگين در سطح فراگيری دانش آموزان در یک گروه ثابت،
یکي قبل از استفاده از فناوری واقعيت افزوده و دیگری بعد از استفاده از فناوری واقعيت افزوده
ميباشد و چون دادههای مربوط به این سطح نرمال شدهاند درنتيجه از آمون پارامتریک تي وابسته
(تي زوجي) استفاده ميشود .ابتدا نمودار و شاخصهای آمار توصيفي مربوط به ميانگين پيشآزمون
و پسآزمون این گروه دانش آموزان در سطح فراگيری ارائه ميشود.
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شکل  .2میانگین پیش آزمون و پس آزمون دانش آموزان در سطح فراگیری
جدول  .6شاخص های آمار توصیفی پیش آزمون و پس آزمون در سطح فراگیری
نوع آزمون

تعداد

ميانگين

انحراف معيار

خطای استاندارد

پيش آزمون

15

4/13

0/833

0/215

پس آزمون

15

4/83

0/243

0/063

همانطور که جدول  6نشان ميدهد ،ميانگين پيش آزمون دانش آموزان در سطح فراگيری ()4/13
و ميانگين پس آزمون دانش آموزان در سطح فراگيری ( )4/83است و انحراف معيار پيش آزمون
( )0/833و انحراف معيار پس آزمون ( )0/243بدست آمد.
جدول  .7آزمون تی وابسته جهت مقایسه میانگین پیش آزمون و پس آزمون فراگیری
نوع آزمون
پيش آزمون و
پس آزمون

ميانگين

انحراف معيار

انحراف استاندارد

t

معني داری

-0/700

0/819

0/211

-3/309

0/005
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با توجه به نتایج ارائه شده در جدول  ،7سطح معناداری به دست آمده از آزمون تي وابسته
کوچکتر از  0/05بوده است یعني بين ميانگين پيش آزمون و پس آزمون دانش آموزان در سطح
فراگيری تفاوت معناداری وجود دارد .مقداره تي آزمون و سطح معناداری آن بدست آمده و در نتيجه
بين ميانگين پيش آزمون و پس آزمون دانش آموزان در این سطح از یادگيری تفاوت معناداری وجود
دارد و واقعيت افزوده توانسته در افزایش یادگيری دانش آموزان تاثير داشته باشد و این تفاوت را
ميتوان هم در ميانگين بدست آمده از گروه پيش آزمون ( )4/13و پس آزمون (( )4/83نتایج جدول
 )5و هم سطح معني داری بدست آمده از آزمون تي وابسته ( )0/005مشاهده کرد .در نتيجه ،این
تغيير مشاهده شده در نتایج پس آزمون دانش آموزان در سطح فراگيری از طبقه بندی بلوم ،نسبت
به پيش آزمون آنها ،منتج از آموزش مبتني بر فناوری واقعيت افزوده بوده است و این فناوری سطح
یادگيری دانش آموزان در سطح فراگيری را افزایش داده است.
 -3سطح کاربرد

سومين سطحي که موردبررسي قرار ميگيرد تا به این سؤال پژوهش پاسخ دهد ،سطح کاربرد
است .برای پاسخ به این سؤال ابتدا باید آزمون آماری مناسبي انتخاب شود .یعني در ابتدا نرمال بودن
یا نرمال نبودن دادههای آماری باید مشخص شود و سپس آزمون آماری مناسبي انتخاب شود .به
همين سبب از آزمون کولموگروف-اسميرنوف برای بررسي فرض نرمال بودن دادههای پژوهش
استفاده شد .با توجه به جدول نتایج آزمون کولموگروف -اسميرنوف اگر سطح معناداری بزرگتر از
 0/05باشد ،توزیع دادهها نرمال ميباشند و ما ميتوانيم از آزمونهای پارامتریک جهت پاسخ به سؤال
پژوهش استفاده کنيم ولي اگر سطح معناداری کوچکتر از  0/05باشد ،توزیع دادهها نرمال نيست
درنتيجه باید از آزمونهای ناپارامتریک جهت پاسخ به سؤال پژوهش استفاده کنيم.
جدول  .8نتیجه آزمون کلموگروف-اسمیرنوف مربوط به نمره کل سطح کاربرد
سطوح یادگيری بلوم

حجم نمونه

آماره آزمون

سطح معني داری

سطح کاربرد

15

0/159

0/200

با توجه به جدول  ،8نتایج آزمون کولموگروف -اسميرنوف نشان ميدهد که سطح معنيداری
بزرگتر از  0/05ميباشد پس فرض نرمال بودن دادهها تائيد ميشود و برای پاسخ به این سؤال از
آزمون پارامتریک تي وابسته (تي زوجي) استفاده ميشود و از آنجا که هدف ما مقایسه دو ميانگين
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در سطح کاربرد دانش آموزان در یک گروه ثابت ،یکي قبل و دیگری بعد از استفاده از فناوری واقعيت
افزوده ميباشد و چون دادههای مربوط به این سطح نرمال شدهاند درنتيجه از آمون پارامتریک تي
وابسته (تي زوجي) استفاده ميشود .ابتدا نمودار و شاخصهای آمار توصيفي مربوط به ميانگين
پيشآزمون و پسآزمون این گروه دانش آموزان در سطح کاربرد ارائه ميشود.

شکل  .3میانگین پیش آزمون و پس آزمون دانش آموزان در سطح کاربرد
جدول  .9شاخص های آمار توصیفی پیش آزمون و پس آزمون در سطح کاربرد
نوع آزمون

تعداد

ميانگين

انحراف معيار

حطای استاندارد

پيش آزمون

15

3/76

0/651

0/168

پس آزمون

15

4/43

0/562

0/145
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همانطور که در جدول  ،9نشان دادهشده است ،ميانگين پيشآزمون دانش آموزان در سطح
کاربرد ( )3/76و ميانگين پسآزمون دانش آموزان در سطح کاربرد ( )4/43است و انحراف معيار
پيشآزمون ( )0/651و انحراف معيار پسآزمون ( )0/562به دست آمد.
جدول  .10آزمون تی وابسته جهت مقایسه میانگین پیشآزمون و پسآزمون سطح کاربرد
نوع آزمون
پيش آزمون و
پس آزمون

ميانگين

انحراف معيار

انحراف استاندارد

t

معني داری

-0/666

0/587

0/151

-4/394

0/001

با توجه به نتایج ارائهشده در جدول  ،10سطح معناداری بهدستآمده از آزمون تي وابسته
کوچکتر از  0/05بوده است یعني بين ميانگين پيشآزمون و پسآزمون دانش آموزان در سطح
کاربرد تفاوت معناداری وجود دارد .مقدارِ تي آزمون و سطح معناداری آن به دست آمده و درنتيجه
بين ميانگين پيشآزمون و پسآزمون دانش آموزان در این سطح از یادگيری تفاوت معناداری وجود
دارد و فناوری واقعيت افزوده توانسته در افزایش یادگيری دانش آموزان در سطح کاربرد تأثير داشته
باشد و این تفاوت را ميتوان هم در ميانگين بهدستآمده از گروه پيشآزمون ( )3.76و پسآزمون
(( )4/43نتایج جدول  )9و همسطح معنيداری بهدستآمده از آزمون تي وابسته ( )0/001مشاهده
کرد .درنتيجه ،این تغيير مشاهدهشده در نتایج پسآزمون دانش آموزان در سطح کاربرد از طبقهبندی
بلوم ،نسبت به پيشآزمون آنها ،منتج از آموزش مبتني بر فناوری واقعيت افزوده بوده و این فناوری
سطح یادگيری دانش آموزان در سطح کاربرد را افزایش داده است.
 -4سطح تجزیه و تحلیل

چهارمين سطحي که موردبررسي قرار ميگيرد تا به این سؤال پژوهش پاسخ دهد ،سطح
تجزیهوتحليل است .برای پاسخ به این سؤال ابتدا باید آزمون آماری مناسبي انتخاب شود .یعني در
ابتدا نرمال بودن یا نرمال نبودن دادههای آماری باید مشخص شود و سپس آزمون آماری مناسبي
انتخاب شود .به همين سبب از آزمون کولموگروف-اسميرنوف برای بررسي فرض نرمال بودن دادههای
پژوهش استفاده شد .با توجه به جدول نتایج اگر سطح معناداری بزرگتر از  0/05باشد ،توزیع دادهها
نرمال ميباشند و ما ميتوانيم از آزمونهای پارامتریک جهت پاسخ به سؤال پژوهش استفاده کنيم

سنجش اثربخشی نرمافزار واقعیت افزوده شیمی بر روی یادگیری ...
ولي اگر سطح معناداری کوچکتر از  0/05باشد ،توزیع دادهها نرمال نيست پس باید از آزمونهای
ناپارامتریک جهت پاسخ به سؤال پژوهش استفاده کنيم.
جدول  .11نتیجه آزمون کلموگروف-اسمیرنوف مربوط به نمره کل سطح تجزیه و تحلیل
سطوح یادگيری بلوم

حجم نمونه

آماره آزمون

سطح معني داری

سطح تجزیه و تحليل

15

0/253

0/011

با توجه به جدول  ،11نتایج آزمون کولموگروف -اسميرنوف نشان ميدهد که سطح معنيداری
کوچکتر از  0/05ميباشد ،پس فرض نرمال بودن دادهها رد ميشود و برای پاسخ به این سؤال از
آزمون ناپارامتریک ویلکاکسون استفاده ميشود و از آنجا که هدف ما مقایسه دو ميانگين در سطح
تجزیهوتحليل دانش آموزان در یک گروه ثابت ،یکي قبل و دیگری بعد از استفاده از فناوری واقعيت
افزوده ميباشد و چون دادههای مربوط به این سطح نرمال نشدهاند درنتيجه از آمون ناپارامتریک
ویلکاکسون استفاده ميشود .ابتدا نمودار و شاخصهای آمار توصيفي مربوط به ميانگين پيشآزمون
و پسآزمون این گروه دانش آموزان در سطح تجزیهوتحليل ارائه ميشود.

شکل  .4میانگین پیش آزمون و پس آزمون دانش آموزان در سطح تجزیه و تحلیل
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جدول  .12شاخص های آمار توصیفی پیش آزمون و پس آزمون در سطح تجزیه و تحلیل
نوع آزمون

تعداد

ميانگين

انحراف معيار

کمترین

بيشترین

پيش آزمون

15

3/96

0/516

3

5

پس آزمون

15

4/56

0/371

4

5

همانطور که در جدول  ،12نشان دادهشده است ،ميانگين پيشآزمون دانش آموزان در سطح
تجزیهوتحليل ( )3/96و ميانگين پسآزمون دانش آموزان در سطح تجزیهوتحليل ( )4/56است و
انحراف معيار پيشآزمون ( )0/516و انحراف معيار پسآزمون ( )0/371به دست آمد.
جدول .13آزمون ویلکاکسون جهت مقایسه میانگین پیش آزمون و پس آزمون سطح تجزیه و
تحلیل
نوع آزمون

ميانگين رتبه ها

جمع رتبه ها

آماره آزمون

سطح معني داری

پيش آزمون و

0/00

0/00

-3/020

0/003

پس آزمون

6

66

با توجه به نتایج ارائهشده در جدول  ،13سطح معناداری بهدستآمده از آزمون ویلکاکسون
کوچکتر از  0/05بوده است یعني بين ميانگين پيشآزمون و پسآزمون دانش آموزان در سطح
تجزیهوتحليل تفاوت معناداری وجود دارد .آماره آزمون ویلکاکسون ( )-3/020و سطح معناداری آن
( )0/003به دست آمد .درنتيجه ،بين ميانگين پيشآزمون و پسآزمون دانش آموزان در این سطح از
یادگيری تفاوت معناداری وجود دارد و فناوری واقعيت افزوده توانسته است در افزایش یادگيری دانش
آموزان در سطح تجزیهوتحليل از طبقهبندی بلوم تأثير داشته باشد و این تفاوت را ميتوان هم در
ميانگين بهدستآمده از گروه پيشآزمون ( )3/96و پسآزمون (( )4/56نتایج جدول  )11و همسطح
معنيداری بهدستآمده از آزمون ویلکاکسون ( )0/003مشاهده کرد .درنتيجه ،این تغيير مشاهدهشده
در نتایج پسآزمون دانش آموزان در سطح تجزیهوتحليل از طبقهبندی بلوم ،نسبت به پيشآزمون
آنها ،منتج از آموزش مبتني بر فناوری واقعيت افزوده بوده است و این فناوری سطح یادگيری دانش
آموزان در سطح تجزیهوتحليل را افزایش داده است.

سنجش اثربخشی نرمافزار واقعیت افزوده شیمی بر روی یادگیری ...
-5سطح ارزشیابی

پنجمين سطحي که مورد بررسي قرار ميگيرد تا به این سوال پژوهش پاسخ دهد ،سطح پنجم
از طبقه بندی بلوم یعني سطح ارزشيابي است .برای پاسخ به این سوال ابتدا باید آزمون آماری مناسبي
انتخاب شود یعني در ابتدا نرمال بودن یا نرمال نبودن دادههای آماری باید مشخص شود و سپس
آزمون آماری مناسبي انتخاب شود .به همين سبب از آزمون کولموگروف-اسميرنوف برای بررسي
فرض نرمال بودن دادههای پژوهش استفاده شد .با توجه به جدول نتایج آزمون کولموگروف-
اسميرنوف اگر سطح معناداری بزرگتر از  0/05باشد ،توزیع دادهها نرمال ميباشند و ما ميتوانيم از
آزمونهای پارامتریک جهت پاسخ به سوال پژوهش استفاده کنيم ولي اگر سطح معناداری کوچکتر
از  0/05باشد ،توزیع دادهها نرمال نيست پس باید از آزمونهای ناپارامتریک جهت پاسخ به سوال
پژوهش استفاده کنيم.
جدول  .14نتیجه آزمون کلموگروف-اسمیرنوف مربوط به نمره کل سطح ارزشیابی
سطوح یادگيری بلوم

حجم نمونه

آماره آزمون

سطح معني داری

سطح ارزشيابي

15

0/233

0/027

با توجه به جدول  ،14نتایج آزمون کولموگروف -اسميرنوف نشان ميدهد که سطح معني داری
کوچکتر از  0/05مي باشد پس فرض نرمال بودن دادهها رد مي شود و برای پاسخ به این سوال از
آزمون ناپارامتریک ویلکاکسون استفاده ميشود .زیرا هدف از این آزمون ،مقایسه دو ميانگين از یک
گروه است و هدف ما مقایسه دو ميانگين در سطح ارزشيابي دانش آموزان در یک گروه ثابت ،یکي
قبل از استفاده از فناوری واقعيت افزوده و دیگری بعد از استفاده از فناوری واقعيت افزوده ميباشد و
چون دادههای مربوط به این سطح نرمال نشدهاند در نتيجه از آمون ناپارامتریک ویلکاکسون استفاده
ميشود .ابتدا نمودار و شاخصهای آمار توصيفي مربوط به ميانگين پيش آزمون و پس آزمون این
گروه دانش آموزان در سطح ارزشيابي ارائه ميشود.

پژوهش در آموزش شيمي ،سال سوم ،شماره  ،1بهار 1400

شکل  .5میانگین پیش آزمون و پس آزمون دانش آموزان در سطح ارزشیابی
جدول  .15شاخص های آمار توصیفی پیش آزمون و پس آزمون در سطح ارزشیابی
نوع آزمون

تعداد

ميانگين

انحراف معيار

کمترین

بيشترین

پيش آزمون

15

3/43

0/622

2/50

4/50

پس آزمون

15

4/56

0/416

4

5

همانطور که در جدول  ،15نشان داده شده است ،ميانگين پيش آزمون دانش آموزان در سطح
ارزشيابي ( )3/43و ميانگين پس آزمون دانش آموزان در سطح ارزشيابي ( )4/56است و انحراف معيار
پيش آزمون ( )0/622و انحراف معيار پس آزمون ( )0/416بدست آمد.
جدول  .16آزمون ویلکاکسون جهت مقایسه میانگین پیش آزمون و پس آزمون سطح ارزشیابی
ميانگين رتبه ها

جمع رتبه ها

آماره آزمون

سطح معني داری

پيش آزمون و

0/00

0/00

-3/205

0/001

پس آزمون

7

91

سنجش اثربخشی نرمافزار واقعیت افزوده شیمی بر روی یادگیری ...
با توجه به نتایج ارائه شده در جدول  ، 16سطح معناداری به دست آمده از آزمون ویلکاکسون
کوچکتر از  0/05بوده است یعني بين ميانگين پيش آزمون و پس آزمون دانش آموزان در سطح
ارزشيابي تفاوت معناداری وجود دارد .آماره آزمون ویلکاکسون ( )-3/205و سطح معناداری آن
( )0/001بدست آمد .در نتيجه ،بين ميانگين پيش آزمون و پس آزمون دانش آموزان در این سطح
از یادگيری تفاوت معناداری وجود دارد و فناوری واقعيت افزوده توانسته است در افزایش یادگيری
دانش آموزان در سطح ارزشيابي از طبقه بندی بلوم تاثير داشته باشد و این تفاوت را ميتوان هم در
ميانگين بدست آمده از گروه پيش آزمون ( )3/43و پس آزمون (( )4/56نتایج جدول  )14و هم سطح
معني داری بدست آمده از آزمون ویلکاکسون ( )0/001مشاهده کرد .در نتيجه ،این تغيير مشاهده
شده در نتایج پس آزمون دانش آموزان در سطح ارزشيابي از طبقه بندی بلوم ،نسبت به پيش آزمون
آنها ،منتج از آموزش مبتني بر فناوری واقعيت افزوده بوده است و این فناوری سطح یادگيری دانش
آموزان در سطح ارزشيابي را افزایش داده است.
-6سطح خلق

ششمين سطحي که موردبررسي قرار ميگيرد تا به این سؤال پژوهش پاسخ دهد ،سطح ششم از
طبقهبندی بلوم یعني سطح خلق است .برای پاسخ به این سؤال ابتدا باید آزمون آماری مناسبي
انتخاب شود یعني در ابتدا نرمال بودن یا نرمال نبودن دادههای آماری باید مشخص شود و سپس
آزمون آماری مناسبي انتخاب شود .به همين سبب از آزمون کولموگروف-اسميرنوف برای بررسي
فرض نرمال بودن دادههای پژوهش استفاده شد .با توجه به جدول نتایج آزمون کولموگروف-
اسميرنوف اگر سطح معناداری بزرگتر از  0/05باشد ،توزیع دادهها نرمال ميباشند و ما ميتوانيم از
آزمونهای پارامتریک جهت پاسخ به سؤال پژوهش استفاده کنيم ولي اگر سطح معناداری کوچکتر
از  0/05باشد ،توزیع دادهها نرمال نيست پس باید از آزمونهای ناپارامتریک جهت پاسخ به سؤال
پژوهش استفاده کنيم.
جدول  .17نتیجه آزمون کلموگروف-اسمیرنوف مربوط به نمره کل سطح خلق
سطوح یادگيری بلوم

حجم نمونه

آماره آزمون

سطح معني داری

سطح ارزشيابي

15

0/280

0/002
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با توجه به جدول  ،17نتایج آزمون کولموگروف -اسميرنوف نشان ميدهد که سطح معنيداری
کوچکتر از  0/05ميباشد پس فرض نرمال بودن دادهها رد ميشود و برای پاسخ به این سؤال از
آزمون ناپارامتریک ویلکاکسون استفاده ميشود؛ زیرا هدف از این آزمون ،مقایسه دو ميانگين از یک
گروه است و هدف ما مقایسه دو ميانگين در سطح خلق دانش آموزان در یک گروه ثابت ،یکي قبل
از استفاده از فناوری واقعيت افزوده و دیگری بعد از استفاده از فناوری واقعيت افزوده ميباشد و چون
دادههای مربوط به این سطح نرمال نشدهاند درنتيجه از آمون ناپارامتریک ویلکاکسون استفاده
ميشود .ابتدا نمودار و شاخصهای آمار توصيفي مربوط به ميانگين پيشآزمون و پسآزمون این گروه
دانش آموزان در سطح خلق ارائه ميشود.

شکل  .6میانگین پیش آزمون و پس آزمون دانش آموزان در سطح خلق
جدول  .18شاخص های آمار توصیفی پیش آزمون و پس آزمون در سطح خلق
نوع آزمون

تعداد

ميانگين

انحراف معيار

کمترین

بيشترین

پيش آزمون

15

3/40

1/03

1

5

پس آزمون

15

4/60

0/470

3/50

5

سنجش اثربخشی نرمافزار واقعیت افزوده شیمی بر روی یادگیری ...
همانطور که در جدول ( ،)18نشان دادهشده است ،ميانگين پيشآزمون دانش آموزان در سطح
خلق ( )3.40و ميانگين پسآزمون دانش آموزان در سطح خلق ( )4.60است و انحراف معيار
پيشآزمون ( )1.03و انحراف معيار پسآزمون ( )./470به دست آمد.
جدول  .19آزمون ویلکاکسون جهت مقایسه میانگین پیش آزمون و پس آزمون سطح خلق
نوع آزمون

ميانگين رتبه ها

جمع رتبه ها

آماره آزمون

سطح معني داری

پيش آزمون و

0/00

0/00

-2/949

0/003

پس آزمون
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با توجه به نتایج ارائهشده در جدول ( ،)19سطح معناداری بهدستآمده از آزمون ویلکاکسون
کوچکتر از  0/05بوده است یعني بين ميانگين پيشآزمون و پسآزمون دانش آموزان در سطح خلق
تفاوت معناداری وجود دارد .آماره آزمون ویلکاکسون ( )-2/949و سطح معناداری آن ( )0/003به
دست آمد .درنتيجه ،بين ميانگين پيشآزمون و پسآزمون دانش آموزان در این سطح از یادگيری
تفاوت معناداری وجود دارد و فناوری واقعيت افزوده توانسته است در افزایش یادگيری دانش آموزان
در سطح خلق از طبقهبندی بلوم تأثير داشته باشد و این تفاوت را ميتوان هم در ميانگين بهدستآمده
از گروه پيشآزمون ( )3/40و پسآزمون (( )4/60نتایج جدول  )17و همسطح معنيداری بهدستآمده
از آزمون ویلکاکسون ( )0/003مشاهده کرد .درنتيجه ،این تغيير مشاهدهشده در نتایج پسآزمون
دانش آموزان در سطح خلق از طبقهبندی بلوم ،نسبت به پيشآزمون آنها ،منتج از آموزش مبتني
بر فناوری واقعيت افزوده بوده است و این فناوری سطح یادگيری دانش آموزان در سطح خلق را
افزایش داده است.
بحث و نتیجه گیری
با توجه به این که آموزشوپرورش کليد تغيير مسير جهانﻰ است؛ اگر بخواهيم همگام با رشد
نسلها یادگيرى آنها را دچار تحول کنيم ناگزیریم همگام با فناوریهای روز دنيا به استقبال
چالشهای پيش روى دنياى مدرن برویم و دانشآموزان و معلمان را منطبق با اصول و فناوریهای
سازگار به فضاى یادگيرى در این عصر وفق دهيم .فناورى واقعيت افزوده در کنار دیگر فناوریهای
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آميختهشده در آموزش در دنياى امروزى ازجمله هوش مصنوعﻰ ،اینترنت اشيا ،واقعيت مجازى و
غيره یکﻰ از فناوریهای هيجانانگيز در آموزش است.
در این راستا با توجه به نتایج به دست آمده از نرمافزار واقعيت افزوده ،دادههای بهدستآمده
توسط آزمونهای آماری موردبررسي و تحليل قرار گرفت .بر اساس نتایج بهدستآمده در شش سطح
شناختي بلوم ميتوان دریافت که استفاده از واقعيت افزوده بر روی یادگيری تأثيری معناداری دارد.
واقعيت افزوده در هنگام فرآیند یادگيری با محتوا ارتباط مستقيم برقرار مينماید .در استفاده از نرم
افزار واقعيت افزوده ،دانشآموز با استفاده از ارتباط مستقيم با ابزارآالت مرتبط به آزمایش کاتاليزگر
بدون اضطراب و دلهره مواد را با یکدیگر مخلوط ميکرد و این خود باعث افزایش تمرکز دانشآموز
ميگردد (کامبرا ،کاردوسو و ماتيوس .)2015 ،1همچنين ایجاد درك مستقيم و معنادار زمينه بهبود
یادگيری را امکانپذیر ميسازد .با توجه به اینکه نمایش سهبعدی از تجهيزات استفادهشده در آزمایش
زمينه شناخت بهتر که ازجمله مراتب طبقهبندی بلوم ميباشد را برای دانش آموزان فراهم ميسازد
باعث تعميق بهتر یادگيری ميگردد.
همچنين واقعيت افزوده امکان تعامل دانش آموزان با موقعيتهای دنيای واقعي برای تسهيل در
ایجاد بازنمودهای مفاهيم و درگير شدن در محتوای یادگيری مجازی انگيزه یادگيری دانش آموزان
را ارتقا ميبخشد و زمينه یادگيری همهجانبه را افزایش ميدهد (باور و همکاران .)2014 ،در پژوهش
حاضر نيز سعي شد تا در پيادهسازی نرمافزار تا حد امکان فضاهای بصری و صوتي متناسب با فضای
آزمایش استفاده گردد که این عامل به قرارگيری دانشآموز در فضای نرمافزار و تعميق در آن بسيار
کمک مينماید از همين روی در یادگيری در سطح دانش کمک مينماید که اولين سطح از هرم بلوم
ميباشد و با نتایج بهدستآمده از تحقيقات بيانشده همراستا ميباشد.
در این راستا گارزون و آکودو )2019( 2در تحقيقي نشان دادند که واقعيت افزوده به ارائه عينيتر
مفاهيم و فرآیندها به یادگيرنده و افزایش توجه آنها به موضوع یادگيری ميگردد .با توجه به
یافتههای تحقيق ميتوان دریافت که در هریک از سطوح یادگيری بلوم ميزان افزایش یادگيری به
یک اندازه نيست .همانطور که از یافتهها برميآید ميزان یادگيری در دو سطح اخر یعني ارزشيابي
و خلق بيشتر از دیگر سطوح یعني دانش ،فراگيری ،کاربرد و تجزیهوتحليل بوده است .ازجمله مواردی
که در این مورد حائز اهميت است ميتوان به این موضوع اشاره کرد که دانش آموزان در هنگام
Coimbra, Cardoso & Mateus
Garzón & Acevedo
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تدریس بهصورت سنتي در سه سطح اول به ميزان خوبي موضوع درس را یاد گرفتهاند و آموزش با
واقعيت افزوده تغييرات محسوسي در این سه سطح در آنان ایجاد نکرده و اندکي یادگيری را افزایش
داده است و همين امر سبب شده است تا اختالف نمرات آنان در سه سطح اول بهصورت چشمگيری
تغيير نکرده است .این امر در سطوح باالی شناختي بلوم ازجمله ارزشيابي و خلق بسيار چشمگير
است بهطوریکه ميتوان تغييرات محسوسي را در یادگيری دانش آموزان در شيوه آموزش با استفاده
از واقعيت افزوده در این سطوح مشاهده کرد .علت این امر ميتواند قابليتهای واقعيت افزوده جهت
یادگيری بهتر دانش آموزان باشد؛ زیرا در فرآیند تدریس بهوسيله واقعيت افزوده دانشآموز امکان
این را دارد که با استفاده از فضای نرمافزار به فضای اینترنت دسترسي داشته باشد و نمونههایي مشابه
از فضای آزمایش درس شيمي را در آن جستوجو نماید .همچنين وجود یک ویدیو کليپ جذاب
بهعنوان یک ابزار آموزشي در اختيار دانش آموزان قرار گرفت که در سطح خلق برای دانش آموزان
بسيار تأثيرگذار بود .درست است که افزایش یادگيری در هر شش سطح از هرم یادگيری بلوم مشاهده
گردید اما باید توجه داشت که این ميزان در دو سطح پایين هرم با توجه به ظرفيتهای تکنولوژی
واقعيت افزوده بيشتر بوده است .این امر گواه آن است که واقعيت افزوده با درگير کردن دانش آموزان
توسط ویژگيهای جذاب خود توانسته است در الیههای عميقتر یادگيری اثرگذاری بهتری را داشته
باشد.
ازآنجایيکه واقعيت افزوده پلي است بين دنيای واقعي و مجازی و رفع موانع بين آنها و با داشتن
پتانسيلهای باال و مزیتهای گوناگون برای اضافه شدن به محيطهای آموزشي و کمک به یادگيری
موضوعاتي که دانش آموزان نميتوانند به علت مشکالت گوناگون بهصورت عملي انجام دهند و
مشکالت دیگری همچون کمبود وقت دبيران شيمي در کالسهای درس و تعداد زیاد دانش آموزان
ميتوان از واقعيت افزوده بهعنوان یک فناوری نوپا در راستای بهبود دستيابي به اهداف یادگيری
استفاده نمود .الزم به ذکر است این امر جز با یادگيری و آموزش مربيان و معلمان و توليد محتوای
مناسب تدریس با توجه به ویژگيهای نسل فعلي دانش آموزان ميسر نيست.
در نهایت یافتههای این مطالعه نشاندهنده این است که واقعيت افزوده ابزاری است که توسط
آن ميتوان عالوه بر کارآمد کردن آموزش به برطرف کردن نيازهای معلمين در کالس درس آزمایشگاه
شيمي پرداخت .همچنين از طریق واقعيت افزوده درس شيمي ميتوان نيازهای معلمين را بهخوبي
پاسخ داد .بهعنوانمثال با استفاده از واقعيت افزوده در بخش ایمني با فراهم آوردن محيطي ایمني
دانشآموز با اطمينان بيشتری به انجام آزمایش ميپردازد .همچنين تکرارپذیر بودن آزمایش از
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هزینههای اضافي و باالی انجام آزمایش در آزمایشگاه ميکاهد .این پژوهش نشان داد که استفاده از
واقعيت افزوده بهعنوان یک تکنولوژی روز ميتواند ميزان یادگيری را در دانش آموزان افزایش داده و
نيازهای معلمان در حين تدریس درس آزمایشگاه شيمي را برطرف نماید.
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Abstract
The purpose of this study was to measure the effectiveness of chemistry
augmented reality software on students' learning with a focus on the concept of
catalysts. The statistical population was all ninth grade students in Tehran. In
order to determine the sample size from the multi-stage random cluster sampling
method, class A of the ninth grade of Mesbah Aalam School in District 3 was
selected. Students' learning was then assessed based on Bloom's cognitive
pyramid at six levels using a fixed group and a pre-test and post-test design. The
results showed that the use of augmented reality in six levels of learning by
Bloom increased the learning rate of students. This increase in the last two levels
of Bloom's classification, which includes evaluation (pre-test 3.43 and post-test
4.56) and creation (pre-test 3.40 and post-test 4.60), is greater than the other four
levels of knowledge (pre-test 4.50 and post-test 4.90), Learning (pre-test 4.13 and
post-test 4.83), application (pre-test 3.76 and post-test 4.43) and analysis (pre-test
3.96 and post-test 4.56). Therefore, augmented reality as a new technology can
be used to enhance students' learning at higher cognitive levels in chemistry and
its use is recommended.
Keywords: Chemistry education, Catalysts, Augmented reality, Learning.
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