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فنآوری واقعیت افزوده ،یادگیری الکترونیکی ،نارسااوانی ،روا شناسی شنااتی
مقدمه

ترکیب ه زما دنیای واقعی و تصاویر مجازی ،مفهوم جدیدی را شکل میدهود کوه مویتوانود بوه
ونوا ابزاری برای آموزش استفاده شود ( .)khaleghi & Afrasiabi, 2015اسوتفاده از فونآوری
واقعیت افزوده ،مزایایی مانند تجی چند وجهی از مفاهی تئوریکی میوأله ،درک وملوی نظریوه از
طریق نمونه ملمو

سه بُعدی ،تعامل طبیعی یا بازنماییهای چندرسانهای از مواد تدری  ،همکاری

مؤثر و بحث و گفتگو در میا شورکت کننودگا را بوه هموراه دارد .واقعیوت افوزوده بوا روشهوای
بییاری به بهبود فرآیند تدری

و یادگیری کمک میکند .پیشرفتهایی که در زمینوهی فونآوری

اطالوووات و ارتباطووات بووه وقوووع پیوسووته اسووت ،ب ویش از همووه بووه بهبووود آموووزش و ی وادگیری بووه
دانشآموزا با نیازهای ویژه انجامیده است ( Sparrowhack & Hilde, 2007; Translated by

 .)Zawarki and Provincial Farmers, 2013دانووشآموووزا بووا نیازهووای آموزشووی ویووژه،
دانشآموزانی هیتند که نیازهای آموزشی و پرورشی ویژه و ادمات مربوط به آ دارند تا بتواننود
توانمندیهای بالسوهی اودشا را شکوفا سازند ()Hallan et al., 2009); (Zawarki et al., 2017

از میا کودکا دارای نیازهای ویژه ،دانشآموزا دارای ااتالالت ویژهی یوادگیری ،گوروه قابول
توجهی هیتند که در مودار

ووادی در حوال تحصویل مویباشوند و اراهوه اودمات تووا بخشوی و

آموزش ویژه ،همواره آنها را با محدودیتها و آسیبهایی مواجوه سوااته اسوت؛ از جملوه آ کوه
برنامههای ترمیمی و جبرانی آنها نیازمند فعالیتهای تخصصی بین رشتهای و نیازمند صور
ااتصوا

معلو تخصصوی و اورو مکورر از کوال

در

هزینوه،

اسوت ( Asghari Nekhah et al.,

.)2013ااتالالت یادگیری ،از جمله ااتالالت دارای شیوع و رو به گیترش است و از وسویعتورین
و شاید چالش برانگیزترین حیطههای آموزش ویژه میباشود ( .)Sadeghi et al., 2010ااوتالالت
یادگیری اود انواع مختلفی را شامل میشوود کوه یوک نووع از آنهوا نارسوااوانی اسوت .بور مبنوای
تعریف انجمن نارسااوانی انگلیتا «نارسااوانی ترکیبی از ناتواناییها و مشکالتی است که فرایند
یادگیری را در یک یا چندزمینه از جمله اواند  ،نوشتن و هجی کرد تحت تأثیر قورار مویدهود.
این ااتالل ممکن است با مشکالتی در زمینههوای سوروت پوردازش ،حافظوه کوتواهمودت ،تووالی،
ادراک دیداری /شنیداری ،زبا گفتاری و مهارتهای حرکتوی نیوز هموراه باشود ( Reid quotes,

 .)2003نارسااوانی شایعترین نوع ااتالل یادگیری است که مورد شناسایی قرار گرفته اسوت و بوه
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براین وسیدهاند که در حدود  99تا  82درصد کودکا ناتوا در یوادگیری بوه گونوه ای در زمینوهی
اواند با مشکل مواجه هیتند ( )Afrooz, 2013بهبود برنامههوای آموزشوی بورای افوراد اسوت نایی
باید در زمرهی تالشهای اصلی هر جامعه باشند تا برای این افراد،امکا زندگی با سایر انیوا هوای
وادی فراه آید ( .)Hiverta, 2008برای این منظور این افراد به آموزش ویژه نیاز دارند .آمووزش
ویژه به معنای آموزش ااتصاصی به گونوه ای اسوت کوه پاسوخگوی نیازهوای منحصوربه فورد یوک
دانش آموز است نایی باشد .ممکن است بورای ایون دانوشآمووزا بوه مطالوب و موواد اوا  ،فنوو
تدری

ویژه و تجهیزات یا تیهیالت مشخصی نیاز باشد (.)Zarei Zavaraki et al., 2016

قدرت تواناییهای فنآوریهای جدید در این است کوه مویتوانود یوادگیری را تیوهیل کنود و
سروت آ را افزایش دهد ،زما یادگیری را کاهش دهد ،شرایط و موقعیت مناسوب توری را بورای
یادگیری ایجاد کنند ،حوا

پنجگانه را به طوور فوردی و جمعوی تسویوت کننود .امکوا اسوتفاده از

متو  ،صدا و تصویر ثابت و متحرک را در هر لحظه به وجود آورند ( .)Yaghma, 2003امروزه با
گیترش استفاده از فنآوری اطالوات و ارتباطات و پیدایش فنآوریهای جدید از جملوه واقعیوت
افزوده و تلفیق آ در حوزهی آموزش ،تحوالت بزرگوی اتفوا افتواده اسوت کوه از ایون فونآوری
میتوا در ورصه ی آموزش ویژه و ااتالالت یادگیری نیز بهره گرفت .در ایون پوژوهش بوه توأثیر
استفاده از فنآوری واقعیت افزوده بر انگیزش پیشرفت تحصویلی و یوادگیری دانوشآمووزا دارای
ااتالل اواند میپردازی  .واقعیت افوزوده زیرمجموووه ای از واقعیوت ترکیبوی 0اسوت کوه در آ
مفاهی مجازی تولید شدهی توسط کامپیوتر که به آنها دنیای مجوازی اطوال مویگوردد ،بوا دنیوای
واقعی ترکیب میشوند (Heimo, 2014).براال

واقعیت مجازی 9که احیوا

ح وور در یوک

محیط کامالً مجازی و تصنعی را در کاربر ایجاد میکند ،واقعیت افزوده به گونهای مفاهی مجوازی
را مفاهی واقعی میافزاید که کاربر ح

ح ور در دنیای واقعوی را داشوته باشود ( Matt Bover,

 .)2013استفاده از واقعیت افزوده در آموزش و پرورش در چند دههی اایر ،پیشرفت چشو گیوری

1. Taylor and Sternberg
)2. mixed Reality (MR
3. virtual Reality
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داشته است و اکنو یکی از مباحث مورد توجوه دنیاسوت و از طرفوی بوا افوزایش سوطا اسوتفاده از
وسا یل همراه در این زمینه ،بهره برداری از ایون تکنولووژی بوه شودت رو بوه رشود مویباشود .طبوق
گفتهی بییاری از محسسا  ،واقعیت افزوده ظرفیت بیویار زیوادی بورای بهبوود آمووزش و یوادگیری
دارد ( .)Matt Bever et al, 2014امکانوات جدیود فونآوری واقعیوت افوزوده بورای آمووزش و
یادگیری همواره مورد توجه محسسا قرار گرفته است .در تحسیساتی که در رابطه با واقعیوت افوزوده
صورت گرفته ،این فنآوری بیشتر با محیطها و روشهای تدری

سنتی و گاها با بع ی از روش

های یادگیری و فنآوریهای نوظهور موورد مساییوه قورار گرفتوه اسوت ( Portrustai Ardakani

 .)and Agoren Louis, 1396واقعیت افزوده می تواند موجب فعال شود  )7محتووای یوادگیری
در چش اندازهای سه بُعدی؛  )0یادگیری فراگیر ،مشارکتی و موقعیتی؛  )9ح ور حووا  ،ح وور
ذهن و غوطه وری یادگیرندگا ؛ )4تجی نامرهی و )9اتصوال یوادگیری رسومی و غیررسومی شوود
(وو ،لی ،چیانگ و لیانگ .)0279 ،واقعیت افزوده والوه بر داشتن ویژگی های مختلف الهامبخوش
برای محیطهای آموزشی ،فرصتهای متنووی برای طراحا آموزشی و دانشگاهیا فراه میکنود
تا درباره زمینه و وضعیت دانش آموزا ومیقتر بیندیشند (.)Hage, 2013
یکی از مه ترین زمینه ها در روا شناسی امروز یادگیری است که یکی از مشوکلتورین مفواهی
در تعریف کرد است ( .)Hergnahan & Olson, 2005دامنهی یوادگیری بیویار گیوترده اسوت
و رفتارهای آموزشی و غیرآموزشی را شامل میشود .یادگیری در مدرسه و هور جوای دیگوری کوه
کوودک در آ دنیوا را تجربوه مویکنود ،روی مویدهود ( Centrak, 2008, quoted by Ismaili

.)Gojjar, 2016
آگاهی از فرآیندهای یادگیری ،نه تنها در فه رفتار بهنجار و انطبواقی بوه موا کموک موی کنود،
بلکه امکا درک بیشتر شرایطی را که منجور بوه رفتوار ناسوازگار و نابهنجوار موی شوود نیوز بوه موا
می دهد و در نتیجه روش های مؤثرتر روا درمانی را به وجود می آورد ( .)Saif, 2011یادگیری
تغییری است که در توانایی انیانی ایجاد می شود و برای مدتی باقی موی مانود و نموی تووا آ را بوه
سادگی به فرآیندهای رشد و نمو نیبت داد (.)Gagné, 1981, quoted Najafi Zandi, 1994
فرآیند اواند به شبکه وصبی پیچیده و سالمی نیاز دارد که بییاری از سلولهوای وصوبی ،مراکوز
بینایی ،زبا و حافظه را به ه مرتبط میسازد ( Saens, 2006; quoted Hemmati Rudd et al.,

 .) 2017ااتالل اواند اصوطالحی گیوترده و نوووی ااوتالل یوادگیری اسوت کوه نسوای

روانوی

فنآوريواقعيتافزودهدریادگيريدانشآموزان… 10/
تاثير 

کالمی ،توانایی دقت در اواند  ،صحبت کرد و هجوی کورد را در برمویگیورد و مویتوانود در
آگاهی وا شنااتی ،رمزگشایی امالء ،حافظه شنوایی کوتاهمدت و نامگوذاری سوریع مشوکالتی را
ایجاد کند ( .)Charo et al., 2011کودکا با ااتالل اوانود در زمینوههوای زیور مشوکل دارنود
بازشناسی حرو

و کلمات ،درک و فه کلمات و نسشهها ،سروت و روانی اواند  ،مهارتهوای

ومومی در واژگا (.)Schweitz, 2010
بر اسا

برای پژوهشهاااتالل اواند در پیرها سه تا چهار برابر داترها اسوت .کودکوا بوا

این ااتالل تمایل به اواند ندارند ،قادر نییتند برای اود یک دایره بینایی از لغوات ایجواد کننود،
دامنهی توجه آنها کوتاه است ،در تمرکز مشکل دارند ،معمووالً در مدرسوه افوت تحصویلی دارنود،
احیا

ناامیدی ،بیلیاقتی و ک جراتی میکنند ،در اواند شوفاهی و کالموی تردیود مویکننود و

گاهی دچار لکنت میشوند ،به جای اینکه چش هایشا را در هنگام اواند حرکت دهند ،سرشا
را تکا میدهند ،کلمه بوه کلموه موی اواننود ،بوه زحموت و بوا صودای کشویده و لحون یکنوااوت
میاوانند ،به نسطه گذاری توجه ندارند و از توجه بوه معنوا لغوت غافلنود ،واژههوا را غیور مورتبط بوا
کلماتی را که تازه اوانده اند جا به جا یا تکرار میکنند ،حافظه دیداری و شنیداری ضعیفی دارند،
فاقد تمیز و تشخی

کافی شنیداری هیتند ،محیط اانوادگی برای موفسیت در مدرسه به آنا فشار

می آورند و یا اینکه نگرش منفی افراطی به وملکرد مدرسه دارند ،رشد اجتماوی کافی ندارند و در
مدرسووه سووازگاری شخصووی مناسووبی بووروز نموویدهنوود ( .)Hamill, 2002فوونآوری اطالوووات
و ارتباطات ،محدودهای وسیع از منابع را در ااتیار معلمین و یادگیرندگا قرار مویدهود .اگور ایون
گیتره وظی از منابع را بتوانی به طور کارآمد مورد استفاده قورار دهوی  ،ایون منوابع موی توانود هموه
یادگیرنوودگا و همچنووین هوور معلمووی بووا هوور مسوودار حجو کوواری را در اموور یووادگیری و آموووزش
برانگیزانود و بووه آنهووا ایون امکوا را بدهوود کووه از میوا ایوون منووابع بیوویار دسوت بووه انتخوواب بزننوود.
دانشآموزا دارای نیازهای آموزشی ویژه می توانند از فنآوری اطالوات و ارتباطوات بوه شویوهای
بهره مند شوند که دیگر دانش آموزا وادی به هما شیوه از این فن آوری سود موی برنود .همچنوین
می توا گفت که برای دانش آموزا دارای نیازهای آموزشی ویژه ،روشهای بیش تری وجود دارد
که احتماالً میتواند در امر استفاده از فنآوری اطالوات و ارتباطات به آنهوا یواری رسواند ( Zarei

 .)Zavaraki et al., 2016استفاده از فنآوری اطالوات و ارتباطات به منظوور یواریرسوانی بورای
بهبود بخشید به فرآیند آمووزش بورای دانوش آمووزا دارای نیازهوای آموزشوی ویوژه و همچنوین
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دانش آموزا دارای ناتوانی های اا  ،توسط راهبردهای دولتی به شدت موورد تشوویق و حمایوت
قرار گرفته است .این راهبردهای دولتی با از میا برداشتن موانع مربووط بوه کیوب موفسیوت ،نسوش
فن آوری اطالوات و ارتباطات را در گیتره چهار مسوله ی اصلی آ توصویف موی کنود مودااالت
اولیه ،از میا برداشتن موانع یادگیری ،افزایش داد میزا انتظارات و موفسیت و بهبوود بخشوید بوه
مشارکت ( .)Kalata et al., 2007دانشآموزا با انواع ک توانی و ااتالالت یادگیری میتواننود
از بییاری از دست آوردهای فن آوری نوین بهره مند شوند و این وظیفه ی آموزگارا آ ها است تا
با استفاده از این فن آوری ها به دانشآموزا اود اطمینوا دهنود کوه آنچوه را کوه الزم اسوت ،یواد
گرفته اند ( .)Tuttle, 2008فنآوری واقعیت افزوده ،حوزهی یادگیری را جذاب ،تعواملی و مهویج
میسازد .همچنین منجر به بصری سازی مفاهی مختلف انتزاوی ،تعامل طبیعی با اراهه چندرسوانه ای
موواد یوادگیری ،همیواری و مباح وه در میوا مشوارکت کننودگا موی شوودSarami, Rasti & ( .

 .)Maher, 2016بنوابراین ،فونآوری واقعیوت افوزوده مویتوانود تجوارب یوادگیری را متناسوب بوا
ترجیحات و نیازهای یادگیرندگا فراه نماید .واقعیت افزوده روشهای آموزشی را متحول کرده
است؛ چرا که یادگیرنده از این طریق می تواند از اطالوات دیجیتالی مرتبط بوا موضووع بهوره ببورد.
مزیت اصلی واقعیت افزوده نیبت به روش های تدری

سونتی ایون اسوت کوه یادگیرنوده در واقوع

اطالوات دیجیتالی مکمل را "ببیند" و "گوش دهد" .والوه بر این ،به آنها این امکوا را موی دهود
که قیمت مشخصی از آ را به هر تعداد که بخواهند ،تکرار کنند (.)Haghi & Rouhi, 2015
یکی از دالیل اهمیت استفاده از فن آوری واقعیت افزوده بوه ونووا یوک چندرسوانه ای در امور
آموزش ویژه ،قدرت آ در درگیری بین حوا

مختلف و اار نمود دانوش آمووزا از حالوت

انفعالی است .در نتیجه این امر سبب افزایش یادگیری و همچنین افزایش انگیزش پیشرفت تحصیلی
دانش آموزا دارای نیازهای ویژه می شود .یکی از مزایای اسوتفاده از واقعیوت افوزوده در آمووزش
ویووژه ایوون اسووت کووه بووه کووارگیری وناصووری ماننوود انیمیشوون ،اشوویاء مجووازی ،صوودا و ویوودهو
می تواند باوث تولید هیجا  ،تعامل و لذت برد در طول فرآیند یادگیری شود .استفاده از واقعیوت
افزوده در یادگیری ،روش نوینی را الق نموده که کاربرا  ،قادرند بدو داشوتن هوی گونوه دانوش
کامپیوتری نیز از آ استفاده نمایند ( .)Cheng, 2013پژوهش هایی برای استفاده از واقعیت افوزوه
در آموووزش و اهوودا

آموزشووی صووورت گرفتووه اسووت کووه تووا حوودودی موجووب آشووکار سووااتن

پتانییل های واقعیت افزوده شده اسوت .دانوش آمووزا بوا انوواع کو تووانی و ااوتالالت یوادگیری
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میتوانند از بییاری از دستآوردهای فنآوری نوین بهوره منود شووند و ایون وظیفوهی آموزگوارا
آ ها است تا با استفاده از این فنآوریها به دانشآموزا اوداطمینا دهنود کوه آنچوه را کوه الزم
است ،یاد گرفتوه انود ( .)Tuttle, 2008فونآوری واقعیوت افوزوده ،حووزهی یوادگیری را جوذاب،
تعاملی و مهیج میسازد .همچنین منجر به بصری سازی مفواهی مختلوف انتزاووی ،تعامول طبیعوی بوا
اراهووه چندرسووانه ای مووواد یووادگیری ،همیوواری و مباح ووه در میووا مشووارکت کننوودگا مووی شووود.
(.)Sarami, Rasti & Maher, 2016
بنابراین ،فنآوری واقعیت افزوده میتواند تجارب یادگیری را متناسب با ترجیحوات و نیازهوای
یادگیرندگا فراه نماید .واقعیوت افوزوده روشهوای آموزشوی را متحوول کورده اسوت؛ چورا کوه
یادگیرنده از این طریق می تواند از اطالوات دیجیتالی مرتبط بوا موضووع بهوره ببورد .مزیوت اصولی
واقعیت افزوده نیبت بوه روش هوای تودری

سونتی ایون اسوت کوه یادگیرنوده در واقوع اطالووات

دیجیتالی مکمل را "ببیند" و "گوش دهد" .والوه بر این ،به آنها این امکا را می دهد کوه قیومت
مشخصی از آ را به هر تعداد که بخواهند تکرار کنند (.)Haghi & Rouhi, 2015
) )Yuliono,2018مسالوه ای بوا ونووا «نسووشهوای محکو واقعیووت افوزوده در محویط آموووزش
مروری بر ادبیات» انجام داده اند .نتایج این پژوهش نشا داده است که انواع مختلفی از نیوخههوای
منتشر شده در پایگاههای مجالت شامل مساالت پژوهشی ،یادداشوتهوای تخصصوی ،ویژگویهوا و
اابار وجود دارد .همچنین ،انواع طرحهای تحسیساتی هو چوو تجزیوه و تحلیول محتووا ،تحسیسوات
وملی ،مطالعات توصیفی ،نظرسنجیها و روشهای ترکیبی و تحسیق مبتنی بر طراحی متفاوت بووده
است .انواع شرکتکنندگا نیوز شوامل دانشوجویا  ،دانوشآمووزا ابتودایی ،دانوشآمووزا مسطوع
متوسطه ،معلما و کودکا با نیازهای ویژه بودند .در پی بررسی این موارد مه ترین نسوش واقعیوت
افزوده این بوده است که دانش و درک فراگیورا را از محتووا بهبوود بخشویده اسوت .شوکا هوای
جاری در مطالعات مرتبط با واقعیت افزوده در محیطهای آموزشی سازماندهی شوده و توصویههوای
متعددی برای انجام مطالعات آینده اراهه شده است.
) ) Tsinakos & Karamanoli, 2016پژوهشووی بووا ونوووا «واقعیووت افووزوده و نارسووااوانی
رویکردی جدید در آموزش دانشآموزا » انجام داده اند .در این مساله از واقعیت افزوده بوه ونووا
یک ابزار فنآوری اطالوات و ارتباطات یاد شده است که کاربرا را قادر میسازد تا دنیای واقعوی
با اشیاء مجازی ترکیب سازند و احیا

واقعی بود را در آ تجربه کنند .در نهایوت ،یوک برناموه
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آزمایشی که برای تودری

دانوش آمووزا شوش سواله طراحوی شوده اسوت و نتوایج ارزیوابی آ از

آموزگارا سااته شده است،ارایه شده است .بر اسا

نتایج این پژوهش ،واقعیت افزوده یک ابزار

تکنولوژیکی است که میتواند تجربه یادگیری دانشآموزا را افزایش داده و کودکوانی را کوه در
یادگیری مشکل دارند ،بیشتر کمک کند .ایجاد مواد کمک آموزشی بر اسا

کتابهای رسومی

مدرسه ،میتواند به دانشآموزا نارسااوا در روشهای آموزشی مختلف کموک کنود .ارزیوابی
معلمووا از نوورم افووزار نشووا داد کووه نگوورش م بووت نیووبت بووه ادغووام واقعیووت افووزوده در آموووزش
دانشآموزا نارسااوا وجود دارد .گوام هوای کوچوک بوه سومت اسوتفاده از واقعیوت افوزوده در
آموزش دی

لکییک

سااته شده است ،این مراحل میتواند پایه و اسا

سییت آموزشوی فوردا

باشد و باید توسعه یابد .همچنین ،در سال  0272پژوهشی با ونوا «طراحی کاربرد آموزش حورو
الفبای انگلییی با استفاده از بازی واقعیت افزوده » در کودکا  9الی  9سال توسط وبا

غفواری و

همکارا صورت گرفت .در این پژوهش آمده است که امروزه استفاده از فنآوری واقعیت افوزوده
در بییاری از زوایای زندگی روزمره انیا شایع شده است .با توجه به ویژگیهوای منحصوربه فورد
این فنآوری ،مانند جلب توجه مخاطب و ایجاد سطا مناسبی از ح

غوطهوری ،به نظر میرسود

بهکارگیری این فنآوری در حوزههایی مانند آموزش کودکا میتوانود مفیود واقوع شوود .در ایون
پژوهش بازنمایی کتاب آموزش حرو
بررسی شده است .بر این اسا

الفبای انگلییی با بوهکوارگیری فونآوری واقعیوت افوزوده

کتاب الفبای واقعیوت افوزوده بوه منظوور بهبوود روشهوای موجوود

آموزش الفبا با استفاده از فنآوری واقعیت افزوده ایجواد شوده اسوت .نتوایج حاصول از ایون روش،
نشا دهندهی افزایش هیجا  ،تعامل و لذت در طول فرآیند یادگیری میباشد .ه چنین ایون ابوزار
برای کودکا دارای جوذابیت اسوت )Sarami, Rasti &Maher ,2016) .در پژوهشوی بوا ونووا
«بررسی کاربرد واقعیت افزوده به ونوا یک روش چندحیی در بهبوود نارسوااوانی» ضومن مورور
مطالعات صورت گرفتوه بور پایوه واقعیوت افوزوده و نسوش آ در آمووزش دانوشآمووزا مبوتال بوه
نارسااوانی ،روشی را پیشنهاد کرده اند که در آ پتانییلهای واقعیت افزوده متناسب با مودلهوای
یادگیری چندحیی شکل می گیورد .روش ایون پوژوهش در آمووزش ،کمکوی بورای نارسوااوانی،
استفاده از روش چندحیی فرنالد و گلینگهام و روش آموزش مبتنوی بور کوامپیوتر و چندرسوانه ای
بوده است .پژوهشگرا این مساله به طراحی برنامه ای مبتنی بر واقعیت افزوده بوا اسوتفاده از موتوور
بازی سازی یونیتی و پالگین ووفریا به ونوا یک روش چندحیی پردااته اند .یافتههای حاصول از
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این پژوهش نشا داده است کتابهای واقعیت افوزوده دانوشآمووزا دچوار نواتوانیهوای ویوژه را
برمیانگیزاند و آنها را درگیر میسازد.این کتابها به کاربر این امکا را میدهند که در ووین بهوره
مندی از یک محیط واقعی ،با محتوای تولید شده توسط رایانه نیز تعامل داشته باشند.
همچنین) ،)Borghani Farahani, 2015پایا نامهای با ونوا «شبیه سازی سااتار وصبی بد
انیا با استفاده از فن آوری واقعیت افزوده برای آمووزش دانشوجویا پزشوکی» انجوام داده اسوت.
این پژوهش بیشتر بر بعد فنی و طراحی واقعیت افزوده پردااتوه و در نهایوت نتیجوهای کوه از ایون
پژوهش به دست آمده است ،نشا میدهد که واقعیت افزوده ،میتواند در کاربردهای وسویع بورای
آینووده اسووتفاده شووود و رنووج وسوویعی از دانشووجویا را کوواهش دهوود ،واقعیووت افووزوده بوورای بهبووود
سییت های آموزشی پزشکی بییار مفید اسوت و موی تووا بوا اسوتفاده از آ بوه بیویاری از اهودا
یادگیری دانشجویا پزشکی دست یافت.
)) Chiang, Yang & Huang ,2014پژوهشی با ونوا «یوک سییوت یوادگیری تلفون هموراه
مبتنی بر واقعیت افزوده برای بهبود دستآورد تحصیلی و انگیوزهی دانوشآمووزا در فعالیوتهوای
تحسیساتی ولوم طبیعی» انجام دادند .در این مطالعوه ،یوک سییوت یوادگیری تلفون هموراه مبتنوی بور
واقعیت افزوده برای انجام فعالیت های یوادگیری مبتنوی بور پور

و جوو پیشونهاد شوده اسوت .یوک

آزمایش برای بررسی اثربخشی رویکرد پیشنهادی از لحاظ دستآوردهای یادگیری و انگیزه انجام
شده است .نمونه افرادی که پژوهش بر روی آنها انجام شده است  91دانش آموز پایه چهوارم از دو
بوده است که توسط معل یک مدرسه ابتدایی در شمال تایوا  ،آموزش داده شده اند .نتایج

کال

تجربی پژوهش نشا داده است که رویکرد پیشونهادی ،قوادر بوه بهبوود دسوتآوردهوای یوادگیری
دانش آموزا بوده است .والوه بر این ،معلوم شده است که دانوشآمووزانی کوه بوا روش یوادگیری
تلفن همراه مبتنی بر واقعیت افزوده ،یاد داده شده اند ،انگیزههای بیشتری در توجه ،اوتماد به نف
و ابعاد مو رتبط بوا انگیوزه نیوبت بوه کیوانی کوه بوا روش معموول یوادگیری تلفون هموراه مبتنوی بور
پر

و جو یاد گرفته اند ،نشا داده اند.

روش

روش پژوهش از نوع شبهآزمایشی و طرح پیش آزمو  -پ

آزمو با گروه کنترل و آزمایش بوود

که  02نفر از دانشآموزا برای گروه آزمایش و کنترل انتخاب شدند و به صورت تصوادفی بوه دو
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گروه  72نفری تسیی شدند .برای آموزش وا شنااتی فارسی پایه دوم گروه آزمایش در معور
متغیر میتسل (فنآوری واقعیت افزوده) قرار گرفوت و گوروه کنتورل بوه روش سونتی آمووزش داده
شدند .از هر دو گروه آزمایش و کنترل یک پیش آزموو گرفتوه شود و پو
واقعیت افزوده بر روی گروه آزمایش ،از هر دو گروه پ

از مداالوه و اجورای

آزمو یادگیری بوه ومول آمود و نتوایج

پیش آزمو و پ آزمو با یکدیگر مساییه شدند.
در این پژوهش ،جامعه آماری کلیه دانش آموزا نارسااوا در پایه دوم ابتدایی هیوتند کوه در
سال تحصیلی  7981-89در مدار

شهر تهرا مشغول به تحصیل هیتند.

روش نمونهگیری در جامعه از نوع هدفمند در دستر

است .ایون روش ،اساسوا زموانی کواربرد

دارد که تعداد افراد دارای ویژگی یا شرایط الزم در زمینهی مورد مطالعوه ،محودود باشوند و زموانی
که نمونهگیری تصادفی ،ومالً مییر نباشد ،مورد اسوتفاده قورار مویگیورد .در ایون پوژوهش پو

از

مجوز گورفتن از اداره ی آمووزش و پورورش اسوت نایی کشوور ،اجوازه ی انجوام پوژوهش در مرکوز
ااووتالالت یووادگیری دراشووا گرفتووه شوود .از آ جووایی کووه حج و نمونووه  02نفوور بووود ،از میووا
دانشآموزا مرکز ااتالالت یادگیری 02 ،نفر دانش آموز پایه دوم ابتدایی که نارسااوانی آنهوا از
طریق آزمو های مربوط بوه تشوخی
انتخاب گردید .سپ

ااوتالل نارسوااوانی از نظور مربیوا مرکوز تأییود شوده بوود،

دانش آموزا به دوگوروه آزموایش و کنتورل تسیوی شودند و بورای انتخواب

نمونه گزینش در گروههای آزمایش و کنترل به صورت تصادفی صورت گرفت.
پرسشنامهی اندازه گیری میزا یادگیری ،از نوع محسق سااته بود که شامل ده سوؤال بوود و بوا
توجه به اینکه محتوای آموزشی تولیود شودهی موا ،بور اسوا
نارسااوا بود پرسشنامه یوادگیری نیوز بور هموین اسوا

آگواهی وا شونااتی دانوشآمووزا
طراحوی شود و در آ از انوواع سوؤاالت

(چندگزینهای ،کوتاه پاسخ و صحیا-غلط) استفاده شده بود که روایی محتوایی آ از نظور از نظور
 72نفوور آموزگووار ابتوودایی و همچنووین اسووتادا محتوورم راهنمووا و مشوواور و نیووز موودیر محتوورم مرکوز
ااتالالت یادگیری تأیید گردید و پایایی آ از طریق اجرا روی 72نفر از آزموودنیهوا بوه صوورت
تصادفی و تحلیل نتایج در نورم افوزار ا

پوی ا

ا

و آزموو کوودر -ریچاردسوو بررسوی شود

و پایایی آ  ./99به دست آمد.
جهت اجرای برنامه آموزشی و گردآوری دادهها مراحل زیر اجرا شد

فنآوريواقعيتافزودهدریادگيريدانشآموزان… 09/
تاثير 

از آ جایی که نمونهی موورد پوژوهش ،دانوشآمووزا نارسوااوا بودنود ،پو

از مشوورت بوا

متخصصووا ایوون حوووزه بووه ایوون نتیجووه رسوویدی کووه محتوووا را در رابطووه بووا وا شوونااتی کودکووا
نارسااوا طراحی کنی ؛ زیرا بیشترین مشکل اواند این دانش آمووزا مربووط بوه آگواهی وا
شنااتی آنها می باشد.از این رو از کتاب فارسی پایه دوم ابتدایی به کمک چند نفور معلو پایوه دوم
 99کلمهی یک هجایی ،دو هجایی و سه هجایی و باالتر انتخاب شدند که  77کلمه توک هجوایی،
77کلمووه دو هجووایی و  77کلمووه سووه هجووایی و بوواالتر بودنوود و بعوود از اینکووه روایووی آ توسووط
متخصصین به تأیید رسید برای این کلمات فلش کارت هایی برای هر کلموه (ماننود زرافوه ،آلبوالو،
دانشمند) با استفاده از نرم افزار پاورپینت تهیه و چاپ گردید و سپ

برای هر فلش کوارت در نورم

افزار پریمایر فیل (متشکل از تصویر و صدای کلمه) سااته شد و محتووای سوااته شوده (فویل هور
فلش کارت) در نرم افزار اچ پی ریویال که یک نرم افزار واقعیت افزودهی اارجی مبتنی بر مارکر
است ،بارگذاری گردید و در ادامه تصویری مربوط به این نرم افزار آورده شده است.

نمونهايازفيلمهايساختهشدهدرنرمافزارواقعيتافزوده 

پ

از تعیین حج نمونه آماری به مرکز ااتالالت یادگیری دراشا مراجعه شد و از آ جایی

کووه روش نمونووه گیووری ایوون پووژوهش ،روش هدفمنوود در دسووتر

بووود  02نفوور از دانووش آموووزا
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نارسااوا مرکز انتخاب شدند ،سپ

نمونهها به صورت تصادفی در دو گوروه  72نفوری آزموایش

و گواه قرار گرفتند.
روش اجرای این پژوهش ،از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمو -پ

آزمو با گروه کنترل

بود؛ به این صورت که نمونهها را که قبالً به طور هدفمند انتخاب شده بودند ،به صورت تصادفی به
دو گروه آزمایش و کنترل تسیی کردی  .از هر دو گروه پیش آزمونی -کوه پرسوشناموه ای بورای
برای سنجش متغییرهای وابیته (انگیزش پیشرفت تحصیلی و یادگیری) است -به ومل آمد و سپ
گروه آزمایش به مدت سه جلیه ،هر دانوشآمووز بوه صوورت انفورادی و هور جلیوه  77کلموه ،در
معر

متغییر میتسل (برنامه واقعیت افزوده) قرار گرفتنود -و گوروه کنتورل هموا محتووا را در سوه

جلیوه و بووه روش سوونتی آموووزش دیدنوود .در انتهووا دو گووروه در مسابوول پو

آزمووو قوورار گرفتنوود

و نتایج به دست آمده از اجرای پژوهش گردآوری و تحلیل شدند.
یافته هاي پژوهش

برای تجزیه و تحلیل دادهها از طریق نرم افزار  SPSSدر کنار آمار توصیفی بورای رسو نمودارهوا،
جدول توزیع فراوانی ،محاسبه میانگین ،واریان

و اطای استاندارد ،دادههای حاصل از آزمایش با

روایت مفروضهها با استفاده از آزمو کواریان

تک متغیره تحلیل شد.

جدول-1آمارتوصيفيمربوطبهمتغيریادگيري

کنترل

ندارد

یادگیری

آزمایش

مولفه

گروه

ميانگين

چولگي

انحراف

استاندارد

کشيدگي

72/49

0/411

-2/129

-2/901

70/92

7/299

2/229

-0/657

ميانگين

8/42

9/917

-2/929

-7/227

71/72

7/249

-2/192

0/935

چولگي

انحراف

استاندارد

کشيدگي

پيشآزمون

متغير

پسآزمون

فنآوريواقعيتافزودهدریادگيريدانشآموزان… 08/
تاثير 

استاندارد ،چولگی و کشیدگی نمرات

در جدول  7آمار توصیفی مربوط به میانگین ،انحرا

مربوط به متغیر یادگیری به تفکیک برای دانشآموزا گروه آزمایش و کنترل در دو مرحله
سنجش (پیشآزمو و پ آزمو ) نشا داده شده است .هما طور که مالحظه میگردد در گروه
کنترل ،میانگین نمرات در مراحل پیشآزمو و پ

آزمو  ،تغییر چندانی را نشا نمیدهد ولی در
آزمو نیبت به پیش آزمو هیتی .

گروه آزمایش ،شاهد افزایش چشمگیر نمرات در پ

فرضیه پژوهش :استفاده از فنآوری واقعیت افزوده در یادگیری دانشآموزا نارسااوا پایه دوم
ابتدایی اثرگذار است.
به منظوور بررسوی اثربخشوی اسوتفاده از فونآوری واقعیوت افوزوده در یوادگیری دانوشآمووزا
تک متغیره استفاده شد .پیش از انجام ایون

نارسااوا پایه دوم ابتدایی از آزمو تحلیل کوواریان
آزمو بررسی چند مفروضهی آماری الزامی میباشد.
پیش فر

اول توزیع نرمال نمرات

یکی از مفروضات اجرای آزمو تحلیل کوواریان
منظور از آزمو کولموگرو -اسمیرنو

بررسی توزیع نرمال نمرات است .بدین

استفاده شد.

جدول-1نتيجهآزمونتوزیعنرمالنمرات(کولموگروف-اسميرنوف)یادگيريبهتفکيکگروهآزمایشو
کنترل 

متغیر

گروه
آزمایش

یادگیري
کنترل

پیش آزمو /پ
آزمو

اسمیرنو

پیش آزمو

72

2/799

0/000

آزمو

72

2/720

0/000

پیش آزمو

72

2/094

0/801

آزمو

72

2/709

0/000

پ
پ

در جدول  0نتایج آزمو کولموگرو
پیش آزمو و پ

تعداد

کولموگرو Z-

– اسمیرنو

آزمو آورده شده است .براسا

جهت بررسی نرمال بود توزیع نمرات
نتایج مندر در جدول ،سطا معناداری

آماره محاسبه شده برای متغیر فو بزر تر از  2/29میباشد .بنابراین فر
نمرات پذیرفته میشود.

معناداری

نرمال بود توزیع
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دوم همگنی واریان ها

پیش فر

چند متغیری ،همگنی واریان

یکی دیگر از مفروضات اجرای تحلیل کوواریان

متغیرهای

وابیته می باشد که برای بررسی برقراری این مفروضه از آزمو لوین استفاده شده است .نتایج
مربوط به اجرای این آزمو در جدول 9نشا داده شده است.
نتيجهآزمونهمگنيواریانسها(لوین)برايمتغيریادگيريبهتفکيکگروهآزمایشوکنترل

جدول-9

درجهآزادي

درجهآزادي

1

1

پیش آزمو

9/929

7

79

0/065

آزمو

0/228

7

79

0/869

F

متغير
یادگیری

پ

معناداري

هما طور که در جدول  9نشا داده شده است ،نتایج آزمو لوین در این متغیر معنادار
نمیباشد.از این رو فر

صفر ما مبنی بر همگنی واریان

متغیر مورد تأیید قرار میگیرد .بدین

ترتیب نتیجه میشود که مفروضهی دیگر آزمو تحلیل کوواریان

(همگنی واریان ها) نیز

برقرار میباشد.
پیشفر

سوم همگنی شیب رگرسیو

یکی از مه ترین مفروضات اجرای تحلیل کوواریان

چند متغیری ،همگنی شیب رگرسیو

میباشد که در صورت معنادار بود آ نمیتوا تحلیل کوواریان

را برای آ متغیر انجام داد

و باید آزمو دیگری را استفاده کرد .نتایج مربوط به اجرای این آزمو در جدول  4نشا داده
شده است.
جدول9نتيجهآزمونهمگنيشيبرگرسيونبرايمتغيریادگيري

اثر

متغير
یادگیري

مجموع

درجه

ميانگين

مجذورات

آزادي

مجذورات

70/901

7

70/901

F

معناداري

8/820

0/007

هما طور که در جدول  4نشا داده شده است ،نتایج آزمو همگنی شیب رگرسیو در متغیر
یادگیری معنادار نمیباشد.از اینرو فر

صفر ما مبنی بر همگنی شیب رگرسیو مورد تأیید قرار

فنآوريواقعيتافزودهدریادگيريدانشآموزان… 00/
تاثير 

تک متغیری

میگیرد .بدین ترتیب نتیجه میشود که مفروضهی دیگر آزمو تحلیل کوواریان
(همگنی شیب رگرسیو ) نیز برقرار میباشد.
چهارم همیانی ماتری

پیشفر

کوواریان ها

یکی دیگر از مفروضات اجورای آزموو تحلیول کوواریوان

چنود متغیوری ،همیوانی مواتری

کوواریان ها میباشد که برای بررسی برقوراری ایون مفروضوه از آزموو  Mبواک

اسوتفاده شوده

است .نتایج مربوط به اجرای این آزمو در جدول  9نشا داده شده است.
نتيجهآزمونهمسانيماتریسکوواریانس(Mباکس)برايمتغيریادگيري 

جدول-9

باکسM

F
2/982

9/299

درجهآزادي1

درجهآزادي1

معناداري

9

99902

0/445

همووا طووور کووه در جوودول  9مشوواهده م ویگووردد ،سووطا معنوواداری آزمووو  Mبوواک

2/449

تر از سطا معناداری ( )2/29موردنیاز برای رد فور

صوفر

میباشد.ازآ جاییکه این مسدار بزر
میباشد ،فر

صفر ما مبنی بر همیانی ماتری

مفروضهی همیانی ماتری

کوواریان

مورد تأیید قرار میگیرد .بدین ترتیوب

کوواریان  ،بهونوا یکوی از مفروضوات آزموو تحلیول کوواریوان

تک متغیری برقرار میباشد.
جدول-1نتيجهآزمونتحليلکوواریانستکمتغيريبرايمتغيریادگيري

متغير

مجموع

درجه

ميانگين

مجذورات

آزادي

مجذورات

بین گروهی

771/489

7

771/489

درو گروهی

90/709

71

7/982

منبع

یادگیری

F

معناداري

20/711

2/22

اندازه
اثر
2/199

با توجه به نتایج اراههشده ،جدول 2مسدار سطا معناداری بهدستآمده ،برای متغیر یادگیری در
سطا ( )2/29معنادار بوده و این مسدار کوچکتر از  2/29است ( .)p>2/29بنابراین فر
و فر

صفر رد

پژوهش مورد تأیید قرار میگیرد .با توجه به باالتر بود میانگین نمرات گروه آزمایش در

مرحله پ آزمو  ،چنین نتیجه میشود که که استفاده از فنآوری واقعیت افزوده در یادگیری
دانشآموزا نارسااوا پایه دوم ابتداهی اثرگذار است.
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بحث و نتیجهگیري

اایرا با ظهور فنآوری واقعیت افزوده ،این فنآوری توجه محسسا و معلموا را بوهونووا یوک
روش مکمل آموزش ح وری ،برای ایجاد ابزار آموزش و یادگیری به اود جلب کورده اسوت.
براال

روشهای سنتی تعامول کوه در آنهوا ارتبواط بوا محویط کواربر بوا اسوتفاده از موشوواره و

صفحهکلیداتفا میافتاد ،واقعیت افزوده رابط تعاملی منحصربهفردی را فراه میکند که در آ
کاربر به صورت ه زما با جها واقعی و اشیاء مجازی بوه روش میوتسی تعامول دارد .متفواوت
بود رابط کاربری از روشهای سنتی ،به اوودی اوود توجوه دانوشآمووزا را جلوب مویکنود.
آموزش دانشآموزا بهاصو

کودکا  ،تالش چالش برانگیزی اسوت کوه جلوب توجوه تعهود

و انگیزهی آنها نیبت به فرآیند یادگیری برای از آ چالشها است.
نتیجه به دست آمده از یافته های این پژوهش ،نشا داد که گروه آزموایش در مساییوه بوا گوروه
کنترل در آزمو یادگیری نمره بیشتری را کیب کرده اند .بر این اسوا

بوا اطمینوا  89درصود،

می توا گفت آموزش استفاده از فنآوری واقعیت افزوده در یوادگیری دانوشآمووزا نارسوااوا
تاثیر دارد و نتایج این تاثیر م بت است .به وبارتی دیگر استفاده از فنآوری واقعیوت افوزوده ،باووث
افزایش یادگیری دانشآموزا نارسااوا میشود.
این یافتهها با نتوایج پوژوهشهوای )Borghani Farahani ، Sarami, Rasti, Maher (2016
)Ghaffari ، Yuliono & at al (2018) ،Chiang, Yang & Huang (2014) ، (2015

) Tsinakos & Karamanoli (2016) ، (2016همیو بود و پژوهشی ناهمیو در این مورد یافوت
نشد .ویژگیهای منحصربه فرد فنآوری واقعیت افوزوده در زمینوهی ایجواد ارتبواط میوا جهوا
واقعی و کاراکترهای مجازی که در جها واقعی به تصویر کشویده مویشووند ،نووع جدیودی از
تعامل کاربر با ف ا و اشیا ایجاد کرده است .بنابراین ،با این ویژگیهای منحصربه فرد ،فونآوری
واقعیت افزوده میتواند به ونوا یک روش کمک آموزشی استفاده شود که نه تنها سوبب جلوب
توجه دانشآموزا به موضوع مورد آموزش میشود ،بلکه با توجه به رویوههوای تعامول بصوری
مناسب و کاربرپیند آ  ،میتوانود ضومن تلفیوق مجواز بوا واقعیوت ،یوادگیری ومیوقتوری بورای
کودکا در پی داشته و به ونوا رقیبی برای ابزارهای سنتی آموزش در نظر گرفته شود.
در نهایت می توا گفت بر اسا

مبوانی نظوری مطورح شوده و نتوایج حاصول از پوژوهش حاضور و

پژوهشهای پیشین ،استفاده از فونآوری واقعیوت افوزوده در یوادگیری دانوش آمووزا نارسوااوا
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پایوهی دوم موؤثر مویباشود .در اداموه بوا توجوه بوه پوژوهش حاضور ،پیشونهادهای کواربردی مطوورح
می گردد)7 .با توجه به آشنایی محدود و ناکافی معلما  ،اسوتادا و مربیوا در زمینوهی اسوتفاده از
فنآوری واقعیت افزوده پیشنهاد میشود دورههای آموزشی جهت آشنایی معلما ،اسوتادا  ،مربیوا
حوزهی آموزش ویژه ،دانشآموزا و دانشجویا متناسب با سطا آنا جهت آشنایی بوا فونآوری
واقعیت افزوده و مزایای آ در ورصهی آموزش و یادگیری برگزار گردد)0 .سورمایه گوذاری الزم
بوورای توسووعه و تولیوود نوورم افزارهووای واقعیووت افووزوده بووا کیفیووت مناسووب و بووا روایووت اصووول
و استانداردهای فنی و آموزشی ،برای کلیه درو

و موضوووات درسوی در کلیوه مسواطع تحصویلی

و برای دانش آموزا گوروه آمووزش ویوژه و ووادی انجوام پوذیرد)9.بنوابر مطالعوات ،پوژوهشگور
کتابها و اپلیکیشنهای داالی برای نرم واقعیت افزوده بییار ک اسوت .بنوابراین پیشوهاد مویشوود
کتابها و اپلیکیشنهای داالی واقعیت افزوده متناسب با محتوای آموزشی مهدکودکها ،مودار
و دانشگاهها طراحی و تهیه شود تا مورد استفادهی فراگیرا در مساطع مختلف تحصیلی قرار گیرد.
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