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   فناوری واقعیت افزوده بر یادگیری و یادداریبررسی تأثیر استفاده از 

 1آموزان در درس زبان انگلیسی دانش

 4، سعید پورروستایی اردکانی 3، اسماعیل زارعی زوارکی 2مهسا اکملی 

ه  د ی ک  چ

و   یریادگیرافزوده در    تیواقع  یاستفاده از فناور  ریتأث  یهدف از انجام پژوهش حاضر بررس

 هیررکل ؛ی. جامعرره آمررارباشرردیم یسرریهفررتم در درس زبرران انگل هیررآمرروزان پادانش یادداریرر

-98 یلیشهر تهرران بودنرد کره در سرال تحصر  یها  رستانیاز دب  یکیهفتم    هیآموزان پادانش

برا  یبودند. نمونره آمرار لیتحصو پرورش شهر تهران مشغول به  آموزشاول    یدر  دوره  1397

از نروع  ،یشریپرژوهش آزما  نیرا  یدر دسترس انتخاب شرد. اجررا  یرگیاستفاده از روش نمونه

 دیرنفر انتخراب گرد 30پژوهش  نیآزمون با گروه کنترل بود. تعداد نمونه در اپس  _آزمونشیپ 

در گرروه کنتررل قررار   گررینفرر د  15و    شیها در گرروه آزمرانفر آن  15  یکه به صورت تصادف

پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته با اقتباس از پرژوهش   نیاطالعات ا  یگردآور  یگرفتند. برا

نفرر از   12پرسشرنامه برا نظرر    یریسوال بود. روا  20(  استفاده شده که شامل  1396)  یدریح

پرسشرنامه   ییایرپا  بیو ضرر  گرفرتقررار    دییرمرورد تا  یتیو متخصصان گروه علوم ترب  دیاسات

دست آمد. به 91/0و  94/0 بیکرونباخ به ترت یبا استفاده از آزمون آلفا  زین  یادداریو    یریادگی

و انحرراف اسرتاندارد( و   نیانگیرم  ،ی)فراوانر  یفیها با استفاده از آمار توصداده  یآوربعد از جمع

نشان داد که اسرتفاده   لیتحل  نیا  جهینتشد و    لیتحل  جی( نتاانسیکووار  لی)تحل  یآمار استنباط

 یسیهفتم در درس زبان انگل  هیآموزان پادانش  یادداریو    یریادگیافزوده در    تیعواق  یاز فناور

 است.  رگذاریتأث

 .آموزان، زبان انگلیسیی، دانشادداری  ،یریادگی  افزوده،  تیواقع:  کلیدیواژگان 

 
 11/1400/ 30تاریخ پذیرش مقاله:  –  9/1400/ 26تاریخ دریافت مقاله:  1
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 .ایران
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 مقدمه

 تحوالت معلول هستیم، آن شاهد تکنولوژی و صنعت  عرصه  در  امروزه  که  ایفزاینده  سرعت

 از یکری. انردبوده مواجه آن با اخیر دهه چند در مختلف علوم که است رشدی به رو و  چشمگیر

 در ناهمسران توزیرع  بره  منجرر  که  دانش  مختلف  ابعاد  در  فزاینده  دگرگونی  این  عامل  ترینمهم

 لحراظ از  توسرعه،  حال  در  و  پیشرفته  جوامع  مقایسه  در  را  ناموزونی  شرایط  و  گردیده  علم  تولید

 در  کره  ایمجموعره.  اسرت  وپرورشآمروزش  نظام  است،  گردیده  موجب  دانش  مصرف  و  انحصار

 و خرالق  هایسرازیآماده در تقلیرد  و  پیرروی  مشخصره  از  برخورداری  با  توسعه  حال  در  جوامع

امروزه شراهد ایرن امرر هسرتیم کره   .است  بوده  ناکارآمد  علمی  مختلف  هایزمینه  در  کارآفرین

فناوری اطالعات و ارتباطرات عرصره یراددهی و یرادگیری را متحرول سراخته و موجرب رشرد 

 1های نوین و نوظهور، واقعیت افزودهیکی از تکنولوژی.  های دیجیتال شده استروزافزون رسانه

م جدیدی را شرکل که به صورت ترکیب همزمان دنیای واقعی و تصاویر مجازی، مفهو  باشد؛می

هرای از ظهرور فناوریعنوان ابزاری بررای آمروزش اسرتفاده شرود. پریشتواند بهدهد که میمی

آموزان و معلمران برود کره معمروالً در جدید، روش متداول تدریس، ارتباط مستقیم بین دانش

ظهور شوند اما  های تدریس حاضر با موفقیت دنبال میافتاد. اگرچه روشکالس درس اتفاق می

های کراربردی اند. اکثر برنامههایی برای بهبود یادگیری فراهم آوردههای جدید پتانسیلفناوری

ای از مرتن، تصراویر، انیمیشرن، و صردا ای موجود برای اهداف آموزشری از مجموعرهچندرسانه

و  کنرد )حقریبرانگیز میآموزان چالشکنند و از این طریق موضوعات را برای دانشاستفاده می

واقعیت افزوده، ترکیب دنیای واقعی با اشیاء مجازی است، که به نظر، یرک دیرد (.  1394روحی،

(. چیرزی کره در ایرن 583:  2001،  2ان سری، نروابدهرد )ژنرگ، جریپیشرفته از محریط می

افتد، یعنی قرار دادن اشیاء مجازی گرافیکی بر روی تصرویری مسرتقیم یرا تکنولوژی اتفاق می

( 2007و همکراران )  4(. کرولر257:  2011،  3نده از محیط واقعی )گو و لی و داوغیرمستقیم و ز

اند واقعیت افزوده تکنولروژی اسرت کره دیرد کراربر از دنیرای واقعری را، برا افرزودن بیان کرده

دهرد. ایرن پیشررفته کررده و یرا آن را توسرعه می  شود،اطالعاتی که توسط کامپیوتر تولید می

اگیری اشیاء هندسی مجازی در محیط طبیعی، و یا اطالعات غیرهندسری پیشرفت، از طریق فر

توانند تصویر یا متن یا شود. این اطالعات میی اشیاء واقعی موجود در صحنه، حاصل میدرباره

 
1 Augmented Reality(AR) 
2 Zhang, Genc & Navab 
3 Gu , Li & Duh 
4 Koller 
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هرایی برا عنروان »واقعیرت فنراوری »واقعیرت افرزوده« را نبایرد برا حروزه فناوریصوت باشند.  

سازی کامل محیط  سه بعدی فناوری واقعیت مجازی در واقع به شبیه« اشتباه گرفت؛  1مجازی

پردازد که در آن بیننده با استفاده از نوعی هدست خاص، محیطری زنرده را مشراهده بصری می

یک از عناصر تشرکیل دهنرده آن برا محریط سازی خود، هیچکند که در بهترین روش پیادهمی

د رابطه منطقی و تصویری ندارد. به عبرارت دیگرر واقعی و فیزیکی که شخص در آن حضور دار

کند که به طور کامرل توسرط کاربر در این هدست مخصوص، فضایی کامال مجازی را تجربه می

توانرد برا آن تعامرل داشرته ساز تصویرسازی و متحرک شده است. کراربر میافزارهای شبیهنرم

سرازی هرا و متردهای پیادهوشباشد. از ایرن رو مفهروم واقعیرت مجرازی بره جرزء در برخری ر

امرروزه (. 445:  2012،  2افزاری، مفهومی کامال متفراوت برا واقعیرت افرزوده دارد )گرومنکرونرم

اسرت. ی انسان شایع شدهافزوده در بسیاری از زوایای زندگی روزمره استفاده از فناوری واقعیت

توجره مخاطرب و ایجراد سرطح   های منحصر به فرد این فناوری، مانند: جلببا توجه به ویژگی

هرایی ماننرد رسرد بره کرارگیری ایرن فنراوری در حوزهوری به نظرر میمناسبی از حس غوطه

 همراه به خود با را خاصی افزاریسخت نیازهای تکنولوژی تواند مفید واقع شود. اینآموزش، می

 فضای به همچنین  .دباشمی فیلم و تصاویر ثبت جهت ابزاری ها شامل:آن از نمونه چند که دارد

 مفراهیم ترکیرب بره قرادر کره و پردازشگری نیازمندیم حاصل هاییافته نگهداری جهت کافی

 یکی  .باشد داشته زمان از لحظه هر در را بعدی سه تصاویر پخش توانایی و بوده مجازی و واقعی

و  3)براوراسرت  جدیرد دنیرای ایرن و کراربر میران واسرط یک وجود نیازها تریناساسی از دیگر

های عملری های واقعیت افزوده راههای ارائه شده از سوی فناوری(. فرصت14:  2014همکاران،  

 بیشتر  در  امروزه  (.165:  2017،  4است )اوزدمیررا برای براورده ساختن نیاز معلمان عرضه کرده

 روش  ایرن  برا  کره  باشدمی  شاگرد  به  معلم  ذهن  از  معلومات  انتقال  معنای  به  تدریس  ما  مدارس

 کرم  و  نیست  متناسب  هاآن  نیازهای  با  که  شودمی  مطالبی  از  انباشته  آموزاندانش  ذهن  کم  کم

 تنهرا نه یادگیری چنین و نمایند می کسالت احساس  خود  های  آموخته  این  از  آموزاندانش  کم

 هرایفعالیت  از  دلزدگری  و  علمری  زمینه رکرود  بلکه  کند،نمی  ایفا  را  موثری  نقش  سازندگی،  در

 نیازهای پاسخگوی وجه هیچ به ما مدارس  در  کنونی  هایروش  لذا  نماید  می  فراهم  نیز  را  علمی

 ضررورت  یرک  مدارس  در  یادگیری  و  آموزش  روش  تغییر  بنابراین  نیست؛  جوامع  امروزی  عظیم

 آمروزاندانش تفکرر فقرر کره معتقدنرد تربیتی نظرانصاحب از . بسیاری(1395سفیدگر،)  است

 
1 Virtual Reality (VR) 
2 Geroimenko   
3 Bower 
4 Ozdemir 
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فرد های منحصر به  ویژگی  .(1387است )قورچیان،  مدارس  در  سنتی  هایروش  حاکمیت  نتیجه

فناوری واقعیت افزوده در زمینه ایجاد ارتباط میان جهان واقعی و کاراکترهرای مجرازی کره در 

شروند نروع جدیردی از تعامرل کراربر برا فضرا و اشریاء ایجراد جهان واقعی به تصویرکشیده می

عنوان توانرد برهفرد، فناوری واقعیت افزوده میهای منحصر به  بنابراین، با این ویژگی.  استدهکر

آمروزان بره موضروع مرورد یک روش آموزشی استفاده شود که نه تنها سبب جلب توجره دانش

تواند ضمن های تعامل بصری مناسب و کاربرپسند آن میشود، بلکه با توجه به رویهآموزش می

عنروان رقیبری بررای تری برای افرراد فرراهم کنرد و بره جاز با واقعیت، یادگیری عمیقتلفیق م

 ضرروریات  از  (. یکری6:  2013و همکراران    1ابزارهای سنتی آموزش درنظرگرفتره شرود )وانرگ

 جهرانی،  تجرارت  المللری،  بین  ارتباطات  زیرا  است  انگلیسی  زبان  یادگیری  جهانی  جامعه  امروزه

 اسرت،  ارتباط  در  سازیجهانی  روند  گسترش  با  که  دیگر  موارد  و  کابردی  هایبرنامهجدید،    علوم

 نیراز کنرونی، دوره در اطالعات و هاداده از باالیی پذیرد. حجممی  انجام  انگلیسی  زبان  به  همگی

 کره وجرودی  برا  ما  کشور  در.  است  کرده  چندان  صد  المللی  بین  زبان  یک  فراگیری  برای  را  بشر

 از  یکری  عنروان  بره  را  زیادی  هایسال  دانشگاه  تا  دبیرستان  دوران  از  دانشجویان  و  آموزاندانش

 از  قبرولی  قابرل  حرد  در  اندنتوانسته  هم  هنوز  ولی  اندپرداخته  یادگیری زیان انگلیسی  به  دروس

 بلکره آموزان نیسرتدانش هایتوانایی و هوشیبهره در مشکل این البته.  کنند  استفاده  زبان  این

مطلروب دسرت پیردا   نتیجه  ایم بهنتوانسته  ما  هاآن  کاربردنبه  با  که  است  هاییروش  در  مشکل

عردم تروان بره  آموزان به زبان انگلیسری میی دانشاز دالیل عدم عالقه  .(1390کنیم )زراعتی،

ی تردریس، یکنرواختی هرای منسروخ شردهروشدر آمروزش، اسرتفاده از  استفاده از تکنولوژی

اشراره کررد )غفراری و   هرا و عرواملی از ایرن قبیرلای درس، معلم محور برودن کالسهکالس

 (.1395همکاران،

( محمودی  و  واقعیت 1397طالب  عنوان  با  پژوهشی  در (  آن  کاربرد  و  مفاهیم  و  افزوده 

داده انجام  علیآموزش  که  داد  نشان  نتایج  واقعیتاند  که  ضعفی  نقاط  این  رغم  دارد  افزوده 

ها کمک  آموزان در جهت درک مطالب و بهتر اندیشیدن آن فناوری بیش از هر چیز، به دانش

اندیشهمی نیاز کنونی جوامع وجود ذهنی خالق، جهت خلق  این در حالی است که  های  کند 

افزوده پرورش فرزندانی   نوین و کارا است. از این رو امروزه هدف از به کارگیری فناوری واقعیت

خال و  است.  طراح  )ق  عنوان  1396حیدری  تحت  پژوهشی  واقعیت(،  فناوری  تأثیر   بررسی 

دانش یادداری  و  یادگیری  بر  درس افزوده  از  آناتومی  مبحث  در  متوسطه  اول  سال  آموزان 

 
2. Wang et al. 
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تربیتی دانشگاه عالمه طباطبائی انجام داده است.  شناسی و علومشناسی در دانشکده روانزیست 

می بیان  پژوهش  این  واقعیتکنتایج  فناوری  از  استفاده  که  مؤثر   ند  آناتومی  درس  در  افزوده 

آموزان سال اول تجربی در مبحث آناتومی  بوده و موجب افزایش یادگیری و یادداری در دانش

) غفاری  است.شده همکاران  عنوان  1395و  با  پژوهشی  در  حروف »(  آموزش  کاربرد  طراحی 

از واقعیت انگلیسی با استفاده  در   افزوده واقعیت فناوری کارگیریبه بررسی به  «زودهاف الفبای 

نتایج آموزش زمینه  پرداختند.   نشان  زمینه  این در انجام شده هایپژوهش از حاصل کودکان 

 فرایند طول در بردن لذت و  تعامل هیجان، تولید باعث هاییویژگی چنین وجود که دهدمی

 طبیعی شکل به مجازی و واقعی اشیاء ترکیب از حاصل  فرد  منحصر به  است. رابط یادگیری

 سرگرم کننده و جذاب  یادگیری ابزار یک همچنین و کندمی جلب خود به را کودکان توجه

و همکاران  .آورد می  وجود به  سنی گروه این برای عنوان 2019)  1العزاوی  با  پژوهشی  در    )

واقع  لیپتانس  یبررس از  واقع  تیاستفاده  و  کاربرد STEMآموزش    یبرا  یمجاز  تیافزوده   ،

واقعیت عنوان  فناوری  بعدی  سه  صورت  به  مطالب  ارائه  منظور  به  جدید  روشی  را  افزوده 

همکاراننموده و  هانگ  عنوان  2019)  2اند.  با  تحقیقی  در  واقع  تی واقع(  مقابل  در    تیافزوده 

پرورش  یمجاز و  آموزش  واقعیت  در  فناوری  کاربرد  که  دادند  افزایش  نشان  به  منجر  افزوده 

دانش میان  و همکارانآموزان میهمکاری  عنوان2019)  3گردد. هیو  با  پژوهشی   تیواقع  ( در 

گیری نمودند که ترکیب فناوری گونه نتیجهاین  شکم  یالپاراسکوپ   یافزوده و نقش آن در جراح

های درسی آموزش جراحی امری بسیار ضروری است، اما ابتدا باید یک  افزوده در برنامه واقعیت

( پژوهشی با عنوان یک 2018و همکاران )  4بستر یکپارچه برای آموزش ایجاد شود. لیتردیس

راه دور انجام دادند. در این پژوهش نشان دادند   افزوده برای یادگیری تعاملی از  فرم واقعیتپلت

یادگیری   و  خودآموزی  و  است  مناسب  دور  راه  از  یادگیری  برای  افزوده  واقعیت  سیستم  که 

افزایش می را  مارکمستقل  و همکاراندهد.  برنامه  2018)  5ماه  اثربخشی  عنوان  با  پژوهشی   )

زان در یادگیری انجام دادند. نتایج نشان  آموافزوده برای بهبود پیشرفت دانش کاربردی واقعیت

دانش عملکرد  بهداد که  یادگیری  در  واقعیتآموزان  از  استفاده  با  معناداری  بهبود  طور  افزوده 

 است. یافته

 
1 Al-Azawi  et al 
2 Huang et al 
3 Hua et al. 
4 Lytridis 
5 Markamah et al.   
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تحقیقات انجام شده در ارتباط با واقعیت افزوده از یک طرف بیانگر آن است که کاربرد آن  

های آموزشی در مسیر تحقق اهداف قابل تامل است و از طرف دیگر کمبود مطالعاتی  در نظام

کشد. لذا در این پژوهش هرچند بسیار  های آموزشی قبل از دانشگاه را به تصویر میرا در دوره

عی شد کاربرد واقعیت افزوده را در تحقق اهداف نظام آموزشی رسمی قبل از دانشگاه  محدود س

کند.   شاهد  اثبات  گذشته  دهه  چند  طی  در  ارتباطات،  و  اطالعات  فناوری  حضور  با  امروزه 

  های دیجیتال از مواد آموزشی بهاست شکلایم که موجب شدهیادگیری مبتنی بر فناوری بوده

یادگیری زبان انگلیسی نیز از این قاعده مستثنی نیست .  استفاده قرارگیردای موردطور گسترده

نرم زیادی  تولید شدهو تعداد  انگلیسی  یادگیری کلمات  برای  به طور کلی  افزار آموزشی  است. 

نوین و کاربرد آنتوسعه فناوری از ضروریهای  ترین خدمات آموزشی در  ها در آموزش، یکی 

می محسوب  حاضر  همانند  شود  حال  انگلیسی،  زبان  یادگیری  و  آموزش  در  آن  از  استفاده  و 

انگیزه موضوعات،  فراینددیگر  برای  روشای  ابتکاری  میهای  تدریس  هدفشان  های  که  باشد 

فناوری برجسته  کاربرد  دلیل  به  است.  آموزش  و  تدریس  کارایی  و کردن  آموزش  نوین در  های 

جذاب دروس  احسیادگیری،  فراگیران  و  شده  در تر  شرکت  برای  بیشتری  اطمینان  اس 

میفعالیت پیدا  فناوری  های کالس  کاربرد  به  که  است  آن  بر  قصد  پژوهش  این  در  لذا  کنند. 

های نوین به آموزش زبان انگلیسی بپردازیم و تاثیر  واقعیت افزوده به عنوان یکی از تکنولوژی 

نابراین پژوهش حاضر در قالب دو  بآموزان پایه هفتم بسنجیم.  آن را بر یادگیری، یادداری دانش

 فرضیه بیان می شود: 

اول:   بر    تیواقع  یفناورفرضیه  هفتم متوسطه در درس   هیپا  آموزاندانش  یریادگیافزوده 

 تاثیر دارد.   یسیزبان انگل

بر    تیواقع  یفناورفرضیه دوم:   هفتم متوسطه در درس   هیپا  آموزاندانش  داریادیافزوده 

 تاثیر دارد. یسیزبان انگل

 پژوهشروش

  شیاست که در آن طرح پ   یشیو از لحاظ روش، آزما  یپژوهش حاضر از نظر هدف، کاربرد

یکی  هفتم    هیآموزان پادانش  هیکل  ؛یجامعه آمار  . شدپس آزمون با گروه کنترل استفاده  -آزمون

اول آموزش و    یدر  دوره  1397-98  یلیسال تحصشهر تهران بودند که در  از دبیرستان های  

به  مشغول  تهران  شهر  نمونه  بودند.   لیتحصپرورش  روش  از  استفاده  با  آماری  در  نمونه  گیری 

نفر انتخاب گردید که به صورت تصادفی    30تعداد نمونه در این پژوهش  دسترس انتخاب شد.  
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آن  15 و  نفر  آزمایش  گروه  در  کن  15ها  گروه  در  دیگر  گرفتندنفر  قرار  گردآوری   .ترل  برای 

از  الاط پژوهش  این  )ساخته    محقق  پرسشنامهعات  حیدری  پژوهش  از  اقتباس     ( 1396با 

همچنین ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل یک  سوال بود.    20که شامل    استفاده شده

باشد  ت میبه منظور آموزش حیوانات، طراحی شده توسط شرکت آرکی  ی واقعیت افزودهبرنامه

 باشد. که تصاویر آن در شکل یک قابل مشاهده می

    

 

 واقعیت افزوده   : نمایی از برنامه 1شکل

نفر از اساتید و متخصصان گروه علوم تربیتی مرورد تاییرد قررار   12روایی پرسشنامه با نظر  

پرسشنامه یادگیری و یادداری نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ بره ضریب پایایی  گرفت و  

صرورت برود کره ابتردا از هرر دو گرروه  نیرروش اجررا بره ا.  دست آمدبه  91/0و    94/0ترتیب  

 تیرواقع  شرنیکیاپل  قیراز طر  شیبه گروه آزما  ،انگلیسیگرفته شد. سپس مباحث    آزمونشیپ 

. در دنردیبه روش معمرول توسرط معلرم آمروزش د  زیآموزش داده شد و گروه کنترل ن  ،افزوده

 یریادگی  زانی( گرفته شد تا مشیاز هر دو گروه )کنترل و آزما  یریادگیآزمون  دوره، پس  انیپا

از هر دو گرروه بره عمرل آمرد. بعرد از   یادداریآزمون  بعد از دو هفته پسآنان مشخص شود و  

و انحرراف اسرتاندارد( و آمرار   نیانگیرم  ،ی)فراوانر  یفیها با استفاده از آمار توصرداده  یآورجمع

 شد. لیتحل  جی( نتاانسیکووار لی)تحل یاستنباط
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 هایافته

 های آمار توصیفییافته

میانگین و انحراف استاندارد استفاده گردید که نتایج  هایشاخصدر بخش آمار توصیفی از 

 آن در جدول زیر آمده است: 
 : اطالعات توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش 1جدول شماره

 انحراف استاندارد  میانگین  تعداد گروه مراحل  ها مقیاس

 یادگیری 

 پیش آزمون 
 49/4 44/21 15 آزمایش 

 69/3 88/19 15 کنترل

 پس آزمون 
 73/2 77/29 15 آزمایش 

 10/4 11/25 15 کنترل

 پس آزمون  یادداری 
 73/2 77/28 15 آزمایش 

 68/3 33/24 15 کنترل

دهد. بر  یرا نشان م  یادداریو    یریادگی یرهایو انحراف استاندارد متغ  نیانگیم،  1جدول  

نمرات در   نیانگیم  شتریب  شی با گروه کنترل شاهد افزا  سهیدر مقا  ش یاساس در گروه آزما  نیا

   .میهستمتغیر   دوهر 

 گردد. های استنباطی مطالعه ارائه میدر ادامه یافته

اول:   بر    تیواقع  یفناورفرضیه  هفتم متوسطه در درس   هیپا  آموزاندانش  یریادگیافزوده 

ارائه شده    2و جدول  2پژوهش در شکل  نتایج مربوط به این فرضیه  تاثیر دارد.    ی سیزبان انگل

 است.

 
 گروه   کیبه تفک  یریادگیآزمون  و پس   شی پ  یپراکنش دادها.  2شکل
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چک  که  برای  دو  شکل  در  پراکنش  نمودار  از  رگرسیون  ضرایب  همگنی  مفروضه  کردن 

های پیش و پس آزمون یادگیری است استفاده شد. با توجه  دهنده همبستگی بین دادهنشان

توان بیان کرد که مفروضه اند بنابراین میاینکه خطوط همبستگی یکدیگر را قطع ننمودهبه  

 همگنی ضرایب رگرسیون برقرار است.

 

   و  شیآموزان در دو گروه آزمادانش   یریادگی  زانیم  سهیمقا: نتایج تحلیل کواریانس جهت  2جدول شماره  

 کنترل 

 منبع

 تغییرات

مجموع  

 مجذورات 
 آزادی   درجه

  میانگین

 مجذورات 
F 

سطح  

 معناداری 

 009/0 888/7 042/77 1 042/77 پیش آزمون 

 002/0 069/12 874/117 1 874/117 گروه 

   767/9 27 699/263 خطا 

    29 074/504 کل

 

جدول   دانش  2در  یادگیری  میزان  مقایسه  کواریانس  تحلیل  گروه  نتایج  دو  در  آموزان 

( حاکی از  069/12بدست آمده برای گروه )  Fآزمایش و کنترل نشان داده شده است. مقادیر  

توان بیان کرد که استفاده از فناوری  رد فرض صفر و پذیرش فرض مخالف دارد. بنابراین، می

آموزان پایه  ر مثبتی بر یادگیری داشته است و موجب افزایش یادگیری دانشافزوده تأثیواقعیت

 هفتم شده است.

 

بر    تیواقع  یفناورفرضیه دوم:   هفتم متوسطه در درس   هیپا  آموزاندانش  داریادیافزوده 

 ارائه شده است.  3و جدول  3نتایج مربوط به فرضیه در شکل تاثیر دارد.  یسیزبان انگل
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 گروه   کیبه تفک  یادداریآزمون  و پس   شی پ  یهاه پراکنش داد.  3شکل  

چک  که برای  سه  شکل  در  پراکنش  نمودار  از  رگرسیون  ضرایب  همگنی  مفروضه  کردن 

آزمون یادداری است استفاده شد. با توجه به  های پیش و پسدهنده همبستگی بین دادهنشان

ننموده قطع  را  یکدیگر  همبستگی  خطوط  می  اند؛اینکه  مفروضه بنابراین  که  کرد  بیان  توان 

 همگنی ضرایب رگرسیون برقرار است.

و    شیآموزان در دو گروه آزمادانش   یادداری  زانیم  سهیمقا: نتایج تحلیل کواریانس جهت  3جدول شماره

 کنترل 

 منبع تغییرات
مجموع  

 مجذورات 

درجه  

 آزادی 
 F میانگین مجذورات 

سطح  

 معناداری 

 011/0 556/7 463/64 1 463/64 پیش آزمون 

 001/0 686/12 232/108 1 232/108 گروه 

   532/8 27 352/22230 خطا 

    29 963/442 کل

آموزان در دو گروه آزمایش و  نتایج تحلیل کواریانس مقایسه میزان یادداری دانش  3در جدول

داده شده نشان  مقادیر  کنترل  )  Fاست.  گروه  برای  آمده  فرض  686/12بدست  رد  از  حاکی   )

می بنابراین،  دارد.  مخالف  فرض  پذیرش  و  فناوری صفر  از  استفاده  که  کرد  بیان  توان 

تأثیرواقعیت دانش  افزوده  یادداری  افزایش  موجب  و  دارد  یادداری  بر  هفتم مثبت  پایه  آموزان 

 شده است. 
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 گیری بحث و نتیجه  

از فرضیه    درس زبان    یریادگی افزوده در    تیواقع  یفناوراین پژوهش این بود که    هاییکی 

پادانشانگلیسی   تأث  هیآموزان  به    است.  رگذاریهفتم  توجه   توانیم   انسیکوار  لیتحل  جینتابا 

فناور   انیب از  استفاده  که  تأث  تیواقع  یکرد  افزا  ریافزوده  موجب  و   ی ریادگیش  یمثبت 

پادانش سنت  هیآموزان  روش  به  نسبت  است.  یهفتم  ی  هاافتهیبا    قیتحق  نیا  جینتا  شده 

صرام1396)یدریح )  ی(،  همکاران  ل1395و  همکاران  سیتردی(،  و  مارک  ،(2018)  و  ماه 

( نادولنی(2018همکاران  و  استپا  می  (2014)  2یتساو  چنگ  و    (2015)  1،    باشد. همسو 

( نشان دادند که سیستم واقعیت افزوده برای یادگیری از راه دور 2018لیتردیس و همکاران )

ماه و همکاران   مارکدهد. همچنین  مناسب است و خودآموزی و یادگیری مستقل را افزایش می

داد2018) نشان  دانش  ند(  عملکرد  در  که  معناداربه   یریادگیآموزان  از    یطور  استفاده  با 

ترین مزیت واقعیت افزوده  با توجه به دستاوردهای محققان مهم  .استافتهیوده بهبود  افزتیواقع

محیط ایجاد  در  آن  فرد  به  منحصر  اشیاء توانایی  ترکیب  از  استفاده  با  ترکیبی  آموزشی  های 

، به  کندمیتر درون تصاویر غرق  تر و راحت مخاطب را هرچه طبیعی و    دیجیتال و فیزیکی است

آموزان و هم فاده از این تکنولوژی در آموزش هم در سطوح پایین برای دانش همین دلیل است

می دانشجویان  برای  باالتر  تکنولوژی؛ سطوح  پیشرفت  با  امروزه  شود.  واقع  مفید  بسیار  تواند 

 یکی ازآموزان،  وری واقعیت افزوده در آموزش جهت ارائه مطالب درسی به دانشااستفاده از فن

 .  آیدشمار میبهو آموزش تدریس خوب های روش

فرضیه از  دیگر  که  یکی  بود  این  پژوهش  در    ت یواقع  یفناورهای  زبان    یادداریافزوده  درس 

پادانش است.  هیآموزان  میزان   هفتم متوسطه موثر  مقایسه  تحلیل کواریانس  نتایج  به  توجه  با 

آموزان، می دانش  و  یادداری  مثبت  تأثیر  افزوده  واقعیت  فناوری  از  استفاده  بیان کرد که  توان 

موجب افزایش یادداری دانش آموزان پایه هفتم نسبت به روش قبل شده است. لذا تأثیرگذاری  

ب یادداری  بر  افزوده  واقعیت  فناوری  با  نتیجهآموزش  پژوهشا  همسو  1396حیدری)  ی   )

افزوده در  (، در پژوهش خود نشان داد که استفاده از فناوری واقعیت1396حیدری )  باشد.می

آموزان سال اول تجربی در مبحث درس آناتومی مؤثر بوده و موجب افزایش یادداری در دانش

 
1 Estapa & Nadolny 
2 Cheng & Tsai 
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ای  است.آناتومی شده از  استفاده  انجام شده،  پژوهش  نتایج  بودن طبق  دارا  دلیل  به  فناوری  ن 

ترکیب واقعیت و مجاز، تعامل بالدرنگ، ثبت در فضای سه بعدی و بدیع و  هایی چون  ویژگی

غیره   و  بودن  دانشمیجذاب  یادداری  یادگیری،  تحریک  تواناییتواند در  تقویت  و  شان  آموزان 

شخصی  یادگیری  فرایند  در  مشارکت  ع   برای  فناوری  این  باشد.  مؤثر  آنالقهبسیار  را ی  ها 

آن به  و  این  کند مدت طوالنیها کمک میتحریک  اساس  بر  نگهداری کنند.  را  اطالعات  تری 

کند چرا  آموزان ایجاد میمضاعفی برای دانش  مطالعات، استفاده از فناوری واقعیت افزوده انگیزه

آن میکه  تشویق  مجازی  عناصر  با  تعامل  و  یادگیری  تجربه  برای  را  واقعیت    درکند.  ها  واقع 

کرد.  آسان  ؛افزوده مشاهده  را  آن  توان  نمی  مسلح  غیر  چشم  با  که  است  رویدادهایی  کردن 

دانش انگیزه  میبنابراین  افزایش  را  آنآموزان  به  و  بدهد  در  مهارتهها  آوردن  بهتر  دست  های 

و    گیردتر صورت می طور که مطالعات نشان داده یادگیری سریع . همچنین همانکندکمک می

دانش تحصیلی  اشتیاق  بر  که  تأثیری  دلیل  آن به  یادداری  در  نتیجه  در  دارد  نیز آموزان  ها 

 گردد.  تأثیرات بیشتری دارد و موجب درک بهتری از موضوع می

هایی ابزاری همچون آشنایی محدود معلمان با کاربرد فناوری واقعیت  این پژوهش با محدودیت

اپلیک بودن  محدود  و  کالس  در  واقعیت  افزوه  فناوری  با  مرتبط  داخلی  افزارهای  نرم  و  یشن 

با  ی استفاده از فناوری واقعیت افزوده همراه بود.  آموزان با نحوهافزوده و آشنایی محدود دانش

تجز  جینتا  یبررس از  تاداده  لیوتحلهیحاصل  و  ارائه    ریز  شنهاداتیپ   هاه یفرض  یمعنادار  د ییها 

 :  شودیم

های واقعیت افزوده متناسب با محتوای دروس در  اپلیکیشنطراحی و تهیه کتاب و   •

 ی فراگیران در سطوح مختلف آموزشی.مقاطع مختلف تحصیلی به منظور استفاده

دوره • کالسبرگزاری  در  افزوده  واقعیت  فناوری  کاربرد  آموزشی  منظور های  به  ها 

 افزایش کارایی آموزش و یادگیری فراگیران. 

واقعی • فناوری  کاربستن  و  به  آموزش  کردن  راستای جذاب  در  آموزش،  در  افزوده  ت 

 یادگیری. 

واقع  ریتاث  یبررس • بر    تیفناوری  نآدانش  رییادگی افزوده  با  در    ژه یو  ازهاییموزان 

 .یلیتحص مختلف  هاییهدروس و پا



 1400  پاییز و زمستان ،15شماره ،هفتمدوره               در آموزش علوم تربیتی و مشاوره    پویش  فصلنامهدو

102 

زم • در  واقع  ریتأث  نهیپژوهش  سرعت    تیفناوری  و  مطلب  درک  بر   ری یادگیافزوده 

 . ژهیو  ازهایی آموزان با ندانش عادی و آموزاندانش

زم  • در  آموزشبازی  ریتأث  ینهیپژوهش  واقع  یمبتن  یهای  فناوری  در    تیبر  افزوده 

 . یلیتحص اق یو اشت ادداریی ری،یادگیهمچون  ییهامؤلفه

زم • در  واقع  ری تأث  یبررس  ینهیپژوهش  درگ  تیفناوری  بر    ،یلیتحص  رییافزوده 

 .رییادگی آموزان با اختالالت عادی و دانش آموزاندانش زشیو انگ تیخالق
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