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 چکیده
فناوری واقعیت افزوده با استفاده از مدل طراحی آموزشی مریل در مقایسه  یرتأث یبررس پژوهش حاضر هدف

روش  شناسی ویستطراحی آموزشی مریل بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی در درس ز یربا تأث
آزمون و پس آزمونیشیشی با طرح پاطالعات، شبه آزما یآورپژوهشی حاضر کاربردی و از نظر شیوه جمع

شهر  هاییرستاندانش آموزان پایه یازدهم رشته علوم تجربی در دب شامل. جامعه پژوهش بودبا گروه کنترل 
منظور از نمونه در دسترس ین. بدشد-می مشغول به تحصیل بودند 39-30جدید اندیشه که در سال تحصیلی 

یازدهم  یهدر پا 30-39دانش آموزان که در سال تحصیلی  97)س( استفاده شد.  یجهدبیرستان حضرت خد
طور کامالً تصادفی در سه گروه آزمایشی جایگزین شدند. پس از علوم تجربی مشغول به تحصیل بودند به

اقعیت افزار وپایه یازدهم بر اساس مدل طراحی مریل، نرم شناسییستطراحی آموزشی گفتار دوم کتاب ز
رفت پیش یاهها از آزمونداده یمنظور گردآوربه .یدگرد یدزوده بر اساس اطالعات علمی این گفتار تولاف

 برای :هایافته، استفاده گردید. شدهیتحصیلی که توسط پژوهشگر و بر اساس مطالب درسی طراح
و در سطح آمار  اریآماری میانگین و انحراف مع یهاها در سطح آمار توصیفی از روشداده وتحلیلیهتجز

صیلی پژوهش نشان داد. پیشرفت تح هاییافتهاستفاده شد.  یانسآماری تحلیل کووار یهااستنباطی از روش
( در 2افزار واقعیت افزوده با طراحی آموزشی آموزش دیدند )گروه آزمایش که با روش نرم یآموزاندانش

آموزش دیدند )گروه  ی( و روش سنت1یشی )گروه آزما یکه با روش طراحی آموزش ییهامقایسه با آن
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یل : استفاده از فناوری واقعیت افزوده با مدل طراحی مرگیرییجهکنترل( از عملکرد بهتری برخوردار است. نت
 .شودیمنتهی م شناسییستبه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس ز

 .واقعیت افزوده یپیشرفت تحصیلی، طراحی آموزشی، فناورواژگان کلیدی: 

 مقدمه

عوامل پیشرفت، آن جامعه است.  ینتریکی از مهم شکیوپرورش هر جامعه بآموزش
، در بقاء و تداوم فرهنگ و تمدن بشری نقش یربازوپرورش سازمانی است که از دآموزش

سازنده و اساسی داشته و امروزه نیز شالوده و اساس زیربنای توسعه دانشی، اطالعاتی، 
شرفته ؛ بنابراین، در دنیای پیآیدی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی هر جامعه به شمار میفرهنگ

و در حال تغییر و تحول کنونی، کشوری به ترقی و پیشرفت دست خواهد یافت که نظام 
ها آموزشی قدرتمند، کارآمد، پیشرفته، منعطف و پویایی داشته باشد؛ که در مواجه با چالش

ود رویی خ یادر عصر امروزی رو به افزایش است قدرت تعامل و رؤ ها پیش رو کهو فرصت
، رویمیپیش م شدنیجهان یسو(. در عصری که به2939 را حفظ کند )دارابی و همکاران،

عنوان ز آن بها کندیبه علت نقش حیاتی و بسزای که آموزش در توسعه سرمایه انسانی بازی م
 ، چراکه ارتباط مستقیم و نزدیک با رفاه وکنندیاولین پله برای هر فعالیت بشری یاد م

، ابتکار یگیریمکار در جوامع دانشی مستلزم تصم هاییطزندگی بهتر دارند. مح یهافرصت
است که  انکاریرقابل(. این موضوع غ1773، 2و خالقیت، انتقاد و تحلیل است )رایگلوث

اعث بهبود کیفیت زندگی آنان افراد را افزایش داده و ب یورکسب مهارت و دانش، بهره
عملکرد یادگیرندگان در صدر اولویت معلمان  یفیتبه همین علت چگونگی و ک شودیم

قرار دارد چراکه برای ایجاد تغییر در سطوح ملی و جهانی ارتقا عملکرد یادگیرندگان امری 
 (.1722 و همکاران، 1است. )فاروق یرناپذضروری و اجتناب

درت به ندر علوم تجربی باعث شده که دانش آموزان به یژهوهحاکمیت آموزش سنتی ب
علمی بپردازند. در چنین رویکرد آموزشی تنها یک  هاییاکتشاف، پرسش و خلق نوآور

پاسخ درست وجود داشته و آن تسلط کامل بر محتوای دانش است؛ بنابراین پرورش 
(. 1727 ،9)لم لچ گیردینم علمی در دانش آموزان موردتوجه قرار یهاها و نگرشمهارت
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یادگیری علوم اغلب اوقات با مصائب جدی -درنتیجه چنین رویکردی فرایند یاددهی 
ه حفظ ب دارییادگیری معن یجاتا جایی که گاهی دانش آموزان به کندیوپنجه نرم مدست

ه لو به خاطر سپاری مطالب اکتفا نموده و فقط به کسب حداقل نمره در حد عبور از یک مرح
زیتحصیلی راضی م ل1779 ،2شوند )تازکان و ییلما ( معتقد است که 1779)  1(. مری

محیط برای یادگیری و توسعه آفرینندگی، محیط یادگیری مسئله محور است.  ینترمناسب
که در آن یادگیرنده با مسائل واقعی زندگی روبرو شود. هدف اصلی این آموزش  یطیمح

یرونی تکیه ب هاییزهنظام آموزشی سنتی بیشتر بر انگ کهیایجاد انگیزه درونی است، درحال
 .کنندیم

، تریو آموزش واقع یریادگیفناورانه،  زیانگشگفت یهادهیامروزه به سبب حضور پد
ن ها ارتقا یافته است. توسعه سریع ایاند و کیفیت و کارایی آنتر شدهو دلپذیر  تریعمل

 یهاطیمح یریگانسان موجب شکل یازهایمبتنی بر فناوری و تطبیق آن با ن یابزارها
یادگیری تعاملی، فعال و خالق گردیده است. فضای سنتی یادگیری برای نسل جدید جذابیت 

توجه برای ایشان ندارد. گیزه الزم را برای جلبداده و حس کنجکاوی و انخود را ازدست
خالی از رغبت، جلب توجهی به دنبال نخواهد داشت معلمان امروز باید هوشمندانه  یفضا

وصیات ایشان و خص هایژگیهمپای فناوری شده و برای تربیت نسلی پویا و فعال با توجه به و
جامعه، ایجاد  کی و دیجیتالی سازیتالش کنند. از جنبه دیگر با توجه به پیشرفت تکنولوژی

عنوان یک دانش آموزان به یدیجیتالی برای زندگی بهتر برا یهافرصتی برای توسعه مهارت
صورت آموزش صحیح در اختیار ایشان شهروند در جامعه از رسالت مدارس است که باید به

متفاوت آموزشی جهت ایجاد انگیزه و تشویق بیشتر دانش  یهااستفاده از روشقرار گیرد. 
پیشرفت تحصیلی بسیار مؤثر است.  یتها در یادگیری و درنهاآموزان و ترغیب آن

نقش مهمی را در مهارت، دانش و انگیزش دانش آموزان، ایفا  توانندینوین م هاییتکنولوژ
 (1770 ،9کنند. )گراب و گراب
تغییر برای محتوا و فناوری در فضای یادگیری جدید  زمندیان دهدیاین روند نشان م

 یهاوجود دارد که با استفاده از تجارب یادگیری سنتی به همراه برنامه ییهاحلهستیم راه
کاربردی تلفن همراه و محتوای تعاملی و جذاب تغییرات بزرگی را در یادگیری ایجاد 
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کننده، نیاز به خارج شدن از یادگیری یادگیری جذاب و سرگرم یرازغ. البته بهکندیم
دیجیتالی از داخل جعبه )سیستم مدیریت یادگیری( و نزدیک شدن به دنیای واقعی وجود 

 یکی( AR( واقعیت افزوده )1720 ،2خواهد شد )باسو یرپذدارد که با واقعیت افزوده امکان
ترکیبی از دنیای واقعی و مجازی را  دهدیکه به دانش آموزان اجازه م هاستیاز این فناور

در یک دستگاه تلفن همراه یا تبلت داشته باشند و به یادگیری در یک محیط یادگیری دلخواه 
فناورانه است که در زمینه  هاییلبرسند. واقعیت افزوده یکی از جدیدترین پتانس

با توجه  ال اخیروپرورش مورداستفاده قرارگرفته است؛ و مطالعات مختلفی در چند سآموزش
ف علمی مختل یهایادگیری در حوزه–به توانایی این ابزار در ایجاد فضای قدرتمند آموزشی 
صیلی، ها خلق دانش، بهبود وضعیت تحو در سنین متفاوت انجام پذیرفته است که در اکثر آن

، پرورش خالقیت، کاهش بار شناختی، قدرت تحلیل و خلق ایده در وضعیت یآموزمهارت
( بر اساس سند 1720 ،1هتری نسبت به روش سنتی قرار داشته است. )رونهورن و جانسنب

 نوین در نظام تعلیم و هاییآوروپرورش، استفاده هوشمندانه از فنتحول بنیادین آموزش
صا جانبه عدالت آموزشی و تربیتی در اقهمه ینمنظور گسترش و تأمتربیت رسمی عمومی به

اط محروم از ضروریات است. ارائه الکترونیکی اطالعات و نقاط کشور و بخصوص نق
ینی جایگز تواندیمختلف هستند، م یهاکه حاوی ابزارها و دستگاه ییهامحتوای کتاب

 منظور بهبود یادگیری دانش آموزان، بخصوصمناسب برای ابزار آزمایشگاهی و کارگاهی به
سی ندارند، محسوب گردد )جعفری مجهز دستر هاییشگاهها آزماکه به کارگاه ییهاآن

 (.2939 سیسی و همکاران،
میزان کمی و کیفی یادگیری موضوعی است که فکـر و اندیشـه  ارزیابی و سنجش روند

محققـان زیادی را به خود مشغول داشته است. بسیاری بر این باورند که بدون ارزیابی میزان 
ت ش ناتمام خواهد بود. در واقع پیشرفتحقق اهداف آموزشی فرایند پیچیده فراگیری و آموز

دانش آموزان شاخص تالش و یکی از عوامل مهـم در ارزیابی نظام تعلیم و تربیت  یلیتحص
ها در راستای جامه عمل پوشاندن به این مهم است. به عبارتی جامعه و است و تمام کوشش

وی  آمیزیتموفق امـلطور ویژه سیستم تعلیم و تربیت نسبت به سرنوشت فرد و رشـد و تکبه
بـا رفـع موانـع موجـود و ایجاد عوامل  کندیمند و نگران است و تالش مو جایگاه او عالقه
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پیشرفت  (.2939الهی، نسب و لطفمسیر پیشرفت را هموار سازد )حسینی کنندهیلتسه
یادگیری  یاهتحصیلی عبارت است از توانمندی یادگیرنده در کسب نوعی پیامد که تجربه

قیت منجر به موف تیشده است که درنها یگذارهیو پا یزیربرای آن و در راستای آن برنامه
تدریس، فعالیتی تعاملی، منظم و هدفمند »طراحی آموزشی شامل  (.2939 )سیف، گرددیم

(. عوامل اصلی این 2939 )شعبانی، «منظور تسهیل یادگیری است.آموز بهبین معلم و دانش
آیند اساس اصلی این فر طراحی، اجرا و ارزشیابی دانست. طراحی شالوده و توانیرا مفعالیت 

است که دو عامل دیگر یعنی اجرا و ارزشیابی بر آن استوار هستند و در صورت داشتن 
د. نیز محقق خواهد ش یگرطراحی آموزشی با کیفیت و مناسب تحقق مطلوب دو عنصر د

اه مند هستند از بینش و دیدگش اصول طراحی آموزشی بهرهکه از دان یمعلمان یا آموزشگران
(. طراحی آموزشی 2939 برای کمک به یادگیرندگان برخوردارند. )سیف، ترییعوس

 ابزار تدریس و آموزش یقتمواد آموزشی مؤثرتر و کارآمدتر باشند و در حق شودیموجب م
شده و مرتب برای  یدهاست؛ و از این طریق است که محتوا به شکل اثربخش، سازمان

 (.2937 . )زارعی زوارکی،شودییادگیرندگان ارائه م
طراحی آموزشی شناختی  یالگوها ینالگوی طراحی آموزشی مریل یکی از کارآمدتر

شکل ممکن، در  ینه بهترین و کارآمدتراست که نحوه ارائه و چیدمان اجزاء آموزش را ب
الگو، با استفاده از عملکردهای پایانی  ین. اکندیمورد انواع موضوع، مفهوم و قانون بیان م

و  دهدیمورد انتظار، سطح عملکردها را به باالترین مرحله از جمله، کشف و ابداع انتقال م
ی . در بررسکندیفاهیم روشن مروش رسیدن به این عملکردها را برای انواع موضوعات و م

 الگوی طراحی آموزشی مریل آموزش یلهوسکه به یمشخص گردید میزان یادگیری در افراد
وی و بیشتر است. )مهد اندیدهکه به شیوه سنتی آموزش د یآموزاننسبت به دانش اندیدهد

ا با در هر آموزشی م "اطالعات آموزش نیست"(. مریل اعتقاد دارد که 2937تیموری، 
باید  لذا آموزش ؛فردی باالیی هستند یهافراگیرانی در ارتباط هستیم که دارای تفاوت

ه باشد؛ داشت ییطراحی شود که برای همه یا اکثر یادگیرندگان کاربرد و کارا یاگونهبه
ها همراه دارد، مفید و مؤثر به بنابراین طراحی آموزشی مریل که انواع ارائه را با تنوع مثال

واقعیت افزوده اطالعات  ی(. در فناور2939 رستگارپور، و . )احمدی گلرسدیم نظر
ن و پردازش و تولید در زما شودیادغام م کنندیدیجیتال با محیط واقعی که مردم زندگی م
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امل از دنیای واقعی دریافت کند ک تواندی. میزان اطالعاتی را که انسان مافتدیواقعی اتفاق م
 .کندیم

م عل"و به چالش  آوردییادگیری متعددی را به ارمغان م یهاافزوده فرصتواقعیت 
ن، متنوع و ناهمگ هاییتآموزشی علمی متناسب با جمع یها، یعنی ارائه فرصت"برای همه
طور کامل، کاربران را در یک دنیای مجازی که به هاییط. برخالف محکندیکمک م

تری کامپیو ٔ  یدشدهتول یهاواقعیت افزوده، دنیای واقعی را با مؤلفه کنندیمجازی غرق م
ک نوع عنوان ی. ترکیب اطالعات واقعی و مجازی، بهکندیمصنوعی )ساختگی( ترکیب م

شناختی  ذاتی و همچنین یادگیری یزشمثبت در انگ یرشده، تأثجدید از تجربه کاربری انجام
به  انتوی، مترتیبیناتجربه را نشان داده است. بهدانش آموزان کم یژهودانش آموزان، به

 تواندی(. واقعیت افزوده م2939)میر معینی و همکاران، یدحفظ اثربخشی آموزشی کمک نما
وجب تبع آن مقرار داده و به یرمیزان درگیری حواس کاربران را در جهات مختلف تحت تأث

( این تکنولوژی، 2939 اران،ها شود. )جعفری سیسی و همکافزایش حس حضور در آن
نوان عبه تواندیو م دهدیتوسعه دانش آموزان را در منطقه توسعه پروگزیمال گسترش م

ساختارهای پشتیبانی برای یادگیری دانش آموزان کمک کند. با توجه به محیط یادگیری 
در توسعه  یترشده توسط واقعیت افزوده، دانش آموزان نقش فعالتعاملی و ابزار بصری ارائه

 (1720 دانش خود دارند. )رونهورن و جانسون،
تصویری از یک نتیجه نهایی را در یک فضای واقعی،  تواندیآموز مبا این روش دانش

طور به که خطریب یابدون نیاز به تکمیل فرایند تولید فیزیکی نمایش دهد تجربه
ل مختلف کاهش ها که دالیمشکل اجرای پروژه شودیم باعث یامالحظهقابل
(. واقعیت 1720 ،2)فرناندس یابدداشته، از طریق این تکنولوژی دوباره توسعه  یامالحظهقابل

تا دانش خود را با دانش آموزان از طریق تصاویری که روی  سازدیافزوده معلم را قادر م
 کالس قرار دارند، به اشتراک بگذارد. از طریق مدل بدن انسان در موجود هاییتواقع

ر به هر نوع اطالعاتی در مورد عناص تواندی، معلم میبعددیجیتال نشان داده شده در فضای سه
طور جداگانه برای نشان دادن جزئیات دسترسی پیدا کند، حتی دلخواه و هر یک از قطعات به

برای توسعه هر نوع فعالیت با مدل تعامل برقرار نمایند؛ اما فاکتور  توانندیدانش آموزان م

                                                           
1 Fernandez 
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( هایشانی)همکالس یجتماعی نیز با اشتراک گذاشتن تجربه در زمان واقعی با افراد واقعا
 (.1722 و همکاران، 2کامالً مورد توجه است )ایبانز

 روش
ت. آزمون با گروه کنترل بوده اسو پس آزمونشیروش پژوهش نیمه آزمایشی با استفاده از پ

واقعیت افزوده با استفاده از مدل طراحی سعی شد که اثربخشی فناوری  پژوهش در این
 متغیر تحقیق این آموزشی مریل برافزایش پیشرفت تحصیلی موردپژوهش قرار گیرد. در

افزار واقعیت افزوده با استفاده از مدل طراحی آموزشی نرم لهیوسشامل آموزش به مستقل
ر دانش آموزان است. جامعه هدف در پژوهش حاض پیشرفت تحصیلی وابسته، مریل و متغیر

لی شهر جدید اندیشه است که در سال تحصی یهارستانیپایه یازدهم رشته علوم تجربی در دب
مشغول به تحصیل بودند. جهت انجام طرح از نمونه در دسترس دبیرستان خدیجه  30-39

نفر از دانش آموزان که در پایه  97تعداد )س( استفاده شد. از بین افراد این جامعه آماری 
طور خاب و بهانت یطور کامالً تصادفزدهم در رشته علوم تجربی مشغول به تحصیل بودند بهیا

 طراحی آموزشی و واقعیت کامالً تصادفی به سه گروه آزمایش )تحت آموزش با کتابچه
گروه آزمایش دوم )تحت آموزش با کتابچه طراحی آموزشی( و گروه سوم، گروه افزوده(، 

شدند که به علت ریزش تعداد نفرات هر گروه به  نیگزیتی( جاکنترل )آموزش به روش سن
 نفر کاهش داشت. 20-21

محقق ساخته بود؛ آزمون پیشرفت  شناسییستابزار مورداستفاده در پژوهش آزمون ز
برای  شناسییستسؤال تخصصی ز 12تحصیلی بر اساس سرفصل درسی مربوطه در قالب 

آزمون طراحی شد که روایی آن به سؤال دیگر در همان سطح برای پس 12و  آزمونیشپ
فاده از آلفای آزمون پیشرفت تحصیلی با است یاییدو دبیر متخصص این رشته رسید؛ و پا ییدتأ

 محاسبه گردید. 13/7کرونباخ برابر 
شیوه اجرایی پژوهش بدین شکل انجام پذیرفت که پس از انتخاب نمونه و تعیین 

آزمایش و کنترل، آزمون پیشرفت تحصیلی برای هر سه گروه طبق فرایند زیر اجرا  یهاهگرو
 شد:

                                                           
1. Ibáñez 
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دانش آموزان پایه یازدهم رشته علوم تجربی دبیرستان دخترانه حضرت خدیجه )س( به 
سه گروه تقسیم شدند و پژوهشگر پس از بیان توضیحات کلی در مورد هدف، پرسشنامه را 

کرد. الزم به ذکر است جهت تمرکز دانش آموزان بر فرایند کاری بین دانش آموزان توزیع 
طور جداگانه آموزش خود را ها فاصله مناسب رعایت شد. هر سه گروه بهخود بین آن

دریافت کردند به گروه اول کتابچه و رمز دریافت فناوری واقعیت افزوده داده شد و از این 
ابچه )که بر اساس اصول طراحی مریل و طریق به یادگیری پرداختند گروه دوم فقط کت

پایبندی کامل به اصول علمی گفتار مربوطه طراحی شده بود( را دریافت کردند و گروه سوم 
آزمون به روش سنتی آموزش را دریافت کردند. پس از اتمام آموزش هر سه گروه پس

د. ی بوجهت سنجش پیشرفت تحصیل شناسییستبرگزار شد که شامل سؤاالت تخصصی ز
 گردید. یگذارتخصصی بر اساس کلید سؤاالت تصحیح و نمره یهاآزمون

 هایافته
از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. در  شدهیآورجمع یهاداده وتحلیلیهتجز منظوربه

میانگین و انحراف استاندارد استفاده گردید؛ که نتایج  یهابخش آمار توصیفی از شاخص
 آن در جدول زیر آمده است:

 های. اطالعات توصیفی نمرات آزمودن1جدول 

 تعداد گروه متغیر

 آزمونپس آزمونشیپ

ین
نگ

میا
 

رد
دا

ستان
ف ا

حرا
ان

 

گی
چول

ی 
دگ

شی
ک

 

ین
نگ

میا
 

رد
دا

ستان
ف ا

حرا
ان

 

 
گی

چول
ی 

دگ
شی

ک
 

 یپیشرفت تحصیل

 93/2 3/7 07/7 12/9 29/2 202/7 92/7 22/2 21 2اولآزمایش 

 23/2 02/7 97/7 2/9 1 19/7 22/7 13/2 20 1آزمایش دوم

 79/2 93/7 99/7 11/2 2/2 219/7 999/7 92/2 21 آموزش سنتی

 شودی+( قرار داشتند نتیجه گرفته م1و -1ها چولگی و کشیدگی بین )چون دامنه داده
از  هابرای بررسی نرمال بودن داده ها نرمال است در بخش آمار استنباطیکه توزیع داده

                                                           
 باشد.افزوده بودند، میطراحی آموزشی و واقعیت  ای که تحت آموزش با کتابچهگروه آزمایش اول شامل افراد نمونه .2

 باشد.ای که تحت آموزش با کتابچه طراحی آموزشی بودند، میگروه آزمایش دوم شامل افراد نمونه 1.
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یشرفت پ آزمونیشپ دارییاسمیرنوف نیز استفاده شد؛ که سطح معن-آزمون کالماگروف
به دست آمد که هردو  202/7آزمون پیشرفت تحصیلی برابر و پس 29/7تحصیلی برابر 

زمون متغیر مستقل بر پیشرفت تحصیلی از آ یربرای بررسی تأث ،باشندیم 7072تر از بزرگ
 یهایسکوواریانس استفاده شد. برای استفاده از این تحلیل مفروضه همسانی ماتر

است  923/7استفاده شد. میزان معناداری آزمون باکس برابر با  2کوواریانس از آزمون باکس
 -که ماتریس واریانس  شودیگرفته مبیشتر است لذا نتیجه  72/7که چون این مقدار از 

 یها براآزمون تصادفی بودن داده دارییسطح معن .باشندیهمگن م هایانسکووار
 122/7آزمون پیشرفت تحصیلی برابر پس و برای 203/7پیشرفت تحصیلی برابر  آزمونیشپ

که  شودیم ، نتیجه گرفتهباشندیم 72/7هردو باالتر از  کهینبه دست آمد و با توجه به ا
 ها برقرار است.تصادفی بودن داده فرضیشپ

نبرای بررسی مفروضه همگنی واریانس استفاده شد که سطح  1ها از آزمون لوی
آزمون آن برابر پس دارییو سطح معن 7021پیشرفت تحصیلی برابر  آزمونیشپ دارییمعن

درصد  32سه گروه در آزمون در سطح اطمینان  هاییانستجانس وار به دست آمد  029/7
(0.05معنادار نم )نتایج نیز برقرار است هایانستجانس وار فرضیشو بنابراین پ باشندی .

چند متغیری مربوطه یعنی اثر  ٔ  نشان داد که هر چهار آماره هایانستحلیل همگنی وار
درصد  32، در سطح اطمینان 9و بزرگترین ریشه روی 2، اثر هتلینگ2، المبدای ویلکز9پیالیی

 و مفروضه همگنی ضرایب رگرسیون نیز برقرار است. باشندینم داریمعن

فناوری واقعیت افزوده با استفاده از مدل طراحی فرضیه اول پژوهش:  -
 دارد. ریآموزشی مریل بر افزایش پیشرفت تحصیلی تأث

 یهااستفاده شده است. ابتدا شاخص یانسبرای بررسی این فرضیه از آزمون کووار
اه و آزمون در دو گروه گوو پس آزمونیشتوصیفی پیشرفت تحصیلی در دو وضعیت پ

 مربوط به آزمون کوواریانس ارائه شده است. یهاآزمایش ارائه شده است. سپس شاخص

                                                           
1. Box's Test of Equality of Covariance Matrices 

2. Levene 

3. Pillai's trace 

4. Wilks' lambda 

5. Hotelling's trace 

6. Roy's largest root 
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در  2 یشگروه آزماپیشرفت تحصیلی معدل نمرات که  دهدینشان م 2نتایج جدول 
ت منظور آزمون این فرضیه که تفاوبهاند. آزمون نسبت به گروه کنترل کاهش داشتهپس

 آزمونشیآزمون با کنترل اثر پپیشرفت تحصیلی گروه در پس یهانیانگیشده بین ممشاهده
مفروضات، از آزمون تحلیل کوواریانس  دییاز لحاظ آماری معنادار است یا خیر پس از تأ

 شده است.ه نتایج آن در جدول زیر گزارشاستفاده شد ک

 داده بر پیشرفت تحصیلی یتتأثیر آموزش واقع یانس. نتایج تحلیل کووار2جدول 
 SS Df MS F Sig منبع

 772/7 02/222 19/22 2 39/22 عرض از مبدأ
 772/7 029/7 997/7 2 997/7 آزمونیشپ

 772/7 799/1 12/9 2 12/9 گروه

   201/7 99 09/22 خطا

    99 29/239 کل

بر اساس نتایج جدول فوق، نمرات پیشرفت تحصیلی در دو گروه گواه و آزمایش پس 
ه ک دهدیوجود دارد. درواقع نتایج نشان م دارییتفاوت معن آزمونیشپ یراز حذف تأث

ته معناداری بر نمرات پیشرفت تحصیلی داش یرافزار واقعیت افزوده تأثآموزش به شیوه نرم
ت تفاو تریقمنظور سنجش دقبوده است. به 32/7بودن عملی(  داری)معن یراست. میزان این تأث

 LSDاز آزمون تعقیبی  هایانسها و با در نظر گرفتن فرض یکسانی واردو بین گروهدوبه
آزمون شده پسیانگین اصالحنشان داد که بین م LSDاستفاده شد. نتایج آزمون تعقیبی 

تفاوت معناداری وجود دارد. نمودار زیر این  آزمونیشپیشرفت تحصیلی پس از حذف اثر پ
 .دهدیرا بهتر نمایش م یرتأث

 
 پیشرفت تحصیلی در گروه آزمایش اول و گواه یانگین. م2نمودار 
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 ریأثبرافزایش پیشرفت تحصیلی ت مریل مدل طراحی آموزشیفرضیه دوم پژوهش: 
 .دارد

 یهاشده است. ابتدا شاخصاستفاده یانسبرای بررسی این فرضیه از آزمون کووار
اه و آزمون در دو گروه گوو پس آزمونیشتوصیفی پیشرفت تحصیلی در دو وضعیت پ

 مربوط به آزمون کوواریانس ارائه شده است. یهاآزمایش ارائه شده است. سپس شاخص
در  1 یشگروه آزماپیشرفت تحصیلی معدل نمرات که  دهدینشان م 2نتایج جدول 

اوت منظور آزمون این فرضیه که تفبهاند. آزمون نسبت به گروه کنترل افزایش داشتهپس
 آزمونشیآزمون با کنترل اثر پپیشرفت تحصیلی گروه در پس یهانیانگیشده بین ممشاهده

مفروضات، از آزمون تحلیل کوواریانس  دیییا خیر پس از تأ از لحاظ آماری معنادار است
 شده است.استفاده شد که نتایج آن در جدول زیر گزارش

 تأثیر آموزش مدل طراحی آموزشی بر پیشرفت تحصیلی یانس. نتایج تحلیل کووار3جدول 
 SS Df MS F Sig منبع

 772/7 10/213 19/22 2 19/22 عرض از مبدأ

 772/7 21/1 199/7 2 199/7 آزمونیشپ

 772/7 10/2 093/7 2 093/7 گروه

   932/7 91 99/21 خطا

    92 91/272 کل

بر اساس نتایج جدول فوق، نمرات پیشرفت تحصیلی در دو گروه گواه و آزمایش پس 
ه ک دهدیوجود دارد. در واقع نتایج نشان م دارییتفاوت معن آزمونیشپ یراز حذف تأث

معناداری بر نمرات پیشرفت تحصیلی داشته  یرآموزش به شیوه مدل طراحی آموزشی تأث
ت تفاو تریقمنظور سنجش دقبوده است. به 32/7بودن عملی(  داری)معن یراست. میزان این تأث

 LSDاز آزمون تعقیبی  هایانسها و با در نظر گرفتن فرض یکسانی واردو بین گروهدوبه

 استفاده شد.
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 . میانگین پیشرفت تحصیلی در گروه آزمایش دوم و گواه3نمودار 

معدل نمرات پیشرفت تحصیلی گروه آزمایش در که  دهدینتایج جدول نشان م
د که نتایج تحلیل کوواریانس نشان دااند. آزمون نسبت به گروه کنترل افزایش داشتهپس

بوده  32/7« معنادار بودن عملی» یراست. میزان این تأث داریو گروه معن آزمونیشآماره در پ
فردی در پیشرفت تحصیلی  یهادرصد کل واریانس یا تفاوت 32است، یعنی 

جه به نتایج با تو مدل طراحی آموزشی تغییر کرده است. یلهوسکنندگان با آموزش بهشرکت
 طراحی یهااز مدلکه واقعیت افزوده با استفاده  شودیجدول فوق این نتیجه حاصل م

 آموزشی مریل بر افزایش پیشرفت تحصیلی مؤثر بوده است.

 گیریو نتیجه بحث
ا استفاده افزار واقعیت افزوده بنرم یربر اساس اهداف پژوهش فرضیه اول پژوهش به بررسی تأث

. نشان 1نتایج جدول پرداخت. پیشرفت تحصیلی طراحی آموزشی بر افزایش  یهااز مدل
آزمون نسبت به گروه در پس 2 یشیمعدل نمرات پیشرفت تحصیلی گروه آزماکه  دهدیم

و گروه  زمونآیشنتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که آماره در پاند. کنترل افزایش داشته
درصد کل  31بوده است، یعنی  31/7« معنادار بودن عملی» یراست. میزان این تأث داریمعن

 یلهوسکنندگان با آموزش بهشرکتپیشرفت تحصیلی در فردی  یهاواریانس یا تفاوت
یرمعینی مواقعیت افزوده تغییر کرده است. نتایج بررسی این فرضیه با بخشی از نتایج پژوهش 

(، غفاری و همکاران 2939(، جعفری سیسی و همکاران )2939) یدعوت، (2939و همکاران )
(، کاجی اصفهانی و 2932(، بهشتی راد و همکاران )2932(، زارعی و روحی )2932)
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(، 2932) همکاران(، رفیع زاده اخویان و 2932) ی(، حسینی و اکبرآباد2932همکاران )
(، جمالی و 2932عی و همکاران )(، زار2932بورقانی فراهانی )(، 2932خالقی و افراسیابی )

 ( همسو بود.2939(، بورقانی فراهانی و فتوحی )2932صادقی نیارکی )
ل مدل طراحی آموزشی مری یربر اساس اهداف پژوهش فرضیه دوم پژوهش به بررسی تأث

معدل نمرات پیشرفت که  دهدی. نشان م9نتایج جدول بر افزایش پیشرفت تحصیلی پرداخت. 
یج تحلیل نتااند. آزمون نسبت به گروه کنترل افزایش داشتهدر پس 1 یشیزماتحصیلی گروه آ

معنادار » یراست. میزان این تأث داریو گروه معن آزمونیشکوواریانس نشان داد که آماره در پ
فردی در پیشرفت  یهادرصد کل واریانس یا تفاوت 32یعنی  ؛بوده است 32/7« بودن عملی

ایج مدل طراحی آموزشی تغییر کرده است. نت یلهوسا آموزش بهکنندگان بتحصیلی شرکت
(، مانوئل فرناندز 1720روونهورن و جانسن )بررسی این فرضیه با بخشی از نتایج پژوهش 

(، 1722جورج مارتین گاتیرز و همکاران )(، 1720) یرامیا، اسکوالرومدهامات(، 1720)
(، 1729(، سریو )1729(، جسیکا سالمون و جولیان نیان )1722جورج باکا و همکاران )

مت بوار و (، 1729(، چنگ و تسای )1729(، گاویش و همکاران )1729مهادزیر و فونگ، )
خاک نژاد (، 1721پاول بدر )(، 1721ازارا ) نیاسی(، محمت کسیما، 1729همکاران )

(، مهدوی و امیر 2932(، )زارع و همکاران )2939)(، احمدی گل و رستگارپور 2939)
 ( همسو بود.2937تیموری )

جدید وارد شده در حوزة آموزش، گستره وسیعی از  هاییدر حال حاضر تکنولوژ
یادگیری و مهارت آموزشی مؤثر بر زندگی فراگیران را ایجاد نموده است و یکی  یهاروش

 زاده بنه و نعماناف،کاربردی آن آموزش الکترونیکی است )امان یهااز بیشترین روش
از سوی  ودخیخودکه به شودی(. انگیزه یادگیری فعال، به هرگونه فرآیندی گفته م2939

کت فعال . بعضی نیز معتقدند مشارشودیفراگیر، فعاالنه و برای حفظ رفتار یادگیری اعمال م
آموز و همچنین، ایجاد انگیزه پیشرفت تحصیلی و دانشدر امر یادگیری تعامل دوسویه معلم 

در  تواندیکه م هایاز تکنولوژ یکی(. 2939 . )نوروزی و همکاران،شودیو تنوع آموزشی م
فرایند یادگیری بسیار مفید باشد واقعیت افزوده است ترکیبی از دنیای واقعی با اضافه شدن 

حال کسب محبوبیت در اجتماعات آموزشی  در یجتدرمحتوای دیجیتال. واقعیت افزوده به
های آموزشی نوظهور موردتوجه واقع شده است. نتایج عنوان یکی از تکنولوژیاست و به

برخی تحقیقات در حیطه واقعیت افزوده، حکایت از اثرگذاری این تکنولوژی نوظهور، در 
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موزان در آط دانشها توس، رضایت و شناخت رسانهیسازایجاد تعامل بیشتر و همچنین فعال
ر توانـد دحین یادگیری دارد. این تکنولوژی امکاناتی را بـا خـود بـه همراه دارد کـه می

کاربرده شود )میر معینی و همکاران های آموزشی بهیادگیری و همچنین طراحی محیط
2939.) 

ی ااند بین برنامه درسی و نیازههمیشه در تالش یاباید گفت مربیان حرفه یتدرنها
ابل واسطه طراحی آموزشی مؤثر قیادگیرندگان نوعی تعادل به وجود بیاورند و این تعادل به

 آوردییادگیری متعددی را به ارمغان م یهاوصول است. در این راستا واقعیت افزوده فرصت
 هاییتآموزشی علمی متناسب با جمع یها، یعنی ارائه فرصت"علم برای همه"و به چالش 

طور کامل، کاربران را مجازی که به هاییط. برخالف محکندیهمگن، کمک ممتنوع و نا
شده  دیتول یهاواقعیت افزوده، دنیای واقعی را با مؤلفه کنندیدر یک دنیای مجازی غرق م

عنوان . ترکیب اطالعات واقعی و مجازی، بهکندیکامپیوتری مصنوعی )ساختگی( ترکیب م
یادگیری  ذاتی و همچنین یزشمثبت در انگ یرشده، تأثانجامیک نوع جدید از تجربه کاربری 

، ترتیبیناتجربه را نشان داده است. بهدانش آموزان کم یژهوشناختی دانش آموزان، به
(. واقعیت 2939 به حفظ اثربخشی آموزشی کمک کرد )میر معینی و همکاران، توانیم

اده و قرار د یرجهات مختلف تحت تأث میزان درگیری حواس کاربران را در تواندیافزوده م
( 2939 ها شود. )جعفری سیسی و همکاران،تبع آن موجب افزایش حس حضور در آنبه

تند با دامنه هس یرآموزشی گذشته، ناگز یهاتعلیم و تربیت امروزی در قیاس با نظام یهانظام
حل مسائل کردن راه یدااز مسائل مقابله کنند. برخی اوقات رفع این مشکالت و پ یاگسترده

اند، موردانتقاد قرارگرفته کهینقدیمی به علت ا یها، ابزارها و روشهایوهبا استفاده از ش
آموزشی، واقعیت افزوده، دانش آموزان را  یها(. در حوزه1721)کاکیر، یستن یرپذامکان
ند ید، کار کنتول هایینهبا افزایش خالقیت خود بدون ترس از خطرات و هز سازدیقادر م

تصویری از یک نتیجه  تواندیآموز م(. با این روش دانش1729 ،2)بلتسیس و مک کاالم
 یانهایی را در یک فضای واقعی، بدون نیاز به تکمیل فرایند تولید فیزیکی نمایش دهد تجربه

 شها که با انواع دالیل کاهباعث شد مشکل اجرای پروژه یامالحظهطور قابلکه به خطریب
 . تالش نهادها بر ارائهیابدباشد. از طریق این تکنولوژی دوباره توسعه  یامالحظهقابل

ها کیفیت آموزشی را به باالترین سطح افزایش است که آن ییهامحصوالت و آموزش

                                                           
1. Boletsis & McCallum 
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لکه ب یستن یدکنندگانهدف اصلی تول یآموزشخواهند داد. تولید ابزار و وسایل کمک
هبود نتایج یادگیرندگان در طول فرآیند آموزشی است که در هدف نهایی تمرکز بر روی ب
 (.1720 آن مشارکت دارند. )فرناندز،

 پژوهش یهاتیمحدود 
 وجود داشت وافزارساختاری و فیزیکی برای اجرای نرم یهاتیمحدوددراین پژوهش 

واقعیت ینه به منابع در زمدسترسی  شدو استفاده نمونه تصادفی یجااز نمونه در دسترس به
 بود. بسیار اندک افزوده
 

 پیشنهادهای پژوهشی
شده  انجام، در درس زیست شناسی که این پژوهش در شهر کوچک اندیشه با توجه به این

یز انجام نو در دروس دیگرتر و با امکانات بیشتر گردد در شهرهای بزرگاست، پیشنهاد می
شده پیشنهاد در مدرسه و آموزشی رسمی انجام پژوهش کهبا توجه به این همچنینشود.

  پذیرد.گردد در نظام آموزش عالی در دروسی که قابلیت آن را دارند، نیز انجام می

 منابع
الگوی طراحی آموزشی مریل و ا  یر(. تأث2932رستگارپور، حسن. ) و احمدی گل، جعفر

دی دی آی ای بر یادگیری و یادداری درس اپیدمیولوژی دانشجویان دانشگاه علوم 
 .292-220، 91،تربیتی یهامجله پژوهشپزشکی تهران، 

هوشمند  یها(. واقعیت افزوده در تلفن2939بورقانی فراهانی، المیرا و فتوحی، فرانک. )
 مهندسی رایانه، یهاها و مسیر آینده، اولین همایش ملی پژوهشاپلیکیشن ها، چالش

 تهران، مرکز توسعه پایدار علم و صنعت فرزین.
(. بررسی و مقایسه تجربه 2932حسینی، سیدجمال و سخاوت، یونس. ) ؛بهشتی راد، محمد

ر ت افزوده مبتنی بواقعی هاییبصری و حرکتی در باز یهاکنندهکاربری کنترل
ها، ها و چالش؛ فرصتاییانهرا هاییهوشمند، دومین کنفرانس ملی باز یهاتلفن

 .اییانهرا هاییبنیاد ملی باز -اصفهان، دانشگاه اصفهان 
پیربابایی، عرفان و علیزاده اشرفی، بهنام.  ؛ساکیان محمدی، حسام ؛جعفری سیسی، میالد

 وارسازیواقعیت افزوده در توانمندسازی و بازی یآور(. بررسی قابلیت فن2939)
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 هاییتعاملی محتوا، کنفرانس تحقیقات باز سازییهمحتوای کتب درسی از طریق شب
-رایانه ای هاییو کاربردها، تهران، بنیاد ملی باز های، فناورهایشدیجیتال؛ گرا

 دانشگاه علم و صنعت ایران.
تکنیک خالقیت  ی(. بررسی اثربخش2939. )یلطف الهی، مهر و حسینی نسب، سید داوود

بر پیشرفت تحصیلی درس مطالعات اجتماعی در دانش آموزان دختر سال اول متوسطه 
 .90-19، 10، پژوهشی آموزش و ارزشیابی–علمی  یهنشرناحیه دو تبریز، 

ی بر آموزشی مبتن یاچندرسانه یرنامه کارشناسی ارشد تأث یان(. پا2939. )ینخاک نژاد، حس
الگوی طراحی آموزشی مریل بر یادگیری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 

 در درس کار و فناوری پایه هفتم، دانشگاه عالمه طباطبایی.
، اولین «آن بر آموزش یر(. واقعیت افزوده و تأث2932خالقی، علی و افراسیابی، آزاده. )

ر هنر و علوم انسانی، استانبول، موسسه سفیران نوآوری و تحقیق د المللیینهمایش ب
 فرهنگی مبین.

میزان  اییسه(. بررسی مقا2931فر، داود. )نیستانی، محمدرضا و میرزایی ؛دارابی، سلمان
 وپرورشاستراتژی کد )توسعه پایدار( آموزش یزیربرنامه یهاکاربست مؤلفه

-272،(2)1،آموزشی یزیرامهدو فصلنامه مطالعات برنشهرهای اصفهان و کرمانشاه، 
299. 

یادگیری با رویکرد  هاییط(. طراحی آموزشی و مح2937زارعی زوارکی، اسمعیل. )
انشناسی فصلنامه روپیشین و ارائه مدلی نوین در این زمینه،  یهاتلفیقی: نقدی بر مدل

 .21-10(،1)12،تربیتی
در  یور(. افزایش حس غوطه2932و روحی، صمد. ) یونسسخاوت،  ؛زارعی، حسین

فرانس ملی ، اولین کن«هوشمند با استفاده از واقعیت افزوده یهامبتنی بر تلفن هاییباز
ای، های رایانهها، اصفهان، بنیاد ملی بازیها و چالشای، فرصتهای رایانهبازی

 دانشگاه اصفهان.
شی نوین: روانشناسی یادگیری و آموزش، چاپ پرور یروانشناس (.2939. )سیف، علی اکبر

 . تهران، نشر دوران.1
 ، تهران، انتشارات سمت.3(. روش تدریس پیشرفته. چاپ 2932شعبانی، حسن. )
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(. طراحی 2932فالح، جالل و جعفرزاده رومیانی، پوریا. ) یا؛نعمانی، پور ؛غفاری، عباس
 2ان بازی واقعیت افزوده کودککاربرد آموزش حروف الفبای انگلیسی با استفاده از 

ها، اصفهان، ها و چالش؛ فرصتاییانهرا هاییسال، دومین کنفرانس ملی باز 1 یال
 .اییانهرا هاییبنیاد ملی باز -دانشگاه اصفهان 

ررسی کاربرد فناوری ب(. 2932، جواد. )یراست ین و، رامیمدن ؛کاجی اصفهانی، صالح
انس کنفر ین، دومفضایی -طراحی عوامل کالبدیواقعیت افزوده جهت ارائه الگوی 

 هاها و چالش؛ فرصتاییانهرا هاییملی باز
استفاده از الگوی  یر(. بررسی تأث2937، محمدحسن. )یرتیموریام و مهدوی، محمدرضا

سال  ناسیشیستپیشرفت در درس ز یزهطراحی آموزشی مریل بر میزان یادگیری و انگ
 .221-222(،1)9،تازه در علوم تربیتی هاییشهفصلنامه انداول دبیرستان، 
استفاده از الگوی  ری(. بررسی تأث2937محمدحسن. ) امیرتیموری، و مهدوی، محمدرضا

یادداری در درس  )نظریه نمایش اجزاء( بر میزان یادگیری و لیطراحی آموزشی مر
 (. 17)0،تربیت یشناسفصلنامه روان، «زیست شناسی سال اول دبیرستان

(. واقعیت افزوده و نقش 2939عسگری، افسانه. ) و زاده، سوسنبالغی ؛میرمعینی، سمیه سادات
 (.2772) 1، کنفرانس پانزدهم آموزش ریاضی ایران،«آن در آموزش ریاضیات

(. مبانی طراحی آموزشی، چاپ ششم، 2932رضوی، سید عباس. ) و نوروزی، داریوش
 تهران، سمت.

افزار نرم یریکارگبه یر(. تأث2939و شرف زاده، سهیال. ) یدرشضامنی، ف یوش؛نوروزی، دار
 آموزشی بر یادگیری فعال دانش آموزان در درس ریاضی )با رویکرد ساختن گرایی(،
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