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1400بهار ، 1، شماره ومسپژوهش در آموزش شيمي، سال    

 مه مقدّ

 گونه نیا  یاجرا  شود،يمحسوب م  يميآموزش ش  ياز ارکان اصل  يکی  يشگاهیآزما  ی هاتيفعال

  ی هاتيفعال  یاجرا .دهديم  شیرا افزا  انیآموزان و دانشجودانش  يدانش، مهارت و نگرش علم   تها يفعال

ندرت  است و به  یو ضرور  يها، کامالً اساسدر مدارس و در دانشگاه  يميدر آموزش ش  ي شگاهیآزما

  یشماريب  قاتيتحق  نيهمچن(.  1386رستگار،    بدریان و )  آن را مورد سؤال قرار دهد   ي است کس  ممکن

شده است که به ارائه و روش درس دادن معلمان  دانش آموزان انجام   یريادگی مشکالت    یيدر شناسا

 (. 1389کاشاني، دماوندی و گزافي، )  گردديآموزان برمبه دانش يميدر درس ش

فعال   در متداول،  به روش  و    ياصل  تيآموزش  است  معلم  عهده  بر  ارائه کالس  به  فعاالنه  معلم 

  نیمنتقل کند. ا رانيها را به ذهن فراگو درصدد است تا آن پردازديم افتهیاطالعات و دانش سازمان

  ار ياخت رد یريادگی طيعناصر بپردازند و مح يو بررس ش یبه آزما دی آموزان بااست که دانش يدر حال

فيزیکي   اتبدون وجود خطر  عناصر مختلف  يو بررس  يعلم یهاشیآزما  در آن بهکه    رديها قرار گآن 

از   آزمایشگاهي دستگاه  ایمني ناشي  چنين  در    (. 1395مقدسي و همکاران،  )  بپردازند   های مختلف 

  یهایموجود، فناور  يمنابع درس  د یترديب   ، های مختلف آزمایشگاهيحاصل از خطرات دستگاه  طیشرا

متداول    ی هاو روش  يآموزشکمک   ل یساو  ها، شگاهیآزما  ي فيو ک  يکم   تيدر دسترس، وضع  يآموزش

شدانش   یامروز  یازهاين  یبرا  يمناسب  یپاسخگو  توانندينم  سیتدر درس  در  باشند.    يميآموزان 

ا  ،يآموزشو کمک  يو امکانات آموزش  سیتدر  یها در روش  يکل  یبازنگر  رو،ن یازا  ي راتييتغ  جادیبا 

حل    یبرا  يراهبرد مناسب  توانديم   يآموزش  نینو  ی. استفاده از فناوررسديبه نظر م  یضرور  سته،یشا

 (. 2018، 1، ایمک و رسجتر) مشکل باشد  نیا

پدیده  باید  یادگيری و درك مفاهيم شيمي به خاطر  پيچيده و  توجه داشت که  های شيميایي 

های شيميایي را به لحاظ محدودیت زماني  لمس، اغلب دشوار است. همچنين برخي پدیده  رقابليغ 

سازی، ساخت  توان در آزمایشگاه مدرسه تجربه کرد. برای این منظور استفاده از شبيه و یا ایمني، نمي

ها کمک بسيار سازیها و شبيهاست. استفاده از مدل  شنهادشدهيای پ های رایانهمدل و نيز انيميشن 

سازد  های رایج را برطرف ميفهميزیادی به درك عميق و مفهومي شيمي نموده و بسياری از کج

  شگاه یدرس آزما  یريادگی  انمشکالت معلم  يهدف پژوهش حاضر بررس(.  1386یان و رستگار،  بدر)

.  باشد يها ممشکل  نیبرطرف نمودن ا  یافزوده در راستا  تيواقع  فناوریتوسط    یو ارائه راهکار  يميش
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 ...  یریادگی یبر رو یمیافزوده ش تیافزار واقعنرم   یسنجش اثربخش

بر    گریموارد د  به  نسبت  يمثبت  رات يتأث  یاانهیابزار را  کیعنوان  افزوده به  تيآموزش به روش واقع

 (.2020، 1ماس و هاگز ) گذارديمتفاوت م  یريادگیو تجربه  قيعم یريادگی

را امکان    یمجاز  ياو اش  يواقع  يایدن  يناست که تعامل ب  ینوع فناور  یکافزوده    يتواقع  یفناور

در    1990( مطرح شد و سپس از دهه  1997آزوما،  )  2ابتدا توسط آزوما  ینوع فناور  ین. ايکندم  یرپذ

اخدار  هایينه زم و  توریست  رباتيک،  نظامي،  شبکه   يراًوسازی،  آموزش  یهادر  و   رش وپرواجتماعي 

گستردهبه م   یاطور  گرفته  کار  همکاران)  شوديبه  و  امکان    يتواقع  یفناور(.  2014،  3باور  افزوده 

این    . يکندفراهم م  یگرد   یبا عناصر چندرسانه ا  ين دورب  یک  یقرا از طر  يواقع   يای عناصر دن  يبترک

  یايکاربر را از دن  ي از اطالعات، درك حس  ي متن  هیال  ک یاست که با    یسه بعد  یفناور  کی  فناوری

 (.  1997)آزوما،  کند يم تیتقو يواقع

  باید   که  ي مطالب  با   هگيرند دیاو    ستا  اههمر  تحقيقو    تفکر  باکه    زشموافزوده آ  تيواقع  روش  در

سيریکایا، آلسانجاك  )  دد مىگر  يق عم  یگيردیا   به   منجر  نهایت در    که  شود،يم   گيردر  نديآموزش بب

معلم    ایبه ناظر    ازيافزوده دانش آموزان بدون ن  تيواقع  یبا استفاده از تکنولوژ(.  2020،  4سيریکایا

  یهاشی استفاده کنند و آزما  یاچندرسانه  يِتعامل   طيمح  کیدر    ي شگاهیآزما  زاتياز تجه  تواننديم

ش و تعامل دانش  یتکرار آزما  تي قابل  نيهند. همچنانجام د  منیصورت ارا به  زگرهايمربوط به کاتال

آمده و  عملبه  یهايبا توجه به بررس  امروزهو درك مطالب وجود دارد.    شیآموزان جهت انجام آزما

  ی از تکنولوژ   توانيبه دانش آموزان م  يميگوناگون جهت رفع مشکل آموزش ش  یهانمونه   يبررس

اثربخش براراه  ک ی  جه،يدرنت  (. 2018،  5اراننچيچورنگو و همک)  افزوده بهره برد   تيواقع حل    یحلِ 

بهره مذکور،  ظرفمسئله  از  شدن  مح  تيواقع  یهاتيمند  در    است  يعمل  یريادگی  یهاط يافزوده 

 (.  2019، 6مارتينز، پرز و پينيرو)

متفاوت و مؤثر   یريادگیتجربه    زيو ن  ترقيعم  یريادگی  یهاافزوده در کالس درس فرصت  تيواقع

منظور به  تواند يم  نيافزوده همچن  ت يواقع  ن، یعالوه بر ا(.  2020ماس و هاگز ،  )داده است    را نشان

در    يفراوان  یهاپژوهش(.  2012،  7کسيم و اوزارسالن )  رديمورداستفاده قرار گ  يگروه  یکارها  شیافزا
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که    ي هشدانش آموزان وجود دارد. ازجمله پژو  یريادگی افزوده و ارتباط آن با    ت يواقع  یحوزه فناور

  يعيطب یهاتيهمراه با فعال يافزوده تعامل  تيشده است و واقعانجام( 2020) 1الم و همکاران توسط 

مانند امکان تکان    ي کیزيکه اقدامات ف  صورتنی. بدکند يرا مطرح م  ي ميش  شیآزما  یريادگیهدف    با

  ا ی کارت    یشده بر رورجبر نشانه )د  يافزوده مبتن  تيبا استفاده از واقع  يشیمواد آزما  ختنیدادن و ر

و    ي شیآزما  یهانمرات گروه  ني انگيم  نيب  یمعنادار  راتيينشان داد که تغ  جیجعبه( وجود دارد. نتا

  یريادگی شده و    شتريکه مشارکت دانش آموزان ب  دهد يپژوهش نشان م  نیا  ج یکنترل وجود دارد. نتا

افزوده    تيقعوان »استفاده از واکه با عن   ي در پژوهش(  2020، )2چن و ليو  ،همچنين.  ابديم  شیافزا

طور  آموزان که بهاز دانش  يکه گروه  ند، نشان دادانجام دادند   «يميباهدف تجربه عناصر درس ش

نشان   یشتريعملکرد و عالقه ب  يتوجهطور قابلرا آموخته بودند، به  یيايميواکنش ش  وممفه  يعمل

  یريادگی   زيماه بعد ن  4زوده استفاده کردند،  اف  ت يواقع  یکه از فناور  ي آموزاندانش  ن،ي. همچندادند يم

مفهوم  یماندگار درك  مورد  در  ش  يرا  عناصر  بنابرا  یيايمياز  دادند؛  و  ن،ینشان  از   ت ياقعاستفاده 

  ی ريادگیمنظور  به  ی اعتمادقابل  یبا آن در تعامل است، استراتژ  ي صورت عملکه کاربر به  یاافزوده

وان، سان و   که  یادر مطالعه  ن،يهمچن  ت و بلندمدت است.مدشدن آن در کوتاهو مؤثر واقع  يميش

»فناور  (2018)  3عمر عنوان  برا  ت يواقع  یبا  ش  یافزوده  آ  هیپا  يميآموزش   یريادگی  ای دهم: 

  ن يب  یمعنادار  راتييتغ  دادند به این نتيجه رسيدند کهبهتر است؟« انجام    قیطر  نیآموزان از ادانش

مثبت    ريافزوده تأث  تيواقع  یاستفاده از فناور  و  کنترل وجود دارد  و  يشیآزما  یهانمرات گروه  نيانگيم

ها  آن  انيو تعامل م  ي سرزندگ  شیمنجر به افزا  زيآموزان داشته و ندانش  یريادگی  ج یبر نتا  یمعنادار

ارزشمند مورداستفاده   يآموزش  یفناور  کیعنوان  به  توانديافزوده م  تيواقع  ب،يترتنیاشده است. به

   يميافزوده ش  ت يافزار واقعنرم  يسنجش اثربخشبا احتساب این اهميت، پژوهش حاضر به    .رديقرار گ

 پرداخته است. زگرها يدانش آموزان با تمرکز بر مفهوم کاتال یريادگی یبر رو

نرم افزار واقعيت افزوده طراحي شده در پژوهش بر اساس سيستم بازی سازی یونيتي و بر اساس 

اه شيمي مبني بر تعاملي کردن فضای آموزش درس شيمي با استفاده  نظر متخصصان درس آزمایشگ

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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ابزار های   از  استفاده  نشانه  و  بر  مبتني  افزار  نرم  و در دسترس طراحي گردید.  جایگزین  آموزشي 

آن مي مي روی  بر  دوربين  قرارگيری  از  پس  که  انجام  باشد،  به  و  آزمایشگاه شد  محيط  وارد  توان 

 آزمایش کاتاليزگر)خميردندان فيل( پرداخت.

ک محيط تعاملي، او را  نرم افزار طراحي شده سعي بر آن دارد تا با درگير کردن دانش آموز در ی

در شرایط بهتر یادگيری قرار دهد. در این نرم افزار یادگيرنده با استفاده از انتخاب های خود و با  

کند و در صورت درست یا غلط پردازد. تجهيزات را جا به جا ميلمس صفحه به انجام آزمایش مي 

این تصویر سازی ها به مخاطب در    نماید. تمامي بودن مراحل از نرم افزار پيغام صوتي دریافت مي

بایست برای هریک از مراحل نماید. دانش آموز ميیادگيری بهتر مطالب و به یاد سپاری آنان کمک مي

بر روی صفحه نرم افزار کليک نماید تا مراحل یکي پس از دیگری اتفاق بافتد. همچنين اگر در مرحله 

دهد و دانش  ید نرم افزار به او با عالمت قرمز هشدار ميای دانش آموزبه اشتباه ماده ای را انتخاب نما

 بایست انتخاب خود را اصالح نماید. آموز مي

توانند سواالت در محيط نرم افزار فضایي طراحي شده است که با استفاده از آن دانش آموزان مي

پاسخ گو    خود را خارج از فضای کالس درس از معلم پرسش کنند و معلم در فضای مجازی به آنان

باشد. در طراحي سعي برآن شده است تا دانش آموزان در هنگام کار با ابزار آزمایشگاه جهت انجام  

دهد و دانش  آزمایش از دستکش استفاده نمایند که به دانش آموزان حس ایمن بودن را انتقال مي

یادگيری و برقراری بایست در آزمایشگاه رعایت نمایند. جهت  گيرند که ایمني را ميآموزان یاد مي

ارتباط دانش آموزان در فضای نرم افزار فيلمي از آموزش کاتاليزگرها تهيه و ضبط شد. دانش آموزان  

 توانند فيلم را دانلود و مشاهده نمایند. با استفاده از قرارگيری گوشي بر روی کد مورد نظر مي
 

 پژوهش   روش

گروه ثابت    ک ی  یآزمون بر روپسو    آزمونشيصورت پ به  يشیدر پژوهش حاضر از روش شبه آزما

  یهاصورت آموزش در دو جلسه به   ليف  ردندانيخم  شیبخش آزما  زگرهاياستفاده شد. مبحث کاتال

  ها ثبت شد. در مرحله اول به عمل آمد و داده  آزمونشيبه دانش آموزان آموزش داده شد. پ   يسنت

شد و به عنوان یکي از فعاليت   این مرحله به صورت حضوری و با حضور معلم در کالس درس برگزار

سوالي مورد بررسي قرار   12های کالسي نيز ثبت گردید و نتایج آن نيز به صورت یک پرسشنامه  

و    رفتیافزوده صورت پذ   تيگذشت چهارده روز آموزش به دانش آموزان توسط واقع  زپس ا  گرفت.

بدین   . رفتیشنامه انجام پذصورت پرسشد و به  افت یآزمون از دانش آموزان درحاصل از پس  جینتا
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صورت که پس از اجرای آزمایش خميردندان فيل توسط نرم افزار واقعيت افزوده، طي یک پرسشنامه 

و دانش آموزان به هریک از سواالت پرسشنامه   سوالي ميزان اثربخشي این روش سنجيده شد  12

و   آزمونشيپ  ج ینتا ش، یآزما گروه  یبر رو  یمجاز تيواقع یپس از انجام مداخله و اجرا  پاسخ دادند. 

پژوهش شامل تمام دانش آموزان   ن یا  یآمار  جامعه  . دیگرد  سهیمقا  گریکدیبا    ها يآزمون آزمودنپس

نمونه مدل  از  استفاده  با  که  بود  تهران  شهر  نهم   ی اچندمرحله   یاخوشه  يتصادف  یريگمقطع 

تهران که در   3لم در منطقه  آموزان کالس الف مقطع نهم دوره اول متوسطه مدرسه مصباح ع نشاد

نفر بود. ابزار   15. تعداد دانش آموزان  دندبودند انتخاب ش  ليمشغول به تحص  99-98  يليسال تحص

بلوم در شش سطح دانش،    یريادگ ی بود که توسط هرم    ي سؤال  12مورداستفاده در پژوهش پرسشنامه  

. در هر  (1) جدول شماره  گرفترار  و خلق مورداستفاده ق  يابيارزش  ل،يوتحلهیکاربرد، تجز  ،یريفراگ

حوزه   نینفر از متخصصان ا  هپرسشنامه توسط س  یيروا  زانيسؤال مطرح شد. م  2از شش سطح    کی

 813/0کرونباخ برابر با مقدار    یبا استفاده آلفا  یيایپا  زانيم  نيشد. همچن  ديتائ  یصور  یيروا  لهيوسبه

    . باشديم  ديشد که مورد تائ

پژوهش حاضر د  چون بخش کمهدف  فناور  ريتأث  يبررس  ،ي ر  از  در    ت يواقع  یاستفاده  افزوده 

بلوم به شش سطح    یبندبا توجه به طبقه   یريادگیدانش آموزان است و سطح    یريادگیسطح    شیافزا

 شخص هر سطح م  یها برانرمال بودن داده  رنوف،ياسم  -شد، ابتدا با آزمون کولموگروف  یبندميتقس

 سه یمقا  یها آزمون مناسب انتخاب شد. سپس، برانرمال نبودن داده  این  و سپس با توجه به نرمال بود

  يها، آزمون تگروه در صورت نرمال بودن داده  کیآزمون( در  و پس  آزمونشيپ   نيانگي )م  نيانگيدو م

 اده شد. استف لکاکسونیها، آزمون و( و در صورت نرمال نبودن دادهيزوج يوابسته )ت

 

 ی پژوهش هایافته

و بر اساس    میپردازيبلوم م  يآمده در شش سطح شناخت دست به  یهاداده  يبخش به بررس  نیدر ا

ا  یبرا  . میينما يم  يرا بررس  کیهر  جینتا   یآمار  یهازمون آ به  در قالب    ي، سؤاالتپژوهش   نیپاسخ 

 یبنددانش آموزان در شش سطح طبقه   یريادگی  زانيم  یريگشدند تا به اندازه  يطراح  پرسشنامه

و سطح    يابيسطح ارزش  ل،يوتحلهیسطح کاربرد، سطح تجز  ،یريسطح دانش، سطح فراگ  يعنیبلوم  

 ی ريادگیسطح    شیموجب افزا  هافزود   تيواقع  یاستفاده از فناور  ایبپردازند تا مشخص شود که آ خلق  

 .ريخ ا یدر دانش آموزان شده است 

 



 

 

 ...  یریادگی یبر رو یمیافزوده ش تیافزار واقعنرم   یسنجش اثربخش

 بر اساس هرم بلوم جهت سنجش میزان یادگیری : سواالت طراحی شده  1جدول 

به یاد 

 سپاری 

 کاتاليزگر چيست؟  1

 مراحل انجام آزمایش خميردندان فيل را توضيح دهيد  2

 فراگيری 
3 

پس از اضافه کردن کاتاليزگر به داخل محلول در آزمایش خمير دندان فيل مقدار  

 بسيار زیادی کف مشاهده ميکنيم علت چيست؟ 

 ش خمير دندان فيل کاتاليزگر چگونه درست ميشود؟در آزمای 4

 کاربرد 
 کاربردی از کاتاليزور ها در زندگي روزمره بيان نمایيد  5

 ویژگي یک کاتاليزگر خوب چيست و چه خصوصياتي باید داشته باشد؟  6

تجزیه و 

 تحليل 

7 
عت  به نظر شما سطح تماس کاتاليزور با واکنش دهنده ها چه تاثيری بر ميزان سر

 واکنش دارد؟ 

8 
فرمول آزمایش خميردندان فيل را بنوسيد و کاتاليزگر را درون آن مشخص نمایيد؟  

 فرآورده های این آزمایش چيست؟

 ارزشيابي 
 چه راهکارهایي را برای بهتر انجام شدن این واکنش پيشنهاد ميدهيد؟ 9

 تاثير ميزان غلظت مواد در سرعت واکنش چگونه است؟  10

 خلق 
11 

به نظر شما واکنش هایي که در آن ها کاتاليزگر استفاده ميگردد گرماگير هستند  

 یا گرماده؟ 

 شناسيد؟ توضيح دهيد.آیا آزمایش دیگری به غير از آزمایش خميردندان فيل مي 12

 

 

 سطح دانش -1 

م  يکه موردبررس  يسطح  نياول  ا  رد يگيقرار  به  دهد،    ن یتا  پاسخ  پژوهش  از    اولسطح  سؤال 

ابتدا با سؤ  ن یپاسخ به ا  یسطح دانش است. برا  يعن یبلوم    یبندطبقه    يمناسب  یآزمون آمار  د یال 

مشخص شود و سپس    دیبا  یآمار  یهانرمال نبودن داده  ایدر ابتدا نرمال بودن    يعنیانتخاب شود  

از آزمون کولموگروف  نيانتخاب شود. به هم  يمناسب  یآزمون آمار  ي بررس  یبرا  رنوفياسم-سبب 

داده بودن  نرمال  جد   ی هافرض  به  توجه  با  شد.  استفاده  نتاپژوهش  کولموگروف  ج یول    -آزمون 

از  ميتوانيو ما م باشند يها نرمال مداده عیباشد، توز 05/0تر از بزرگ یاگر سطح معنادار رنوفياسم

تر کوچک  یاگر سطح معنادار يول  م يجهت پاسخ به سؤال پژوهش استفاده کن کیپارامتر یهاون آزم
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جهت پاسخ به سؤال   کیناپارامتر  یهاآزموناز    د یپس با  ستيها نرمال نداده  عیباشد، توز  05/0از  

 . ميپژوهش استفاده کن

 

 مربوط به نمره کل سطح دانش  رنوف ی اسم-آزمون کلموگروف  جهینت . 2 جدول

 سطح معني داری  آماره آزمون  حجم نمونه  سطوح یادگيری بلوم 

 037/0 227/0 15 سطح دانش 

 

  یدار  ي دهد که سطح معن  ي شان م ن  رنوفياسم  -آزمون کولموگروف  ج ی، نتا2با توجه به جدول   

از   نرمال بودن داده  يم  05/0کوچکتر  براباشد پس فرض  ا  یها رد و  به  آزمون   نیپاسخ  از  سوال 

گروه   کیاز    نيانگيدو م  سهیآزمون، مقا  نیهدف از ا  رای. زشودياستفاده م  لکاکسونیو  کیناپارامتر

قبل از   يکیگروه ثابت،    کین در  در سطح دانش دانش آموزا  ني انگيدو م  سهیاست و هدف ما مقا 

و چون    باشد يافزوده م  تيواقع  ی بعد از استفاده از فناور  یگریافزوده و د  تيواقع  یاستفاده از فناور

ها ا  یداده  به  نشده  ن یمربوط  نرمال  نتسطح  در  ناپارامتر  جهياند  آمون  استفاده    لکاکسونیو  کیاز 

 ن یآزمون و پس آزمون ا  شيپ   نيانگيربوط به مم  يفيآمار توص  یها . ابتدا نمودار و شاخص شوديم

 .شوديگروه دانش آموزان در سطح دانش ارائه م

 

 
 آزمون و پس آزمون دانش آموزان در سطح دانش  شی پ نیانگ یم  . 1شکل 

 



 

 

 ...  یریادگی یبر رو یمیافزوده ش تیافزار واقعنرم   یسنجش اثربخش

 آزمون و پس آزمون در سطح دانش  شیپ یف یآمار توص  یشاخص ها . 3 جدول

 رینبيشت کمترین انحراف معيار  ميانگين  تعداد نوع آزمون

 5 50/3 534/0 50/4 15 پيش آزمون 

 5 50/4 207/0 90/4 15 پس آزمون 

 

آزمون دانش آموزان در سطح دانش    شيپ   نيانگينشان داده شده است، م  3همانطور که در جدول   

آزمون    شيپ   اري( است و انحراف مع90/4پس آزمون دانش آموزان در سطح دانش )  نيانگي( و م50/4)

   ( بدست آمد. 207/0پس آزمون ) اري( و انحراف مع534/0)

 

 آزمون و پس آزمون سطح دانش  ش یپ نیانگ یم سهیجهت مقا لکاکسونی آزمون و . 4 جدول

 سطح معني داری  آماره آزمون  جمع رتبه ها ميانگين رتبه ها نوع آزمون

 و پس آزمون   آزمون  پيش
00/0 00/0 588/2- 010/0 

50/4 36   

 

نتا  به  توجه  آزمون و  ی، سطح معنادار4ر جدول  ارائه شده د  ج یبا  از   لکاکسون یبه دست آمده 

آزمون و پس آزمون دانش آموزان در سطح   شيپ   نيانگيم  نيب  يعن ی  ،بوده است  05/0کوچکتر از  

در    ه وآمدآن بدست    یو سطح معنادار  لکاکسونیوجود دارد. آماره آزمون و  یدانش تفاوت معنادار

 ی تفاوت معنادار  یريادگیسطح از    نیآزمون دانش آموزان در اآزمون و پس    ش يپ   نيانگيم  نيب  جه،ينت

دانش آموزان در سطح دانش از طبقه   یريادگی  شیافزوده توانسته در افزا  تيواقع  یوجود دارد و فناور

آزمون   شيآمده از گروه پ   بدست  نيانگيهم در م  توانيتفاوت را م نیداشته باشد و ا  ريبلوم تاث  یبند

آزمون  50/4) پس  و  )نتا90/4)(  معن 2جدول    جی(  سطح  هم  و  آزمون   یدار  ي(  از  آمده  بدست 

نت010/0)  لکاکسونیو در  کرد.  مشاهده  نتا   رييتغ  نیا  جه،ي(  در  شده  آزمون پس    جیمشاهده 

بر   يآزمون آنها، منتج از آموزش مبتنشيبلوم، نسبت به پ  یبندآموزان در سطح دانش از طبقه دانش

داده    شیدانش آموزان در سطح دانش افزا  یريادگیسطح    یفناور  نیا  و افزوده بوده    تيواقع  یفناور

 است.
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 ی ریفراگ  سطح  -2

 ی ريسطح فراگ  سوال پژوهش پاسخ دهد،   ن یتا به ا  رديگ  ي قرار م  يکه مورد بررس  ي سطح  نيدوم 

در ابتدا نرمال بودن   ي عنیانتخاب شود    ي مناسب  یآزمون آمار  د یسوال ابتدا با  ن یپاسخ به ا  یاست. برا

انتخاب شود. به   ي مناسب  یآمار  زمونمشخص شود و سپس آ  دیبا   یآمار  یهامال نبودن دادهنر  ای

کولموگروف  نيهم آزمون  از  داده  يبررس  یبرا  رنوفياسم-سبب  بودن  نرمال  پژوهش    ی هافرض 

بزرگتر از    یاگر سطح معنادار  رنوفياسم  -آزمون کولموگروف  جیاستفاده شد. با توجه به جدول نتا 

جهت پاسخ به سوال   کیپارامتر  یها آزمون از    ميتوانيو ما م   باشنديها نرمال م داده  عیوزباشد، ت  05/0

در   ستيها نرمال نداده عیباشد، توز 0/ 05کوچکتر از  یاگر سطح معنادار يول  ميپژوهش استفاده کن

 . ميجهت پاسخ به سوال پژوهش استفاده کن کیناپارامتر یاز آزمون ها دیبا جهينت

 

 مربوط به نمره کل سطح دانش  رنوف ی اسم-آزمون کلموگروف  جهینت . 5جدول 

 سطح معني داری  آماره آزمون  حجم نمونه  سطوح یادگيری بلوم 

 199/0 181/0 15 سطح فراگيری 

 

  یداريکه سطح معن  دهد ينشان م   رنوفياسم  - آزمون کولموگروف  ج ی، نتا5با توجه به جدول   

سؤال از   نیپاسخ به ا  یو برا  شوديم   د يها تائدن دادهپس فرض نرمال بو  باشد يم  05/0تر از  بزرگ

  نيانگيدو م  سهیآزمون، مقا  نیهدف از ا  رایز  شود؛ي( استفاده م يزوج  يوابسته )ت  يت  کیآزمون پارامتر

گروه ثابت،    کیدانش آموزان در    یريدر سطح فراگ  نيانگيدو م  سهیگروه است و هدف ما مقا  کیاز  

فناو  يکی از  استفاده  از  د  تيواقع  یرقبل  و  فناور  یگریافزوده  از  استفاده  از  افزوده    تيواقع  یبعد 

وابسته    يت  کیامتراز آمون پار  جهياند درنتسطح نرمال شده  نیمربوط به ا  یهاو چون داده  باشديم

  آزمونشيپ  ن يانگيمربوط به م  يفيآمار توص ی ها. ابتدا نمودار و شاخصشودي( استفاده ميزوج ي)ت

 .شوديارائه م یريگروه دانش آموزان در سطح فراگ نیآزمون او پس



 

 

 ...  یریادگی یبر رو یمیافزوده ش تیافزار واقعنرم   یسنجش اثربخش

 
 ی ریآزمون و پس آزمون دانش آموزان در سطح فراگ شی پ نیانگ ی. م2شکل 

 

 ی ری آزمون و پس آزمون در سطح فراگ شیپ یف یآمار توص ی. شاخص ها6 جدول

 خطای استاندارد  انحراف معيار  ميانگين  تعداد نوع آزمون

 215/0 833/0 13/4 15 پيش آزمون 

 063/0 243/0 83/4 15 پس آزمون 

 

( 13/4)  یريآزمون دانش آموزان در سطح فراگ  ش يپ   نيانگيم  دهد،ينشان م   6همانطور که جدول   

آزمون   ش يپ   اري ( است و انحراف مع83/4)  یريپس آزمون دانش آموزان در سطح فراگ  نيانگيو م

 ( بدست آمد. 243/0پس آزمون ) اري( و انحراف مع833/0)

 

 ی ریآزمون و پس آزمون فراگ  شیپ نیانگ یم سهیوابسته جهت مقا ی. آزمون ت7 جدول

 معني داری  t انحراف استاندارد  انحراف معيار  ميانگين  نوع آزمون

پيش آزمون و  

 پس آزمون 
700/0- 819/0 211/0 309/3- 005/0 
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نتا  به  توجه  در جدول    جیبا  معنادار7ارائه شده  آزمون    ی، سطح  از  آمده  وابسته   يتبه دست 

از   آزمون و پس آزمون دانش آموزان در سطح   ش يپ   نيانگيم  نيب  ي عنیبوده است    0/ 05کوچکتر 

 جه يدر نت  ه وبدست آمد  آن  یآزمون  و سطح معنادار  يوجود دارد. مقداره ت  یتفاوت معنادار  یريفراگ

وجود   ینادارتفاوت مع  یريادگیسطح از    نیآزمون و پس آزمون دانش آموزان در ا  شيپ   نيانگيم  نيب

افزا  تيواقع  دارد و تفاوت را    نیداشته باشد و ا  ريدانش آموزان تاث   یريادگی  شیافزوده توانسته در 

جدول    جی( )نتا83/4( و پس آزمون )13/4آزمون )  شي آمده از گروه پ   دستب  نيانگيهم در م  توانيم

  نیا  جه،يکرد. در نت( مشاهده  005/0وابسته )  ي بدست آمده از آزمون ت  یدار  ي ( و هم سطح معن5

بلوم، نسبت   یاز طبقه بند  یريپس آزمون دانش آموزان در سطح فراگ  ج یمشاهده شده در نتا  رييتغ

سطح    یفناور  نیافزوده بوده است و ا  تيواقع  یبر فناور  ياز آموزش مبتن  تجآزمون آنها، من  شيبه پ 

 داده است.  شیرا افزا یريدانش آموزان در سطح فراگ یريادگی

 برد کار   سطح  -3

سؤال پژوهش پاسخ دهد، سطح کاربرد    نیتا به ا  رديگيقرار م  يکه موردبررس  يسطح  نيسوم 

در ابتدا نرمال بودن   يعنی  .انتخاب شود  يمناسب  یآزمون آمار  دیسؤال ابتدا با  نیپاسخ به ا  یاست. برا

. به انتخاب شود  ي مناسب  یآمار  ونمشخص شود و سپس آزم  دیبا   یآمار  یهانرمال نبودن داده  ای

کولموگروف  نيهم آزمون  از  داده  يبررس  یبرا  رنوفياسم-سبب  بودن  نرمال  پژوهش    ی هافرض 

تر از  بزرگ  یاگر سطح معنادار  رنوفياسم  -آزمون کولموگروف  جیاستفاده شد. با توجه به جدول نتا

خ به سؤال جهت پاس  کیپارامتر  یها زمون از آ  ميتوانيو ما م   باشنديها نرمال م داده  عیباشد، توز  05/0

  ست يها نرمال نداده  عیباشد، توز  05/0تر از  کوچک  یاگر سطح معنادار  ي ول  م يپژوهش استفاده کن

 . ميجهت پاسخ به سؤال پژوهش استفاده کن کیناپارامتر  یهااز آزمون  دیبا جهيدرنت

 

 مربوط به نمره کل سطح کاربرد  رنوف ی اسم-آزمون کلموگروف  جهی. نت8جدول 

 سطح معني داری  آماره آزمون  حجم نمونه  سطوح یادگيری بلوم 

 200/0 159/0 15 سطح کاربرد 

 

  یداريکه سطح معن  دهد ينشان م   رنوفياسم  - آزمون کولموگروف  ج ی، نتا8توجه به جدول    با  

سؤال از   نیپاسخ به ا  یو برا  شوديم   د يها تائپس فرض نرمال بودن داده  باشد يم  05/0تر از  بزرگ

  نيانگيدو م  سهیهدف ما مقا  و از آنجا که  شود ي( استفاده ميزوج  ي بسته )توا  ي ت  کیآزمون پارامتر



 

 

 ...  یریادگی یبر رو یمیافزوده ش تیافزار واقعنرم   یسنجش اثربخش

 ت يواقع  یبعد از استفاده از فناور  یگری قبل و د  يک یگروه ثابت،    کی در سطح کاربرد دانش آموزان در  

  يت  کیمتراز آمون پارا  جهياند درنتسطح نرمال شده  نیمربوط به ا  یهاو چون داده  باشد يافزوده م

)ت ميزوج  يوابسته  استفاده  شاخصشودي(  و  نمودار  ابتدا  توص  یها.  م  يفيآمار  به    نيانگيمربوط 

 . شوديگروه دانش آموزان در سطح کاربرد ارائه م نیآزمون او پس آزمونشيپ 

 

 
 آزمون و پس آزمون دانش آموزان در سطح کاربرد  شی پ نیانگ ی. م3 شکل

 

 مون و پس آزمون در سطح کاربرد آز شیپ یف یآمار توص  ی. شاخص ها9 جدول

 حطای استاندارد  انحراف معيار  ميانگين  تعداد نوع آزمون

 168/0 651/0 76/3 15 پيش آزمون 

 145/0 562/0 43/4 15 پس آزمون 

 



 

1400بهار ، 1، شماره ومسپژوهش در آموزش شيمي، سال    

داده9که در جدول    طورهمان  نشان  م،  است،  آموزان در سطح   آزمونشيپ   نيانگيشده  دانش 

( و م76/3کاربرد  )آزمون  پس  نيانگي(  کاربرد  آموزان در سطح  انحراف مع43/4دانش  و  است    اري( 

 .( به دست آمد562/0آزمون )پس اري( و انحراف مع651/0) آزمونشيپ 

 

 آزمون سطح کاربرد و پس  آزمونش یپ نیانگ یم سهیوابسته جهت مقا ی. آزمون ت10 جدول

 معني داری  t انحراف استاندارد  انحراف معيار  ميانگين  نوع آزمون

زمون و  پيش آ

 پس آزمون 
666/0 - 587/0 151/0 394/4- 001/0 

 

نتا  با  به  جدول  ارائه   جیتوجه  در  معنادار10شده  سطح  تدستبه  ی،  آزمون  از  وابسته    يآمده 

از  کوچک  است    05/0تر  آموزان در سطح و پس  آزمونشيپ   نيانگيم  ن يب  يعن یبوده  دانش  آزمون 

 جه يدرنت  ه و مدآن به دست آ  یآزمون و سطح معنادار  يوجود دارد. مقدارِ ت   یکاربرد تفاوت معنادار

وجود   یتفاوت معنادار  یريادگیسطح از   نیآزمون دانش آموزان در او پس  آزمونشيپ   نيانگيم  نيب

داشته   ريدانش آموزان در سطح کاربرد تأث یريادگی شیافزوده توانسته در افزا تيواقع یدارد و فناور

آزمون ( و پس3.76)  آزمونشياز گروه پ  آمده دستهب  نيانگيم در مه   توانيتفاوت را م  نیباشد و ا

( مشاهده  001/0وابسته )  يآمده از آزمون تدستبه  یداريسطح معن( و هم9جدول    جی( )نتا43/4)

  یبندآزمون دانش آموزان در سطح کاربرد از طبقه پس  جیشده در نتامشاهده  رييتغ  نیا  جه،يکرد. درنت

  یفناور  ن یافزوده بوده و ا  تيواقع  یبر فناور  يها، منتج از آموزش مبتنآن   آزمونشيبلوم، نسبت به پ 

 داده است.  شیدانش آموزان در سطح کاربرد را افزا یريادگیسطح 

 ل یو تحل هیتجز سطح  -4

موردبررس   يسطح  نيچهارم  م  يکه  ا  رديگيقرار  به  دهد،   نیتا  پاسخ  پژوهش  سطح    سؤال 

در    يعنی  .انتخاب شود  يمناسب  ی آزمون آمار  دیسؤال ابتدا با  نیه اپاسخ ب  یاست. برا  ليوتحله یتجز

 ي مناسب  یمشخص شود و سپس آزمون آمار  دیبا   یآمار  یهانرمال نبودن داده  ایابتدا نرمال بودن  

  یهافرض نرمال بودن داده  يبررس  یبرا  رنوفي اسم-سبب از آزمون کولموگروف  نيانتخاب شود. به هم

ها  داده  عیباشد، توز  05/0تر از  بزرگ  یاگر سطح معنادار  ج یوجه به جدول نتاپژوهش استفاده شد. با ت

  م يجهت پاسخ به سؤال پژوهش استفاده کن  کیپارامتر  ی هااز آزمون   م يتوانيو ما م  باشند ينرمال م



 

 

 ...  یریادگی یبر رو یمیافزوده ش تیافزار واقعنرم   یسنجش اثربخش

  یهااز آزمون  د یپس با  ستيها نرمال نداده  عیباشد، توز  05/0تر از  کوچک  یاگر سطح معنادار  يول

 . ميجهت پاسخ به سؤال پژوهش استفاده کن کیترناپارام

 

 ل یو تحل ه یمربوط به نمره کل سطح تجز رنوف ی اسم-آزمون کلموگروف   جهی. نت11 جدول

 سطح معني داری  آماره آزمون  حجم نمونه  سطوح یادگيری بلوم 

 011/0 253/0 15 سطح تجزیه و تحليل 

 

 یداريکه سطح معن  دهدينشان م  فرنوياسم  -آزمون کولموگروف  جی، نتا 11توجه به جدول    با 

سؤال از   نیپاسخ به ا  یو برا  شوديها رد مپس فرض نرمال بودن داده  ،باشد يم  05/0تر از  کوچک 

در سطح    نيانگيدو م  سهیهدف ما مقا  و از آنجا که  شودياستفاده م  لکاکسونیو  کیآزمون ناپارامتر

  تيواقع  یبعد از استفاده از فناور  یگری و د  قبل  يک یگروه ثابت،    کیدانش آموزان در    ليوتحله یتجز

ا  یهاو چون داده  باشد يافزوده م  ک یتراز آمون ناپارام  جهياند درنتسطح نرمال نشده  نیمربوط به 

 آزمون شي پ   نيانگيمربوط به م  يفيآمار توص  ی ها. ابتدا نمودار و شاخصشودياستفاده م  لکاکسونیو

 .شوديارائه م ليوتحله یطح تجزگروه دانش آموزان در س نیآزمون او پس

 
 ل یو تحل هیآزمون و پس آزمون دانش آموزان در سطح تجز  شیپ ن یانگ ی. م4 شکل



 

1400بهار ، 1، شماره ومسپژوهش در آموزش شيمي، سال    

 ل یو تحل ه یآزمون و پس آزمون در سطح تجز شیپ یفی آمار توص ی . شاخص ها12 جدول

 بيشترین کمترین انحراف معيار  ميانگين  تعداد نوع آزمون

 5 3 516/0 96/3 15 پيش آزمون 

 5 4 371/0 56/4 15 س آزمون پ

 

دانش آموزان در سطح   آزمونشي پ   نيانگيشده است، م، نشان داده12که در جدول    طورهمان 

م96/3)  ليوتحله یتجز و  تجزپس  نيانگي(  آموزان در سطح  دانش  و  56/4)  ليوتحله یآزمون  است   )

 ه دست آمد. ( ب371/0آزمون )پس  اري( و انحراف مع516/0) آزمونشيپ  اريانحراف مع

 

و   هیآزمون و پس آزمون سطح تجز ش یپ نیانگ یم سهیجهت مقا لکاکسون ی . آزمون و13جدول

 یلتحل

 سطح معني داری  آماره آزمون  جمع رتبه ها ميانگين رتبه ها نوع آزمون

پيش آزمون و  

 پس آزمون 

00/0 00/0 020/3- 003/0 

6 66   

  

نتا  با  به  جدول  ارائه   ج یتوجه  در  سط13شده  معنادار،  ودستبه  یح  آزمون  از   لکاکسون یآمده 

از  کوچک  است    05/0تر  آموزان در سطح و پس  آزمونشيپ   نيانگيم  ن يب  يعن یبوده  دانش  آزمون 

آن   ی( و سطح معنادار-020/3)  لکاکسونیوجود دارد. آماره آزمون و  یتفاوت معنادار  ليوتحله یتجز

سطح از    نیآزمون دانش آموزان در او پس  آزمونشيپ   نيانگيم  نيب   جه،ي( به دست آمد. درنت003/0)

دانش    یريادگی  شیافزوده توانسته است در افزا  تيواقع  یوجود دارد و فناور  یتفاوت معنادار  یريادگی

توان هم در يتفاوت را م  نیداشته باشد و ا  ريبلوم تأث  یبنداز طبقه   ليوتحله یآموزان در سطح تجز

سطح ( و هم11جدول    جی( )نتا56/4آزمون )( و پس96/3)  آزمونشي آمده از گروه پ دستبه  نيانگيم

شده  مشاهده  رييتغ  نیا  جه،ي( مشاهده کرد. درنت003/0)  لکاکسونیآمده از آزمون ودستبه  یداريمعن

  آزمونشينسبت به پ   م، بلو  یبنداز طبقه  ليوتحلهیآزمون دانش آموزان در سطح تجزپس  ج یدر نتا

دانش    یريادگیسطح    یفناور  نی افزوده بوده است و ا  تيواقع  یبر فناور  يمبتن  ها، منتج از آموزشآن 

 داده است.  شیرا افزا ليوتحله یآموزان در سطح تجز

 



 

 

 ...  یریادگی یبر رو یمیافزوده ش تیافزار واقعنرم   یسنجش اثربخش

 ی ابیارزش  سطح-5

سوال پژوهش پاسخ دهد، سطح پنجم    نیتا به ا  رديگيقرار م  يکه مورد بررس  يسطح  نيپنجم 

  يمناسب  یآزمون آمار  دی سوال ابتدا با  نیاسخ به اپ   یاست. برا  يابيسطح ارزش  يعنیبلوم    یاز طبقه بند

  سمشخص شود و سپ  دیبا  یآمار  یهانرمال نبودن داده  ایدر ابتدا نرمال بودن    يعنیانتخاب شود  

از آزمون کولموگروف  نيانتخاب شود. به هم  يمناسب  یآزمون آمار  ي بررس  یبرا  رنوفياسم-سبب 

داده بودن  نرمال  شد.    ی هافرض  استفاده  نتاپژوهش  جدول  به  توجه  کولموگروف  ج یبا    -آزمون 

  از  ميتوانيو ما م  باشند يها نرمال م داده  عیباشد، توز  05/0بزرگتر از    یاگر سطح معنادار  رنوفياسم

کوچکتر   یاگر سطح معنادار  يول   م يجهت پاسخ به سوال پژوهش استفاده کن  کیپارامتر  یهاآزمون 

جهت پاسخ به سوال   کیناپارامتر  یهااز آزمون  د یپس با  ستيها نرمال نداده  عیباشد، توز  05/0از  

 . ميپژوهش استفاده کن

 

 ی ابیمربوط به نمره کل سطح ارزش رنوف ی اسم-آزمون کلموگروف  جهی. نت14 جدول

 سطح معني داری  آماره آزمون  حجم نمونه  سطوح یادگيری بلوم 

 027/0 233/0 15 سطح ارزشيابي 

 

  یدار  يکه سطح معن  دهدينشان م  رنوفياسم  -کولموگروفآزمون    جی، نتا14توجه به جدول    با 

سوال از   نیپاسخ به ا  یشود و برا  يها رد م باشد پس فرض نرمال بودن داده  يم  05/0کوچکتر از  

ک یاز    نيانگيدو م  سهیآزمون، مقا  نیهدف از ا  رای. زشودياستفاده م  لکاکسونیو  کیآزمون ناپارامتر

  يکیگروه ثابت،    کیدانش آموزان در    يابيدر سطح ارزش  نيانگيدو م  سهیگروه است و هدف ما مقا

و   باشد يافزوده م  ت يواقع  یبعد از استفاده از فناور  ی گریافزوده و د  تيواقع یقبل از استفاده از فناور

استفاده    لکاکسونیو  کیاز آمون ناپارامتر  جهياند در نتسطح نرمال نشده  نیمربوط به ا  یهاچون داده

 ن یآزمون و پس آزمون ا  شيپ   نيانگيمربوط به م  يفيآمار توص  یها نمودار و شاخص   . ابتداشوديم

 . شوديارائه م يابي گروه دانش آموزان در سطح ارزش 



 

1400بهار ، 1، شماره ومسپژوهش در آموزش شيمي، سال    

 
 ی ابیآزمون و پس آزمون دانش آموزان در سطح ارزش  شیپ ن یانگ ی. م5 شکل

 

 ی ابیآزمون و پس آزمون در سطح ارزش شیپ یفی آمار توص ی. شاخص ها15 جدول

 بيشترین کمترین انحراف معيار  ميانگين  تعداد آزمون  نوع

 50/4 50/2 622/0 43/3 15 پيش آزمون 

 5 4 416/0 56/4 15 پس آزمون 

 

آزمون دانش آموزان در سطح    شيپ   نيانگي، نشان داده شده است، م15که در جدول    همانطور 

  اري( است و انحراف مع56/4)  ي ابي پس آزمون دانش آموزان در سطح ارزش  نيانگي( و م43/3)  يابيارزش 

 ( بدست آمد. 416/0پس آزمون ) اري( و انحراف مع 622/0آزمون ) شيپ 

 

 ی ابیآزمون و پس آزمون سطح ارزش ش یپ نیانگ یم سهیجهت مقا لکاکسونی. آزمون و16 جدول

 سطح معني داری  آماره آزمون  جمع رتبه ها ميانگين رتبه ها 

پيش آزمون و  

 پس آزمون 

00/0 00/0 205/3- 001/0 

7 91   

 



 

 

 ...  یریادگی یبر رو یمیافزوده ش تیافزار واقعنرم   یسنجش اثربخش

 لکاکسونیبه دست آمده از آزمون و  ی، سطح معنادار  16ارائه شده در جدول    جیتوجه به نتا  با 

از   آزمون و پس آزمون دانش آموزان در سطح   ش يپ   نيانگيم  نيب  ي عنیبوده است    0/ 05کوچکتر 

معنادار  يابيارزش  و  یتفاوت  آزمون  آماره  دارد.  سطح  -205/3)  لکاکسونیوجود  و  آن   یمعنادار( 

سطح    نیآزمون و پس آزمون دانش آموزان در ا  ش يپ   ن يانگيم  نيب  جه،ي( بدست آمد. در نت001/0)

  یريادگی  شیافزوده توانسته است در افزا  تيواقع  یوجود دارد و فناور  یتفاوت معنادار  یريادگیاز  

  ر هم د توانياوت را متف نیداشته باشد و ا ريبلوم تاث یاز طبقه بند يابيدانش آموزان در سطح ارزش

( و هم سطح  14جدول    جی( )نتا56/4( و پس آزمون )43/3آزمون )  ش يبدست آمده از گروه پ   نيانگيم

مشاهده    رييتغ  نیا  جه،ي( مشاهده کرد. در نت001/0)  لکاکسونیبدست آمده از آزمون و  یدار  يمعن

 زمون آ  ش يبلوم، نسبت به پ   یاز طبقه بند  يابيپس آزمون دانش آموزان در سطح ارزش  جیشده در نتا 

دانش    یريادگیسطح    یفناور  نیافزوده بوده است و ا  تيواقع  یبر فناور  يآنها، منتج از آموزش مبتن

 داده است.  شی را افزا يابيآموزان در سطح ارزش

 خلق  سطح -6

ا  رديگيقرار م  يکه موردبررس  يسطح  نيششم از   نیتا به  پاسخ دهد، سطح ششم  سؤال پژوهش 

برا  ي عنیم  بلو  یبندطبقه  است.  ا  یسطح خلق  به  با  نیپاسخ  ابتدا  آمار  دی سؤال    يمناسب  یآزمون 

مشخص شود و سپس    دیبا  یآمار  یهانرمال نبودن داده  ایدر ابتدا نرمال بودن    يعنیانتخاب شود  

از آزمون کولموگروف  نيانتخاب شود. به هم  يمناسب  یآمارآزمون    ي بررس  یبرا  رنوفياسم-سبب 

د بودن  نرمال  نتا  ی هاادهفرض  جدول  به  توجه  با  شد.  استفاده  کولموگروف  ج یپژوهش    -آزمون 

از  ميتوانيو ما م باشند يها نرمال مداده عیباشد، توز 05/0تر از بزرگ یاگر سطح معنادار رنوفياسم

تر کوچک  یاگر سطح معنادار يول  م يجهت پاسخ به سؤال پژوهش استفاده کن کیپارامتر یهان آزمو

جهت پاسخ به سؤال   کیناپارامتر  یهااز آزمون  د یپس با  ستيها نرمال نداده  عید، توزباش  05/0از  

 . ميپژوهش استفاده کن

 

 مربوط به نمره کل سطح خلق  رنوف ی اسم-آزمون کلموگروف   جهی. نت17 جدول

 سطح معني داری  آماره آزمون  حجم نمونه  سطوح یادگيری بلوم 

 002/0 280/0 15 سطح ارزشيابي 
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 یداريکه سطح معن  دهدينشان م  رنوفياسم  -آزمون کولموگروف  جی، نتا 17ه جدول  توجه ب  با 

سؤال از   ن یپاسخ به ا  یو برا  شوديها رد مپس فرض نرمال بودن داده  باشد يم  05/0تر از  کوچک 

  ک یاز    نيانگي دو م  سهیآزمون، مقا  نیهدف از ا  رایز  شود؛ياستفاده م   لکاکسونیو  کیآزمون ناپارامتر

قبل    يکیگروه ثابت،    کیدر سطح خلق دانش آموزان در    نيانگيدو م   سهیست و هدف ما مقاگروه ا

و چون   باشديافزوده م   تيواقع  یبعد از استفاده از فناور   یگریافزوده و د   تيواقع  یاز استفاده از فناور

ا  یهاداده به  نشده  نیمربوط  نرمال  درنتسطح  ناپارامتر  جهياند  آمون  فاده  است  لکاکسونیو  کیاز 

گروه   نیآزمون او پس  آزمونشي پ   نيانگيمربوط به م  يفيآمار توص  ی ها. ابتدا نمودار و شاخصشوديم

 .شوديدانش آموزان در سطح خلق ارائه م 

 
 آزمون و پس آزمون دانش آموزان در سطح خلق   شیپ نیانگ ی. م6 شکل

 

 آزمون و پس آزمون در سطح خلق  شیپ یفی آمار توص ی. شاخص ها18 جدول

 بيشترین کمترین انحراف معيار  ميانگين  تعداد نوع آزمون

 5 1 03/1 40/3 15 پيش آزمون 

 5 50/3 470/0 60/4 15 پس آزمون 
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دانش آموزان در سطح    آزمونشيپ   ن يانگيشده است، م(، نشان داده18که در جدول )  طورهمان 

( م3.40خلق  و  )پس  نيانگي(  خلق  سطح  در  آموزان  دانش  ا4.60آزمون  مع(  انحراف  و   ار يست 

 /.( به دست آمد.470آزمون )پس اري( و انحراف مع1.03) آزمونشيپ 

 

 آزمون و پس آزمون سطح خلق  ش یپ نیانگ یم سهیجهت مقا لکاکسونی. آزمون و 19 جدول

 سطح معني داری  آماره آزمون  جمع رتبه ها ميانگين رتبه ها نوع آزمون

پيش آزمون و  

 پس آزمون 

00/0 00/0 949/2- 003/0 

6 66   

 

نتا  با  به  )ارائه  جیتوجه  آزمون ودستبه  ی(، سطح معنادار19شده در جدول  از   لکاکسونیآمده 

آزمون دانش آموزان در سطح خلق و پس  آزمونشيپ   نيانگيم  نيب  ي عنیبوده است    05/0تر از  کوچک 

( به  003/0آن )  یر( و سطح معنادا-949/2)  لکاکسونیوجود دارد. آماره آزمون و  یتفاوت معنادار

  یريادگیسطح از    نیآزمون دانش آموزان در او پس  آزمونشيپ   نيانگيم  نيب  جه،يدست آمد. درنت

دانش آموزان   یريادگی شیافزوده توانسته است در افزا تيواقع یوجود دارد و فناور یتفاوت معنادار

آمده  دستبه  نيانگيهم در م  توانيتفاوت را م  نیداشته باشد و ا  ريبلوم تأث  یبنددر سطح خلق از طبقه 

آمده  دستبه  یداريسطح معن( و هم17جدول    جی( )نتا60/4آزمون )( و پس40/3)  آزمونشياز گروه پ 

آزمون پس  جیشده در نتامشاهده  رييتغ  نیا  جه،ي( مشاهده کرد. درنت003/0)  لکاکسونیاز آزمون و

 ي منتج از آموزش مبتن  ا، هآن   آزمونشيه پ بلوم، نسبت ب  یبنددانش آموزان در سطح خلق از طبقه 

ا  تيواقع  یبر فناور بوده است و  را    یريادگیسطح    یفناور  نیافزوده  دانش آموزان در سطح خلق 

 داده است.  شیافزا

 

 یجه گیری تنث و  حب

  شد ر  با   م همگا  هيمابخو  گرا  ؛ستا  جهانى  مسير  تغيير  کليدوپرورش  آموزش  که  ینا  به  توجه  با 

دآن  ىگيردیاها  نسل را  د  یهایفناور  با  مهمگا  م یریزناگ  کنيم  لتحو  رچاها   ل ستقباا  به   نياروز 

  ی های و فناور  لصوا  با  منطبقرا    نمعلماو    زانموآنشو دا  یموبر  رنمد  ىنياروى د  پيش  یهاچالش

  یهایفناور  یگرد  رکنادر    ودهفزا  قعيتوا  ورىفنا.  هيمد  فقو  عصر  یندر ا  ىگيردیا   ىفضا  به  رگازسا
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و   زىمجا  قعيتوا  ،شياا  ینترنتا  ،مصنوعى  شهوازجمله    وزىمرا  ىنيادر د  زشمودر آ  شدهخته يآم

 است.   زشمودر آ زيانگ جانيه  یهایاز فناور یکى  هغير

نتا  نیا  در  به  با توجه  نرم  جیراستا  از  واقعبه دست آمده  آمده  دستبه  یهاافزوده، داده  تيافزار 

آمده در شش سطح  دستبه  جیقرار گرفت. بر اساس نتا  ليو تحل  يموردبررس   یآمار  یهاتوسط آزمون 

دارد.    ینادارمع  یريتأث  یريادگی   یافزوده بر رو  تيکه استفاده از واقع  افت یدر  توانيبلوم م  يشناخت

در استفاده از نرم   .دی نمايم  رقرارب  ميبا محتوا ارتباط مستق  یريادگی   ندیافزوده در هنگام فرآ  تيواقع

  زگريکاتال  ش یبا ابزارآالت مرتبط به آزما  ميآموز با استفاده از ارتباط مستقدانش  ، افزار واقعيت افزوده

آموز تمرکز دانش  شیخود باعث افزا  نیو ا  کرديمخلوط م   گریکدی بدون اضطراب و دلهره مواد را با  

بهبود  نهيو معنادار زم ميدرك مستق جادیا ني. همچن(2015، 1کامبرا، کاردوسو و ماتيوس)  گردديم

  ش یشده در آزمااستفاده  زاتياز تجه  یبعدسه   شینما  نکهی. با توجه به اسازديم  ریپذرا امکان  یريادگی

  سازد يدانش آموزان فراهم م   یرا برا  باشد يبلوم م  یبندشناخت بهتر که ازجمله مراتب طبقه  نهيزم

 گردد. يم یريادگیبهتر  قيباعث تعم

در   ليتسه  یبرا  يواقع  یايدن  یهاتيآموزان با موقعافزوده امکان تعامل دانش    تيواقع  نيهمچن 

دانش آموزان   یريادگی  زهيانگ  یمجاز  یريادگی  یشدن در محتوا  ريو درگ  ميمفاه  یبازنمودها  جادیا

(. در پژوهش  2014باور و همکاران،  )  دهديش میجانبه را افزاهمه  یريادگی  نهيو زم  بخشديرا ارتقا م

  یمتناسب با فضا يو صوت یبصر ی افزار تا حد امکان فضاهانرم یاز سادهيشد تا در پ  يسع زيحاضر ن

 ار يدر آن بس  قي افزار و تعمنرم  یآموز در فضادانش  یريعامل به قرارگ  نیاستفاده گردد که ا  شیآزما

سطح از هرم بلوم   نيکه اول  دینمايدر سطح دانش کمک م   یريادگی در    یرو  نياز هم  دی نمايکمک م

 . باشديراستا م هم شدهانيب قاتيآمده از تحقدستبه ج یو با نتا باشديم

  ترينيافزوده به ارائه ع   تينشان دادند که واقع  يقيدر تحق  (2019)  2گارزون و آکودو راستا    نیا  در 

فرآ  م يمفاه افزا  رنده يادگیبه    ندها یو  آن  ش یو  موضوع  توجه  به  به    با .  گردد يم  یريادگیها  توجه 

به   یريادگی  شیافزا  زانيبلوم م  یريادگیاز سطوح    کیکه در هر  افت یدر  توانيم  قيتحق  یهاافتهی

  يابيارزش  ي عنی  اخرسطح    دو در    یريادگی  زانيم  د ی آيبرم  ها افتهیطور که از  . همانستياندازه ن  کی

 ی . ازجمله مواردبوده است  ليوتحلهیتجزو  کاربرد    ،یريدانش، فراگبيشتر از دیگر سطوح یعني    و خلق

ا در  اهممور  نیکه  م  تيد حائز  ا  توانياست  آموزان در هنگام    نیبه  دانش  اشاره کرد که  موضوع 

 
1 Coimbra, Cardoso  & Mateus 
2 Garzón & Acevedo 
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اند و آموزش با  گرفته  ادیموضوع درس را    يخوب  زانيدر سه سطح اول به م  يصورت سنتبه  سیتدر

  شیرا افزا  یريادگی  ي نکرده و اندک  جاد یا  آنانسه سطح در    نیدر ا يمحسوس  راتييافزوده تغ  تيواقع

 یريگصورت چشم امر سبب شده است تا اختالف نمرات آنان در سه سطح اول به  نيهم داده است و

 ر يگچشم  اريو خلق بس  يابيازجمله ارزش  باالی شناختي بلومامر در سطوح    نینکرده است. ا  رييتغ

آموزش با استفاده    وهيدانش آموزان در ش  یريادگیرا در    يسمحسو  راتييتغ  توانيم  کهی طور است به

افزوده جهت   ت يواقع ی هاتيقابل تواند يامر م ن یسطوح مشاهده کرد. علت ا نیافزوده در ا تيعاز واق

آموز امکان  افزوده دانش  تيواقع  لهيوسبه  سیتدر  ندیدر فرآ  رایبهتر دانش آموزان باشد؛ ز  یريادگی

مشابه    یيهانمونهداشته باشد و    يدسترس  نترنتیا  یافزار به فضانرم  یاز فضا  تفادهرا دارد که با اس  نیا

جذاب   پيکل  ویدی و  کیوجود    ني. همچندیوجو نمارا در آن جست   يميدرس ش  ش یآزما  یاز فضا

دانش آموزان   یدانش آموزان قرار گرفت که در سطح خلق برا  اري در اخت  يابزار آموزش  کیعنوان  به

بلوم مشاهده    یريادگیدر هر شش سطح از هرم    یريادگی  شیاست که افزا  درست  بود.  رگذاريتأث  اريبس

 ی تکنولوژ  یهات يهرم با توجه به ظرف  نیيسطح پا  دودر    زانيم  نیتوجه داشت که ا  دیاما با   دیگرد

کردن دانش آموزان    ريافزوده با درگ  تيامر گواه آن است که واقع  نیبوده است. ا  شتريافزوده ب  تيواقع

اثرگذاری بهتری را داشته   یريگاد ی ترقيعم یهاه یجذاب خود توانسته است در ال یهايژگیتوسط و

 باشد. 

ها و با داشتن  آن  نيو رفع موانع ب  یو مجاز  يواقع  یايدن  نياست ب  ي افزوده پل  تيواقع  کهیيازآنجا 

 یريادگیو کمک به    يآموزش  یها طياضافه شدن به مح  یگوناگون برا  ی هاتیباال و مز  یهاليپتانس

نم  يموضوعات آموزان  دانش  م  تواننديکه  علت  بهبه  گوناگون  عملشکالت  ده  يصورت  و    ندانجام 

دانش آموزان   اد یدرس و تعداد ز  ی هادر کالس  يميش  رانيهمچون کمبود وقت دب  یگریمشکالت د

واقع  توانيم به  تياز  راستا  یفناور  کیعنوان  افزوده  اهداف    ي ابيبهبود دست  ینوپا در   ی ريادگیبه 

 ی محتوا  د يولو معلمان و ت  انيو آموزش مرب  یريادگیامر جز با    نی استفاده نمود. الزم به ذکر است ا

 .ستين سريدانش آموزان م ي نسل فعل یهايژگیبا توجه به و س یمناسب تدر

است که توسط    یافزوده ابزار  تيواقع  که  ستا  یندهنده انشان  مطالعه  ینا  یهاافتهی   تینها  در 

  شگاه یدر کالس درس آزما  نيمعلم  ی ازهايعالوه بر کارآمد کردن آموزش به برطرف کردن ن  توانيآن م

  يخوبن را بهيمعلم یازهاين توانيم  يميافزوده درس ش تيواقع  قیاز طر نيپرداخت. همچن يميش

  ي منیا  يطيبا فراهم آوردن مح  ي منیافزوده در بخش ا  ت يمثال با استفاده از واقععنوان پاسخ داد. به

اطمدانش با  آزما  یشتريب  نانيآموز  انجام  همچنردازدپ يم  ش یبه  آزما  ریتکرارپذ  ني.  از    شیبودن 
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پژوهش نشان داد که استفاده از   نیا  .کاهديم  شگاهیدر آزما  شیانجام آزما  یو باال  ياضاف  یهانهیهز

داده و    شیرا در دانش آموزان افزا  یريادگی  زانيم  توانديروز م  یتکنولوژ  کیعنوان  افزوده به  تيواقع

 . دیرا برطرف نما يميش شگاهیآزما درس  س یتدر نيمعلمان در ح یازهاين
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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. 
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