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چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی تاا یر آمازز بار رو وا یا افاووه بار دزهرارآمادی و انگیاو ی تحصایلی
هانش آمززان شهرستان دس استان تهران بزه .رو پژوهش شبر آزمایشی با طرح پیشآزمزن و پسآزمزن باا رارو
رنترل میباشد .جام ر آماری شامل تمامی هانشآمززان مقطع ابتدایی شهرستان دس تهران بزه .حجم نمزنر پژوهش
با استفاه از رو نمزنرریری دزشرای چند مرحلرای ،از بین مدارس شهرستان دس ،هبستان هدترانر راز ر انتااا
شد رر  324هانشآمزز هاره و از بین پایرهای اول تا ششم هبستان رز ر ،پایر سزم بار ه یال اینکار بارای او این باار باا
هستربندی حیزانات و مهر هاران آشنا میشزند ،انتاا شد ،رر  06هانشآمزز هاره و از بین این ت اداه هاناشآمازز،
هانشآمززانی رر هارای م دل دیلی دز  ،ره سانی  9تاا  06ساال و نمار اناابا دیلای دز (تزصایفی) بزهناد
انتاا شدند ،رر بر طزر رلی نمزنر آماری  32هانشآمزز انتاا شد .ابوار پژوهش شاامل پرسشانامرهاای انگیاو
تحصیلی وا رناد ( )0492و دزهرارآمادی شار وهمکااران ( )0992بار ترتیا هارای  29و  01رزیار بازه رار روایای
پرسشنامرهای مذرزر هر پژوهشهای ماتلف مزره بررسی و تائید رار ررف و پایاایی پرسشانامرهاا هام بار ترتیا
 6/14و  6/10بدس آمد .جه تجویر و تحلیل هاه ها از آزمزن رز مزرروف اسمیرنزف و تحلیل واریانس و تحلیل
رزاریانس چند متغیر (مانزوا) استفاه شد .نتایج پژوهش حاضر نشاان هاه رار آمازز بار رو وا یا افاووه بار
دزهرارآمدی ،انگیو هرونی برای هانستن ،انگیاو هرونای بارای انجاام راار ،انگیاو هرونای بارای تحریا ،،تنظایم
همانندسازی ،تنظیم هرونفکنی شد و تنطیم بیرونی تاا یر مثبا و بار بایانگیورای هاناشآماززان تاا یر منفای هاره.
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مقدمه

پیشرف

روزافوون فناوری و اطالعات اب اه ماتلاف جام اری بشاری را متحازل ساادتر اسا
و پرور

مهمترین ب د آن آمزز

اس

رر تربی

نیکز ،هارای روحیر علمی و متفکر و دالق اس
استفاه از رو های تدریس نزین و ف ال اس
آمزز

مطا

رار

رنند افاراهی باا فااایل ادال ای ،اجتمااعی،

( .)Jahanian, 2009الزمری تحقق ایان اهاداف
زیرا هر جام رای رر هر سیستم ت لیم و تربیا

آن،

هاه شد بدون بحث ،انتقاه و تفکار یااهریری پذیرفتار شازه .افاراه بادون ادرت
مییابد رار هر آیناد نمایتزانناد هر زمینار اشاتغال ،نازآوری و پیشارف

تفکر و استدالل پرور
جام رشان هس آوره مثب

و مثمر مری هاشتر باشند (.)Atai & Panjepour, 2015

بنابراین هر ههرهای ادیر ،ووم تجدید نظر هر رو های سنتی تدریس و استفاه از رو هاای
نزین و ف ال یاهریری هانشآمزز محزر ،از سزی سیستمهای آمززشی رشزرها احساس شد اسا
( .)Zanganeh & Khodamaradi, 2017هر رو هااای تاادریس ف ااال ،تاادریس باار پایااری
ف ا ی های هانشآمززان پایررذاری میشزه و با هم بزهن و تشاری ،مسااعی هر امار یااهریری از
نیازهای اساسی هانشآمززان بار شامار مایروه ( .)Jamali & Sadeghi Niyarki, 2015هر ایان
رو ها آمزز

با تفکر و تحقیق همرا اس و یاهریرند با مطا

رر باید بداند ،هرریر مایشازه

راار هر نهایا منجاار باار یاااهریری عمیااق مایرارهه عااالو باار ایاان هر ایاان شایز هااای تاادریس،
هانشآمززان شاصاً تجربر مایرنناد ،اشایاء را هسا رااری مایرنناد و روابا را مساتقیماً هرک
میرنناد ( .)Kabiriizadeh, 2017یکای از رو هاای نازین و ف اال تادریس ،آمازز
وا ی

بار رو

افووه اس وا ی افووه مزجزهی های هنیای وا ی را با اجساام ررافیکای تز یاد شاد

تزس رامپیزتر ترری میرند و ویژری اصلی آن ،بالهرنگ بزهن آن اس رر تشایص ،رهیاابی
و ت امل با اجسام را هر زمان واحاد انجاام مایههاد ( .)Geroimenko, 2012وا یا افاووه زیار
مجمزعرای از وا ی

ترریبی اس

رر هر آن مفاهیم مجازی تز ید شاد تزسا راامپیزتر رار بار

آنها هنیای مجازی اطالق میشزه با هنیای وا ی ترری میشازند ( .)Heimo, 2014باا اساتفاه
از این تکنز زژی میتزان بر راحتی اجسام سر ب دی و هیجیتا ی تز ید شد تزس راامپیزتر را واره
هنیای وا ی اطراف دزه رره و از این طریق هرک بهتری از هنیاای مجاازی هاشا
 .)Akhavian et al., 2016عالو بر این هر این رو

(Rafizadeh

هانشآمززان میتزانناد اطالعاات را حاس

رند و یا تغییرات مطلز دزه را روی آنها ایجاه رنناد .ساطت ت ااملی هر ایان رو

از تغییارات

تاثیر واقعیت افزوده بر خودکارآمدی و انگیزهی …7/

ساه هر هید پرسپکتیز (هیدن از زاویر هیاد متفااوت) تاا ویارایش و حتای ایجااه هاه هاای جدیاد
میتزاند متغیر باشد ( .)Rahimi et al., 2016تکنز زژی وا ی افووه شامل سر ویژری «ترری
وا ی

مجازی بل هنیای وا ی»« ،ت اامالت هر زماان وا ای» و «فااای سار ب ادی اصالی» اسا

فناوری وا ی

افووه میتزاند بر تجمیع منابع یاهریری وا ی و مجاازی رما ،رناد بار عباارت

هیگر این فناوری میتزاند شرایطی را فراهم رند تا بر واسطری آن ،هانآمززان پدیاد هاایی علمای
را تجربر رنند رار بار صازرت وا ای امکاان تجرباری آنهاا وجازه ناداره ( Dortaj, Rajabian

 .)Dehzireh and Bashirnejad Dastjerdi., 2018نکتر رلیدی هر آمازز

بار رو

وا یا

افووه  ،رارریری اطالعاات هیجیتاال روی هنیاای وا ای مایباشاد بار طازری رار ایان اطالعاات
هیجیتال میتزاند تزس رایانرها شبیرسازی شد باشد یا ی ،رپی از اطالعات هنیاای وا ای باشاد
رر بر صزرت هیجیتال نمایش هاه میشزه باید تزجر هاش

راربر هرسا

رر هر این رو

مانناد

شرای طبی ی میتزاند هنیای وا ی را بییند ،بچشد و مس رند و تنها اطالعات هیجیتاال بار هنیاای
فیویکی اطراف اضافر شد یا بر آن منطبق شد اس

( .)Huang et al., 2018اضافر شادن اجساام

و اشکال سر ب دی بر هنیای وا ی بار دصازد هر محای رالسای مایتزاناد ساب ایجااه شازر و
هیجان هر هانشآمززان و بر طبع آن سب

بر تزجار بار مزضاز

افوایش انگیو هانشآمززان نسب

هرسی ررهه.
انگیو یکی از ارران اساسی هر تزجر بر مزضز مازره نظار و یااهریری محتازای عرضار شاد
اس

( .)Delbari & Ramezani, 2015زیرا رر بدون انگیو عال ر و رغب هانشآمززان نساب

بر یاهریری محتزای عرضر شد بسیار رمرنگ میشزه .انگیو تحصیلی فرایندی هرونی اسا رار
ف ا ی ها را تحری ،میرند و با هدف هستیابی بر هساتاورههای تحصایلی دااد تاداوم ماییاباد
(آریپاتامانیل  .)2600 ،انگیو ی تحصیلی بر عنزان پیشبینی رنناد ریفیا
مدرسار و چگازنگی اجتناا یاا اساتقبال از تکلیاف محساز
 .)2009انگیو

سب

میشزه رر هانشآمززان تمام تال

راار هاناشآماززان هر

مایشازه ( Simpson & Pychy,

دازه را بارای هساتیابی بار هادفهاای

تحصیلی بکار بندند و بردزره با مزانع را بر عنزان باشای از چاا ش هر نظار بگیرناد و هر وا اع بار
تال های دزه نظم ،استحکام و تزانایی باشند .انگیو  ،هانشآمزز را بار سام

یااهریری هادای

میرند ( .)Zolali, B., & Ghorbani, 2014عال ر و عشق او را بر میانگیواناد و بار ف ا یا هاا و
تال هاای او شاکل و جها مایباشاد ( .)Mohammadi et al., 2015عاالو بار ایان فنااوری
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افووه از طریق شزر و هیجان و تزجهی رر هر هاناشآماززان بار وجازه مایآوره بار طازر

دزه بر دزهی پزیایی و ف ا ی
 .)2018بر عبارتی سب

هانشآمززان میرارهه ( Salehi Amran & Abedini Beltric,

افوایش دزهرارآمدی آنان میررهه .دزهرارآمدی ی نی اعتقااه شااص

بار اینکار مایتزاناد رفتااری را انجاام ههاد رار نتیجار ه اازا حاصال شازه ( & Mohammadi

 .)Ekbatan, 2017افراه با دزهرارآمدی رم ،هربار تزاناییهای دزه ،تفکرات بدبینانارای هارناد
و از هر مز یتی رر بر اساس نظر آنها از تزاناییهایشاان فراتار باشاد هوری مایروینناد هر مقابال
را چا ش لمداه میرنند رر میتزانناد بار آنهاا مسال

افراه با دزهرارآمدی باال ،تکا یف سا

ررهند ( .)Sarvghad Rezai & Masumi, 2010باورهای دزهرارآمدی مشاص مایرنناد رار
افراه چگزنر احساس رنند ،فکررنند و انگیو های الزم را برای انجام رفتار پیدا رنند ( & Pajares

 .)Schunk, 2001هر پژوهشی رر هانگ و همکارانش ( )Huang et al., 2018باا هادف بررسای
راربره وا ی

افووه ( )ARو وا ی

رسیدند رر بر عل

مجازی ( )VRهر هندانپوشکی انجاام هاهناد بار ایان نتیجار

فقدان تکنز زژی ،نیاز بر وابستگی بر هستگا هیگری اس

رر میوان مزفقی

را

افااوایش م ایههااد و دطاار جراح ای را راااهش ههااد و  VRو  ARباار طاازر همومااان باار مهااارت
هرسآمززی و سیستم ناوبری تأ یر میرذارند همچنین  VRو  ARبر طزر رساتره ای ،نار تنهاا هر
هرس آمزز

هندانپوشکی و جراحی اعمال میشزند ،بلکر همار زمینارهاا را هر زنادری ماا بهبازه

میههند .هر پژوهشی رر طا ا و محمازهی ( )Taleb & Mahmoudi, 2018باا هادف بررسای
تا یر وا ی

افووه و راربره آن هر آمزز

انجام هاهند بر این نتیجر رسیدند رر وا ی افووه باا

صرفنظر از نقا ض فی رر هاره بیش از هر چیوی ،بر هانشآمززان هر جه هرک بهتار مطا ا
و بهتر اندیشیدن آنها رم ،میرند؛ این هر حا ی اس
و رارا جه
افووه پرور

رر نیاز رنزنی جزامع وجزه ذهنی داالق

ابدا مسائل جدید میباشد؛ از این رو امروز هدف از بکارریری تکنز زژی وا یا
فرزندانی طراح و دالق میباشد.

هر پژوهشی رر ی ،یان و ی ( )Lee, Yun & Lee, 2018با هدف بررسی رابطار منحنای باین
دزهرارآمدی و دال ی

انجام هاهند بر این نتیجر رسیدند رر بین دزهرارآمدی و دال یا

رابطار

مثب و م ناهاری وجزه هاره .هر پژوهشی رر یز و سیپل ( )Liu & Seipel, 2018با هدف مطا ر
ه یق هر مزره راهنمایی بصری مبتنی بر وا ی

افووه برای وظایف مدیری

امکانات انجام هاهناد

بر این نتیجر رسیدند رر عملکره مز ی یابی بر طزر ابل تزجهی افوایشیافتار و تحا

تاا یر AR
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رار میریره؛ همچنین بر رم ،راهنماییهای بصری  ARمیتزان نوهی،ترین مز ی

پیشبینای

اشیاء مجازی روی ساطزح انفجارهاای وا ای را مشااص نمازه .هر پژوهشای رار تقازایی یاوهی
( )Taghvai Yazdi, 2018تاا یر فنااوری اطالعاات و ارتباطاات بار دزهرارآمادی و ساازراری
اجتماعی هانشجز یان را مزره بررسای ارار هاهناد بار ایان نتیجار رسایدند رار فنااوری اطالعاات و
ارتباطات بار دزهرارآمادی هانشاجزیان تاا یر مثبا
سازراری هانشجزیان تا یر مثب

و م نااهار هاشاتر اسا و دزهرارآمادی بار

و م ناهار هاشتر اسا .هر پژوهشای رار بلناد ،انتظااری و سا اهت

( )Boland, Entezari & Saadat, 2017رابطار حمایا هاای اجتمااعی اهراک شاد از سازی
دانزاه و تا آوری روانشنادتی با دزهراریآمدی تحصیلی هر هانشجزیان را مزره بررسی ارار
هاهند بار ایان نتیجار رسایدند رار ررچار متغیرهاای حمایا

اجتمااعی اهراک شاد از داانزاه و

تا آوری با متغیر دزهرارآمدی تحصیلی ارتبا مثب هارند؛ اما درت پیشبینایرننادری متغیار
تا آوری برای متغیر دزهرارآمدی تحصیلی بیشتر میباشد .هر پژوهشی رار زماانی و طاا عپساند
( )Zamani & Talepasan, 2017با هدف بررسی تا یر مدادالت چند ب ادی انگیوشای-رفتااری
برانگیو پیشرف  ،عملکره و انگیو تحصیلی هانشآمززان هدتر پایر هفتم انجام هاهند بر این نتیجار
رسیدند رر مدادلر انگیوشی -رفتااری بار مز فارهاای برنامارریاوی ،مادیری

تکلیاف و پافشااری

ا رباش بزه .افوون برآن ،مدادالت چند ب دی انگیوشی بر نمار رال عملکاره ،ساا رزشای و
اعتماه ا ر م ناهار هاش  .مدادلر انگیوشی-رفتاری بارای افاوایش انگیاو

و عملکاره هر مادارس

رارآمد بزه و استفاه از آن تزصیر میشازه .هر پژوهشای رار پاز ،هاز و ماا ( Pu, Hou & Ma,

 )2017با هدف بررسی ا رات مستقیم و غیرمستقیم دزهرارآمدی بر افسرهری انجام هاهند بار ایان
نتیجر رسیدند رر بین دزهرارآمدی ،دز بینی رفتاری و هر ی ،از اب اه شانادتر شاد افسارهری
ارتبا م ناهاری وجزه هاره؛ مد سازی م اهالت سادتاری نشان هاه رر رابطر بین دزهرارآمادی و
افسرهری ،بر واسطر دز بین بزهن مز یتی ،جوئی اس  .برای ایان نتیجار ،ماا نتیجار رارفتیم رار
برای تزس ر و بهبازه دزهرارآمادی هاناشآماززان ساطزح افسارهری دازه را رااهش ههایم .هر
پژوهشی رر ج فردانی و جامربورگ ( )Jafar Khani & Jame Bozorg, 2016با هدف بررسی
تأ یر وا ی

افووه هر افوایش مهارت دزهیاری هانشآمززان هارای ادتالل اوتیسام انجاام هاهناد

بر این نتیجر رسیدند رر وا ی

افووه برعنزان ابواری نزین باا ترریا

تصااویر و فایلم ت ااملی هر
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محی وا ی آزمزهنی ،باعث ایجاه و حفظ تمررو هر مقایسر با مدلساازی ویادئزیی یاا تصازیری
شد و میتزان از آن هر یاهریری بهتر تکا یف زنجیر ای برای هانشآمززان اوتیسم استفاه رره.
با تزجر بر مطا

باال میتزان اظهار هاش

رر رو های تدریس رزنارزنی از بیل رو تدریس

سنتی و نزین وجزه هارند رر امروز رو های تدریس سنتی بر تدریج هر حال منسزخ شادن بازه
و رو های تدریس نزین جایگوین رو هاای تادریس سانتی ررهیاد اناد؛ یکای از جدیادتارین
رو های آمزز

استفاه از فناوری وا ی

افاووه هر جریاان آمازز

اسا

از طرفای یکای از

عزامل مز ر هر افوایش و راهش یاهریری هانشآماززان تغییار انگیاو تحصایلی و دزهرارآمادی
هانشآمززان اس  ،بنابراین هر رناار رو هاای آمازز

رار مسا ز ی

عرضار مطلاز محتازای

آمززش ای باار هانااشآمااززان را هارنااد هو مز فااری انگیااو ی تحص ایلی و دزهرارآماادی از جملاار
مهمترین مز فرهای مز ر هر میوان یاهریری هانشآمززان هستند بنابراین رو های آمززشی عالو
بر عرضر مطلز محتزای آمززشای بایاد هر جها

افاوایش انگیاو ی تحصایلی و دزهرارآمادی

هانشآمززان مرباش باشند تا بدین طریق بتزانند ساب افاوایش یااهریری هاناشآماززان ررهناد
بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی تا یر آمزز

بر رو

وا ی افووه بر میوان دزهرارآمادی

و انگیو ی تحصیلی هانشآمززان اس .
فرضیرهای پژوهش
 -0آمزز

بر رو

وا ی

افووه بر دزهرارآمدی هانشآمززان تا یر هاره.

 -2آمزز

بر رو

وا ی

افووه بر انگیو ی هرونی برای هانستن هانشآمززان تا یر هاره.

 -4آمزز

بر رو

وا ی

افووه بر انگیو ی هرونی برای انجام رار هانشآمززان تا یر هاره.

 -3آمزز

بر رو

وا ی

افووه بر انگیو ی هرونی برای تجربری تحری ،هاناشآماززان تاا یر

هاره.
 -5آمزز

بر رو

وا ی

افووه بر تنظیم همانندسازی هانشآمززان تا یر هاره.

 -0آمزز

بر رو

وا ی

افووه بر تنظیم هرون فکنی شد هانشآمززان تا یر هاره.

 -1آمزز

بر رو

وا ی

افووه بر تنظیم بیرونی هانشآمززان تا یر هاره.

 -9آمزز

بر رو

وا ی

افووه بر بیانگیوری هانشآمززان تا یر هاره.

تاثیر واقعیت افزوده بر خودکارآمدی و انگیزهی …11/

روش

رو

پژوهش شبر آزمایشی با طرح پیشآزمزن و پسآزمزن با ررو رنترل و آزماایش مایباشاد.

جام ر آماری پژوهش شامل تمامی هانشآمززان مقطع ابتدایی شهرستان ادس تهاران بازه .حجام
نمزنر پژوهش با استفاه از رو

نمزنرریری دزشارای چناد مرحلارای ،از باین مادارس شهرساتان

دس ،هبستان هدترانر رز ر انتاا شد رر  324هانشآمزز هاشا
سزم انتاا شد .عل

و از باین پایارهاای آن ،پایاری

انتاا پایر سزم برای پژوهش بر این ه یل بزه رار هاناشآماززان ایان پایار

برای او ین بار با هستربندی حیزانات و مهر هاران آشانا مایشازند .ت اداه هاناشآماززان پایار سازم
مدرسر هدترانر رز ر  06نفر بزه رر از بین این ت داه هانشآمزز ،هاناشآماززانی رار هارای م ادل
دیلی دز  ،ره سنی  9تا  06سال و نمر انابا دیلی دز (تزصیفی) بزهند انتاا شدند ،رار
بر طزر رلی  32هانشآمزز انتاا شد .ابوار پژوهش بر شرح زیر بزه:
 -0پرسشنامر انگیو

تحصیلی وا رناد ( :)0992شاامل  29رزیار هر  1داره مقیااس (انگیاو

هرونی برای فهمیدن ،انگیو

هرونی برای انجام رار ،انگیو

هرونی برای تجربر تحری ،،تنظایم

همانندسازیشد  ،تنظیم هرون فکنی شد  ،تنظیم بیرونی و بیانگیوری) بزه .روایی پرسشنامر ضمن
تایید او یر ،تزس جم ی از اعاای هیات علمیهانشکد علزم تربیتی هانشگا شیراز مازره بررسای
رار رفتر و تائید شد و پایایی آن نیو تزس بحرانی ( )0493بر رو
ررونباخ بررسی شد رر هر بازآزمایی بر فاصلری هو هفتار ضاری

باازآزماایی و محاسابر آ فاای
 ./14بدسا

آماد .هر پاژوهش

حاضر روایی پرسشنامر تزس  0نفر از متاصصین حزز علزمتربیتی و و روانشناسی تربیتای مازره
بررسی رار و هر نهای

با اعمال تغییرات جوئی هر نگاار

نزشاتاری پرسشانامر مازره تائیاد ارار

ررف ؛ برای سنجش پایایی پرسشنامر ،ت داه  46عده پرسشنامر بین فراریران تززیع و با اساتفاه از
آ فای ررنباخ مزره تجویر تحلیل رار ررف

رر هر نهای

پایایی پرسشنامر  6/10بدس

آماد رار

نشان از پایایی بسیار دز پرسشنامر هاره .شیز نمر رذاری پرسشنامر هم بدین صزرت اسا

رار

هر رزیر هارای ی ،یکرت  1هرجرای (رامالً ماا فم ،ماا فم ،نسبتاً ماا فم ،نظاری نادارم ،نسابتاً
مزافقم ،مزافقم و رامالً مزافقم) اس  23 .سزال از  29سزال بر صزرت مستقیم و  3سازال بصازرت
م کزس ارائر شد اس  .با تزجر بر شیز نمار راذاری پاایینتارین نمار  29و بااالترین نمار 090
میباشد رر هر چر نمر فره بیشتر باشد انگیو

تحصیلی او نیو بیشتر دزاهد بزه.
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 -2پرسشنامر دزهرارآمدی شرر و همکاران ( :)Sherer et al., 1982شامل  01رزیار هر  4جنبار
از رفتار شامل میل بر آغازرری رفتار ،اهامر تال

بارای تکمیال رفتاار ،مقاوما

هر رویاارویی باا

مزانع اس  .روایی این مقیاس از طریق روایی ساز بدس آمد اس  .هر پژوهش رر تزس براتای
بر منظزر بررسی اعتبار و روایای ایان مقیااس انجاام ررفا

آزماایش بار روی  066آزمازهنی رار

هانشآمززان سزم هبیرستان بزهند انجام شد؛ همبستگی  6/00بر هس آمد از  2مقیاس عوتنفاس
و دزهارزیابی با مقیاس دزهرارآمادی هر جها

تائیاد روایای سااز ایان مقیااس بازه (اعرابیاان،

 .)0494همچنین هر پژوهش تزماج و شاهرام ( )Toomaj & Shadkam, 2018روایای پرسشانامر
تزس متاصصان حزز روانشناسی و مشاور تائیاد شاد و پایاایی پرسشانامر باا اساتفاه از آ فاای
ررنباخ  6/15بدس

آمد .هر پژوهش حاضر روایی پرسشانامر تزسا  0نفار از متاصصاین حازز

علزمتربیتی و و روان شناسی تربیتی مازره بررسای ارار و هر نهایا
نگار

باا اعماال تغییارات جوئای هر

نزشتاری پرسشنامر مزره تائید رار ررف ؛ برای سنجش پایایی پرسشانامر ،ت اداه  46عاده

پرسشنامر بین فراریران تززیع و با استفاه از آ فای ررنباخ مزره تجویر تحلیل ارار ررفا رار هر
نهای

پایایی پرسشنامر  6/12بدس

نمر رذاری بدین صزرت اس

آماد رار نشاان از پایاایی بسایار داز پرسشانامر هاره .شایز

رر هر رزیر هارای ی ،یکرت  5هرجرای (رامالً مزافاق ،مزافاق،

بینظر ،ماا ف و رامالً ماا ف) اس  00 .سزال از  01سزال بر صزرت مستقیم و  0سزال بصازرت
م کزس ارائر شد اس  .با تزجر بار شایز نمار راذاری پاایینتارین نمار  01و بااالترین نمار 95
میباشد رر هر چر نمر فره بیشتر باشد دزهرارآمدی او نیو بیشتر دزاهد بزه.
 -4بستر آرری

حیزانات :آرری

یا ،سارررمی جا ا  ،هیجاان انگیاو و مادرن اسا  .ایان

مجمزعر شامل  25رارت حیزانات و ی ،رارت راهنما و اپلیکیشان رایگاان مزبایال بازه و بارای
سادتن اول تجربری وا ی

افووه شما بر بازار ارائر شاد اسا  .اپلیکشان را اجارا رنیاد و شااهد

ی ،سرررمی هیجان انگیو باشید .رارتها را مقابل هوربین رزشی و یا تبل دزه رار میههیاد و
اپلیکیشن عکس رارتها را اسکن میرند و برصزرت چهار ب دی ،رنگی و متحرک بر نمایش هر
میآوره .شما میتزانید با استفاه از جزی استی ،حیزانات را حرر

ههید ،بازی رنید .هر حا ا

رزهرانر نام حیزانات بر هو زبان فارسی و انگلیسی و باا تلفظای ه یاق بیاان مایشازه و شاما امکاان
پاش چند آهنگ را هم هارید .آرری

تجربرای منحصر بر فره هر مزاجهر باا تکنز ازژی وا یا

افووه برای شما میسازه .روایی بستر آرری

تزس رارشناسان حزز ت لیم ،تربیا و تکنز ازژی

تاثیر واقعیت افزوده بر خودکارآمدی و انگیزهی …19/

آمززشی و اساتاه راهنماا مازره بررسای ارار ررفتار و پاس از بررسای بساتر آرریا مازره تائیاد
راشناسان و استاه راهنما رار ررف .
اجرا بدین صزرت رر ابتادا هاناشآماززان را بار هو رارو (رنتارل  -آزماایش) تقسایم

رو

میرنیم .سپس بر هانشآمززان هر هو ررو پرسشنامرهای انگیو

تحصیلی و دزهرارآمادی هاه

میشزه (پیشآزمزن) و از آنان دزاساتر مایشازه رار پرسشانامرهاا را پار نمایناد .پاس از تکمیال
پرسشنامرها تزس هانشآمززان ،برای ررو رنترل بر رو

م مازل هرس  02و  4هار رادام جاای

دزه ( 0و  )2علزم سزم ابتدایی صفحری  99تا  069آمزز

هاه میشزه .و بارای رارو آزماایش

بر رو

وا ی

افووه هرس  02و  04هرردام جای دزه ( 0و  )2علزم سزم ابتادایی صافحری 99

تا  069هر طی  02جلسر آمزز

هاه میشزه.

جدول  .1نحوهی آموزش به روش واقعیت افزوده

جلسه

مبحث

0

ماهیها ()0

2

ماهیها ()2

4

هوزیستان ()0

3

هوزیستان ()2

5

دوندران ()0

0

دوندران ()2

1

پرندران ()0

توضیحات
آشنایی با اجوای بدن ماهی از بیل
آبشش ،با ر و ( ...صفحری  99تا
)94
آشنایی با چردری تز ید مثل و رشد
ماهی از بیل الرو ماهی ،بچرماهی و
) ...و انزا ماهیها (صفحری 93
آشنایی با اجوای بدن هوزیستان و
نحز ی رشد هوزیستان از بیل تام،
)بچر و ( ...صفحری  95و 90
آشنایی با انزا هوزیستان مانند
سپندر ،وزغ و ( ...صفحری  91و
)99
آشنایی با اجوای بدن دوندران از
بیل پزس  ،هس و پا و ...
)(صفحری  99و 066
آشنایی با انزا دوندران مانند مار،
)ررورزهیل و ( ...صفحری 066
آشنایی با اجوای بدن پرندران و
نحز ی رشد آنان مانند بال و ...
)(صفحری 060

ابزار مورد استفاده
رارت حیزانات هستر
ماهیها -رزشی یا تبل -
) (ARنرمافوار

رارت حیزانات هستر
هوزیستان مانند زرباغر-
رزشی یا تبل  -نرمافوار
)(AR

رارت حیزانات هستر
دوندران مانند تمساح-
رزشی یا تبل  -نرمافوار
)(AR
رارت حیزانات هستر
پرندران مانند ارهک-
رزشی یا تبل  -نرمافوار
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9

پرندران ()2

9

پستانداران ()0

06

پستانداران ()2

00

مهر هاران ()0

02

مهر هاران ()2

تربیتي /سال دهم  /شماره اول  /پاییز1930

آشنایی با انزا پرندران مانند
ارهک ،عقا و ( ...صفحری  062و
)064
آشنایی با اجوای بدن پستانداران
مانند هس  ،پا و  ...و نحز ی استفاه
ب ای از پستانداران مانند رزسفند،
)راو و ( ...صفحری 063
آشنایی با انزا پستانداران مانند شیر،
راو ،انسان و ( ...صفحری  065و
)060
آشنایی با جانزران مهر هار مانند
)ماهی ،پرندران و ( ...صفحری 061
ره بندی مهرهاران مانند ماهیها،
هوزیستان و ( ...صفحری )069

)(AR

رارت حیزانات هستر ببر-
رزشی یا تبل  -نرمافوار
)(AR

مجمزعر رارت از حیزانات
مهر هار -رزشی یا تبل -
) (ARنرمافوار
رارت حیزانات هستر
ماهیها -رزشی یا تبل -
) (ARنرمافوار

پس از اتمام جلسات آمززشی بر هانشآماززان هار هو رارو رنتارل و آزماایش بارای باار هوم
پرسشنامرهای انگیو

تحصیلی و دزهرارآمدی هاه مایشازه (پاس آزمازن) و از آناان دزاساتر

میشزه رر با تزجر بر آمزز
جه

صزرت ررفتر پرسشنامرهای هاه شد را پر نمایند.

تجویر و تحلیل فرضیرها از نرمافوار تحلیل آماری  ،spssآزمزن رز مازرروف اسامیرنزف

و تحلیل واریانس و تحلیل رزاریانس چند متغیر (مانزوا) استفاه شد.

تاثیر واقعیت افزوده بر خودکارآمدی و انگیزهی …15/

یافتهها
یافتهها جدول  .4نتایج تحلیل آزمون کولموگروف-اسمیرنف

کولموگروف-اسمیرنف

متغیرهای وابسته
دزهرارآمدی
انگیو ی هرونی برای هانستن

انگیو ی هرونی برای انجام رار

انگیو ی هرونی برای تحری،
تنظیم همانندسازی

تنظیم هرونی فکنی شد

تنظیم بیرونی

بیانگیوری

آماره

سطح معناداری

رنترل
آزمایش

-6/15
6/59

6/02
6/99

رنترل

0/50

6/22

آزمایش

0/65

6/22

رنترل

6/12

6/00

آزمایش

6/93

6/30

رنترل

6/19

6/51

آزمایش

6/95

6/30

رنترل

0/43

6/65

آزمایش

6/02

6/92

رنترل

6/09

6/12

آزمایش

6/99

6/29

رنترل

6/39

6/90

آزمایش

6/93

6/44

رنترل

0/29

6/61

آزمایش

6/99

6/99

مطابق جدول  2همان رزنر رر مالحظر میشزه هر این آزمزن ،سطزح احتمال (مقدار )Pهر
رلیر متغیرهای تحقیق بوررتر از سطت دطا  6/60میباشد .با تزجر بر مقدار Pو عدم ره فرضیر
صفر ،تززیع هاه ها منطبق بر تززیع نرمال لمداه میررهه .هر نتیجر ،هر آزمزن فرضیات تحقیق
از آزمزنهای پارامتری ،استفاه شد اس .
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جدول  .9شاخصهای توصیفي خودکارآمدی دانشآموزان

متغیر
بر رو وا ی افووه آمزز ندید
بر رو وا ی افووه آمزز هید
رل

فراواني میانگین
2/09
02
4/39
02
2/94
23

انحراف استاندارد
6/52
6/99
0/62

جدول  4شادصهای تزصیفی متغیار دزهرارآمادی را هر رو

آمازز

خطای استاندارد
6/05
6/29
6/20

بار رو

وا یا

افووه نشان میههد .با تزجر بر جدول فزق ،میانگین دزهرارآمادی هاناشآماززان هر رارو هاای
آمزز

 2/09و  4/39میباشد.

ندید و هید بر ترتی

جدول  .2خالصه اطالعات تحلیل واریانس در مورد تاثیر آموزش به روش واقعیت افزوده بر
خودکارآمدی دانشآموزان
مجموع

درجه

میانگین

مربعات

آزادی

مربعات

بین رروهی

06/49

0

06/49

هرون رروهی

03/60

22

6/04

رل

23/49

24

منبع تغییرات

F
00/20

سطح

نتیجه

معناداری

آزمون

6/60

م ناهار

جدول  5مربز بر آزمزن آنا یو واریانس نشان میههد  fبدس آمد برابار  00/20اسا رار
از نظر آماری م نیهار اس و چنین استنبا میشزه رر بین نمر دزهرارآمادی هاناشآماززان بار
رو

وا ی

افووه آمزز

تفاوت بیانگر تأ یر آمزز
(.)p<0/05

ندید و هید تفاوت م ناهاری از نظر آماری وجزه هاره .وجازه ایان
بار رو

وا یا

افاووه بار دزهرارآمادی هاناش آماززان مایباشاد

تاثیر واقعیت افزوده بر خودکارآمدی و انگیزهی …17/

جدول  .5خالصه اطالعات تحلیل واریانس چند متغیری برای نمرات در گروههای پژوهش

درجه

درجه

سطح

آزادی خطا

آزادی فرض

معنيداری

ا ر پیالری

6/93

02/21

00

1

6/66

المبدا-ویلکس

6/05

02/21

00

1

6/66

ا ر هزتلینگ

5/41

02/21

00

1

6/66

5/41

02/21

00

1

6/66

منبع تغییرات

ار
ررو

مقدار آماره

بوررترین ریشر
روی

مقدارF

آزمون

همانطزر رر مشاهد میشزه ،ا ر ررو بر ترری دطی متغیرهای مزره بررسی م ناهار میباشاد
و مقدار آزمزن المبدا-ویلکس (00( =02/21 ،p =6/66و )F )1ابلی استفاه از تحلیال واریاانس
چند متغیر را مجاز شمرهند و نتایج نشان میههد رر حدا ل بین یکی از متغیرهای مزره بررسی هر
بین هو ررو مزره بررسی تفاوت م ناهاری وجزه هاره.
جدول  .6جدول میانگینهای تعدیل شده گروه های پژوهش همراه با خطای معیار و حد باال و پایین در
پسآزمون

اختالف
متغیر

پایین

باال

2/26

6/21

6/66

0/60

1/66

-2/26

6/21

6/66

4/90

5/62

0/96

6/21

6/66

5/29

0/33

میانگین
ها

برای هانستن

انگیو ی هرونی

انجام رار

انگیو ی هرونی برای

بر رو

وا ی افووه

آمزز
بر رو

وا ی افووه

آمزز
بر رو

ندید

وا ی افووه

آمزز
بر رو

هید

هید

وا ی افووه

آمزز

ندید

بر رو

وا ی افووه

آمزز
بر رو

وا ی افووه

آمزز
بر رو

هید

وا ی افووه

آمزز
بر رو

ندید

ندید

خطای

سطح

حد

حد

معیار

معني
داری

وا ی افووه

آمزز

هید

-0/96

6/21

6/66

4/36

3/55

 /10فصلنامه فنآوری اطالعات و ارتباطات در علوم

برای تحری،

انگیو ی هرونی

بر رو

وا ی افووه

آمزز
بر رو

هید

وا ی افووه

آمزز

تنظیم همانند سازی

بر رو

ندید

وا ی افووه

آمزز
بر رو

هید

وا ی افووه

آمزز

شد

تنظیم هرونی فکنی

بر رو

ندید

وا ی افووه

آمزز
بر رو

هید

وا ی افووه

آمزز

تنظیم بیرونی

بر رو

ندید

وا ی افووه

آمزز
بر رو

هید

وا ی افووه

آمزز
بر رو

ندید

وا ی افووه

بیانگیوری

آمزز
بر رو

هید

وا ی افووه
ندید

آمزز

بر رو

وا ی افووه

آمزز
بر رو

هید

وا ی افووه

آمزز
بر رو

ندید

وا ی افووه

آمزز
بر رو

هید

وا ی افووه

آمزز
بر رو

ندید

وا ی افووه

آمزز
بر رو

هید

وا ی افووه

آمزز
بر رو

ندید

وا ی افووه

آمزز
بر رو

هید

وا ی افووه

آمزز
بر رو

ندید

وا ی افووه

آمزز
بر رو
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ندید

وا ی افووه

آمزز

هید

2/29

6/24

6/66

5/90

0/99

-2/29

6/24

6/66

4/04

3/00

0/96

6/29

6/66

5/11

0/93

-0/96

6/29

6/66

4/91

5/03

0/39

6/21

6/66

5/50

0/09

-0/39

6/21

6/66

3/69

5/22

2/15

6/45

6/66

5/53

1/66

-2/15

6/45

6/66

4/25

3/10

-2/60

6/22

6/66

4/03

3/10

2/60

6/22

6/66

5/05

0/59

نتایج آزمزن نشان میههد رر ،بین میانگین انگیو هرونی برای هانساتن ،انگیاو هرونای بارای
انجام رار ،انگیو هرونی برای تحری ،،تنظیم همانندسازی ،تنظیم هرونفکنی شد  ،تنطایم بیرونای
و بیانگیوری هر هانشآمززانی رر بر رو
بر رو

وا ی

تأ یر آمزز

افووه آمزز
بر رو

وا ی

وا ی

افووه آمزز

هید اناد و هاناشآماززانی رار

ندید اند تفاوت م نیهاری وجزه هاره .وجازه ایان تفااوت بیاانگر
افووه بر انگیو هرونی برای هانستن ،انگیو هرونی برای انجاام راار،

انگی او هرون ای باارای تحری ا ،،تنظ ایم همانندسااازی ،تنظ ایم هرونفکن ای شااد  ،تنط ایم بیرون ای و
بیانگیوری هانشآمززان میباشد (.)p<0/05

تاثیر واقعیت افزوده بر خودکارآمدی و انگیزهی …13/

بحث و نتیجهگیري

همگام با پیشرف های عظیم و سریع علم و تکنز ازژی هر جهاان اماروزی ،حررا
عرصر آمزز

هار رشازر هر

و تکنز زژی شتا بیشتری ررفتر و س ی نمزه شاد باا بکاارریری علازم ماتلاف

روز هر باش آمزز  ،رمبزهها و عق
باشهای رزنارزن آمزز

هر

ماندریهای مزجزه آن برطرف ررهه .زیارا پیشارف

و یاهریری ،زمانی حاصل میشزه رر فنزن مرتب باا آن را هر ادتیاار

هاشتر باشیم.
امروز رشزرهای پیشرفتر از رو های نزین و ف ال بسیاری استفاه مایرنناد رار هار یا ،بار
فرادزر محتزای آمززشیای رر ارائر میشزه مزره استفاه رار میریرند .نتایج پاژوهش نشاان هاه
رر آمزز

بر رو

وا ی

افووه یکی از این رو های آمزز

فناوری پل میان جهان وا ی و مجازی اس

هانشی اس بر طازری رار ایان

رر با افووهن اطالعات مجازی دلق شد تزس رایانار

ت امل ،هانش فرهی و فهم راربر از جهان وا ی را ارتقا میههد هر وا ع امکان ت امل میاان رااربر،
اشیا وا ی و مجازی را هر زمان وا ای فاراهم مایآوره ( .)Siltanen, 2012ایان رو
ف ای

ادرت

و پزیایی هانشآمززان را باال میبره و هانشآمززان را بر آرزوهایشاان مایرسااند زیارا رار

رم ،بسیار زیاهی بر پایایی و افوایش ف ا ی آنان میرناد آمازز

بار رو

هانشآمززان میتزاند هم بر عنزان ی ،سرررمی تلقی شازه و هام پارور
روشن هر انتظارشان دزاهد بزه .هر این رو

افاراهی رار آیناد ای

آمززشی چند حس همومان بر رار ررفتر مایشازه و

این امکان را بر هانشآمززان ایجاه میرند رر مطا

را جذا تار ،متناز تار و رامالتار هریافا

رنند و بر صزرت سازمان یافتر بر تفکر رروهی و رستر
روحیر ف ا ی

وا یا افاووه بار

رواب بینفرهی ،اشتراک هانش ،ارتقااء

و پزیایی هر بینشان ررهند .بر طزری رر دزهرارآمادیشاان را افاوایش مایههاد.

عالو بر این وا ی افووه حس آراهی فراریاران را افاوایش مایههاد و شارای طبی ای را بارای
همیاری چهر بر چهر م لم و یاهریرند فراهم میآوره .چنین بازدزرههای طبی ی هر پرور
عاطفی یاهریری فراریران حائو اهمی
وا ی

افووه  ،میتزاند فرص

اس

بار طازر رلای ایان پتانسایلهاای منحصار بار فاره هر

بسیار دزبی را بارای تحقاق مز فارهاای یااهریری همیارانار ایجااه

نماید .ایجاه انگیو دزه بر دزهی و هرونی هر هانشآمززان جه
رو

آمززشی اس

بد

یاهریری از هیگار مارات ایان

زیرا رر هانشآمززان بر طزر وا ی و از نوهی ،با حیزانات آشنا مایشازند از

طریق بحث رروهی حیزانات مزره نظر را از نظر ویژریهای ماتلف مزره بررسی و رنکا

ارار
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میههند و آنها را از اب اه و زوایای ماتلف مزره تجویر و تحلیل رار ههند و حتی حیزاناات را از
نظر شباه ها و تفاوتهایشان مزره مقایسر رار هاه و طبقربنادی نمایناد یافتاری حاصال باا نتاایج
پژوهشهای هیسریز ،بالنکاا آباانو و ه گااهو رلازز ( Di Serio Blanca lbanez & Delgado

 )Kloos, 2013و رزتیرز و رزنترو ( )Gutiérrez & Contero, 2011رر بیان میهارند آمازز
بر رو

وا ی افووه سب افوایش انگیو هانشآمززان ،ایجاه محیطی ذتباش ،شازر و شازق

بر یاهریری و راهش مزانع راهند یاهریری میشزند همسز میباشد.
این رو
سب

آمززشی تجار عینی ،حقیقی و هیجانانگیوی را هر هانشآمززان ایجااه مایرناد و

برانگیاتگی هرونی هر هانشآمززان بر رس

میررهه بر عبارت هیگر وا ی

تجاار جدیاد باا اساتفاه از وا یا افاووه

افووه حس انگیو هرونی برای رس

تجربر را تحری ،میرناد
افاووه ترغیا

ررهناد.

و باعث میشزه رر هانشآمززان بر رس

تجار جدید مبتنی بر وا ی

یافتری حاصل با نتیجری پژوهش استری

( )Straight, 2015رر بیان مایرناد وا یا افاووه بار

انگیو ی فرهی بازیکنان مز ر هستند همسز میباشد .عالو بر این وا ی افووه سب میشازه رار
آنچر رر هانشآمززان یاه میریرند بار صازرت راامالً ساادتارمند و ساازمانیافتار هر حافظار بلناد
مدت هانشآمززان ترسیم و تثبی
شد را با سهز

ررهه تا هانشآمززان یاهساپاری و یااهآوری محتازای آمزدتار

بیشتری هاشتر باشند زیرا رر مطا
بر رو

و طبقربندی شد اند.عالو بر این آمزز

آمزدتر شد بر صزرت مرت
وا ی

افووه از طریاق جلا

ساازمانبنادی
تزجار و شازر و

هیجانی رر هر هنگام تدریس محتزای هرسی ایجااه مایرناد میال بار یااهریری و رسا

تجاار

عینی ،حقیقی و هیجانانگیوی را هر هانشآمززان افوایش میههاد بار عباارتی میال بار یااهریری و
ف ای

را هر هانشآمززان را افوایش میههد و باعث میشزه رر آنها با عال ر و انگیاو بار فرایناد

آمزز

بر یااهریری بپرهازناد بادون آن

و یاهریری محتزای آمززشی ترغی

ررهند و دزهجز

رر رسی آنها را بر یاهریری و انجام ف ا ی

تشزیق رند یافتری حاصل با نتیجری پاژوهش میچال

( )Mitchell, 2010رر بیان میرنند آمزز

افووه سب بهبزه انگیو  STEMو

بر رو

وا ی

راهش بیانگیوری میشزه همسز میباشد.
از جملر محدوهی های رر سب هشزاری و ساتی پژوهش حاضر ررهیاد مایتازان بار ایجااه
نکرهن فیلترینگ ،نیازمندی همیشگی بار رزشایهاای هزشامند باا سیساتم عامال اندرویاد و عادم
آراهی وا دین نسب

بر اهمی

آمزز

حقیقی و عینی اشار رره .با تزجر بار یافتارهاای پاژوهش

تاثیر واقعیت افزوده بر خودکارآمدی و انگیزهی …41/

میتزان پیشنهاه نمزه رر هر حین آمازز
هستربندی مبتنی بر وا ی

افووه جه

هیداری-شنیداری و یاهریری بهتر مطا
عنزان ی ،پاها

محتازای آمززشای از باازیهاای راوشای ،سارب ادی و
سرررمی ،جذابی  ،هریاف

استفاه نمایند .عالو بر این از فناوری وا ی افووه بار

بیرونی جه افوایش انگیو هانشآمززان جه

تا بر عنزان یکی از ابوارهای مفید هر فرانید آمزز
مدارس و رالسها برنامرریوی نمزه و تال
جه

بهر مندی آنان از فناوری وا ی

حازر هر مدرسر و افوایش ریفی
پژوهشگران هر آیند این اس

بیشاتر اطالعاات بار صازرت
یاهریری مطلز استفاه رنناد

شنادتر شد و هر جه

رستر

آن هر ساطت

ررهه .عالو بر این هر برنامر هفتگای هاناشآماززان

افووه و هر پی آن افوایش رغب دزهباردازهی آناان بار

یاهریری فرص

الزم ایجااه رارهه .هر نهایا

پیشانهاه ماا بار

رر بر تا یر ایان فنااوری بار هیگار اب ااه روان شانادتی و تحصایلی

هانشآمززان پژوهش ررهه تا باا شاناد

ه یاقتار ناز تا یرراذاری ایان فنااوری بار ساایر اب ااه

روانشاانادتی و تحصاایلی بتاازان هر جهاا اسااتفاه مطلااز ایاان فناااوری هر سیسااتم آمززشاای
برنامرریوی نمزه.

1930 پاییز/  شماره اول/  سال دهم/تربیتي
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