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پدیدارشناسی روش آموزش مبتنی بر واقعیت افزوده در درس زیست شناسی

پدیدارشناسی روش آموزش مبتنی بر واقعیت افزوده در درس
زیست شناسی

پژوهش حاضر با هدف بررسي تجربه زيسته دانشآموزان دختر پايه دهم متوسطه شهر اراک
از روش واقعیت افزوده در درس زيست شناسي ،در سال تحصيلي  1397-98انجام شد.
روش پژوهش حاضر ،کیفی و از نوع پديدارشناسي است .مشاركتكنندگان پژوهش ،تعدادی
از دانشآموزان دختر پایه دهم شهر اراک در درس زیست شناسی بودند که به روش واقعیت
افزوده آموزش دیده بودند .ابزار گردآوری دادهها در این پژوهش مصاحبه بود و مصاحبه تا
رسيدن به اشباع نظري ادامه یافت .جهت تحلیل دادههای پدیدار شناسی از روش دیکلمن
استفاده شد .پس از استخراج موضوعی و طبقهبندی آنها ،یافتهها شامل 4مضمون اصلی و
 14مضمون فرعی بود .يافتههاي پژوهش نشان داد كه از بُعد شناختي دانشآموزان در روش
تدريس واقعيت افزوده قادر به تجسم و تخيل روابط اندامها بعد از یادگیری ،افزایش ادراک
در يادگيري و افزايش يادداري هستند .در بُعد تعامل و روابط میان فردی ،داشتن نقش فعال
در یادگیری و مشارکت و همکاری با همکالسی و نقش تسهیلگر معلم ،در بعد خصوصیات
روش آموزش ،صرفه جویی در زمان ،امکان دستکاری موضوع آموزش و در بعد عاطفی ،عالقه
به درس و رضایت و انگیزه باال و نگرش مثبت به درس نشان دادند .بنابراین می توان گفت
با توجه به نقش مثبت واقعیت مجازی در چهار حیطه شناختی ،تعامل ،روابط میان فردی و
عاطفی ،باید سعی شود موانع استفاده از فناوری برداشته شود و به معلمان آموزشهای الزم
در جهت استفاده از چنین فناوریهایی داده شود.
کلید واژه ها  :پدیدارشناسی ،تجربه زیسته ،واقعيت افزوده ،آموزش زيست شناسي.
* .1دکتری برنامه ریزی درسی ،گروه علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه اراک ،اراک ،ایرانgharibiedu@gmail.com .
 .2دانشیار ،گروه علوم تربیتی ،واحد اراک ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اراک ،ایران.
 .3دانشیار ،گروه علوم تربیتی ،واحد اراک ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اراک ،ایران.
 .4استادیار ،گروه علوم تربیتی ،واحد اراک ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اراک ،ایران.
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مقدمه

دورهای که در آن زندگی میکنیم پیشرفت فناوریها به حدی است كه آن را عصر اطالعات نامیدهاند.
این مسئله بسیاری از عرصههای زندگی را دگرگون کرده است (فروغی نیا و سیدمیرزاپور.)۱۳۹۳،
یکی از مهمترین حوزههایی که تأثیر فناوری در آن انکار نشدنی است ،بخش آموزش است .در
واقع استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات ،نماد دوره جدیدی از آموزش است .فناوری اطالعات و
ارتباطات ،الگوی فکری آموزش را دگرگون و مدلهای موجود آموزشی را غنیتر کرده و شیوههای
جدیدی نیز ایجاد میکند؛ این مدلها ویژگیهای آموزش مبتنی بر فناوری را به اشتراک میگذارند
و شیوههای جدید آموزش و یادگیری را پیشنهاد میکنند که در آن ،یادگیرنده نقش فعالی داشته و
بر یادگیری خود راهبر ،مستقل ،انعطاف پذیر و تعاملکننده تأکید دارد (فرج اللهی و ظریف صنایعی،
 .)1388واقعیت افزوده از فناوریهای جدید است که به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته است
و در مورد كارایی آن نگرانی وجود دارد.
صاحبنظران بر این باور هستند كه آموزش و پرورش مهمترین عاملی است كه بر جامعه تاثیر
میگذارد ،آن را هدایت میكند و همراه با تغییرات و تحوالت جهان متاثر میشود .بر این اساس،
ضروری است كه برنامههای آموزش و پرورش به موازات تحوالت و با توجه به الزامات جامعه
سازماندهی شوند (گلتکین ،آنیلین وکلیچ .)2010، 5در اين راستا با گسترش فناوریهای نوین
در روشها و فنون آموزشی نیز تغییراتی به وجود آمده است ،چنانچه امروزه شاهد آن هستیم
كه استفاده از كامپیوترها در محیطهای آموزشی متداول گردیده است .آنچه از تحقیقات استنباط
میشود گواه آن است كه دستكاریهای مجازی به خصوص كاربرد شبیهسازیهای كامپیوتری به
عنوان ابزاری برای آموزش و استفاده مناسب از آنها در فرآیند یاددهی و یادگیری ،تاثیر مثبتی بر
حوزههای شناختی و عاطفی داشته و یادگیری معنی دار را ممكن خواهد ساخت .به عالوه محققان
در تالش هستند كه دنیای واقعی و طبیعت را شبیهسازی نمایند و فرمهایی از زندگی و طبیعت
مصنوعی را بسازند (مستور ،علي آبادي ،مقدسين.)1391،
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واقعیت افزوده به عنوان یک فناوری تعریف میشود که در آن دنیای واقعی و تصاویر مجازی با
یکدیگر مخلوط میشوند و تعامل در زمان واقعی تضمین میشود (آزوما .)1997 ، 6این فناوری
ممکن است با استفاده از انواع مختلف فن آوریها مانند رایانههای رومیزی ،لپ تاپها  ،دستگاه
های قابل حمل و تلفن های هوشمند پیاده سازی شود(كيرنر ،ريس و كيرنر .)2012 ، 7برنامههای
ایجاد شده با استفاده از واقعیت افزوده امکان استفاده از اشیاء سه بعدی ،تصاویر دو بعدی ،فیلم ها
و انیمیشن ها را بطور جداگانه و همزمان فراهم می کند (وانگ 8و همکاران .)2013
سه ویژگی اصلی برای یک سیستم واقعیت افزوده عبارتند از  -1 :ترکیب دنیای واقعی و مجازی-2،
تعامل پذیری در دنیای واقعی -3 ،ثبت و نشان دادن در سه بعد .نکته قابل توجه این است که
واقعیت افزوده محدود به صفحه نمایش خاصی مانند صفحه نمایش سربند نیست و این فناوری از
صفحه نمایشهای نوری و دستی مانند تلفن همراه نیز استفاده میکند .در این میان با پیشرفت
های چشمگیر تلفن های همراه و همچنین هزینه های تولید کم و سهولت استفاده ،این ابزار از
محبوبیت باالتری برخوردار می باشد (ون کرولن و پولمن .)2010 ،امروزه ،بسیاری از برنامه های
واقعیت افزوده روی گوشیهای همراه هوشمند ارائه میشوند و به کاربران اجازه میدهد تا موضوع
را در دست بگیرند و در روند یادگیری خود دخالت کنند (دیده .)2009 ،عالوه بر این ،محیطهای
یادگیری واقعیت افزود فرصتی را به دانش آموزان میدهند تا اشیاء دو بعدی را به صورت سه بعدی
ببینند (وو و همکاران ، )2013 ،به تجزیه و تحلیلاشیاء از دیدگاههای مختلف و یادگیری از طریق
تجربه بپردازند .به این ترتیب ،یک یادگیری دائمیتر و مؤثرتر با دانشآموزان فعالتر رخ میدهد
(چن و همکاران 2011؛ ووجسیکوسکی و سالری 2013؛ وو و همکاران .)2013
درس زيست شناسي يكي از اساسي ترين دروس رشته علوم تجربي است كه تاثير بسزايي در زندگي
افراد دارد و بخش مهمي از برنامه نظام هاي آموزشي است( .ويسي کهره ،كردنوقابي و فرهادي،
 .)1394از نظر بيشتر دبيران در محتواي كتاب هاي زيست شناسي به ماهيت يادگيرنده كمتر توجه
شده است .همچنين زياد بودن حجم محتوا ،كم بودن زمان آموزش و ناكافي بودن اطالعات قبلي
دانش آموزان از جمله مشكالت اصلي در امر تدريس اين كتاب است (اثني عشري ،نقل از حاجیاننیا
و همکاران  .)1385چنين نارسايي مربوط به اين است كه به آموزش علوم به عنوان شيوه اي براي
انتقال دانش نگريسته ميشود و يادگيرنده را منفعل و دريافتكننده اطالعات مي¬دانند كه اين
روش تدريس از جهات مختلف مورد انتقاد قرار گرفته شده است و منتقدان بر اين باورند كه دانش
در فرايندي فعال توسط فراگير بايد ساخته شود (ویسی کهره ،کردنوقابي ،فرهادی.)1394 ،
کمبود وقت در کالس ها باعث می شود معلمان در زمانی کوتاه ،محتوا و دانش فشرده را ارائه دهند
و همین امر باعث دشواریهایی برای دانشآموزان برای درک موضوعات و انتقال قطعات جدید
اطالعات و دانش آنها به حافظه بلند مدت آنها میشود (گانگیلی2010 ، 9؛ دویسی توتال، 10
 2014؛جمالی 11و همکاران )2015 ،و از آنجايي كه ظرفيت شناختي محدود است و در آن واحد،
مي توان تنها تعداد محدودي از واحدهاي اطالعاتي را پردازش نماييم (كاليوگا)2009 ، 12؛ اين امر
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موجب افزايش بار شناختي در دانش آموزان مي گردد.
در درس زيست شناسي و خصوصا بخش آناتومي به دليل پيچيدگي موضوع و انتزاعي بودن محتوا
و فقدان مدل دقیق سه بعدی و تعداد زیاد دانشآموزان و کمبود وقت در کالسهای آموزشی،
استفاده از روش های مختلف نوآورانه و فناورانه از جمله یادگیری مستقل ،مساله محور و یادگیری
مبتنی برکامپیوتر و تلفن همراه برای بهبود یادگیری و کارایی حافظه پيشنهاد مي شود (مک کیون
و همکاران 2003؛ آدامز و ویلسون 2011؛ جانسون و همکاران  .)2012در این رابطه ،استفاده از
روشهایی چون واقعیت افزوده که برای آموزش آناتومی امکان تجسم سازی را فراهم میکند ،در
طول زمان ،ارزش گستردهای بهدستآورده است .اهمیت تجسم سازی برای آموزش آناتومی باعث
شده از شبیه سازیهای تعاملی مدلهای سه بعدی ،انیمیشنها و فیلمها و دیگر محتوای چند
رسانهای برای نمایش و آموزش پویا و قابل تجسم ساختار آناتومیک استفاده شود.
لذا پژوهش حاضر با عنايت به اين امر مهم به کمک کنکاش در تجربه زیسته دانشآموزان انجام شد.
ﻳﻜﻲ از ﻧﻜﺎﺗﻲ ﻛﻪ در ﻣﻮرد ﺗﺠﺮﺑﺔ زﻳﺴﺘﻪ اﻫﻤﻴﺖ دارد ﻣﻔﻬﻮم ﺗﺠﺮﺑﻪ اﺳﺖ .از ﻧﻈﺮ دﻳﻠﺘﺎي ، 13ﺗﺠﺮﺑﻪ،
ذﻫﻨﻴﺖ آدﻣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ آن وﺟﻮد ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ او ﻣﺤﻘﻖ ﻣﻲﺷﻮد .ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻪ اﻗﺘﻀﺎي ﻃﺒﻴﻌﺘﻲ
ﻛﻪ دارد ﻫﺮﮔﺰ ﺧﻮدش را در ﺣﺪ ذﻫﻨﻴﺖ ﺑﺎﻗﻲ ﻧﻤﻲﮔﺬارد و در آﻳﻨﺔ ﻓﻌﻞ و ﻋﻤﻞ ﺧﻮد را ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺎﻧﺪ.
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﻨﺎﻫﺎي ﺗﺎرﻳﺨﻲ و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻗﻄﻌﺎت ادﺑﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻳﻲ از ﻓﻌﻠﻴﺖ ﺗﺠﺎرب اﻧﺴﺎﻧﻲ اﺳﺖ (واعظی،
 .)1386دیلتای ﻧﮕﺎﻫﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ داﺷﺖ .از ﻧﻈﺮ وي ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻘﺴﻴﻢﻧﺎﭘﺬﻳﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ در
آن ،اﻧﺪﻳﺸﻪ ،ﺗﻤﺎﻳﻞ و اراده ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي ﻣﻤﺰوج ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ .او از اﻳﻦ وﺣﺪت ﺑﺎ ﻟﻔﻆ «زﻧﺪﮔﻲ»
یاد ﻣﻲ ﻛﺮد و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد زﻧﺪﮔﻲ و ﺣﻴﺎت ،ﻣﻨﺒﻊ و ﻣﻨﺸﺄ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺴﺎﻧﻲ اﺳﺖ (واعظی .)1386،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺗﺠﺮﺑﻪ در ﻧﮕﺎه دﻳﻠﺘﺎي ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺑﻮدن در ﺣﻴﺎت ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آﮔﺎﻫﻲ و ﺷﻌﻮر اﺳﺖ.
پديدار شناسي ،اساساً مطالعه تجربه زيسته يا جهان زندگي است .پديدار شناسي به جهان ،آن
چنان كه به وسيله ي یك فرد زيسته مي شود ،نه جهان يا واقعيتي كه چيزي جداي از انسان
باشد ،توجه دارد .لذا اين پرسش را مطرح می سازد كه «تجربه زيسته چه نوع تجربه اي است؟»
زيرا پديدارشناسي ميكوشد معاني را آن چنان كه در زندگي روزمره زيسته ميشوند ،آشكار نمايد
(چناری .)1386 ،بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی تجربه زیسته دانشآموزان از روشهای
آموزش مبتنی بر واقعیت افزوده در درس زیست شناسی پایه دهم در شهر اراک در سال تحصیلی
 1397-98انجام شد.

روش پژوهش

بنا به ماهیت موضوع مورد مطالعه رویکرد پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی بود که با روش
پژوهش کیفی از نوع پدیدار شناسی با جامعهای شامل دانشآموزان دختر پايه دهم متوسطه شهر
اراک در سال تحصیلی  1397-98انجام شد .با روش نمونهگیری هدفمند مالک محور دانشآموزانی
که به روش واقعیت افزوده درس زیست شناسی را آموزش دیده بودند ،انتخاب شدند .جهت تحلیل
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13 . Dilthey

یافته ها

همانطور که در قسمت روش اجرا شرح داده شد ،مطالعات کیفی جنبه استقرایی داشته و یافتهها
به صورت پیش بینی شده نیستند .تنها یک یا چند سوال کلی وجود دارد که هدایت کننده مسیر
مطالعه است و محقق بر اساس گامهای تحلیل دادههای کیفی که عبارتند از استخراج جمالت
معنیدار ،کدگذاری ،طبقه بندی کدها ،مشخص کردن تمها و تعیین ارتباط بین تمها و طبقهها
اقدام به تحلیل دادهها نموده است که نمونهای از مصاحبهها در ذیل آورده شده است.

پدیدارشناسی روش آموزش مبتنی بر واقعیت افزوده در درس زیست شناسی

دادههای پدیدارشناسی از روش دیکلمن استفاده شد .برای رسیدن به هدف پژوهش با  ۱۰دانشآموز
مصاحبه شد و مصاحبه ها تا رسیدن به اشباع ادامه یافت .پس از انجام هشت مصاحبه اطالعات
بهدستآمده تکراری شد ،اما برای اطمینان از رخداد اشباع در مطالعه دو مصاحبه دیگر نیز صورت
پذیرفت که هیچ داده جدیدی به دست نیامد .ابزار جمع آوری اطالعات روش مصاحبه های فردی
نیمه ساختارمند بود .جهت بررسی صحت و استحکام داده ها در پژوهش حاضر از چهار معیار
مقبولیت ،قابلیت اعتماد ،تایید پذیری و انتقال پذیری استفاده شد .جهت افزایش مقبولیت یا اعتبار
دادهها از شیوه مصاحبه فردی استفاده شد.

مضامین استخراج شده و مقوله های آنها در مصاحبهها

الف-مضامینشناختی
 شیوه یادگیری -تجسم و تخیل روابط

دانش آموز شماره 7 -
«من از اول خیلی تخیلم خوب نبود و به راحتی چیزهایی را که نمیدیدم ،نمیتوانستم تصور کنم.
خوبی این نرم افزار این بود که اندام ها را با جزئیاتش حتی سرخرگ و سیاهرگها نشان میدهد.
بنابراین وقتی بخواهم درس را یادم بیاد ،چشمها را روی هم میگذارم و شکل اندام را که توی نرم
افزار دیدم ،تصور میکنم «.
دانش آموز شماره 4 -
«خوبی این نرم افزار این بود که تجربیاتی را که در زندگی واقعی خیلی وقت ها قابل انجام نیستند،
را ممکن میکرد و همین باعث میشه که به جای اینکه تو ذهنت سعی کنی روابط بین اندام ها را
تصور کنی ،اینظوری راحت تر تصور میکنی «.
دانش آموز شماره 6 -
«با این نرم افزار میتوانم جزئیات قلب و دستگاه گوارش و  ...را تجسمکنم و موقعیت نسبی آنها را
یاد بگیرم .به نظرم خیلی کاربردیه».
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 یادگیری و ادراک افزایش یادگیری و تسهیل ادراکدانش آموز شماره 5 -
«برنامه بسیار جالبی بود .ما سال قبل هم زیست شناسی داشتیم ولی هیچ وقت به این خوبی درس را
درک نکرده بودم .این روش به من کمک کرد که ساختار اندام های بدن را بهتر بفهمم و یاد بگیرم».
دانش آموز شماره 4 -
«مثال در یادگیری بخش قلب راحت چرخه ضربان قلب را میتوانستم توضیح بدهم که به نظر
خودم معلم مان خیلی کیف کرد».
دانش آموز شماره 7 -
«من فکر می کنم خیلی بیشتر از کتاب دارم ،یاد میگیرم .خیلی از جزئیات بخشهای اندامها را
میتوانم ببینم .فقط یه چیزی باید بگم کاش از همون اول همه برگهها (منظور مارکرها) را به ما
میدادید .خانم تا هفته بعد همش باید منتظر میماندیم».
یادداری (افزایش یادداری-مشکالت یادداری)

 -افزایش یادداری

دانش آموز شماره 3 -
«سال قبل هم زیست داشتیم ،من همش قاطی میکردم کدام اندام کدوم قسمته(خنده) ،تازه هر
اندام مثل قلب که امسال خوندیم خودش چند قسمت داره ،اگه قرار بود مثل پارسال باشه من اصال
نمیتوانستم درس را حفظ کنم و از همه مهمتر یادم بمونه».
دانش آموز شماره 10 -
«اگر همیشه معلمها اینطوری درس بدهند ،من فکر نمیکنم هیچ دانش آموزی مطالب را
فراموش کند».

ب -مضامین تعامل و روابط میان فردی

 نقش دانشآموزان -مشارکت در یادگیری

دانش آموز شماره 1 -
«این روش باعث شد تو هر جلسه چند بار اونم در مدت خیلی کم از زاویههای مختلف اندامها را
ببینیم و هر چند بار که خواستیم با برشهایی از بخشهای مختلف خیلی خوب جزئیات را تمرین
و تکرار کنیم».
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 -همکاری دانش آموزان با یکدیگر در یادگیری

دانش آموز شماره 10 -
«دوستام تو بهتر یادگرفتن درس خیلی کمکم میکردند اگر جاهایی از نرمافزار و برنامه را بلد نبودم
دوستانم انجام میدادند .ارتباطم هم با بچه ها بهتر شد».
دانش آموز شماره 7 -
«جذابیت این روش در این بود که اگر هر کدام از ما بخش جدیدی از اندام ها را با این نرم افزار کشف
میکردیم ،به همدیگه نشان میدادیم و هیجان باالیی داشت».

 نقش معلم-تسهیلگریمعلم

پدیدارشناسی روش آموزش مبتنی بر واقعیت افزوده در درس زیست شناسی

دانش آموز شماره 7 -
«در این روش من هم شاید سهمی برابر با معلممان در یادگیری داشتم چون ابزار الزم برای بررسی
محتوای درس در اختیارم بود».

دانش آموز شماره 5 -
«در کالس درس بیشتر کارها بین ما و معلم تقسیم شده بود و هر جا که به مشکل بر میخوردیم،
معلم ما را راهنمایی می کرد».
دانش آموز شماره 7 -
«به نظر من خیلی خوب بود که ما ابزار الزم برای یادگیری را داشتیم و معلم میتوانست به ما سر
بزند و قسمت هایی را که نیاز داشتیم توضیح دهد».

ج -خصوصیات روش آموزش

 زمان آموزش صرفه جویی در زمان و انعطاف پذیریدانش آموز شماره 3 -
«خوبیش این بود که ما می توانستیم توی مدت زمان کمتری ،مطالب را بهتر و زودتر یاد بگیریم و
الزم نبود که تمام یک زنگ برای توضیح درس استفاده بشه .تو این فرصتی که داشتیم می توانستیم
خودمان آن اندام را بررسی کنیم ،می توانستیم از معلم هم سوال بپرسیم و رفع اشکال کنیم».
دانش آموز شماره 1 -
«معلم سر کالس شکل قلب و کلیه و حاال هر چیزی که توی درس زیست هست را روی تخته با
گچ رنگی میکشه و بعد توضیح اونقدر زود زنگ تفریح میخوره که ما تا بخواهیم سوال بپرسیم
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زمان تمام میشه ،اما این روش باعث شده است تا چند بار اونم در مدت خیلی کم از زاویه های
مختلف اندام ها را ببینیم و هر چند بار که خواستیم با برش هایی از بخشهای مختلف خیلی خوب
جزئیات را تمرین و تکرار کنیم».

دسترسی
 -سهولت دسترسی

دانش آموز شماره 6-
«اگر همیشه درس ها با این روش ارائه میشد ،خیلی خوب بود .کار کردن با موبایل راحته و همه
موبایل دارند .اگر خودشان موبایل نداشته باشند ،حداقل مامان وباباهاشون دارند».
دانش آموز شماره 10 -
«فکر نمی کنم کسی دیگه موبایل اندروید یا گوشیهایی که بشه نرم افزار رو نصب کرد ،نداشته
باشه .االن تموم کسایی که میبینم موبایل دارن ،پس راحت میشه ازش کمک گرفت .اگر مدرسه
اجازه بده».

 دستکاری -امکان دستکاری

دانش آموز شماره 3 -
«من می توانم برای روشنتر کردن روابط آناتومیکی بخش های مختلف ،به الیه ها بپردازم و آن ها
را بررسی کنم براحتی با دست ،اون ها را بچرخانم و از زاویههای مختلف ببینم».
دانش آموز شماره 9-
«سهولت استفاده از این نرم افزار به حدی بود که ،تمام دانشآموزان با یک بار توضیح معلم توانستند
باهاش کار کنند و از بخش های مختلفش استفاده کنند».

د -مضامین عاطفی
 عالقه به درس -افزایش عالقه

دانش آموز شماره 1 -
«خیلی کالس خوبی بود .قبال از زیست اصال خوشم نمیامد ولی با این نرم افزار نظرم عوض شد».
دانش آموز شماره 8 -
«من درس زیست را زیاد دوست نداشتم و موقعی که معلم سوال میکرد ،سعی می کردم پشت
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دانش آموز شماره 2 -
«وقتی که از این روش زیست میخوانیم .دوست دارم زودتر سه شنبه ها برسد و زیست بخوانم .تازه
فکر میکنم این جوری هیج وقت درس یادم نرود .اگر در همه درسها از این روشها استفاده بشود،
خیلی خوبه و همه درس می خوانند».

 نگرش به درس -نگرش مثبت به درس

دانش آموز شماره 3 -
«اینقدر این روش تدریس معلم خوب بود که من ترجیح میدم وقتم را صرف خواندن درس
زیست کنم».

پدیدارشناسی روش آموزش مبتنی بر واقعیت افزوده در درس زیست شناسی

دوستام قایم بشم تا معلم من رو نبینه و ازم سوال نپرسه و هیچ وقتم از معلم جرات سوال پرسیدن
نداشتم .اما حاال قضیه فرق کرده».

دانش آموز شماره 7 -
«کاش همه معلمهای ما توی درسهایی مثل شیمی و فیزیک و اصال همه درسها از این
روش استفاده میکردند خیلی خوب درس زیست یادم میمونه و زیست را خیلی بیشتر از قبل
دوستش دارم».

رضایت-ایجاد و افزایش رضایت

دانش آموز شماره 2 -
«گر در همه درسها از این روشها استفاده بشود ،خیلی خوبه و همه درس می خوانند».
دانش آموز شماره 9 -
«بهترین روش تدریس معلمه که تا حاال تجربه کردم و توی این کالس حس میکنم بهترین
لحظات زندگی من زمانیه که درس می خوانم».

انگیزه-افزایشانگیزه

دانش آموز شماره 4 -
«من فکر میکنم این نرم افزار خیلی جالب هست .فقط یه چیزی باید بگم کاش از همون
اول همه برگهها (منظور مارکرها) را به ما میدادید .خانم تا هفته بعد همش باید منتظر
می ماندیم».
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دانش آموز شماره 10 -
«با این نرم افزار مطمئنم چه درس زیست آسان و چه سخت باشه ،خوب یاد میگیرم».
در جدول  ،1مقوله های اصلی و فرعی و زیر مقوله های استخراج شده از مصاحبه ها به تفکیک
آورده شده است.
«با این نرم افزار مطمئنم چه درس زیست آسان و چه سخت باشه ،خوب یاد میگیرم».
در جدول  ،1مقوله های اصلی و فرعی و زیر مقوله های استخراج شده از مصاحبه ها به تفکیک
آورده شده است
جدول -1طبقه بندی تم یا طبقات اصلی ،تم یا طبقات فرعی و زیر مقوله ها در بخش مطالعه کیفی
مقوله اصلی
مضامین شناختی

تعامل و روابط میان فردی

مقوله فرعی

زیر مقوله ها

شیوه یادگیری

تجسم و تخیل روابط
افزایش یادگیری و ادراک
افزایش یادداری

یادگیری و ادراک
یادداری
نقش دانش آموزان
همکاری دانش آموزان
نقش معلم
زمان آموزش

خصوصیات روش آموزش

دسترسی
دستکاری
عالقه به درس

مضامین عاطفی

نگرش به درس
رضایت
انگیزه
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مشارکت در یادگیری

همکاری دانش آموزان با
یکدیگر در یادگیری
تسهیلگری معلم

صرفه جویی در زمان و انعطاف
پذیری
سهولت دسترسی و استفاده
امکان دسترسی
افزایش عالقه
نگرش مثبت به درس
ایجاد و افزایش رضایت
افزایش انگیزه

افزوده ،شمای گرافیکی مقوله های اصلی و فرعی و زیر مقوله های استخراج شده آورده شده

است.

پدیدارشناسی روش آموزش مبتنی بر واقعیت افزوده در درس زیست شناسی

در شکل شماره  2نیز به منظور نحوه بهتر تجربه زیسته دانش آموزان از روش تدریس واقعیت

شکل -2طبقه بندی مقولههای اصلی ،مقولههای فرعی و زیر مقولهها

بحث و نتیجه گیری

پژوهش حاضر با هدف بررسی تجربه زیسته دانش آموزان دختر پايه دهم متوسطه شهر اراک
از روش واقعیت افزوده در درس زیستشناسی در سال تحصیلی  1397-98انجامشد .نتایج
پژوهش نشان داد که از بُعد شناختی ،دانشآموزان در روشهای تدریس واقعیت افزوده با
استفاده از مزایای این روشها قادر به تجسم و تخیل روابط اندامها بعد از یادگیری بودند و
ادراک یادگیری شان افزایش یافته بود و موجب حفظ اطالعات در حافظه بلند مدت و افزایش
یادداری آنها شده بود.
نتایج در بُعد تعامل و روابط میان فردی نشان داد که نقش دانشآموز و نقش معلم در این روش
تغییر یافته بود .دانش آموزان نقش فعالی داشتند و با مشارکت و همکاری هم به یادگیری می
پرداختند و معلم نقش تسهیلگر و راهنما و هدایت کننده داشت.
نتایج در بُعد خصوصیات روش آموزش نشان داد دانشآموزان صرفه جویی در زمان آموزش و
انعطافپذیری را تجربه کردند .استفاده از نرم افزار واقعیت افزوده برای آنها راحت و سهل بود
و امکان دستکاری موضوع آموزش (چرخش اندامها ،حذف و اضافه کردن الیه ها) را داشتند.
نتایج یافته ها در بعد عاطفی بیانگر این امر بود که در تدریس با واقعیت افزوده دانشآموزان
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در کنار کسب مزایای ابعاد دیگر عالقه به درس و رضایت بیشتری کسب کرده بودند و نگرش
آنها به درس مثبت تر و انگیزه بیشتری جهت یادگیری این درس داشتند.
از آنجایی که موضوع پژوهش و روش پژوهش در خصوص این موضوع ،جدید است ،پژوهشی
تاکنون در خصوص تجربه زیسته دانش آموزان از روش واقعیت مجازی در درس زیست
شناسی صورت نپذیرفته است .در ادبیات پژوهش ،در پژوهشهای مختلف هم ،اظهار شده
است كه برنامه های واقعیت افزوده كمكهای مهمی به فرآیند آموزش میكند .با این حال،
تحقیقات در این مورد در مراحل اولیه است ( مارتین وی دیگ ،2011 ،وو وی دیگ ،2013
نقل از كوچوك ،يلماز و كوكتاس.)2014 ،
با توجه به یافتهها و نظر به اینکه ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش و پرورش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎرزﺗﺮﻳﻦ ﻧﻤﻮد ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری
ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻧﻘﺶ اﺻﻠﻲ را در ﺗﺮﺑﻴﺖ و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد .اﻫﻤﻴﺖ ﺗﺪرﻳﺲ
ﺧﻮب همواره ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﭼﺮا ﻛﻪ نظام آموزش و پرورش ﺳﻬﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ را
از ﺑﻮدﺟﻪ ﻫﺮ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲدﻫﺪ و ﻧﻘﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪهای در اﺑﻌﺎد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺟﺎﻣﻌﻪ
اﻳﻔﺎ ﻣﻲ¬ﻛﻨﺪ .ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪرﺳﺎن از ﻣﻔﻬﻮم ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ در ﻧﮕﺮش آﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ یادگیرندﮔﺎن و ﻧﺤﻮه ﻛﺎرﻛﺮدن ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﻳﺎ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ ﺟﺎیﮔﺬارد (شعبانی.)1394،
آﻳﺰﻧﺮ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﺎي ﺗﺪرﻳﺲ ـ ﻳﺎدﮔﻴﺮي در ﺟﻬﺖ دادن ﺑﻪ فعالیتهای آﻣﻮزﺷﻲ
بسیار ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار اﺳﺖ .ﻣﺪرﺳﺎن ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن تعلیم و تربیت و
ﺗﺪرﻳﺲ از ﻣﻨﻈﺮي ﺧﺎص ﺗﻮﺟﻪکنند .ﺗﺪرﻳﺲ اﺛﺮﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺪرﻳﺴﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ فراگیر
و ﻳﺎدﮔﻴﺮي آﻧﺎن ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ اﺳﺖ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲﺷﻮد .ﺗﺪرﻳﺲ اﺛﺮﺑﺨﺶ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻨﻈﻢ و ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰاﻧﻨﺪه
ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ارﺗﻘﺎي اﻧﮕﻴﺰه ،ﻧﺸﺎط ،ﻧﻮآوري و اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎراﻳﻲ و یادگیری معلم و شاگرد شود
(سامری.)1397،
از سوی دیگر توازن در توجه به سه بعد شناختی ،عاطفی و روانی -حرکتی همواره یکی از
اصول مهم و اساسی در برنامههای درسی است .ضمن اینکه درجریان روش تدریس باید
هوشمندانه از میان راههای گوناگون بهترین راه انتخاب شود که با توجه به امکانات ،زمان و
مکان و شرایط آموزش بهترین روش تدریس را معلم انتخاب نماید.
فناوریها و روشهای تدریس نوین با امکان ایجاد دسترسی به فرصت های یادگیری به هنگام
و مرتبطی که به معلم ارائه میکند ،ایجادکنندة یادگیری با دوام و با کیفیت هستند که به
فعالیتهای یادگیری فعال تر و عمیق تری منجر میشود و عامل تقویت و غنی سازی تجارب
یادگیری فراگیران است (سو.)2017، 14
در روشهای تدریس سنتی معلم نقشي كام ً
ال كنترل كننده دارد و به طور كاملي بر يادگيري
و جـو كـالس نظارت دارد .به عبارتي ،نقش معلم بسيار پررنگ است .اگر معلم بيحوصله باشد،
يادگيري دانش آموزان كند ميشـود ،اگـر معلم از روشهاي مناسبي براي تدريس استفاده كند
يادگيري دانشآموزان باال ميرود .بـه عبـارتي در شيوه سنتي آموزش ،معلم نقشي بسيار پررنگ
دارد .در مقابل در يـادگيريها از طریق فناوری¬ها و یا ابزار آموزشی ابعاد ديگري از معلم مطرح
ميشود كـه اهميـت دارد .استاد تسهیلگر امر یادگیری میگردد و با داشتن زمان کافی جهت رفع
14. Seo

اشکاالت دانشآموزان ،تعامالت بهتری با آنان برقرار میکند (سرات.)2017، 15
استفاده از شیوهها و راهبردهای متنوع یاددهی -یادگیری در سایة به کارگیری از فناوری
اطالعات و ارتباطات منجر به ترغیب فراگیران به مشارکت در جلسات بحث و گفتگو
یادگیری در محیط حمایتی برای پرسش و پاسخ ،مباحث گروهی ،کار گروهی و  ...می شود
(نمازی.)1396،
در بررسی و ارزشیابی از برنامه های درسی مختلف ،همواره کم توجهی به حوزه عاطفی بیشتر
بروز و نمود عینی پیدا میکند .شاید یکی از دالیل این کم توجهی این است که پرداختن به
این بعد مستلزم صرف وقت و هزینههای بیشتری است و به همین دلیل بیشتر مورد غفلت
واقع میشود .اگر برنامه درسی به طور کل و روشهای تدریس بطور اخص به گونهای سازمان
دهی شود که عالوه بر تعمیق دانش و اطالعات شناختی و حرکتی فراگیران ،بعد عاطفی نیز
مورد توجه جدی قرار گیرد ،بدیهی است که کسب دانش و اطالعات و یادگیری برای فراگیران،
اهمیت بسیار باالیی پیدا می کند.
مهم ترين اصل در ايجاد يك محيط آموزشي موفق توانايي ايجاد انگيزه در فراگيران اسـت .بـه
يقـين تاكيد بر ارائه ايستا و سنتي محتوا و مواد آموزشي نميتواند پاسخگوي نيازها و توقعات
فراگیران در عصر اطالعات باشد .بنابراين الزم است كه در نظامهاي آموزشي به روشهای
نوین و کارامد توجه کرد ،تنها از طريق ايجاد انگيزه است كه یادگیرنده میتواند ،مشـتاق به
يادگيري محتواي درسي مورد نظر باشد (سیان.)2008، 16
به دلیل اینکه فناوریهای واقعیت افزوده بر محیط فیزیکی متمرکز شدهاند و کاربران را
مانند واقعیت مجازی به دنیای مصنوعی و ساختگی منتقل نمیکند (اکسترند ،جمال،
نوی ِن،کودریک،مِن و مندنز ،)2018، 17احساس حضور ،سطح توجه بیشتر به محیط با مضمون
و لذت بردن باعث میشود که به طور بالقوه نتایج یادگیری بهتر شود .استفاده از واقعیت
افزوده ،به طور مستقیم در دنیای واقعی میتواند از دانش آموزان برای دستیابی به اهداف
یادگیری به طور مؤثر پشتیبانی کند و دنیای واقعی را گسترش دهد و با معنیدار کردن
فعالیتهای یادگیری و کاهش بار وارده بر حافظه ،یادداری بیشتر را به ارمغان بیاورد .و چون
آموزش با تجربه زندگی واقعی ارتباط برقرار میکند ،این امر می تواند باعث افزایش عالقه به
یادگیری دانش آموزان شود (وو ،لی ،چانگ ،و لیانگ 2013 ،و سو.)2017 ،
بطور کلی و با توجه به نتایج مطالعه پدیدار شناسی و تجربه زیسته دانش آموزان ،واقعیت
ن برای اضافه شدن به
افزوده با داشتن پتانسیل های باال  و داشتن مزیت هایگوناگو 
محیطهایآموزشی و کمک به یادگیری موضوعاتی ،که دانشآموزان نمیتوانند برای اولین
بارا ز دنیایواقعیتجرب ه کنند و با وجود مشکالت عدیده در نظام آموزشی از جمله کمبود
وقت ،تعداد زیاد دانشآموزان و غیره میتوان از این فناوری نوپا در راستای بهبود دستیابی به
اهداف یادگیری استفاده نمود لذا پیشنهاد میشود موانع استفاده از فناوریها برداشته شود و
به معلمان آموزشهای الزم در جهت استفاده از چنین فناوریهایی داده شود.
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Abstract

The aim of this study was to investigate the lived experience of 10th grade
female high school students in Arak augmented reality method in biology
course in the academic year 2020-2019. The method of the present study
was qualitative and the phenomenological method was used to achieve
understanding, description and explanation. The participants of the study
were 10th grade female students in Arak who were trained in biology
by augmented reality method and the interview continued until the
theoretical saturation was reached. The data collection tool in this study
was interview. Dickelman method was used to analyze the analysis of
phenomenological data. After thematic extraction and their classification,
the findings included 4 main themes and 14 sub-themes. Findings showed
that students› cognitive dimension in augmented reality teaching method
is able to visualize and imagine the relationships of organs after learning,
increase perception in learning and increase memory, in the dimension of
interaction and interpersonal relationships, have an active role in learning
and Participation and cooperation with classmates and the facilitator role
of the teacher, in terms of the characteristics of the teaching method of
saving time, the possibility of manipulating the subject of education and in
the emotional dimension of interest in the lesson and high satisfaction and
motivation and positive attitude to the lesson. Therefore, it can be said that
considering the positive role of virtual reality in four areas of cognition,
interaction and interpersonal relationships, teaching methods and most
importantly the emotional area, we should try to remove barriers to the use
of technology and train teachers to use it. Be given from such technologies.
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Phenomenology of augmented reality-based training methods
in Biology lesson
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