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 فناوری از استفاده تأثیر بررسی حاضر پژوهش انجام از هدف
 در هفتم پایه آموزاندانش تحصیلی اشتیاق بر افزودهواقعیت
 آموزاندانش کلیه آماری؛ جامعه. است انگلیسی زبان درس
 1397-98 تحصیلی سال در که بودند تهران شهر هفتم پایه
 تهران شهر وپرورشآموزش اول دوره های-دبیرستان در

 روش از استفاده با آماری نمونه. بودند تحصیل به مشغول
 پژوهش این اجرای. شد انتخاب ساده تصادفی گیری نمونه

 و آزمایش گروه دو با آزمونپس-آزمونپیش نوع از آزمایشی،
 که گردید انتخاب نفر 30 پژوهش این در نمونه تعداد. بود گواه
 شیوه به آموزش گروه نفره 15 گروه دو در تصادفی صورت به

 ابزار. گرفتند قرار سنتی روش به آموزش گروه و افزودهواقعیت
 اشتیاق پرسشنامه شامل پژوهش این در اطالعات آوریجمع

 روایی. بود( 2004)پاریس و بلومنفیلد فردریکز، تحصیلی
 این متخصصان و اساتید توسط تحصیلی اشتیاق پرسشنامه

 با نیز آزمون این پایایی ضریب و است شده تأیید حوزه
 روش. است آمده دستبه 66/0 کرونباخ آلفای روش از استفاده

 بر لیتحصی اشتیاق آزمونپیش ابتدا که بود صورت این به اجرا
 مباحث سپس. شد اجرا گواه و آزمایش هایگروه اعضای روی

 افزوده،واقعیت اپلیکیشن طریق از آزمایش گروه به انگلیسی،
 معلم توسط معمول روش به نیز گواه گروه و شد داده آموزش
 اجرا تحصیلی اشتیاق آزمونپس دوره، پایان در. دیدند آموزش
 کوواریانس تحلیل آماری مونآز از هاداده تحلیل برای. گردید
 هاییافته طبق. شد استفاده( ANCOVA)متغیره یک

 و آزمایش هایگروه در تحصیلی اشتیاق میانگین بین پژوهشی
 گفت توانمی بنابراین. داشت وجود داریمعنی اختالف گواه

 تحصیلی اشتیاق در افزودهواقعیت فناوری از استفاده
 .است تأثیرگذار انگلیسی زبان درس در هفتم پایه آموزاندانش
 فناوری تحصیلی، اشتیاق افزوده،واقعیت :های کلیدی:واژه

 انگلیسی زبان آموزشی،
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Abstract 

 

This study was conducted to study the impact of 
augmented reality technology on academic 
passion of seventh grade students in the English 
language course in the high schools of Tehran. 
The present study is a quantitative research that 
uses quasi-experimental method with pretest-
posttest design with experimental and control 
groups as research method. The statistical 
population of this study consisted of all 7th grade 
female students in district 5 of Tehran who were 
studying in the academic year of 2018-2019. The 
simple random sampling method was used to 
select seventh grade female students in one of the 
schools in Tehran. The sample consisted of 30 
students who were randomly divided into two 
groups of 15 and assigned to the experiment and 
control groups. Data collection instrument 
included Fredricks, et al.’s (2004) Academic 
Passion Scale. An augmented reality program 
designed by ARKIT Company was also used. The 
validity of the questionnaire was assessed by 
some experts and its reliability was estimated via 
Cronbach’s alpha (.66). Covariance was used for 
data analysis. The results of data analysis showed 
that the use of Augmented Reality Technology 
had a positive and significant effect on academic 
passion of seventh grade female students in 
English language course. According to the 
research findings, it is suggested that teachers use 
augmented reality technology in their classroom 
to increase student academic passion. 
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 مقدمه

یکی از ضروریات امروزه جامعه جهانی، یادگیری زبان انگلیسنی اسنت زینرا ارتباطنات بنین المللنی،       

سنازی در  های کابردی و موارد دیگر که با گسنترش رونند جهنانی   برنامه تجارت جهانی، علوم جدید،

هنا و اطالعنات در دوره   پنذیرد. حجنم بنا یی از داده   ارتباط است، همگی به زبان انگلیسی انجام منی 

کنونی، نیاز بشر را برای فراگیری یک زبان بین المللنی صند دنندان کنرده اسنت. در کشنور منا بنا         

های زیادی را بنه ینادگیری   و دانشجویان از دوران دبیرستان تا دانشگاه سال آموزانکه دانشوجودی

اند در حد قابل قبولی از اینن زبنان اسنتفاده کننند.     اند ولی هنوز هم نتوانستهزیان انگلیسی پرداخته

هایی است که آموزان نیست؛ بلکه مشکل در روشهای دانشهوشی و تواناییالبته این مشکل در بهره

(. از د یل عندم  1390ایم به نتیجه مطلوب دست پیدا کنیم )زراعتی، ها ما نتوانستهکاربردن آنهبا ب

توان به عندم اسنتفاده از تکنولنو ی در آمنوزش، اسنتفاده از      آموزان به زبان انگلیسی میعالقه دانش

املی از هنا و عنو  های درس، معلم محور بودن کالستدریس، یکنواختی کالس های منسوخ شدهروش

امروزه در بیشنتر مندارس منا تندریس بنه       (. در واقع1395این قبیل اشاره کرد )غفاری و همکاران، 

آمنوزان  باشد که با این روش کم کنم ذهنن داننش   معنای انتقال معلومات از ذهن معلم به شاگرد می

از این آموختنه  آموزانها متناسب نیست و کم کم دانششود که با نیازهای آنانباشته از مطالبی می

نمایند و دنین یادگیری نه تنهنا در سنازندگی، نقنش منوثری را ایفنا      های خود احساس کسالت می

هنای  نماید لذا روشهای علمی را نیز فراهم میکند؛ بلکه زمینه رکود علمی و دلزدگی از فعالیتنمی

ت؛ بننابراین تغیینر   وجه پاسخگوی نیازهای عظیم امنروزی جوامنع نیسن   کنونی در مدارس ما به هیچ

های ( و ارائه محتوا با فناوری1395، عفریان آراستی، سفیدگر وروش آموزش و یادگیری در مدارس )

هایی وجود دارد که با استفاده از تجنارب  حلجدید و در فضای یادگیری جدید یک ضرورت است. راه

عاملی و جذاب تغییرات بزرگنی  های کاربردی تلفن همراه و محتوای تیادگیری سنتی به همراه برنامه

در یادگیری ایجاد شود. البته به غیر از یادگیری جنذاب و سنرگرم کنننده، نیناز بنه خنارا شندن از        

یادگیری دیجیتالی )سیستم مدیریت یادگیری( و نزدیک شدن به دنینای واقعنی وجنود دارد کنه بنا      

هایی است کنه  ده یکی از این فناوریافزو(. واقعیت2017، 1پذیر خواهد شد )باسوافزوده امکانواقعیت

دهد ترکیبی از دنیای واقعی و مجازی را در ینک دسنتگاه تلفنن همنراه ینا      آموزان اجازه میبه دانش

افنزوده یکنی از   تبلت داشته باشند و به یادگیری در یک محنیط ینادگیری دلخنواه برسنند. واقعینت     

وپرورش مورد استفاده قرار گرفته اسنت و  های فناورانه است که در زمینه آموزشجدیدترین پتانسیل

- -مطالعات مختلفی در دندساله اخیر با توجه به توانایی این ابزار در ایجاد فضای قدرتمند آموزشی

ها خلنق  های مختلف علمی و در سنین متفاوت انجام پذیرفته است که در اکثر آنیادگیری در حوزه

پرورش خالقیت، کاهش بارشناختی، قندرت تحلینل و   آموزی، دانش، بهبود وضعیت تحصیلی، مهارت
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(. براسناس  2018، 1خلق ایده در وضعیت بهتری نسبت به روش سنتی قرار دارد )رونهورن و جانسن

های نوین در نظام تعلیم و تربیت رسمی وپرورش، استفاده هوشمندانه از فناوریسند بنیادین آموزش

عدالت آموزشی و تربیتی در نقناط مختلنف کشنور و    عمومی به منظور گسترش و تأمین همه جانبه 

هایی که حناوی  خصوص نقاط محروم از ضروریات است. ارائه الکترونیکی اطالعات و محتوای کتاببه

تواند جایگزینی مناسب برای ابزار آزمایشنگاهی و کارگناهی   های مختلف هستند، میابزارها و دستگاه

هنای  ها و آزمایشگاههایی که به کارگاهخصوص آنآموزان، بهبه منظور بهبود یادگیری و اشتیاق دانش

، اشنرفی پیربابایی و علینزاده  ،محمدیساکیانسیسی، مجهز دسترسی ندارند، محسوب گردد )جعفری

1396.) 

افزوده، ترکیب دنیای واقعی با اشیاء مجازی است، که به نظر، یک دید پیشرفته از محیط واقعیت

افتند، یعننی   (. دیزی که در این تکنولو ی اتفاق منی 583: 2001، 2ی، نوابان سدهد ) نگ، جیمی

قرار دادن اشیاء مجازی گرافیکی بر روی تصویری مستقیم یا غیرمستقیم و زنده از محیط واقعی )گو 

تواند میزان حواس کاربران را در جهات مختلنف تحنت   افزوده می(. واقعیت257: 2011، 3و لی و داو

سیسنی و همکناران،   ها شنود )جعفنری  ده و به تبع آن موجب افزایش حس حضور در آنتأثیر قرار دا

آمنوزان از طرینق   تواند به عنوان ساختارهای پشتیبانی برای یادگیری داننش ( این فناوری، می1396

توسعه منطقه تقریبی رشد کمک کند. با توجه به محیط یادگیری تعاملی و ابزار بصنری ارائنه شنده    

تری در توسعه دانش خود دارنند )رونهنورن و جانسنن،    آموزان نقش فعالافزوده، دانشتوسط واقعیت

ای را فراهم افزوده با ترکیب واقعیت و مجاز، امکان درک مفاهیم پیچیده(. به طور کلی واقعیت2018

و همکناران،   4های مرسوم؛ قابل فهم و یادگیری نیست )هورستآورد که به طور معمول و با روشمی

ها کناربران را بنه   توانند ساعتهایی مثل جذاب بودن میهای نوین آموزشی با ویژگی(. فناوری2021

هنای  صورت مستقیم و یا غیرمستقیم به یادگیری مشغول سازند. همچنین اینن فنناوری موجودینت   

اصنلی آن   کنند و ویژگنی  دنیای واقعی را با اجسام گرافیکی تولید شده توسط کامپیوتر ترکینب منی  

، 5دهند )جرویمنکنو  بالدرنگ بودن آن است که تشخیص، ردیابی و تعامل را در زمان واحد انجام منی 

های متن، تصنویر، نمنایش ویندئویی در دنینای     افزوده اطالعات را در قالب(. همچنین واقعیت2012

های جدیند در فضنای آمنوزش باعنث     (. استفاده از تکنولو ی2013، 6کند )کریجفیزیکی ترکیب می

شنود کنه   آموزان باعنث منی  شود و اشتیاق تحصیلی دانشآموزان میایجاد اشتیاق تحصیلی در دانش

 (. 2011، 7های تحصیلی مشارکت بیشتری داشته باشند )لی و لرنرها در فعالیتآن
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ان ینادگیری فراگینر   کنننده بیننی شنود کنه پنیش   اشتیاق تحصیلی متغیر مهمنی محسنوب منی   

(، و اثرگذاری آن بر دامنه وسیعی از پیامدهای جوانی تاییند شنده   2017، 1یابل، ویرتز وب-)الوارزاست

اشتیاق تحصیلی به عنوان یک راه برای بهبود  (.2012، 3؛ هوفس2013، 2ارو-است )آپادیایا و سالمال

ها در آموزان به منظور افزایش انگیزه و مشارکت آننارضایتی و همچنین جلوگیری از خستگی دانش

تواند جهت افزایش سطح موفقیت دانشجویان و رسیدن ی تحصیلی است، از طرف دیگر میهافعالیت

اشتیاق یک اصطالح پیچیده  (.2016، 4به خودپنداره مثبت مورد نظر قرارگیرد )الرشیدی، فان و نگو

گیرد )الرشیدی، فنان  آموزان یعنی انگیزه، شناخت و رفتار را در برمیاست که الگوهای مختلف دانش

اشتیاق را به عنوان فرایند کنار کشیدن از تحصنیل، بریندن از قنوانین و    (. اصطالح عدم2016نگو، و 

کنند. این تعرینف بنه طنور کلنی     گیری از مدرسه تعریف میمقررات دانشگاه و کاهش تالش و کناره

رسند  یکند. بنابراین به نظنر من  انداز رفتاری بررسی میتظاهرات عدم اشتیاق دانشجو را از یک دشم

دانشجو در کالس است )بالفانز، هرزوگ و  5کننده عدم شرکت فیزیکیکه عدم اشتیاق اصو ً منعکس

تفاوتی است که بنر تنالش نکنردن و    (. نقطه مقابل اشتیاق تحصیلی، عدم درگیری یا بی2007، 6ایور

اق تحصنیلی  نداشتن مداومت اشاره دارد و به صورت عدم تنش و رها کردن تکلیف دارد. فقدان اشتی

گذاری  زم و کافی برای تکالیف درسی خنود انجنام ندهنند و    آموزان سرمایهشود که دانشباعث می

هیجانات منفی از قبیل خستگی، غمگینی و احساس کسالت را تجربنه نماینند )بنه نقنل از اسنکینر،      

ینادگیری  آموزان به مدرسه متغیر مهمنی اسنت کنه بنرای     (. اشتیاق دانش2009، 7کیندرمن و فورر

(. تنا  2008، 8شود )زینگیرحیاتی است، تا جایی که از آن به عنوان یک منادی مهم یادگیری یاد می

افزوده در آمنوزش انجنام شنده اسنت. بنه      کنون تحقیقات زیادی در زمینه استفاده از فناوری واقعیت

فننناوری ( در پژوهشننی بننا عنننوان تنناثیر 1398) زوارکننیمقننامی، و زارعننی مشعشننی،عنننوان مثننال 

گوننه نتیجنه  آموزان اینصیلی دانشگیری از مدل آموزشی مریل بر پیشرفت تحافزوده با بهرهواقعیت

افنزوده آمنوزش دینده    آموزانی که با روش نرم افزار واقعینت گیری کردند که پیشرفت تحصیلی دانش

ی برخوردار بودنند.  هایی که با روش سنتی آموزش دیده بودند از عملکرد بهتربودند در مقایسه با آن

افزوده بر پیشنرفت تحصنیلی و   تاثیر فناوری واقعیت( در پژوهشی با عنوان 2020و همکاران ) 9ایبانز

آموزان مدارس دولتی و خصوصی مکزیک در درس هندسه دوره راهنمایی نشنان دادنند   انگیزه دانش

آزمنون  کنند در پنس فاده میافزوده استهای یادگیری مبتنی بر واقعیتآموزانی که از محیطکه دانش
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های تحقینق  اند. بنابراین یافتهاند، گرفتهنمرات با تری نسبت به کسانی به روش سنتی آموزش دیده

توان به عنوان ینک محنیط ینادگیری منوثر     افزوده میدهد که در مکزیک از فناوری واقعیتنشان می

صوصنی بنرای تمنرین اصنول اولینه      آموزان مقطع راهنمایی مدارس دولتنی و خ برای کمک به دانش

( پژوهش مروری با موضنوع تناثیر اسنتفاده از    2019) 1آنافی، حکیم و روهندی .هندسه استفاده کرد

ای کنه در حنوزه   مقالنه  30اند. در این پژوهش افزوده در فضای آموزشی انجام دادههای واقعیتبرنامه

کنند. نتنایج اینن    شده اسنت را منرور منی   افزوده در یادگیری در تمام سطوح آموزشی منتشر واقعیت

افزوده در محیط آموزشی، افزایش توانایی تفکر، ترین نقش واقعیتدهد که برجستهپژوهش نشان می

( پژوهشی با عنوان افزایش ینادگیری و اشنتیاق بنرای    2018و همکاران ) 2زو. باشددرک و انگیزه می

اشنتباهات آزمایشنگاهی در   اند با توجه بنه اینکنه   دادهانجام  افزودهایمنی آزمایشگاه با برنامه واقعیت

بنرای   افنزوده ها د ر خسارت شده است. در این پژوهش، یک برنامه واقعینت ها باعث میلیوندانشگاه

هنای  اند که در مقایسه با آمنوزش افزایش تجربه یادگیری و اشتیاق برای ایمنی آزمایشگاه تهیه کرده

کنند تنا ینک محنیط     افزوده شرایطی را فراهم میافزار واقعیته، نرمهای یک طرفمبتنی بر سخنرانی

توانند به طور فیزیکنی در آزمایشنگاه حرکنت    آموزان مییادگیری تعاملی ایجاد شود که در آن دانش

طبننق نتننایج ایننن پننژوهش اسننتفاده از  .کنننند تننا در شننرایط ایمننن، دروس آزمایشننگاه را بیاموزننند

تننوران، مننرال و  یننادگیری و اشننتیاق در یادگیرننندگان شننده اسننت. افننزوده باعننث افننزایشواقعیننت

افزوده تلفن همراه در آموزش جغرافیا: دسنتاوردها،  تأثیر واقعیت( پژوهشی با موضوع 2018)3ساهین

نتنایج مطالعنه نشنان داد کنه      انند. انجنام داده  هنای دانشنجویان دانشنگاه   بارهای شناختی و دیندگاه 

دهند و  دهد و سطح بار شنناختی آنهنا را کناهش منی    یلی را افزایش میپیشرفت تحص افزوده،واقعیت

تنوان اههنار داشنت کنه     مثبت بود. در نتیجه، می افزودهآموزان در مورد فناوری واقعیتدیدگاه دانش

، سفر .افزوده یک ابزار مفید برای آموزش جغرافیا، به ویژه مباحث  ئومورفولو ی استواقعیت فناوری

افزوده در آموزش های واقعیتاثربخشی استفاده از برنامه( پژوهشی با عنوان 2016)4یالجفر و الیوسف

داری اند. نتایج نشان داد از نظر آماری تفاوت معننی الفبای انگلیسی به کودکان مهدکودک انجام داده

 هنا بنا  افنزوده در مینزان تعامنل آن   بین گروه آموزش به روش سنتی و گروه آموزش به شیوه واقعیت

افزوده نمرات آنها درس الفبای انگلیسی به نفع گروه آزمایشی وجود داشت و آموزش به شیوه واقعیت

در آزمون الفبای انگلیسی را افزایش داد و بین تعامل کودکان با درس الفبای انگلیسی و نمرات آنهنا  

لطان و سنن .رابطننه معننناداری مشنناهده شنند افننزودهواقعیننت در آزمننون الفبننای انگلیسننی در گننروه

هدف از اند. افزوده در آموزش رسمی انجام دادهاستفاده از واقعیت( پژوهشی با عنوان 2016)5ارسالن

افزوده به ویژه در زمینه آمنوزش  این پژوهش مروری جامع از تحقیقات مرتبط در مورد ههور واقعیت

                                                           
1. Annafi, Hakim, & Rohendi 

2. Zhu 

3. Turan., Meral, & Sahin 
4. Safar, Al-Jafar, & Al-Yousefi 

5. Saltan, & Arslan 
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شنارکت، انگینزه و   های این بررسی شواهدی از بهبود عملکرد تحصنیلی، افنزایش م  یافته .رسمی بود

انند،  افزوده اسنتفاده شنده  واقعیت هایها از برنامههای آموزشی آنآموزانی که در محیطرضایت دانش

 دهد.ارائه می

آمنوزان  افزوده بر اشتیاق تحصیلی دانشدر این پژوهش درس زبان انگلیسی برای بررسی واقعیت

ان بسیاری در آن با دالش مواجه هسنتند  آموزهایی که دانشانتخاب شده است درا که یکی از درس

دهند، زبنان انگلیسنی اسنت. بنه طنور رسنمی در       و نسبت به یادگیری آن از خود اشتیاق نشان نمی

زبان انگلیسی در کشور ما به شود. هفتم شروع می مدارس ایران آموزش دروس زبان انگلیسی از پایه

ین زبان در سراسنر جهنان، بنه عننوان زبنان      شود در صورتی که اهمیت اعنوان زبان دوم تدریس می

اند که در آینده به این زبان نیاز نخوانند  آموزان ایرانی، بر این عقیدهالمللی بسیار زیاد است. دانشبین

آموزان به زبنان  اندازند. از د یل عدم اشتیاق دانشداشت؛ لذا یادگیری زبان انگلیسی را به تعویق می

تدریس،  های منسوخ شدهستفاده از تکنولو ی در آموزش، استفاده از روشتوان به عدم اانگلیسی می

ها و عواملی از این قبیل اشناره کنرد. امنروزه بنا     های درس، معلم محور بودن کالسیکنواختی کالس

حضور فناوری اطالعات و ارتباطات، در طی دند دهه گذشنته شناهد ینادگیری مبتننی بنر فنناوری       

ای منورد اسنتفاده   طنور گسنترده  های دیجیتال از مواد آموزشی بهاست شکلایم که موجب شدهبوده

افنزار آموزشنی   قرارگیرد. یادگیری زبان انگلیسی نیز از این قاعده مستثنی نیست و تعداد زیادی ننرم 

هنا  های نوین و کاربرد آناست. به طور کلی توسعه فناوریبرای یادگیری کلمات انگلیسی تولید شده

شنود و اسنتفاده از آن   ترین خدمات آموزشی در حال حاضر محسوب منی یکی از ضروری در آموزش،

هنای ابتکناری   ای بنرای فراینند  در آموزش و یادگیری زبان انگلیسی، همانند دیگر موضوعات، انگینزه 

کردن کارایی تدریس و آموزش است و به موجب آن باشد که هدفشان برجستههای تدریس میروش

هنای ننوین در آمنوزش و    یابد. به دلیل کناربرد فنناوری  آموزان نیز افزایش میدانش اشتیاق تحصیلی

هنای  تر شده و فراگیران احساس اطمینان بیشتری برای شنرکت در فعالینت  یادگیری، دروس جذاب

کننند. لنذا در اینن پنژوهش قصند بنر آن اسنت کنه بنه اثربخشنی کناربرد فنناوری             کالس پیدا منی 

های نوین در آموزش زبان انگلیسی بپردازیم و تاثیر آن را بر ن یکی از تکنولو یافزوده به عنواواقعیت

 آموزان پایه هفتم بسنجیم.اشتیاق تحصیلی دانش

 

 شناسیروش

آزمون بنا دو  پس-آزمونآزمایشی با طرح پیشپژوهش حاضر از نوع تحقیقات کمی است که با روش 

آموزان پایه هفتم منطقه پنج شهر تهنران  گروه آزمایش و گواه انجام شد. جامعه آماری را کلیه دانش

وپنرورش شنهر   اول آمنوزش  هنای دوره در دبیرستان 1397-98داد که در سال تحصیلی تشکیل می

تصنادفی سناده انتخناب    گینری  نمونه آماری با استفاده از روش نمونهتحصیل بودند. تهران مشغول به

هنا در گنروه   نفنر آن  15که به صورت تصنادفی  نفر انتخاب شد  30تعداد نمونه در این پژوهش  شد.
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آوری اطالعنات در اینن پنژوهش،    ابنزار جمنع  نفر دیگر در گنروه گنواه قنرار گرفتنند.      15آزمایش و 

این پرسشنامه دارای  ( بود.2004) 1پرسشنامه مقیاس اشتیاق تحصیلی فردریگز، بلومنفیلد و پاریس

مقیاس رفتناری، عناطفی و شنناختی را در مینان فراگینران      ها سه خردهگویه است؛ که این گویه 15

 10تنا   5مقیناس اشنتیاق رفتناری و سنوا ت     مربوط بنه خنرده   4تا  1کنند. سؤا ت گیری میاندازه

مقیناس اشنتیاق   ردهنینز مربنوط بنه خن     15تنا   11مقیاس اشتیاق عاطفی و سوا ت مربوط به خرده

است که از هرگز تا تمام اوقات را شامل  5تا  1ها دارای نمرات شناختی است. پاسخ هر کدام از گویه

گزارش نمودنند )فردریگنز و    86/0( ضریب پایایی این مقیاس را 2004شود. فردریگز و همکاران )می

تخصصنان اینن حنوزه تأییند     توسط اسناتید و م  روایی پرسشنامه اشتیاق تحصیلی(. 2004همکاران، 

 66/0هنا  کرونبناخ در پنژوهش آن  . پایایی آزمون اشنتیاق تحصنیلی نینز بنه روش آلفنای      شده است

( بنه  1394(. پایایی کل این پرسشنامه در پژوهش صفری و همکاران )2015)عباسی و همکاران، بود

طراحنی شنده توسنط     افزودهواقعیت محاسبه شد. همچنین از یک برنامه 74/0روش آلفای کرونباخ 

که مراحل کار با این اپلیکیشن به شنرح زینر   شرکت آرکیت به منظور آموزش حیوانات استفاده شد، 

 است:

 کنیم.ابتدا برنامه را بر روی تلفن همراه نصب می( 1

شود. با گرفتن دوربین روی کاغذ که مربوط با اجرای اپلیکیشن، دوربین گوشی شما فعال می( 2

شود و صدای آن نات است، تصویر حیوانات به صورت سه بعدی نمایش داده میبه آموزش حیوا

 شود.حیوان در تصویر و بیان صحیح انگلیسی آن کلمه نیز پخش می

های موجود های مختلف، زوم کردن و استفاده از دیگر گزینهبا حرکت دادن گوشی در جهت( 3

مند شوید که شامل دیدن ن اپلیکیشن بهرهتوانید از دیگر امکانات آموزشی ایدر اپلیکیشن می

 های مختلف حیوانات را مشاهده کند.تواند با حرکات دست قسمتتصاویر است و یادگیرنده می

 
 

 افزودهواقعیت ( نمایی از برنامه1شکل )

                                                           
1. Fredricks, Blumenfeld, & Paris 
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های آمار توصیفی )میانگین و انحراف ها از شاخصدر این پژوهش به منظور تجزیه و تحلیل داده

های آمار استنباطی )تحلیل کوواریانس( استفاده شد و در نهایت اطالعات و همچنین شاخص معیار(

روش اجرا به این مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.  SPSSگردآوری شده با استفاده از نرم افزار 

از آزمون گرفته شد. سپس مباحث انگلیسی، به گروه آزمایش صورت بود که ابتدا از هر دو گروه پیش

افزوده، آموزش داده شد و گروه گواه نیز به روش معمول توسط معلم طریق اپلیکیشن واقعیت

آزمون از دو گروه گرفته شد تا نتایج دوگروه مقایسه و در پایان دوره آموزشی، پس آموزش دیدند.

نان تحلیل شود. در این پژوهش به مالحظات اخالقی نیز توجه شد؛ بدین معنی که به محققان اطمی

کنندگان محرمانه خواهد داده شد که نتایج بدون نام ارائه خواهد شد و اطالعات شخصی شرکت

ای از پژوهش که بخواهند کنندگان این اختیار داده شده بود تا در هر دورهماند. همچنین به شرکت

 توانند از ادامه حضور در پژوهش انصراف دهند. می

 

 هایافته

میانگین و انحراف استاندارد استفاده گردیند کنه نتنایج آن در     هایشاخصدر بخش آمار توصیفی از 

 جدول زیر آمده است: 
 اطالعات توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش (1) جدول

 انحراف استاندارد میانگین تعداد گروه مراحل متغیر

اشتیاق 

 تحصیلی

 آزمونپیش
 61/6 48 15 آزمایش

 92/10 80/45 15 گواه

 نآزموپس
 16/6 33/51 15 آزمایش

 70/7 33/49 15 گواه

دهد. بر این اساس (، میانگین و انحراف استاندارد متغیر اشتیاق تحصیلی را نشان می1جدول )

در گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه شاهد افزایش بیشتر میانگین نمرات در اشتیاق تحصیلی 

 هستیم. 

آموزان پایه هفتم افزوده بر اشتیاق تحصیلی دانشوری واقعیتجهت بررسی این مساله که آیا فنا

( ANCOVAدر درس زبان انگلیسی تاثیر دارد یا نه از آزمون تحلیل کوواریانس یک متغیره )

 ( ارائه شده است.2استفاده شد که نتایج مربوطه در جدول )

دهنده همبستگی کردن مفروضه همگنی ضرایب رگرسیون از نمودار پراکنش که نشانبرای دک

آزمون یادگیری است استفاده شد. با توجه به اینکه خطوط آزمون و پسهای پیشبین داده

 همبستگی یکدیگر را قطع ننمودند بنابراین مفروضه همگنی ضرایب رگرسیون برقرار است.
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 ایش و گواهآموزان در دو گروه آزمنتایج تحلیل کواریانس جهت مقایسه اشتیاق تحصیلی دانش (2) جدول

منبع 

 تغییرات

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح 

 معناداری
 اندازه اثر

312/89 آزمونپیش  1 312/89  780/5  023/0  176/0  

456/272 گروه  1 456/272  632/17  000/0  395/0  

208/417 خطا  27 452/15     

388/877 کل  29     

آموزان در دو گروه س مقایسه میزان اشتیاق تحصیلی دانش( نتایج تحلیل کواریان2در جدول )

( حاکی از رد فرض 632/17بدست آمده برای گروه ) Fآزمایش و گواه نشان داده شده است. مقادیر 

افزوده تأثیر توان گفت که استفاده از فناوری واقعیتصفر و پذیرش فرض مخالف دارد. بنابراین، می

ها شده آموزان داشته است و موجب افزایش اشتیاق تحصیلی آنمثبتی بر اشتیاق تحصیلی دانش

 است.

 

 گیریونتیجهبحث

افزوده تأثیر مثبت بر اشتیاق تحصیلی نتایج این پژوهش نشان داد که استفاده از فناوری واقعیت

نتایج این تحقیق با  آموزان پایه هفتم داشت و موجب افزایش اشتیاق تحصیلی در آنها شد.دانش

(، زو و 2020و همکاران، ) ایبانز(، 1398) زوارکیمقامی، و زارعی مشعشی،های هیافت

، الجفر و سفر( 2018(، توران و همکاران، )2019) حکیم و روهندی(، 2018)همکاران

های پژوهش با همسو بود. در تبیین همسویی یافته (2016(، سلطان و ارسالن، )2016)،الیوسفی

افزوده محیطی دیداری و شنیداری است که اطالعات که واقعیت های پیشین باید گفتپژوهش

توانیم از طریق حرکات دهد و ما میکننده از محیط واقعی را در اختیار ما قرار میاضافه و تکمیل

افزوده سر، دشم و حتی دست با این محیط تعامل برقرارکنیم. پردازش تصاویر در دنیای واقعیت

های قدیمی متفاوت است. ست و کامال با پردازش تصاویر در فناوریبسیار پیشرفته و پیچیده ا

های آموزشی ترکیبی با افزوده توانایی منحصر به فرد آن در ایجاد محیطترین مزیت واقعیتمهم

تر درون تر و راحتاستفاده از ترکیب اشیاء دیجیتال و فیزیکی است و مخاطب را هرده طبیعی

ن دلیل استفاده از این تکنولو ی در آموزش هم در سطوح پایین برای کند؛ به همیتصاویر غرق می

تواند بسیار مفید واقع شود. امروزه با پیشرفت آموزان و هم سطوح با تر برای دانشجویان میدانش

آموزان و به افزوده در آموزش جهت ارائه مطالب درسی به دانشتکنولو ی؛ استفاده از فناوری واقعیت

شمار های خوب تدریس و آموزش بهزایش سطح اشتیاق تحصیلی فراگیران یکی از روشدنبال آن اف

های شود در کتابهایی که از این تکنولو ی میترین استفادهترین و رایجآید. یکی از مهممی

گونه هایی استفاده گردید که اصطالحاً به اینکارتافزوده است. در این پژوهش نیز از فلشواقعیت
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های معمولی ها شباهت زیادی به کتابشود. این کتابها، جادویی گفته میکارتها و فلشکتاب

 های مخصوصدارند با این تفاوت که کاربر با استفاده از تلفن همراه هوشمند و یا عینک

افزوده هنگام مشاهده صفحات کتاب، اشکال سه بعدی دیجیتالی که بیرون از کتاب ایجاد واقعیت

های برجسته مرسوم هستند که به ها در واقع مدل دیجیتالی کتاببیند این کتابنیز می اند راشده

دهند به همین جهت فراگیران با کاربر امکان مشاهده اشکال سه بعدی را در هر زاویه و جهتی می

طور کلی، محققان در فناوری آموزشی بر سر این پردازند. بهاشتیاق بیشتری به یادگیری مطلب می

افزوده، به عنوان روشی وضوع توافق دارند که مطالعات انگیزشی بیشتری در مورد فناوری واقعیتم

برای یادگیری مورد نیاز است. طبق نتایج پژوهش انجام شده، استفاده از این فناوری به دلیل دارا 

دیع و بعدی و بهایی دون ترکیب واقعیت و مجاز، تعامل بالدرنگ، ثبت در فضای سهبودن ویژگی

 آموزان در فرایند یادگیری شخصی یا همان اشتیاق تحصیلیجذاب بودن جهت مشارکت دانش

هایی همچون آشنایی محدود معلمان با کاربرد فناوری این پژوهش با محدودیت بسیار مؤثر است.

فزوده، اافزارهای داخلی مرتبط با فناوری واقعیتواقعیت افزوه در کالس،محدود بودن اپلیکیشن و نرم

افزوده همراه بود. با بررسی نتایج استفاده از فناوری واقعیت آموزان با نحوهو آشنایی محدود دانش

 شود: پیشنهادهای زیر ارائه می ها و تائید معناداری فرضیهوتحلیل دادهحاصل از تجزیه

 یادگیری  افزوده در آموزش، در راستای جذاب کردن آموزش وبه کار بستن فناوری واقعیت* 

ها به منظور افزایش کارایی افزوده در کالسهای آموزشی کاربرد فناوری واقعیتبرگزاری دوره* 

 آموزش و یادگیری فراگیران.
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