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classroom that caused changes in educational structures, patterns of behavior within the education
system, and even instructional content. The use of teaching aids reflects the fact that the age of the
teacher as the only force with educational authority has ended. Traditional educational classes are
no longer very effective because they depend on specific time and place and cannot provide a real
and appropriate context for learning. New technologies provide rich resources that can provide an
opportunity for learners to grow. Today, one of the effective factors in motivating students is to use
information and communication technology in education. In addition, one of the important goals of
teaching and learning is to help students learn how to think productively by combining high-level
thinking (evaluating ideas) with creative thinking (creating new ideas). Using modern information
and communication technologies, students and teachers are aided to learn and improve thinking
skills. Augmented reality is one of the new educational technologies that has been recognized by
educational researchers. The effectiveness of augmented reality can be extended to other types of
technology, such as mobile devices. The use of smartphones has led augmented reality applications
to overspread in almost every area of study. The purpose of this study thus was the effect of
educational augmented reality on perceived motivational atmosphere and high level thinking in
students.
Methods: The methodology of research was Quasi-experimental, with pretest-posttest and
control. The population of the study was all second grade high school students in twelve Tehran city.
60 of them were selected by cluster sampling method and were replaced in two groups (30 person
experimental groups and 30 person control groups). The research tools consisted of a perceived
motivational atmosphere questionnaire and a high level of thinking by Saramd et al (2011). The
experimental group was trained in six sessions of one-hour with educational augmented reality. Data
analysis was performed using SPSS24 software and to test the research hypotheses used from
multivariate covariance analysis.
Findings: The findings of the study showed that the effect of educational augmented reality on
perceived motivational atmosphere and high level thinking in the experimental group was
significantly higher than of the control group. Also, the effect of educational augmented reality on
the component of follow up progress by students in the experimental group was significantly higher
than the control group, but on the other components of perceived motivational atmosphere, there
was no significant difference between the experimental and control groups.
Conclusion: The results showed that augmented educational reality affects the perceived
motivational atmosphere and high-level thinking of students and improves the perceived
motivational atmosphere and high-level thinking in students. Educational augmented reality also
influences one of the components of motivational atmosphere (student follow-up progress).
Because the most important advantage of augmented reality is its unique ability to create mixed
learning environments using a combination of digital and physical objects, in this way, skills such as
critical thinking, problem solving, and communication through shared exercises are easily
developed; and with the use of this technology and interaction with it, students' motivation
increases. This technology helps students collect, process, and recall information. In addition, it will
lead to interesting and joyful learning for students. Using augmented reality in teaching to provide
students with teaching materials is one of the best teaching and learning methods; students can
solve scientific problems virtually by wearing augmented reality glasses or taking a mobile phone
camera on textbooks in the environment. They see the real things and easily understand everything.
Therefore, it increases students' motivation and helps them to acquire better skills.
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پیشینه و اهداف :ورود فناوریهای جدید ،تغییرات عمدهای در کالس درس به وجود میآورد که سبب ایجاد تغییر در
ساختارهای آموزشی ،الگوهای رفتاری داخل نظام آموزشوپرورش و حتی محتوای آموزشی شده است .استفاده از ابزارهای
آموزشی و وجود آنها بیانگر این واقعیت است که دیگر عصر معلم بهعنوان یگانه نیروی صاحب اقتدار آموزش سرآمده
است .کالسهای آموزشی سنتی دیگر دارای اثربخشی چندانی نیستند ،زیرا وابسته به زمان و مکان خاص بوده و نمیتوانند
بافت واقعی و مناسب را برای یادگیری فراهم آورند .فناوریهای نوین منابع غنی را فراهم میآورند که میتوانند فرصتی
برای رشد یادگیرندگان باشد .امروزه یکی از عوامل مؤثر در ایجاد انگیزهی دانش آموزان بهکارگیری فناوری اطالعات و
ارتباطات در آموزش است .عالوه بر این یکی از اهداف مهم آموزشوپرورش کمک به دانش آموزان است تا یاد بگیرند
چگونه بهطور مولّد از طریق ترکیب تفکر سطح بال (ارزیابی ایدهها) با تفکر خالق (ایجاد ایدههای تازه) اندیشه ورزی
کنند .با استفاده از فناوریهای جدید اطالعاتی و ارتباطی میتوان دانش آموزان و معلمان را یاری داد تا مهارتهای فکر
کردن را فراگرفته و آن را ارتقا دهند .واقعیت افزوده یکی از فناوریهای نوین آموزشی است که توسط پژوهشگران
آموزشی به رسمیت شناختهشده است .اثربخشی واقعیت افزوده را میتوان با نوع دیگری از فناوریها مانند دستگاههای
سیار گسترش داد .ظهور اخیر گوشیهای هوشمند موجب شده است که برنامههای کاربردی واقعیت افزوده سیار تقریباً
هر زمینهای از مطالعه را توسعه دهد .هدف از پژوهش حاضر تأثیر واقعیت افزوده آموزشی بر جو انگیزشی درک شده و تفکر سطح
بال در دانش آموزان میباشد.
روشها :روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی با طرح پیشآزمون -پسآزمون با گروه کنترل میباشد .جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه
دانشآموزان دوم دبیرستان منطقه دوازده شهر تهران میباشند که  60نفر از آنها به روش نمونهگیری خوشهای بهعنوان نمونه انتخاب و
در دو گروه ( 30نفر گروه آزمایش و  30نفر گروه کنترل) جایگزین شدند .ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه جو انگیزشی درک شده و
تفکر سطح بال میباشد .گروه آزمایش در شش جلسه یکساعته تحت آموزش با واقعیت افزوده آموزشی قرار گرفتند .تجزیهوتحلیل
دادههای پژوهش با نرمافزار  SPSS24صورت گرفت و برای آزمون فرضیههای پژوهش از تحلیل کوواریانس چندمتغیری استفاده شد.
یافتهها :یافتههای پژوهش نشان داد که تأثیر واقعیت افزوده آموزشی بر جو انگیزشی درک شده و تفکر سطح بال در گروه آزمایش
بهطور معناداری بیشتر از گروه کنترل است .همچنین تأثیر واقعیت افزوده آموزشی بر مؤلفه پیگیری پیشرفت توسط دانشآموزان در
گروه آزمایش بهطور معناداری بیشتر از گروه کنترل است ،اما بر بقیه مؤلفههای جو انگیزشی درک شده تفاوت معنیداری بین گروه
آزمایش و کنترل وجود نداشت.
نتیجهگیری :نتایج پژوهش نشان داد واقعیت افزوده آموزشی بر جو انگیزشی درک شده و تفکر سطح بال دانش آموزان تأثیر دارد و
باعث بهبود جو انگیزشی درک شده و تفکر سطح بال در دانش آموزان میشود .همچنین واقعیت افزوده آموزشی بر یکی از مؤلفههای جو
انگیزشی (پیگیری پیشرفت توسط دانشآموزان) تأثیر دارد .از آنجا که مهمترین مزیت واقعیت افزوده توانایی منحصربهفرد آن در ایجاد
محیطهای آموزشی ترکیبی با استفاده از ترکیب اشیاء دیجیتال و فیزیکی است ،از این طریق مهارتهایی مانند تفکر انتقادی ،حل مسئله
و برقراری ارتباط از طریق تمرینات مشترک بهراحتی توسعه مییابد و با کاربرد این فناوری و تعامل با آن ،انگیزش دانش آموزان افزایش
مییابد .این فناوری در جمعآوری ،پردازش و به یادآوری اطالعات به دانش آموزان کمک میکند .بهعالوه یادگیری جذاب و
سرگرمکنندهای برای دانش آموزان به دنبال خواهد داشت .استفاده از فناوری واقعیت افزوده در آموزش جهت ارائه مطالب درسی به دانش
آموزان ،از بهترین روشهای تدریس و آموزش میباشد و دانش آموزان میتوانند مسائل علمی را بصورت مجازی با گذاشتن عینک واقعیت
افزوده جلوی چشمان خود و یا گرفتن دوربین تلفن همراه روی متون درسی در محیط واقعی ببینند و بهراحتی همه مسائل را درک
کنند؛ بنابراین انگیزه دانشجویان را افزایش میدهد و به آنها در به دست آوردن مهارتهای بهتر کمک میکند
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مقدّمه
با ورود به عصر اطالعات ،نهاد آموزش از نخستین نهادهایی است که
دستخوش تغییرات اساسی شده است .در دنیای پیچیده امروز،
آموزشوپرورش نقش مهمی را ایفا میکند .در شرایطی که دولتها و
کشورهای بزرگ جهان پیشرفت و توسعه خود را وابسته به رشد نظام
آموزشی میدانند ،نمیتوان با توسل به روشهای سنتی گذشته این
پیشرفت و تحول را حاصل نمود .با گسترش روزافزون دانش در جوامع،
اهمیت آموزش با کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات بیشازپیش نمایان
شده است .فناوری اطالعات و ارتباطات بهعنوان یکی از پیشرفتهای
اخیر بشر ،جایگاه خود را در تمامی ابعاد زندگی به دست آورده است.
یکی از مهمترین حوزههای زندگی بشر ،آموزشوپرورش است که در
حال حاضر با ورود فناوری اطالعات و ارتباطات به این حوزه افقهای
جدیدی پیش روی صاحبنظران و متخصصان آموزش قرارگرفته است.
در سالهای اخیر ،ارائه اطالعات مفید در یک مسیر مؤثر به ضرورتی
بزرگ برای معلمان و مربیان تبدیلشده است .آموزش امروز ،نیازمند
روشهای نوینی است که بتواند مطالب را در زمان کمتر و با عمق
بیشتری به فراگیر تعلیم دهد [ .]1ازآنجاکه زندگی روزمره ما همگام با
دنیای دیجیتال همیشه در حال تغییر است ،ایجاد روشهای جدید
یادگیری با استفاده از فناوری یک نیاز اساسی است [ .]2در سالهای
اخیر ،تحقیق در مورد فناوریهای یادگیری از لحاظ تأثیر بر یادگیری
بر فناوریهای در حال ظهور متمرکزشده است [.]3
ورود فناوریهای جدید ،تغییرات عمدهای در کالس درس به وجود
میآورد که سبب ایجاد تغییر در ساختارهای آموزشی ،الگوهای رفتاری
داخل نظام آموزشوپرورش و حتی محتوای آموزشی شده است .استفاده
از ابزارهای آموزشی و وجود آنها بیانگر این واقعیت است که دیگر عصر
معلم بهعنوان یگانه نیروی صاحب اقتدار آموزش سرآمده است.
کالسهای آموزشی سنتی دیگر دارای اثربخشی چندانی نیستند ،زیرا
وابسته به زمان و مکان خاص بوده و نمیتوانند بافت واقعی و مناسب را
برای یادگیری فراهم آورند .فناوریهای نوین منابع غنی را فراهم
میآورند که میتوانند فرصتی برای رشد یادگیرندگان باشد .امروزه یکی
از عوامل مؤثر در ایجاد انگیزهی دانش آموزان بهکارگیری فناوری
اطالعات و ارتباطات در آموزش است [ .]4عالوه بر این یکی از اهداف
مهم آموزشوپرورش کمک به دانش آموزان است تا یاد بگیرند چگونه
بهطور مولّد از طریق ترکیب تفکر سطح بال (ارزیابی ایدهها) با تفکر
خالق (ایجاد ایدههای تازه) اندیشه ورزی کنند .با استفاده از فناوریهای
جدید اطالعاتی و ارتباطی میتوان دانش آموزان و معلمان را یاری داد
تا مهارتهای فکر کردن را فراگرفته و آن را ارتقا دهند .واقعیت افزوده
یکی از فناوریهای نوین آموزشی است که توسط پژوهشگران آموزشی
به رسمیت شناختهشده است .اثربخشی واقعیت افزوده را میتوان با نوع
دیگری از فناوریها مانند دستگاههای سیار گسترش داد .ظهور اخیر
گوشیهای هوشمند موجب شده است که برنامههای کاربردی واقعیت
افزوده سیار تقریباً هر زمینهای از مطالعه را توسعه دهد.
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واقعیت افزوده ترکیبی از دید واقعی با محتوای مجازی در زمان آنی
است که رابطی جهت بهبود درک کاربر با دنیای واقعی و تعامل با آن
است .استفاده گسترده از دستگاههای تلفن هوشمند مجهز به حسگرهای
مختلف مانند  ،GPSژیروسکوپ ،دوربین و همچنین دسترسی گوناگون
به شبکههای بیسیم با سرعتبال ،سرویسهای واقعیت افزوده را در
سالهای اخیر بهطور فزایندهای محبوب کرده است [.]5
واقعیت افزوده بهعنوان یک شی مجازی شناخته میشود که توسط رایانه
از طریق محیط واقعی با استفاده از تلفن همراه ،تبلت یا عینکهای
مجازی دیده میشود .واقعیت افزوده یک تصویر مصنوعی و شبیه به
واقعیت را ارائه میدهد که ترکیبی از واقعیت و مجازی است ،برخی افراد
معمولً آن را چشم سوم مینامند .تکنولوژی واقعیت افزوده شامل سه
ویژگی «ترکیب واقعیت مجازی با دنیای واقعی»« ،تعامالت در زمان
واقعی»« ،فضای سهبعدی اصلی» است [.]6
ترکیب همزمان دنیای واقعی و تصاویر مجازی مفهوم جدیدی را شکل
میدهد که میتواند بهعنوان ابزاری برای آموزش استفاده شود .ایده اولیه
واقعیت افزوده اولین بار در سال  1960توسط توماس کادل
کارمند بوئینگ مطرح شد [ .]7تکنولوژی واقعیت افزوده از سال 1990
تاکنون در زمینههای داروسازی ،نظامی ،رباتیک ،توریست و اخیراً در
شبکههای اجتماعی و آموزشوپرورش مشغول به فعالیت میباشد [.]8
مرور مطالعات پیشین نشان میدهد که واقعیت افزوده یک تکنولوژی
که تقریباً در تمام سطوح آموزش از مهدکودک تا تحصیالت تکمیلی
استفاده میشود [.]9
یکی از مزایای واقعیت افزوده افزایش دسترسی به محتوای آموزشی
مجازی است .این رسانه به کمک تسهیالت موجود در این تلفنها ،ایدهها
و پیامهای مجازی را در همپوشانی با دنیای واقعی بهصورت دیجیتال به
سراسر دنیا میرساند .فناوری واقعیت افزوده با خلق نمایی سهبعدی که
در هر لحظه امکان ایجاد تعامل همزمان و بیدرنگ را برای کاربر فراهم
میکند ،واقعیتی مازاد بر آنچه دیده میشود ،ایجاد میکند [ .]10در
سالهای اخیر ،تحقیقات در حوزه فناوریهای پیشرفته آموزشی بهطور
بسیار گستردهای بر تکنولوژیهای نوظهور مانند آموزش قابلدسترس،
واقعیت افزوده ،آموزش سیار ،بازیهای فکری و تجزیهوتحلیل آموزشی
برای افزایش رضایت و تجربه کاربری بهتر ،تمرکز کردهاند .این تحقیقات
از مزایای پیشرفتهای چشمگیری که در سختافزار و نرمافزار
دستگاههای تلفن همراه بهدستآمده و محبوبیت روز افزودن تلفنهای
هوشمند در بین کاربران بهره میبرند .همچنین دستاوردهای اخیر
تکنولوژی در زمینه مدلسازی کاربر و شخصیسازی فرآیندها ،امکان
قرار دادن دانش آموزان بهعنوان بخشی از روند یادگیری فراهم کرده
است [ .]11از سوی دیگر ،فناوریهای واقعیت افزوده میتوانند به
تجمیع منابع یادگیری واقعی و مجازی کمک کنند .بهعبارتدیگر ،این
فناوری میتواند شرایطی را فراهم کند تا بهواسطهی آن ،دانش آموزان
پدیدههایی علمی را تجربه کنند که بهصورت واقعی امکان تجربهی آنها
وجود ندارد؛ بهعنوانمثال ،مشاهدهی منظومهی شمسی توسط دانش
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آموزان بر روی میزشان و یا مجسم کردن فرآیند فتوسنتز در مقابلشان.
استفاده از واقعیت افزوده در آموزشوپرورش در چند دهه اخیر پیشرفت
چشمگیری داشته است و از طرفی با افزایش سطح استفاده از وسایل
همراه در این زمینه ،بهرهبرداری از این فنّاوری بهشدت رو به رشد
میباشد.
به نظر میرسد در عصر حاضر بهکارگیری آموزش فناوری اطالعات و
ارتباطات و واقعیت افزوده در همه دروس ازجمله در مدارس ،دانشگاهها،
کالسهای آموزشی با توجه به مزایا و ویژگیهایی که داراست از
فرصتهایی باشد که بتواند در جهت کمک به ارتقاء فکری و ایجاد انگیزه
و جو سالم انگیزشی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مؤثر واقع شود.
عالوه بر این واقعیت افزوده در محیطهای آموزشی مزایای دیگری را نیز
دارا میباشد .واقعیت افزوده باعث افزایش موفقیت تحصیلی ،تسهیل
یادگیری ،افزایش انگیزه ،یادگیری مداوم ،افزایش عالقه به درس ،افزایش
مشارکت دانش آموزان در کالسهای درس ،توسعه نگرشهای مثبت،
افزایش مهارتها ی خاص ،یادگیری مشارکتی ،یادگیری از طریق بازی،
کاهش بار شناختی میشود [ .]12فاتریس و همکاران در بررسی
سیستماتیک اخیر از هفده مطالعه نشان دادند که واقعیت افزوده در
آموزش میتواند بهطور بالقوه بر توجه دانش آموزان ،انتقال دانش ،کسب
مهارت و تجربه عملی دیجیتال در آموزش حوزههای مختلف تأثیر
بگذارد .مشغول کردن دانش آموزان در دنیای واقعی و فراهم کردن
شرایطی برای تعامل آنها با عناصر واقعی به هنگام آموزش کار سادهای
نیست [.]13
بر اساس نتایج بهدستآمده توسط محققان ،برنامههای کاربردی واقعیت
افزوده تأثیر مثبتی بر انگیزه ،توجه ،تمرکز و رضایتمندی دارند .عالوه
بر این ،آنها نتیجه گرفتند که در فرایندهای یادگیری که از برنامههای
واقعیت افزوده استفاده میکنند ،آموزش دانش آموزان و فعالیتهای
یادگیری بهطور مؤثرتر انجام میشود [ .]14یکی از عواملی که در انجام
فعالیتها مؤثر است انگیزه میباشد .خلق جوّ انگیزشی مناسب توسط
معلم میتواند بر ادراک ،انگیزش و رفتار دانشآموزان تأثیرگذار باشد.
ساختار جو انگیزشی از تئوری دستیابی به هدف نشئت میگیرد.
جو انگیزشی ،به درک فراگیر از شیوهها ،ساختارها و انتظارات وضعی
برمیگردد که رشد هدفگراییهای خاص را از طریق انتقال بین
شیوههای انگیزشی تکلیفگرا و خودگرا جهت میدهد [ .]15کالس
بهمثابه یک گروه اجتماعی از افراد مختلفی تشکیلشده است که ازنظر
تجارب ،فرهنگ خاص (خردهفرهنگ) ،شخصیت و ابعاد گوناگون دیگری
با هم متفاوت هستند .تعامل اعضای کالس با یکدیگر تا حد زیادی متأثر
از جوّی است که بر کالس حاکم است .اگرچه هرکدام از افرادی که در
مدرسه مسئولیتی بر عهده دارند و از همه مهمتر معلم بر جوّ کالس
تأثیر میگذارند؛ اما بیشترین سهم و نقش در این میان متعلق به خود
دانش آموزان است [ .]16ساختار کالس از جنبههای مختلف فیزیکی،
فکری ،عاطفی و اجتماعی میتواند موردتوجه قرار گیرد .یک ساختار
عاطفی -شناختی مناسب در کالس درس میتواند توانایی خالقیت را

()126

F. Dortaj et al.

در همه دانش آموزان شکوفا سازد که یکی از اساسیترین قدمها در این
زمینه پرورش کنجکاوی است .همچنین ساختار محیطی -اجتماعی
کالس تأثیر زیادی در فرآیند یادگیری دارد .اگر دانش آموزان در کالس
احساس امنیت و آرامش و اعتماد بنمایند ،میتوانند بدون هیچگونه فشار
به امر یادگیری بپردازند [ .]17یکی از نکات کلیدی افزایش انگیزش
درونی برای یادگیری آن است که کیفیت آموزش به احساس کنترل فرد
لطمه نزند .اگر قرار باشد دانش آموزان و دانشجویان برای یادگیری
همچنان بهطور درونی انگیخته باشند ،ضروری است به آنها فرصت
انتخاب و تعیین هدف یادگیری داده شود .انگیزه درونی ممکن است تا
حدی فطری باشد ،اما تا حد بسیار زیادی به محیط و جو انگیزشی حاکم
بر محیط نیز بستگی دارد .معلم میتواند جو انگیزشی و شرایط انتخاب
در کالس را متناسب با توانایی دانش آموزان در نظر بگیرد [.]18
در واقعیت افزوده ،کاربر حسآگاهی خود را از دست نمیدهد و شرایط
طبیعیای را برای همیاری چهره به چهره معلم و یادگیرنده فراهم آورده
است [ .]19-20چنین بازخوردهای طبیعیای در پرورش بعد عاطفی
یادگیری نیز حائز اهمیت است [ .]21بهطورکلی ،این پتانسیلهای
منحصربهفرد در واقعیت افزوده میتواند فرصتی برای توانایی درک روابط
میان خود و محیط ،امکان تفکر و به اشتراکگذاری اطالعات را در فضای
مجازی به کاربر دهد [ .]22با توجه به نظر شریر ،با استفاده از برنامههای
واقعیت افزوده ،دانش آموزان میتوانند بسیاری از مهارتهای قرن 21
مانند تفسیر ،تفکر انتقادی ،حل مسئله ،مدیریت اطالعات ،کار گروهی
و انعطافپذیری را کسب کنند [.]23
امروزه دانش آموزان برای ورود به عصر دانایی و روبرو شدن با تحولت
مستمر ،باید بهطور فزایندهای مهارتهای تفکر سطح بال و خالق را برای
تصمیمگیری مناسب و حل مسائل پیچیده جامعه فراگیرند [ .]24امروزه
بسیاری از محققان تربیتی پرورش مهارتهای تفکر سطح بال را از
هدفهای اساسی آموزشوپرورش میدانند زیرا تفکر سطح بال برای
موفقیت در جهان معاصر که دانش با سرعت زیاد در حال افزایش است،
ضرورت اساسی تلقی میشود [ .]25تفکر سطح بال شامل مهارتها یا
راهبردهای تفکر ،تفکر انتقادی ،استدلل علمی ،پژوهش ،یادگیری
مسئله محور و حل مسئله میباشد [ .]26تفکر سطح بال سبکی از فکر
کردن در مورد هر موضوع ،محتوا یا شکل است که فرد متفکر کیفیت
فکر کردن خود را با تحلیل کردن ،ارزیابی و نوسازی آن بال میبرد [.]27
رشد و پرورش مهارتهای فکری دانش آموزان همواره مسئله پیچیدهای
در آموزش بوده و کارشناسان تعلیم و تربیت اتفاقنظر دارند که رشد
تفکر سطح بال وظیفه اصلی مراکز آموزشی بوده و باید بخش لینفک
آموزش در هر مقطعی باشد [ .]28با برخورداری از مهارت تفکر سطح
بال میتوان اندوختههای علمی را به کار گرفت و به حیطه عمل کشاند.
توسعه چنین تفکری تا حد زیادی نیازمند تجدیدنظر در روشهای
تدریس است که متأسفانه بسیاری از روشهای تدریس متکی به معلم
نهتنها جوابگوی توسعه تفکر انتقادی دانشآموزان نیست ،بلکه تمایل و
وابستگی آنان را به معلم افزایش داده و منجر به وخیم شدن مشکالت
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یادگیری میگردد [ .]29درواقع ،ترویج و مهیا ساختن شرایط برای رشد
تفکر سطح بال در آموزش یکی از الزامات اساسی و مهم جامعه علمی
امروز است تا از این طریق دانش آموزان به کمک فناوری اطالعات به
منابع مختلف اطالعاتی دستیافته و به ارزیابی سایر دیدگاهها و نظرات
بپردازند و مهارت تفکر سطح بال را افزایش دهند.
بهطور خاص ،تحقیقات در حوزه واقعیت افزوده به درجهای از پختگی و
بلوغ رسیدهاند که اهمیت بسیار بالی این فناوری در افزایش سطح
اشتیاق دانش آموزان برای شرکت در روند آموزش را غیرقابلانکار
میکند [ .]30-34در یکسری از این پژوهشها از واقعیت افزوده نتایج
مثبتی پیرامون تسلط محتوا [ ]35و انگیزه گزارش شده است [.]36
پژوهشها در ارتباط با کاربرد فناوری واقعیت افزوده در آموزش درباره
افزایش انگیزه آنان و قابلیت بیان احساسات [ ،]37افزایش تمرکز در
انجام تکالیف [ ،]38افزایش درک و تفسیر احساسات صورت [،]39
افزایش توان تشخیص جهت و مسیریابی [ ،]40افزایش و به خاطرسپاری
لغات [ ،]41توان اجرای نمایش [ ]42و افزایش مهارت ارتباط اجتماعی
[ ]43گزارش شده است.
علیخانی و همکاران پژوهشی باهدف تحلیل بازی گروهی مبتنی بر
فناوری واقعیت افزوده بنام سفارش غذا در یادگیری همیارانه انجام
دادند .نتایج نشان داد که با فراهم آوردن امکان ارزیابی کمیت و کیفیت
مشارکت فرد ،بحث و بازبینی عملکرد یکدیگر برای موفقیت در نوبتهای
بازی ،کمک و تشویق یکدیگر برای ارائه پاسخهای بهتر و پاسخ مشترک
به سفارشها ،اصول یادگیری همیارانه با نسبتهای متفاوتی در بازی
سفارش غذا نمود دارند .اما شدت بخشیدن به رقابت فردی در حالت
سوم بازی و تعریف صرفاً یک نام برای هر بازیکن بدون در نظر گرفتن
وظایف مکمل میتواند موجب از بین رفتن اثربخشی یادگیری به شیوه
همیارانه شود [.]44
جعفرخانی و جامهبزرگ پژوهشی باهدف تأثیر واقعیت افزوده در افزایش
مهارت خودیاری دانش آموزان دارای اختالل اوتیسم انجام دادند .نتایج
نشان داد که واقعیت افزوده بهعنوان ابزاری نوین با ترکیب تصاویر و فیلم
تعاملی در محیط واقعی آزمودنی باعث ایجاد و حفظ تمرکز در مقایسه
با مدلسازی ویدئویی یا تصویری شده و میتوان از آن در یادگیری بهتر
تکالیف زنجیرهای برای دانش آموزان اوتیسم استفاده کرد [.]45
سیراکایا و سیراکایا پژوهشی باهدف تأثیر کاربرد واقعیت افزوده در
آموزش علوم بر نگرش و انگیزش انجام دادند .نتایج نشان داد که استفاده
از واقعیت افزوده در آموزش علوم ،انگیزه دانش آموزان را افزایش داده
است و نیز یادگیری واقعیت افزوده بهطور مثبت نگرش دانشآموزان را
نسبت به یادگیری علوم تغییر داده است [.]46
سامپایو و همکاران پژوهشی باهدف انگیزه ،مهارتهای تمرکز و یادگیری
با استفاده از واقعیت افزوده انجام دادند .نتایج تحقیق نشان داد که دانش
آموزان بهشدت عالقهمند به تعامل محتوای برنامه با این شیوه بودند با
استفاده از نمونه واقعیت افزوده انگیزه بیشتری برای حل مسئله
مطرحشده توسط معلم داشتند و در طی استفاده از نمونه واقعیت افزوده
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دانشآموزان سطح بالیی از تمرکز را برای موفقیت خود نشان دادند
[.]47
کوین پژوهشی باهدف تاریخچه واقعیت افزوده :مطالعه موردی
اندازهگیری انگیزش دانش آموزان با استفاده از برنامههای کاربردی
واقعیت افزوده در کالس تاریخ انجام دادند .نتایج نشان داد که کاربرد
واقعیت افزوده باعث افزایش انگیزه دانش آموزان شده است [.]48
تاسکیران پژوهشی باهدف بازیهای واقعیت افزوده و انگیزه در یادگیری
زبان انجام داد .نتایج نشان داد که اکثر دانش آموزان پذیرفتهاند که انجام
فعالیتها در محیط یادگیری با استفاده از واقعیت افزوده باعث افزایش
انگیزه میشود و لذتبخش میباشد [.]49
هوسینگا پژوهشی باهدف حمایت از خواندن با کاربرد واقعیت افزوده در
آموزش عالی :بررسی تأثیر واقعیت افزوده بر انگیزش درک شده و
اعتمادبهنفس انجام دادند .نتایج نشان داد واقعیت افزوده بهطور
موفقیتآمیز در کالس درس جهت افزایش انگیزه و درگیری تحصیلی
یادگیرندگان استفاده میشود .نتایج توانایی استفاده از واقعیت افزوده در
حمایت از آمادگی برای خواندن و نیاز برای انجام تحقیقات دیگر در
زمینه پیادهسازی و تأثیر آن را نشان میدهد [.]50
بیکن و همکاران پژوهشی باهدف بررسی دیدگاهها و تفکرات دانش
آموزان در واقعیت افزوده انجام دادند .نتایج نشان داد که با استفاده از
روشها ی بازی ،محتوای واقعیت افزوده تفکر دانش آموزان را بهصورت
مثبت تحت تأثیر قرار میدهد .عالوه بر این دانشآموز فکر میکند که
وقتی از واقعیت افزوده در کالس درس استفاده میشود ،آموزش
لذتبخشتر است [.]51
خالقیتها و عالقهمندیهای انسان ،نیاز به وجود تنوع روشهای
یادگیری دارد و این امر نیازمند قالب جدیدی از آموزش است که انعطاف
کافی را در این زمینه داشته باشد .فناوری اطالعات را میتوان بهعنوان
ابزاری برای ایجاد مواد آموزشی تعاملی و باکیفیت بال در اختیار دانش
آموزان و معلمان قرار داد که یکی از این فناوریها استفاده از واقعیت
افزوده آموزشی است .استفاده از واقعیت افزوده در آموزش و یادگیری
مزایای زیادی دارد .ایجاد انگیزه برای دانش آموزان ،افزایش تعامل دانش
آموزان و معلمان ،افزایش یادگیری و تفکر انتقادی ،افزایش خالقیت و
همچنین افزایش عالقه برای استفاده از فناوری برای معلمان و دانش
آموزان ازجمله این مواد است که محققین تاکنون آن را اثبات کردهاند.
محققین تا حدودی مزیت استفاده را نشان دادهاند اما بهطور کامل و
کافی مسائل را پوشش ندادهاند .بهعبارتدیگر موانعی وجود دارد که
استفاده از این فناوری را سخت میکند .بهطور مثال باوجود مزیتهای
فراوان ثابت شده برای استفاده از واقعیت افزوده در آموزش و یادگیری،
نحوه قرار گرفتن این فناوری در سیستم آموزشی یکی از مواردی است
که نیاز به تحقیق بیشتر دارد .با توجه به گستردگی واقعیت افزوده،
ممکن است در زمینههای مختلف درسی نیاز به داشتن اطالعات بیشتر
و متفاوتتری نسبت به این فناوری به وجود بیاید .همچنین باید سیستم
جدید آموزشی از طرف مدیران ،معلمان ،دانش آموزان و حتی والدین
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مورد قبول قرار بگیرد ،با پیدا کردن راهحلهای مناسب برای استفاده از
این فناوری کمک بسیار بزرگی به سیستم آموزشوپرورش میشود .با
توجه به جدید بودن این فناوری و اینکه تمام دنیا رو به سمت استفاده
از این فناوری میروند و با توجه به نارساییهای روش آموزش رایج و
عدم پاسخگویی این روش به نیازهای روزافزون یادگیرندگان به آموزش،
در این پژوهش بر آنیم که با استفاده از فناوری اطالعات همچون واقعیت
افزوده آموزشی تأثیر آن را بر دو متغیر جو انگیزشی و تفکر دانش آموزان
بررسی کنیم؛ بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر واقعیت
آموزشی بر جو انگیزشی درک شده و تفکر سطح بال در دانش آموزان
میباشد.
فرضیههای پژوهش عبارتند از:
 .1واقعیت افزوده آموزشی بر جو انگیزشی درک شده و تفکر سطح بال
دانش آموزان تأثیر دارد.
 .2واقعیت افزوده آموزشی بر مؤلفههای جو انگیزشی درک شده دانش
آموزان تأثیر دارد.

روش تحقیق
پژوهش حاضر در زمره پژوهش کاربردی بهصورت شبه آزمایشی است
که در آن از طرح پیش آزمون -پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد.
جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانشآموزان دوم دبیرستان شهر تهران
منطقه  12در سال تحصیلی  96-97میباشند .با در نظر گرفتن
مالحظاتی نظیر توان آزمون آماری ،سطح معناداری ( )0/05و نیرومندی
ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته ،کولز بیان میکند که باید در
اکثر پژوهشهای مقدماتی از  35آزمودنی استفاده شود .اگر پژوهشگری
قصد انجام تحلیل واریانس با چندین سطح از متغیر مستقل را دارد،
برای هر یک از سطوح 15 ،شرکتکننده پیشنهاد میشود .در این
پژوهش متغیر آزمایشی دارای  2سطح (آزمایش و کنترل) است که برای
افزایش توان آزمون آماری و اعتبار بیرونی  60نفر از دانش آموزان (30
نفر گروه آزمایش) و ( 30نفر گروه کنترل) با روش نمونهگیری خوشهای
بهعنوان نمونۀ پژوهش انتخاب شدند .پس از انتخاب نمونه ،نمونهها
بهصورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند .برای تجزیه و
تحلیل داده ها در سطح آمار توصیفی از میانگین ،انحراف استاندارد برای
توصیف شرایط موجود استفاده گردید .در سطح آمار استنباطی جهت
تعمیم صفات نمونه به جامعه از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری
برای آزمون فرضیه پژوهش استفاده شد .برای توصیف و تجزیهوتحلیل
دادهها از نرمافزار  SPSS24استفاده گردید.
در این پژوهش از واقعیت افزوده کاگو پایه دوازدهم درس علوم تجربی
استفاده شد .قبل از استفاده از واقعیت افزوده اجرای پیشآزمون در قالب
پرسشنامه انجام گرفت و بعد در قسمت اجرا برنامه کاربردی واقعیت
افزوده در آی پد دانلود شد .به دانش آموزان آموزش داده شد تا دستگاه
را روشن کنند و با استفاده از نمای دوربین دستگاه ،تصویر را اسکن
کنند .متناسب با تصویر از هر قسمتی از کتاب سؤالت مربوط به آن

F. Dortaj et al.

()128

قسمت از دانش آموزان پرسیده میشد و کلیپ مربوطه برای آموزش
فعال میشد .با استفاده از این واقعیت افزوده دانش آموزان میتوانند
بهطور مستقل بر روی مطالبی که در کتاب علوم تجربی مطرح شده کار
کنند و معلم در این راستا نقش راهنما داشت .در طی شش جلسه
یکساعته ،مفاهیم کتاب علوم تجربی با استفاده از واقعیت افزوده به
گروه آزمایش آموزش داده شد و برای گروه کنترل آموزش به روش
سنتی صورت گرفت در آخر برای اجرای پسآزمون از پرسشنامه استفاده
شد.
ابزار اندازهگیری پژوهش شامل پرسشنامه جو انگیزشی درک شده و
تفکر سطح بال سرمد ( )1390میباشد:

پرسشنامه جو انگیزشی درک شده
پرسشنامه جو انگیزشی درک شده بهمنظور اندازهگیری جو انگیزشی
درک شده توسط دانش آموزان توسط سرمد ( )1390طراحی شده است.
این مقیاس دارای  19گویه و  5مؤلفه میباشد که با یک مقیاس لیکرت
پنجدرجهای (کامالً مخالف تا کامالً موافق) و هر ماده دارای ارزشی بین
 1تا  5است .کامالً مخالف امتیاز  ،1مخالف  ،2ممتنع  ،3موافق  4و کامالً
موافق  5میباشد .حداقل امتیاز ممکن  19و حداکثر  95خواهد بود.
نمره بین  19تا  :31میزان جو انگیزشی درک شده در حد پایینی
میباشد ،نمره بین  31تا  :63میزان جو انگیزشی درک شده در حد
متوسط میباشد و نمره بالتر از  :63میزان جو انگیزشی درک شده در
حد بالیی میباشد .مؤلفه پیگیری پیشرفت توسط دانشآموزان سؤالت
 14 ،12 ،5 ،1و  ،19مؤلفه ارتقای یادگیری توسط استاد سؤالت ،4 ،2
 7و  ،10مؤلفه پیگیری مقایسه توسط دانش آموزان سؤالت  11 ،6و
 ،15مؤلفه نگرانی در مورد اشتباهات سؤالت  16 ،8 ،3و  18و مؤلفه
تمایل به مقایسه یادگیرندگان توسط معلم سؤالت  13 ،9و 17
پرسشنامه میباشد .در پژوهش سلطانی عرب شاهی و همکاران روایی
پرسشنامه توسط اساتید و متخصصان این حوزه تأیید شده است و پایایی
پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ بالی  0/70بهدستآمده است
درنتیجه پرسشنامه از پایایی مطلوبی برخوردار است .پایایی پرسشنامه
جو انگیزشی در این تحقیق با آلفای کرونباخ بررسی شد و مقدار 0/74
به دست آمد .برای مؤلفههای این پرسشنامه نیز مقدار  0/66تا  0/82به
دست آمد که نشان میدهد پرسشنامه از پایایی مطلوبی برخوردار است
[.]52

پرسشنامه تفکر سطح بال
این پرسشنامه توسط سرمد و همکاران ( )1390ساخته شد .پرسشنامه
دارای 7گویه میباشد .پرسشنامه تک مؤلفهای میباشد .نمرهگذاری
پرسشنامه بر اساس طیف  5درجهای لیکرت از بسیار ضعیف امتیاز ،1
ضعیف امتیاز  ،2متوسط امتیاز  ،3خوب امتیاز  4و عالی امتیاز 5
میباشد .حداقل امتیاز ممکن  7و حداکثر  35خواهد بود .نمره بین 7
تا  :11میزان تفکر سطح بال در حد پایینی میباشد ،نمره بین  11تا
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 :22میزانتفکر سطح بال درحد متوسطی میباشد و نمره بالتر از :22
میزان تفکر سطح بال در حد بالیی میباشد .در پژوهش عبدی و
همکاران روایی پرسشنامه توسط اساتید و متخصصان این حوزه تأیید
شده است .پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ  0/95به دست آمد،
در نتیجه پرسشنامه از پایایی مطلوبی برخوردار است.
برای توصیف و تجزیهوتحلیل دادهها از نرمافزار  SPSS24استفاده گردید.
پایایی پرسشنامه تفکر سطح بال در این تحقیق با آلفای کرونباخ بررسی
و مقدار  0/86به دست آمد که نشان میدهد پرسشنامه از پایایی مطلوبی
برخوردار است [.]53

نتایج و بحث
در سطح آمار توصیفی از میانگین ،انحراف استاندارد برای توصیف شرایط
موجود استفاده گردید .در سطح آمار استنباطی جهت تعمیم صفات
نمونه به جامعه از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری برای آزمون
فرضیه پژوهش استفاده شد.
جدول  1میانگین و انحراف معیار نمرات پیشآزمون و پسآزمون دو
گروه را در متغیر جو انگیزشی درک شده را در دو مرحلۀ اندازهگیری
نشان میدهد .میانگین و انحراف معیار در پیشآزمون این متغیر در گروه
آزمایش به ترتیب  79/48و  28/72و در گروه کنترل به ترتیب 62/88
و  26/26بود .میانگین و انحراف معیار در پسآزمون این متغیر در گروه
آزمایش به ترتیب  82/40و  25/49و در گروه کنترل به ترتیب 62/52
و  25/69بود.

جدول ( )1میانگین و انحراف معیار نمرات پیشآزمون و پسآزمون دو
گروه را در متغیر تفکر سطح بال را در دو مرحلۀ اندازهگیری نشان
میدهد .میانگین و انحراف معیار در پیشآزمون این متغیر در گروه
آزمایش به ترتیب  29/56و  6/37و در گروه کنترل به ترتیب  25/32و
 8/05بود .میانگین و انحراف معیار در پسآزمون این متغیر در گروه
آزمایش به ترتیب  32/48و  6/44و در گروه کنترل به ترتیب  21/92و
 9/30بود.

فرضیۀ اول پژوهش :واقعیت افزوده آموزشی بر جو انگیزشی درک شده
و تفکر سطح بال در دانش آموزان تأثیر دارد.
قبل از آزمون فرضیۀ پژوهشی با استفاده از تحلیل کوواریانس چند
متغیری ،مفروضۀ نرمال بودن با استفاده از آزمون کالمگروف اسمیرنف
بررسی شد و این آزمون برای هر دو متغیر در هر دو مرحلۀ اندازهگیری
در دو گروه با سطح معنیداری بزرگتر از  0/05تأیید شد .مفروضۀ
همگنی واریانسها با استفاده از آزمون  fلوین بررسی شد و نتایج این
آزمون نشان داد که مفروضۀ همگنی واریانسها در جو انگیزشی درک
شده با سطح معنیداری بزرگتر از  0/012تأیید شد ،ولی در متغیر
تفکر سطح بال با سطح معنیداری کمتر از  0/014رد شد که با توجه
به اینکه حجم دو گروه برابر است ،عدم رد این مفروضه مانعی را در
استفاده از تحلیل کوواریانس ایجاد نمیکند.
مفروضۀ برابری ماتریسها ی واریانس کوواریانس نیز با استفاده از آزمون
ام باکس بررسی شد و این آزمون با سطح معنیداری  0/081تأیید شد.

جدول  :1میانگین و انحراف معیار نمرات پیشآزمون و پسآزمون دو گروه آزمودنی در متغیر جو انگیزشی درک شده و تفکر سطح بال
Table 1: The mean and standard deviation of the pre-test and post-test scores of the two groups in perceived motivational atmosphere variable and high level
thinking
Group memberships
Test type

Pre-test

Control

Expriment

The dependent variable

M

SD

M

SD

Total score

79.48

28.72

62.88

26.26

Follow up progress by students

21.12

7.66

16.92

7.13

Upgrade learning by teacher

16.96

6.17

13.40

6.19

Follow the comparison by students

12.60

4.53

10.36

4.75

Worries about mistakes

16.36

6.08

12.48

5.62

The desire to compare learners by the teacher

12.44

4.50

9.72

4.09

Total score

82.40

25.49

62.52

25.69

Follow up progress by students

21.92

6.51

6.51

7.24

Upgrade learning by teacher

17.56

5.56

5.56

6.02

Follow the comparison by students

13.08

4.09

4.09

4.76

Worries about mistakes

17.00

5.54

11.92

5.29

The desire to compare learners by the teacher

12.84

4.05

9.84

4.19

Post-test

Group memberships

Control

Expriment

Test type

The dependent variable

M

SD

M

SD

Pre-test

High level thinking

29.56

6.37

25.32

8.05

Post-test

High level thinking

32.48

6.44

21.92

9.30
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در متغیر تفکر سطح بال میانگین تعدیلشدۀ گروه آزمایش ( )32/11و
میانگین تعدیلشدۀ گروه کنترل ( )22/28بود؛ که با توجه به نتایج
تحلیل کوواریانس و میانگینهای تعدیلشده و با در نظر گرفتن
محدودیتهای پژوهش میتوان گفت واقعیت افزوده آموزشی در بال
بردن سطح تفکر دانش آموزان پایۀ دوازدهم مؤثر بوده است .با توجه
بهاندازه اثر واقعیت افزوده  24درصد از واریانس متغیر تفکر سطح بال را
پیشبینی میکرد .نتایج فرضیه اول پژوهش با پژوهش سیراکایا و
سیراکایا ،سامپایو و همکاران ،کوین و بدنی ،کاراگوزلو و ازداملی ،ازداملی
و هرسن ،هوسینگا و آنا ،بیکن و همکاران ،هیاو ،چن و هوانگ ،آنتونیاک،
پالوت و پولی و ریچارد ،بیالدو ،ریچارد و گودین همسو میباشد.

مفروضۀ شیب رگرسیون نیز با استفاده از آزمون واریانس بررسی شد و
برای هر دو متغیر با سطح معنیداری بزرگتر از  0/05تأیید شد.
نتایج جدول  2نشان میدهد که تفاوت بین دو گروه در حداقل یکی از
دو متغیر وابسته معنیدار است؛ یعنی اثر ترکیب خطی دو متغیر جو
انگیزشی درک شده و تفکر سطح بال در دو گروه مورد مطالعه با سطح
معنیداری  0/002معنیدار است.
نتایج جدول  3نشان میدهد که بعد از کنترل اثرات پیشآزمون ،در
متغیر جو انگیزشی درک شده با ( ،)F=4.69 ،P>0.025تفاوت معنیداری
بین دو گروه آزمایش و کنترل وجود داشت .در متغیر جو انگیزشی درک
شده میانگین تعدیلشدۀ گروه آزمایش ( )81/25و میانگین تعدیلشدۀ
گروه کنترل ( )62/75بود؛ که با توجه به نتایج تحلیل کوواریانس و
میانگینهای تعدیلشده و با در نظر گرفتن محدودیتهای پژوهش
میتوان گفت واقعیت افزوده آموزشی در بال بردن جو انگیزشی درک
شده دانشآموزان پایۀ دوازدهم مؤثر بوده است .با توجه بهاندازه اثر
واقعیت افزوده  21درصد از واریانس متغیر جو انگیزشی درک شده را
پیشبینی میکرد.
بعد از کنترل اثرات پیشآزمون ،در متغیر تفکر سطح بال با (،P>0.025
 ،)F=14.52تفاوت معنیدار ی بین دو گروه آزمایش و کنترل وجود
داشت.

فرضیۀ دوم پژوهش :واقعیت افزوده آموزشی بر مؤلفههای جو انگیزشی
درک شده در دانش آموزان تأثیر دارد.
قبل از آزمون فرضیۀ پژوهشی با استفاده از تحلیل کوواریانس چند
متغیری ،مفروضۀ نرمال بودن با استفاده از آزمون کالمگروف اسمیرنف
بررسی شد و این آزمون برای هر پنج مؤلفۀ جو انگیزشی در هر دو
مرحلۀ اندازهگیری در دو گروه با سطح معنیداری بزرگتر از  0/05تأیید
شد.

جدول  :2نتایج آزمون های کواریانس چند متغیری برای مقایسه میانگین نمرات دو گروه آزمودنی در متغیرهای جو انگیزشی درک شده و تفکر سطح بال
Table 2: The results of multivariate covariance tests to comparing the mean scores of the two groups in perceived motivational atmosphere variables and high
level thinking
Effect

Value

F

Hypothesis df

Error df

Sig

Eta

Piiiai's Trace

0.24

7.2

2

45

0.002

0.04

Wilk's lambda

0.75

7.27

2

45

0.002

0.04

Hotelling's Trace

0.32

7.27

2

45

0.002

0.04

Roy's largest Root

0.32

7.27

2

45

0.002

0.04

جدول  :3نتایج آزمون کواریانس تک متغیری در متن تحلیل کوواریانس چند متغیری برای مقایسه دو گروه در جو انگیزشی درک شده و تفکر سطح بال
Table 3: The results of single-variable covariance test in the context of multivariate covariance analysis for comparing between two groups in perceived
motivational atmosphere variables and high level thinking
Effect
Pre-test

Group memberships

Error

Total

Df

Mean of
squares

F

Sig

Effect
level

Observed
power

The dependent variable

2570.17

1

2570.17

4.18

0.047

0.08

0.51

High level thinking

48.48

1

48.47

0.73

0.39

0.016

0.13

Perceived motivational
atmosphere

2270.82

1

2270.82

4.69

0.017

0.21

0.89

High level thinking

954.25

1

954.25

14.52

0.001

0.24

0.96

Perceived motivational
atmosphere

28247.69

46

614.08

High level thinking

3022.77

46

65.71

Perceived motivational
atmosphere

298905.00

50

High level thinking

41458.00

50

Perceived motivational
atmosphere

Type iii sum of
squre
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نتایج جدول  5نشان میدهد که بعد از کنترل اثرات پیشآزمون ،در

مفروضۀ همگنی واریانسها با استفاده از آزمون  fلوین بررسی شد و
نتایج این آزمون نشان داد که مفروضۀ همگنی واریانسها در پنج مؤلفۀ
جو انگیزشی درک شده با سطح معنیداری بزرگتر از  0/05تأیید شد.
مفروضۀ برابری ماتریسها ی واریانس کوواریانس نیز با استفاده از آزمون
ام باکس بررسی شد و این آزمون با سطح معنیداری  0/09تأیید شد.
مفروضۀ شیب رگرسیون نیز با استفاده از آزمون واریانس بررسی شد و
برای هر  5مؤلفه با سطح معنیداری بزرگتر از  0/05تأیید شد.
نتایج جدول  4نشان میدهد که تفاوت بین دو گروه در حداقل در یکی
از دو متغیر وابسته معنیدار است؛ یعنی اثر ترکیب خطی پنج مؤلفۀ جو
انگیزشی درک شده ،در دو گروه موردمطالعه با سطح معنیداری 0/001
معنیدار است.

مؤلفۀ پیگیری پیشرفت توسط دانش آموزان با (،)F=6.00 ،P>0.01
تفاوت معنیدار ی بین دو گروه آزمایش و کنترل وجود داشت .در مؤلفۀ
پیگیری پیشرفت توسط دانش آموزان میانگین تعدیلشدۀ گروه آزمایش
( )21/66و میانگین تعدیلشدۀ گروه کنترل ( )16/57بود؛ که با توجه
به نتایج تحلیل کوواریانس و میانگینهای تعدیلشده و با در نظر گرفتن
محدودیتهای پژوهش میتوان گفت واقعیت افزوده آموزشی در پیگیری
پیشرفت توسط دانشآموزان پایۀ دوازدهم مؤثر بوده است .با توجه
بهاندازه اثر واقعیت افزوده  12درصد از واریانس مؤلفۀ پیگیری پیشرفت
توسط دانش آموزان را پیشبینی میکرد.

جدول  :4نتایج آزمونهای کواریانس چند متغیری برای مقایسه میانگین نمرات دو گروه آزمودنی در مؤلفههای جو انگیزشی درک شده
Table 4: The results of multivariate covariance tests to comparing the mean scores of the two groups in perceived motivational atmosphere components
Effect

Value

F

Hypothesis df

Error df

Sig

Eta

Piiiai's Trace

0.32

3.76

5

39

0.007

0.32

Wilk's lambda

0.67

3.76

5

39

0.007

0.32

Hotelling's Trace

0.48

3.76

5

39

0.007

0.32

Roy's largest Root

0.48

3.76

5

39

0.007

0.32

جدول  :5نتایج آزمون کواریانس تک متغیری در متن تحلیل کوواریانس چند متغیری برای مقایسه دو گروه در مؤلفههای جو انگیزشی درک شده
Table 5: The results of single-variable covariance test in the context of multivariate covariance analysis for comparing between the two groups in perceived
motivational atmosphere components
Effect

The dependent variable

Type iii sum of
squre

Df

Mean of
squares

F

Sig

Effect
level

Observed
power

Pre-test

Follow up progress by students

17.94

1

17.94

0.38

0.53

0.009

0.09

Upgrade learning by teacher

203.91

1

203.91

7.05

0.011

0.14

0.73

Follow the comparison by
students

32.60

1

32.60

1.83

0.18

0.04

0.26

Worries about mistakes

72.41

1

72.41

2.72

0.10

0.06

0.36

The desire to compare learners
by the teacher

13.28

1

13.28

0.84

0.36

0.01

0.14

Follow up progress by students

280.00

1

280.00

6.00

0.006

0.12

0.66

Upgrade learning by teacher

71.82

1

71.82

2.48

0.12

0.05

0.33

Follow the comparison by
students

55.16

1

55.16

3.10

0.08

0.06

0.40

Worries about mistakes

145.84

1

145.84

5.48

0.024

0.11

0.62

The desire to compare learners
by the teacher

48.30

1

48.30

3.08

0.08

0.06

0.40

Follow up progress by students

2006.23

43

46.65

Upgrade learning by teacher

1243.11

43

28.91

Follow the comparison by
students

765.29

43

17.79

Worries about mistakes

1144.37

43

26.61

The desire to compare learners
by the teacher

673.83

43

15.67

Follow up progress by students

20950.00

50

Upgrade learning by teacher

14252.00

50

Follow the comparison by
students

2927.00

50

Worries about mistakes

12189.00

50

The desire to compare learners
by the teacher

7359.00

50

Group memberships

Error

Total
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در بقیۀ مؤلفههای جو انگیزشی درک شده با سطح معنیداری بزرگتر
از  0/05تفاوت معنیدار ی بین دو گروه آزمایش و کنترل وجود نداشت
( .)P<0.01نتایج فرضیه دوم پژوهش با پژوهش سیراکایا و سیراکایا،
سامپایو و همکاران ،کوین و بدنی ،کاراگوزلو و ازداملی ،هوسینگا و آنا،
هیاو ،چن و هوانگ ،ریچارد ،بیالدو ،ریچارد و گودین همسو میباشد.

نتیجهگیری
نتایج پژوهش نشان داد واقعیت افزوده آموزشی بر جو انگیزشی درک
شده و تفکر سطح بال دانش آموزان تأثیر دارد و باعث بهبود جو انگیزشی
درک شده و تفکر سطح بال در دانش آموزان میشود .همچنین واقعیت
افزوده آموزشی بر یکی از مؤلفههای جو انگیزشی (پیگیری پیشرفت
توسط دانشآموزان) تأثیر دارد .از آنجا که مهمترین مزیت واقعیت افزوده
توانایی منحصربهفرد آن در ایجاد محیطهای آموزشی ترکیبی با استفاده
از ترکیب اشیاء دیجیتال و فیزیکی است ،از این طریق مهارتهایی مانند
تفکر انتقادی ،حل مسئله و برقراری ارتباط از طریق تمرینات مشترک
بهراحتی توسعه مییابد و با کاربرد این فناوری و تعامل با آن ،انگیزش
دانش آموزان افزایش مییابد .این فناوری در جمعآوری ،پردازش و به
یادآوری اطالعات به دانش آموزان کمک میکند .بهعالوه یادگیری
جذاب و سرگرمکننده ای برای دانش آموزان به دنبال خواهد داشت.
استفاده از فناوری واقعیت افزوده در آموزش جهت ارائه مطالب درسی
به دانش آموزان ،از بهترین روشهای تدریس و آموزش میباشد و دانش
آموزان میتوانند مسائل علمی را بصورت مجازی با گذاشتن عینک
واقعیت افزوده جلوی چشمان خود و یا گرفتن دوربین تلفن همراه روی
متون درسی در محیط واقعی ببینند و بهراحتی همه مسائل را درک
کنند؛ بنابراین انگیزه دانشجویان را افزایش میدهد و به آنها در به
دست آوردن مهارتهای بهتر کمک میکند.
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 بسترهای لزم برای استفاده از واقعیت افزوده آموزشی در مدارسفراهم شود.
همچنین در پژوهشهای بعدی پیشنهاد میشود محققان از سایر
ابزارهای سنجش مانند مشاهده ،مصاحبه و پرسشنامه رضایت سنجی
دانش آموزان و معلمان استفاده کنند .در پژوهش بعدی از واقعیت افزوده
آموزشی در دروس دیگر (زیستشناسی ،شیمی ،علوم زمین ،ریاضیات)
استفاده شود و پژوهش در جامعه آماری دیگر همچون دانشجویان و
دانش آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی انجام شود .همچنین به
پژوهش در رابطه با طراحی و ساخت واقعیت افزوده آموزشی بر اساس
اصول روانشناسی یادگیری و استفاده از واقعیت افزوده آموزشی برای
آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژه بپردازند .پیشنهاد میشود در
پژوهشهای بعدی از انواع دیگری از واقعیت افزودههای آموزشی نیز
استفاده شود.

محدودیتهای پژوهش
 آشنایی محدود معلمان با نحوه استفاده از فناوریهای نوین در کالسدرس
 آشنایی محدود دانشآموزان با نحوه استفاده از کامپیوتر و محیطهایاینترنتی
 -نبود امکانات کافی مانند اینترنت

مشارکت نویسندگان
تمام نویسندگان به نسبت سهم برابر در این پژوهش مشارکت داشتند.

تشکر و قدردانی
از تمام کســانی که ما را در انجام این پژوهش یاری رســاندند تشــکر و
قدردانی داریم.

پیشنهادات پژوهش
 پیشنهاد میشود جهت افزایش انگیزش و ایجاد تفکر انتقادی ،ابتدااصول و مفاهیم را به دانش آموزان آموزش دهند و سپس همراه با روش
سنتی و بهعنوان مکمل از واقعیت افزوده آموزشی برای مهارتهای عملی
و کاربردی استفاده کنند.
 به سه عامل دانش قبلی و تسلط یادگیرنده ،طراحی و نوع ارائه محتوا،دشواری و میزان تعامل عناصر تشکیلدهنده محتوای آموزشی در
طراحی واقعیت افزوده توجه شود.
 پیشنهاد میشود جهت آشنایی کامل معلمان با کاربرد واقعیت افزودهآموزشی ،یک دوره آموزشی برگزار شود و در مراکز تربیت مدرس و
آموزشهای ضمن خدمت بـه مدرسان مقاطع مختلف تحصیلی این
روشها آموزش داده شود تا در این مقاطع نیز بتوان از این روش بهره
جست.
 کاربرد شیوههای نوین تدریس و اجرای آزمون توسط واقعیت افزودهآموزشی

تعارض و منافع
«هیچ گونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیان نشده است».
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