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چ ک ید ه
هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تأثیر استفاده از فناوری واقعیت افزوده در یرادگیری و
ی رادداری دانشآمرروزان پای ره هفررتم در درس زبرران انگلیسری میباشررد .جامعرره آمرراری؛ کلی ره
دانشآموزان پایه هفتم یکی از دبیرستان های شهر تهرران بودنرد کره در سرال تحصریلی -98
 1397در دورهی اول آموزش و پرورش شهر تهران مشغول بهتحصیل بودند .نمونره آمراری برا
استفاده از روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شرد .اجررای ایرن پرژوهش آزمایشری ،از نروع
پیشآزمون_ پسآزمون با گروه کنترل بود .تعداد نمونه در این پژوهش  30نفر انتخراب گردیرد
که به صورت تصادفی  15نفر آنها در گرروه آزمرایش و  15نفرر دیگرر در گرروه کنتررل قررار
گرفتند .برای گردآوری اطالعات این پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته با اقتباس از پرژوهش
حیدری ( )1396استفاده شده که شامل  20سوال بود .روایری پرسشرنامه برا نظرر  12نفرر از
اساتید و متخصصان گروه علوم تربیتی مرورد تاییرد قررار گرفرت و ضرریب پایرایی پرسشرنامه
یادگیری و یادداری نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به ترتیب  0/94و  0/91بهدست آمد.
بعد از جمعآوری دادهها با استفاده از آمار توصیفی (فراوانری ،میرانگین و انحرراف اسرتاندارد) و
آمار استنباطی (تحلیل کوواریانس) نتایج تحلیل شد و نتیجه این تحلیل نشان داد که اسرتفاده
از فناوری واقعیت افزوده در یادگیری و یادداری دانشآموزان پایه هفتم در درس زبان انگلیسی
تأثیرگذار است.
واژگان کلیدی :واقعیت افزوده ،یادگیری ،یادداری ،دانشآموزان ،زبان انگلیسی.
 1تاریخ دریافت مقاله – 1400/9/26 :تاریخ پذیرش مقاله1400/11/30 :
 2کارشناسی ارشد گروه تکنولوژی آموزشی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران،
ایرانMahsa_akmali1373@yahoo.com .

 3هیئت علمی گروه تکنولوژی آموزشی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران،
ایران.
 4هیئت علمی گروه تکنولوژی آموزشی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران،
ایران.
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مقدمه
سرعت فزایندهای که امروزه در عرصه صنعت و تکنولوژی شاهد آن هستیم ،معلول تحوالت
چشمگیر و رو به رشدی است که علوم مختلف در چند دهه اخیر با آن مواجه بودهانرد .یکری از
مهمترین عامل این دگرگونی فزاینده در ابعاد مختلف دانش که منجرر بره توزیرع ناهمسران در
تولید علم گردیده و شرایط ناموزونی را در مقایسه جوامع پیشرفته و در حال توسرعه ،از لحراظ
انحصار و مصرف دانش موجب گردیده است ،نظام آمروزشوپرورش اسرت .مجموعرهای کره در
جوامع در حال توسعه با برخورداری از مشخصره پیرروی و تقلیرد در آمادهسرازیهای خرالق و
کارآفرین در زمینههای مختلف علمی ناکارآمد بوده است .امروزه شراهد ایرن امرر هسرتیم کره
فناوری اطالعات و ارتباطرات عرصره یراددهی و یرادگیری را متحرول سراخته و موجرب رشرد
روزافزون رسانههای دیجیتال شده است .یکی از تکنولوژیهای نوین و نوظهور ،واقعیت افزوده1
میباشد؛ که به صورت ترکیب همزمان دنیای واقعی و تصاویر مجازی ،مفهوم جدیدی را شرکل
میدهد که میتواند بهعنوان ابزاری بررای آمروزش اسرتفاده شرود .پریشاز ظهرور فناوریهرای
جدید ،روش متداول تدریس ،ارتباط مستقیم بین دانشآموزان و معلمران برود کره معمروالً در
کالس درس اتفاق میافتاد .اگرچه روشهای تدریس حاضر با موفقیت دنبال میشوند اما ظهور
فناوریهای جدید پتانسیلهایی برای بهبود یادگیری فراهم آوردهاند .اکثر برنامههای کراربردی
چندرسانهای موجود برای اهداف آموزشری از مجموعرهای از مرتن ،تصراویر ،انیمیشرن ،و صردا
استفاده میکنند و از این طریق موضوعات را برای دانشآموزان چالشبرانگیز میکنرد (حقری و
روحی .)1394،واقعیت افزوده ،ترکیب دنیای واقعی با اشیاء مجازی است ،که به نظر ،یرک دیرد
پیشرفته از محریط میدهرد (ژنرگ ،جریان سری ،نرواب .)583 :2001 ،2چیرزی کره در ایرن
تکنولوژی اتفاق می افتد ،یعنی قرار دادن اشیاء مجازی گرافیکی بر روی تصرویری مسرتقیم یرا
غیرمستقیم و زنده از محیط واقعی (گو و لی و داو .)257 :2011 ،3کرولر 4و همکراران ()2007
بیان کرده اند واقعیت افزوده تکنولروژی اسرت کره دیرد کراربر از دنیرای واقعری را ،برا افرزودن
اطالعاتی که توسط کامپیوتر تولید میشود ،پیشررفته کررده و یرا آن را توسرعه میدهرد .ایرن
پیشرفت ،از طریق فراگیری اشیاء هندسی مجازی در محیط طبیعی ،و یا اطالعات غیرهندسری
دربارهی اشیاء واقعی موجود در صحنه ،حاصل میشود .این اطالعات میتوانند تصویر یا متن یا
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صوت باشند .فنراوری «واقعیرت افرزوده» را نبایرد برا حروزه فناوریهرایی برا عنروان «واقعیرت
مجازی »1اشتباه گرفت؛ فناوری واقعیت مجازی در واقع به شبیهسازی کامل محیط سه بعدی
بصری میپردازد که در آن بیننده با استفاده از نوعی هدست خاص ،محیطری زنرده را مشراهده
میکند که در بهترین روش پیادهسازی خود ،هیچیک از عناصر تشرکیل دهنرده آن برا محریط
واقعی و فیزیکی که شخص در آن حضور دارد رابطه منطقی و تصویری ندارد .به عبرارت دیگرر
کاربر در این هدست مخصوص ،فضایی کامال مجازی را تجربه میکند که به طور کامرل توسرط
نرمافزارهای شبیهساز تصویرسازی و متحرک شده است .کراربر میتوانرد برا آن تعامرل داشرته
باشد .از ایرن رو مفهروم واقعیرت مجرازی بره جرزء در برخری روشهرا و متردهای پیادهسرازی
نرمافزاری ،مفهومی کامال متفراوت برا واقعیرت افرزوده دارد (گرومنکرو .)445 :2012 ،2امرروزه
استفاده از فناوری واقعیت افزوده در بسیاری از زوایای زندگی روزمرهی انسان شایع شدهاسرت.
با توجه به ویژگیهای منحصر به فرد این فناوری ،مانند :جلب توجره مخاطرب و ایجراد سرطح
مناسبی از حس غوطهوری به نظرر میرسرد بره کرارگیری ایرن فنراوری در حوزههرایی ماننرد
آموزش ،میتواند مفید واقع شود .این تکنولوژی نیازهای سختافزاری خاصی را با خود به همراه
دارد که چند نمونه از آنها شامل :ابزاری جهت ثبت تصاویر و فیلم میباشد .همچنین به فضای
کافی جهت نگهداری یافتههای حاصل نیازمندیم و پردازشگری کره قرادر بره ترکیرب مفراهیم
واقعی و مجازی بوده و توانایی پخش تصاویر سه بعدی را در هر لحظه از زمان داشته باشد .یکی
دیگر از اساسیترین نیازها وجود یک واسرط میران کراربر و ایرن دنیرای جدیرد اسرت (براور 3و
همکاران .)14 :2014 ،فرصتهای ارائه شده از سوی فناوریهای واقعیت افزوده راههای عملری
را برای براورده ساختن نیاز معلمان عرضه کردهاست (اوزدمیر .)165 :2017 ،4امروزه در بیشتر
مدارس ما تدریس به معنای انتقال معلومات از ذهن معلم به شاگرد میباشد کره برا ایرن روش
کم کم ذهن دانشآموزان انباشته از مطالبی میشود که با نیازهای آنها متناسب نیست و کرم
کم دانشآموزان از این آموخته های خود احساس کسالت می نمایند و چنین یادگیری نه تنهرا
در سازندگی ،نقش موثری را ایفا نمیکند ،بلکه زمینه رکرود علمری و دلزدگری از فعالیتهرای
علمی را نیز فراهم می نماید لذا روشهای کنونی در مدارس ما به هیچ وجه پاسخگوی نیازهای
عظیم امروزی جوامع نیست؛ بنابراین تغییر روش آموزش و یادگیری در مدارس یرک ضررورت
است (سفیدگر .)1395،بسیاری از صاحبنظران تربیتی معتقدنرد کره فقرر تفکرر دانشآمروزان
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نتیجه حاکمیت روشهای سنتی در مدارس است (قورچیان .)1387،ویژگیهای منحصر به فرد
فناوری واقعیت افزوده در زمینه ایجاد ارتباط میان جهان واقعی و کاراکترهرای مجرازی کره در
جهان واقعی به تصویرکشیده میشروند نروع جدیردی از تعامرل کراربر برا فضرا و اشریاء ایجراد
کردهاست .بنابراین ،با این ویژگیهای منحصر به فرد ،فناوری واقعیت افزوده میتوانرد برهعنوان
یک روش آموزشی استفاده شود که نه تنها سبب جلب توجره دانشآمروزان بره موضروع مرورد
آموزش میشود ،بلکه با توجه به رویههای تعامل بصری مناسب و کاربرپسند آن میتواند ضمن
تلفیق مجاز با واقعیت ،یادگیری عمیقتری برای افرراد فرراهم کنرد و بره عنروان رقیبری بررای
ابزارهای سنتی آموزش درنظرگرفتره شرود (وانرگ 1و همکراران  .)6 :2013یکری از ضرروریات
امروزه جامعه جهانی یادگیری زبان انگلیسی است زیرا ارتباطات بین المللری ،تجرارت جهرانی،
علوم جدید ،برنامههای کابردی و موارد دیگر که با گسترش روند جهانیسازی در ارتباط اسرت،
همگی به زبان انگلیسی انجام میپذیرد .حجم باالیی از دادهها و اطالعات در دوره کنرونی ،نیراز
بشر را برای فراگیری یک زبان بین المللی صد چندان کرده است .در کشور ما برا وجرودی کره
دانشآموزان و دانشجویان از دوران دبیرستان تا دانشگاه سالهای زیادی را بره عنروان یکری از
دروس به یادگیری زیان انگلیسی پرداختهاند ولی هنوز هم نتوانستهاند در حرد قابرل قبرولی از
این زبان استفاده کنند .البته این مشکل در بهرههوشی و تواناییهای دانشآموزان نیسرت بلکره
مشکل در روشهایی است که با بهکاربردن آنها ما نتوانستهایم به نتیجه مطلروب دسرت پیردا
کنیم (زراعتی .)1390،از دالیل عدم عالقهی دانشآموزان به زبان انگلیسری میتروان بره عردم
استفاده از تکنولوژی در آمروزش ،اسرتفاده از روشهرای منسروخ شردهی تردریس ،یکنرواختی
کالسهای درس ،معلم محور برودن کالسهرا و عرواملی از ایرن قبیرل اشراره کررد (غفراری و
همکاران.)1395،
طالب و محمودی ( )1397پژوهشی با عنوان واقعیتافزوده و مفاهیم و کاربرد آن در
آموزش انجام دادهاند نتایج نشان داد که علیرغم نقاط ضعفی که واقعیت افزوده دارد این
فناوری بیش از هر چیز ،به دانشآموزان در جهت درک مطالب و بهتر اندیشیدن آنها کمک
می کند این در حالی است که نیاز کنونی جوامع وجود ذهنی خالق ،جهت خلق اندیشههای
نوین و کارا است .از این رو امروزه هدف از به کارگیری فناوری واقعیت افزوده پرورش فرزندانی
طراح و خالق است .حیدری ( ،)1396پژوهشی تحت عنوان بررسی تأثیر فناوری واقعیت
افزوده بر یادگیری و یادداری دانشآموزان سال اول متوسطه در مبحث آناتومی از درس
. Wang et al.
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زیستشناسی در دانشکده روانشناسی و علومتربیتی دانشگاه عالمه طباطبائی انجام داده است.
نتایج این پژوهش بیان میکند که استفاده از فناوری واقعیت افزوده در درس آناتومی مؤثر
بوده و موجب افزایش یادگیری و یادداری در دانشآموزان سال اول تجربی در مبحث آناتومی
شدهاست .غفاری و همکاران ( )1395در پژوهشی با عنوان «طراحی کاربرد آموزش حروف
الفبای انگلیسی با استفاده از واقعیت افزوده» به بررسی بهکارگیری فناوری واقعیت افزوده در
زمینه آموزش کودکان پرداختند .نتایج حاصل از پژوهشهای انجام شده در این زمینه نشان
میدهد که وجود چنین ویژگیهایی باعث تولید هیجان ،تعامل و لذت بردن در طول فرایند
یادگیری است .رابط منحصر به فرد حاصل از ترکیب اشیاء واقعی و مجازی به شکل طبیعی
توجه کودکان را به خود جلب میکند و همچنین یک ابزار یادگیری جذاب و سرگرم کننده
برای این گروه سنی به وجود می آورد .العزاوی و همکاران )2019( 1در پژوهشی با عنوان
بررسی پتانسیل استفاده از واقعیت افزوده و واقعیت مجازی برای آموزش  ،STEMکاربرد
فناوری واقعیت افزوده را روشی جدید به منظور ارائه مطالب به صورت سه بعدی عنوان
نمودهاند .هانگ و همکاران )2019( 2در تحقیقی با عنوان واقعیت افزوده در مقابل واقعیت
مجازی در آموزش و پرورش نشان دادند که کاربرد فناوری واقعیت افزوده منجر به افزایش
همکاری میان دانشآموزان میگردد .هیو و همکاران )2019( 3در پژوهشی با عنوان واقعیت
افزوده و نقش آن در جراحی الپاراسکوپی شکم اینگونه نتیجهگیری نمودند که ترکیب فناوری
واقعیت افزوده در برنامههای درسی آموزش جراحی امری بسیار ضروری است ،اما ابتدا باید یک
بستر یکپارچه برای آموزش ایجاد شود .لیتردیس 4و همکاران ( )2018پژوهشی با عنوان یک
پلتفرم واقعیت افزوده برای یادگیری تعاملی از راه دور انجام دادند .در این پژوهش نشان دادند
که سیستم واقعیت افزوده برای یادگیری از راه دور مناسب است و خودآموزی و یادگیری
مستقل را افزایش میدهد .مارکماه و همکاران )2018( 5پژوهشی با عنوان اثربخشی برنامه
کاربردی واقعیت افزوده برای بهبود پیشرفت دانشآموزان در یادگیری انجام دادند .نتایج نشان
داد که عملکرد دانشآموزان در یادگیری بهطور معناداری با استفاده از واقعیت افزوده بهبود
یافتهاست.

1

Al-Azawi et al
Huang et al
3
Hua et al.
4
Lytridis
5
Markamah et al.
2
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تحقیقات انجام شده در ارتباط با واقعیت افزوده از یک طرف بیانگر آن است که کاربرد آن
در نظام های آموزشی در مسیر تحقق اهداف قابل تامل است و از طرف دیگر کمبود مطالعاتی
را در دورههای آموزشی قبل از دانشگاه را به تصویر میکشد .لذا در این پژوهش هرچند بسیار
محدود س عی شد کاربرد واقعیت افزوده را در تحقق اهداف نظام آموزشی رسمی قبل از دانشگاه
اثبات کند .امروزه با حضور فناوری اطالعات و ارتباطات ،در طی چند دهه گذشته شاهد
یادگیری مبتنی بر فناوری بودهایم که موجب شدهاست شکلهای دیجیتال از مواد آموزشی به
طور گستردهای مورداستفاده قرارگیرد .یادگیری زبان انگلیسی نیز از این قاعده مستثنی نیست
و تعداد زیادی نرم افزار آموزشی برای یادگیری کلمات انگلیسی تولید شدهاست .به طور کلی
توسعه فناوریهای نوین و کاربرد آنها در آموزش ،یکی از ضروریترین خدمات آموزشی در
حال حاضر محسوب میشود و استفاده از آن در آموزش و یادگیری زبان انگلیسی ،همانند
دیگر موضوعات ،انگیزهای برای فرایندهای ابتکاری روشهای تدریس میباشد که هدفشان
برجستهکردن کارایی تدریس و آموزش است .به دلیل کاربرد فناوریهای نوین در آموزش و
یادگیری ،دروس جذابتر شده و فراگیران احساس اطمینان بیشتری برای شرکت در
فعالیتهای کالس پیدا می کنند .لذا در این پژوهش قصد بر آن است که به کاربرد فناوری
واقعیت افزوده به عنوان یکی از تکنولوژیهای نوین به آموزش زبان انگلیسی بپردازیم و تاثیر
آن را بر یادگیری ،یادداری دانشآموزان پایه هفتم بسنجیم .بنابراین پژوهش حاضر در قالب دو
فرضیه بیان می شود:
فرضیه اول :فناوری واقعیت افزوده بر یادگیری دانشآموزان پایه هفتم متوسطه در درس
زبان انگلیسی تاثیر دارد.
فرضیه دوم :فناوری واقعیت افزوده بر یادداری دانشآموزان پایه هفتم متوسطه در درس
زبان انگلیسی تاثیر دارد.
روشپژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی و از لحاظ روش ،آزمایشی است که در آن طرح پیش
آزمون-پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد .جامعه آماری؛ کلیه دانشآموزان پایه هفتم یکی
از دبیرستان های شهر تهران بودند که در سال تحصیلی  1397-98در دورهی اول آموزش و
پرورش شهر تهران مشغول بهتحصیل بودند .نمونه آماری با استفاده از روش نمونهگیری در
دسترس انتخاب شد .تعداد نمونه در این پژوهش  30نفر انتخاب گردید که به صورت تصادفی
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 15نفر آنها در گروه آزمایش و  15نفر دیگر در گروه کنترل قرار گرفتند .برای گردآوری
اطالعات این پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته با اقتباس از پژوهش حیدری ()1396
استفاده شده که شامل  20سوال بود .همچنین ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل یک
برنامهی واقعیت افزوده به منظور آموزش حیوانات ،طراحی شده توسط شرکت آرکیت میباشد
که تصاویر آن در شکل یک قابل مشاهده میباشد.

شکل :1نمایی از برنامه واقعیت افزوده

روایی پرسشنامه با نظر  12نفر از اساتید و متخصصان گروه علوم تربیتی مرورد تاییرد قررار
گرفت و ضریب پایایی پرسشنامه یادگیری و یادداری نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ بره
ترتیب  0/94و  0/91بهدست آمد .روش اجررا بره ایرن صرورت برود کره ابتردا از هرر دو گرروه
پیشآزمون گرفته شد .سپس مباحث انگلیسی ،به گروه آزمایش از طریرق اپلیکیشرن واقعیرت
افزوده ،آموزش داده شد و گروه کنترل نیز به روش معمرول توسرط معلرم آمروزش دیدنرد .در
پایان دوره ،پسآزمون یادگیری از هر دو گروه (کنترل و آزمایش) گرفته شد تا میزان یادگیری
آنان مشخص شود و بعد از دو هفته پسآزمون یادداری از هر دو گرروه بره عمرل آمرد .بعرد از
جمعآوری دادهها با استفاده از آمار توصریفی (فراوانری ،میرانگین و انحرراف اسرتاندارد) و آمرار
استنباطی (تحلیل کوواریانس) نتایج تحلیل شد.
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یافتهها
یافتههای آمار توصیفی
در بخش آمار توصیفی از شاخصهای میانگین و انحراف استاندارد استفاده گردید که نتایج
آن در جدول زیر آمده است:
جدول شماره :1اطالعات توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش
مقیاسها

مراحل
پیش آزمون

یادگیری
پس آزمون
یادداری

پس آزمون

گروه

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

آزمایش

15

21/44

4/49

کنترل

15

19/88

3/69

آزمایش

15

29/77

2/73

کنترل

15

25/11

4/10

آزمایش

15

28/77

2/73

کنترل

15

24/33

3/68

جدول  ،1میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای یادگیری و یادداری را نشان میدهد .بر
این اساس در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل شاهد افزایش بیشتر میانگین نمرات در
هر دو متغیر هستیم.
در ادامه یافتههای استنباطی مطالعه ارائه میگردد.
فرضیه اول :فناوری واقعیت افزوده بر یادگیری دانشآموزان پایه هفتم متوسطه در درس
زبان انگلیسی تاثیر دارد .نتایج مربوط به این فرضیه پژوهش در شکل  2و جدول 2ارائه شده
است.

شکل .2پراکنش دادهای پیش و پسآزمون یادگیری به تفکیک گروه
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برای چککردن مفروضه همگنی ضرایب رگرسیون از نمودار پراکنش در شکل دو که
نشاندهنده همبستگی بین دادههای پیش و پس آزمون یادگیری است استفاده شد .با توجه
به اینکه خطوط همبستگی یکدیگر را قطع ننمودهاند بنابراین میتوان بیان کرد که مفروضه
همگنی ضرایب رگرسیون برقرار است.

جدول شماره  :2نتایج تحلیل کواریانس جهت مقایسه میزان یادگیری دانشآموزان در دو گروه آزمایش و
کنترل
منبع
تغییرات

مجموع
مجذورات

پیش آزمون

77/042

1

گروه

117/874

1

117/874

خطا

263/699

27

9/767

کل

504/074

29

درجه آزادی

میانگین
مجذورات

F

سطح
معناداری

77/042

7/888

0/009

12/069

0/002

در جدول  2نتایج تحلیل کواریانس مقایسه میزان یادگیری دانشآموزان در دو گروه
آزمایش و کنترل نشان داده شده است .مقادیر  Fبدست آمده برای گروه ( )12/069حاکی از
رد فرض صفر و پذیرش فرض مخالف دارد .بنابراین ،میتوان بیان کرد که استفاده از فناوری
واقعیتافزوده تأثی ر مثبتی بر یادگیری داشته است و موجب افزایش یادگیری دانشآموزان پایه
هفتم شده است.

فرضیه دوم :فناوری واقعیت افزوده بر یادداری دانشآموزان پایه هفتم متوسطه در درس
زبان انگلیسی تاثیر دارد .نتایج مربوط به فرضیه در شکل  3و جدول 3ارائه شده است.
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شکل  .3پراکنش دادههای پیش و پسآزمون یادداری به تفکیک گروه

برای چککردن مفروضه همگنی ضرایب رگرسیون از نمودار پراکنش در شکل سه که
نشاندهنده همبستگی بین دادههای پیش و پسآزمون یادداری است استفاده شد .با توجه به
اینکه خطوط همبستگی یکدیگر را قطع ننمودهاند؛ بنابراین میتوان بیان کرد که مفروضه
همگنی ضرایب رگرسیون برقرار است.
جدول شماره :3نتایج تحلیل کواریانس جهت مقایسه میزان یادداری دانشآموزان در دو گروه آزمایش و
کنترل
منبع تغییرات

مجموع
مجذورات

درجه
آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح
معناداری

پیش آزمون

64/463

1

64/463

7/556

0/011

گروه

108/232

1

108/232

12/686

0/001

خطا

22230/352

27

8/532

کل

442/963

29

در جدول 3نتایج تحلیل کواریانس مقایسه میزان یادداری دانشآموزان در دو گروه آزمایش و
کنترل نشان داده شدهاست .مقادیر  Fبدست آمده برای گروه ( )12/686حاکی از رد فرض
صفر و پذیرش فرض مخالف دارد .بنابراین ،میتوان بیان کرد که استفاده از فناوری
واقعیتافزوده تأثیر مثبت بر یادداری دارد و موجب افزایش یادداری دانشآموزان پایه هفتم
شده است.
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بحث و نتیجهگیری
یکی از فرضیههای این پژوهش این بود که فناوری واقعیت افزوده در یادگیری درس زبان
انگلیسی دانشآموزان پایه هفتم تأثیرگذار است .با توجه به نتایج تحلیل کواریانس میتوان
بیان کرد که استفاده از فناوری واقعیت افزوده تأثیر مثبت و موجب افزایش یادگیری
دانشآموزان پایه هفتم نسبت به روش سنتی شده است .نتایج این تحقیق با یافتههای
حیدری( ،)1396صرامی و همکاران ( ،)1395لیتردیس و همکاران ( ،)2018مارکماه و
همکاران ( ،)2018استپا و نادولنی )2015( 1و چنگ و تسای )2014( 2همسو میباشد.
لیتردیس و همکاران ( )2018نشان دادند که سیستم واقعیت افزوده برای یادگیری از راه دور
مناسب است و خودآموزی و یادگیری مستقل را افزایش میدهد .همچنین مارکماه و همکاران
( )2018نشان دادند که عملکرد دانشآموزان در یادگیری بهطور معناداری با استفاده از
واقعیتافزوده بهبود یافتهاست .با توجه به دستاوردهای محققان مهمترین مزیت واقعیت افزوده
توانایی منحصر به فرد آن در ایجاد محیطهای آموزشی ترکیبی با استفاده از ترکیب اشیاء
دیجیتال و فیزیکی است و مخاطب را هرچه طبیعیتر و راحتتر درون تصاویر غرق میکند ،به
همین دلیل استفاده از این تکنولوژی در آموزش هم در سطوح پایین برای دانشآموزان و هم
سطوح باالتر برای دانشجویان میتواند بسیار مفید واقع شود .امروزه با پیشرفت تکنولوژی؛
استفاده از فناوری واقعیت افزوده در آموزش جهت ارائه مطالب درسی به دانشآموزان ،یکی از
روشهای خوب تدریس و آموزش بهشمار میآید.
یکی دیگر از فرضیههای پژوهش این بود که فناوری واقعیت افزوده در یادداری درس زبان
دانشآموزان پایه هفتم متوسطه موثر است .با توجه به نتایج تحلیل کواریانس مقایسه میزان
یادداری دانش آموزان ،می توان بیان کرد که استفاده از فناوری واقعیت افزوده تأثیر مثبت و
موجب افزایش یادداری دانش آموزان پایه هفتم نسبت به روش قبل شده است .لذا تأثیرگذاری
آموزش با فناوری واقعیت افزوده بر یادداری با نتیجهی پژوهش حیدری( )1396همسو
میباشد .حیدری ( ،)1396در پژوهش خود نشان داد که استفاده از فناوری واقعیت افزوده در
درس آناتومی مؤثر بوده و موجب افزایش یادداری در دانشآموزان سال اول تجربی در مبحث

Estapa & Nadolny
Cheng & Tsai
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آناتومی شدهاست .طبق نتایج پژوهش انجام شده ،استفاده از این فناوری به دلیل دارا بودن
ویژگیهایی چون ترکیب واقعیت و مجاز ،تعامل بالدرنگ ،ثبت در فضای سه بعدی و بدیع و
جذاب بودن و غیره میتواند در تحریک یادگیری ،یادداری دانشآموزان و تقویت تواناییشان
برای مشارکت در فرایند یادگیری شخصی بسیار مؤثر باشد .این فناوری عالقهی آنها را
تحریک و به آنها کمک میکند مدت طوالنی تری اطالعات را نگهداری کنند .بر اساس این
مطالعات ،استفاده از فناوری واقعیت افزوده انگیزه مضاعفی برای دانشآموزان ایجاد میکند چرا
که آن ها را برای تجربه یادگیری و تعامل با عناصر مجازی تشویق میکند .در واقع واقعیت
افزوده؛ آسان کردن رویدادهایی است که با چشم غیر مسلح نمی توان آن را مشاهده کرد.
بنابراین انگیزه دانشآموزان را افزایش میدهد و به آنها در بهدست آوردن مهارتهای بهتر
کمک میکند .همچنین همانطور که مطالعات نشان داده یادگیری سریعتر صورت میگیرد و
به دلیل تأثیری که بر اشتیاق تحصیلی دانشآموزان دارد در نتیجه در یادداری آنها نیز
تأثیرات بیشتری دارد و موجب درک بهتری از موضوع میگردد.
این پژوهش با محدودیتهایی ابزاری همچون آشنایی محدود معلمان با کاربرد فناوری واقعیت
افزوه در کالس و محدود بودن اپلیکیشن و نرم افزارهای داخلی مرتبط با فناوری واقعیت
افزوده و آشنایی محدود دانشآموزان با نحوهی استفاده از فناوری واقعیت افزوده همراه بود .با
بررسی نتایج حاصل از تجزیهوتحلیل دادهها و تایید معناداری فرضیهها پیشنهادات زیر ارائه
میشود:
•

طراحی و تهیه کتاب و اپلیکیشنهای واقعیت افزوده متناسب با محتوای دروس در
مقاطع مختلف تحصیلی به منظور استفادهی فراگیران در سطوح مختلف آموزشی.

•

برگزاری دورههای آموزشی کاربرد فناوری واقعیت افزوده در کالسها به منظور
افزایش کارایی آموزش و یادگیری فراگیران.

•

به کاربستن فناوری واقعیت افزوده در آموزش ،در راستای جذاب کردن آموزش و
یادگیری.

•

بررسی تاثیر فناوری واقعیت افزوده بر یادگیری دانشآموزان با نیازهای ویژه در
دروس و پایههای مختلف تحصیلی.
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پژوهش در زمینه تأثیر فناوری واقعیت افزوده بر درک مطلب و سرعت یادگیری
دانشآموزان عادی و دانشآموزان با نیازهای ویژه.

•

پژوهش در زمینهی تأثیر بازیهای آموزشی مبتنی بر فناوری واقعیت افزوده در
مؤلفههایی همچون یادگیری ،یادداری و اشتیاق تحصیلی.

•

پژوهش در زمینهی بررسی تأثیر فناوری واقعیت افزوده بر درگیری تحصیلی،
خالقیت و انگیزش دانشآموزان عادی و دانشآموزان با اختالالت یادگیری.
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