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چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر فناوری واقعیت افزوده با استفاده از مدل طراحی آموزشی مریل در مقایسه
با تأثیر طراحی آموزشی مریل بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی در درس زیستشناسی و روش
پژوهشی حاضر کاربردی و از نظر شیوه جمعآوری اطالعات ،شبه آزمایشی با طرح پیشآزمون و پسآزمون
با گروه کنترل بود .جامعه پژوهش شامل دانش آموزان پایه یازدهم رشته علوم تجربی در دبیرستانهای شهر
جدید اندیشه که در سال تحصیلی  39-30مشغول به تحصیل بودند می-شد .بدینمنظور از نمونه در دسترس
دبیرستان حضرت خدیجه (س) استفاده شد 97 .دانش آموزان که در سال تحصیلی  30-39در پایه یازدهم
علوم تجربی مشغول به تحصیل بودند بهطور کامالً تصادفی در سه گروه آزمایشی جایگزین شدند .پس از
طراحی آموزشی گفتار دوم کتاب زیستشناسی پایه یازدهم بر اساس مدل طراحی مریل ،نرمافزار واقعیت
افزوده بر اساس اطالعات علمی این گفتار تولید گردید .بهمنظور گردآوری دادهها از آزمونهای پیشرفت
تحصیلی که توسط پژوهشگر و بر اساس مطالب درسی طراحیشده ،استفاده گردید .یافتهها :برای
تجزیهوتحلیل دادهها در سطح آمار توصیفی از روشهای آماری میانگین و انحراف معیار و در سطح آمار
استنباطی از روشهای آماری تحلیل کوواریانس استفاده شد .یافتههای پژوهش نشان داد .پیشرفت تحصیلی
دانشآموزانی که با روش نرمافزار واقعیت افزوده با طراحی آموزشی آموزش دیدند (گروه آزمایش  )2در
مقایسه با آنهایی که با روش طراحی آموزشی (گروه آزمایشی  )1و روش سنتی آموزش دیدند (گروه
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کنترل) از عملکرد بهتری برخوردار است .نتیجهگیری :استفاده از فناوری واقعیت افزوده با مدل طراحی مریل
به پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس زیستشناسی منتهی میشود.

واژگان کلیدی :پیشرفت تحصیلی ،طراحی آموزشی ،فناوری واقعیت افزوده.

مقدمه
آموزشوپرورش هر جامعه بیشک یکی از مهمترین عوامل پیشرفت ،آن جامعه است.
آموزشوپرورش سازمانی است که از دیرباز ،در بقاء و تداوم فرهنگ و تمدن بشری نقش
سازنده و اساسی داشته و امروزه نیز شالوده و اساس زیربنای توسعه دانشی ،اطالعاتی،
فرهنگی ،سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی هر جامعه به شمار میآید؛ بنابراین ،در دنیای پیشرفته
و در حال تغییر و تحول کنونی ،کشوری به ترقی و پیشرفت دست خواهد یافت که نظام
آموزشی قدرتمند ،کارآمد ،پیشرفته ،منعطف و پویایی داشته باشد؛ که در مواجه با چالشها
و فرصتها پیش رو که در عصر امروزی رو به افزایش است قدرت تعامل و رؤیا رویی خود
را حفظ کند (دارابی و همکاران .)2939 ،در عصری که بهسوی جهانیشدن پیش میرویم،
به علت نقش حیاتی و بسزای که آموزش در توسعه سرمایه انسانی بازی میکند از آن بهعنوان
اولین پله برای هر فعالیت بشری یاد میکنند ،چراکه ارتباط مستقیم و نزدیک با رفاه و
فرصتهای زندگی بهتر دارند .محیطهای کار در جوامع دانشی مستلزم تصمیمگیری ،ابتکار
و خالقیت ،انتقاد و تحلیل است (رایگلوث .)1773 ،2این موضوع غیرقابلانکار است که
کسب مهارت و دانش ،بهرهوری افراد را افزایش داده و باعث بهبود کیفیت زندگی آنان
میشود به همین علت چگونگی و کیفیت عملکرد یادگیرندگان در صدر اولویت معلمان
قرار دارد چراکه برای ایجاد تغییر در سطوح ملی و جهانی ارتقا عملکرد یادگیرندگان امری
ضروری و اجتنابناپذیر است( .فاروق 1و همکاران.)1722 ،
حاکمیت آموزش سنتی بهویژه در علوم تجربی باعث شده که دانش آموزان بهندرت به
اکتشاف ،پرسش و خلق نوآوریهای علمی بپردازند .در چنین رویکرد آموزشی تنها یک
پاسخ درست وجود داشته و آن تسلط کامل بر محتوای دانش است؛ بنابراین پرورش
مهارتها و نگرشهای علمی در دانش آموزان موردتوجه قرار نمیگیرد (لم لچ.)1727 ،9
1. Reigeluth
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3. Lemlech
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درنتیجه چنین رویکردی فرایند یاددهی -یادگیری علوم اغلب اوقات با مصائب جدی
دستوپنجه نرم میکند تا جایی که گاهی دانش آموزان بهجای یادگیری معنیدار به حفظ
و به خاطر سپاری مطالب اکتفا نموده و فقط به کسب حداقل نمره در حد عبور از یک مرحله
تحصیلی راضی میشوند (تازکان و ییلما ز .)1779 ، 2مری ل )1779( 1معتقد است که
مناسبترین محیط برای یادگیری و توسعه آفرینندگی ،محیط یادگیری مسئله محور است.
محیطی که در آن یادگیرنده با مسائل واقعی زندگی روبرو شود .هدف اصلی این آموزش
ایجاد انگیزه درونی است ،درحالیکه نظام آموزشی سنتی بیشتر بر انگیزههای بیرونی تکیه
میکنند.
امروزه به سبب حضور پدیدههای شگفتانگیز فناورانه ،یادگیری و آموزش واقعیتر،
عملیتر و دلپذیر تر شدهاند و کیفیت و کارایی آنها ارتقا یافته است .توسعه سریع این
ابزارهای مبتنی بر فناوری و تطبیق آن با نیازهای انسان موجب شکلگیری محیطهای
یادگیری تعاملی ،فعال و خالق گردیده است .فضای سنتی یادگیری برای نسل جدید جذابیت
خود را ازدستداده و حس کنجکاوی و انگیزه الزم را برای جلبتوجه برای ایشان ندارد.
فضای خالی از رغبت ،جلب توجهی به دنبال نخواهد داشت معلمان امروز باید هوشمندانه
همپای فناوری شده و برای تربیت نسلی پویا و فعال با توجه به ویژگیها و خصوصیات ایشان
تالش کنند .از جنبه دیگر با توجه به پیشرفت تکنولوژیکی و دیجیتالی سازی جامعه ،ایجاد
فرصتی برای توسعه مهارتهای دیجیتالی برای زندگی بهتر برای دانش آموزان بهعنوان یک
شهروند در جامعه از رسالت مدارس است که باید بهصورت آموزش صحیح در اختیار ایشان
قرار گیرد .استفاده از روشهای متفاوت آموزشی جهت ایجاد انگیزه و تشویق بیشتر دانش
آموزان و ترغیب آنها در یادگیری و درنهایت پیشرفت تحصیلی بسیار مؤثر است.
تکنولوژیهای نوین میتوانند نقش مهمی را در مهارت ،دانش و انگیزش دانش آموزان ،ایفا
کنند( .گراب و گراب)1770 ،9
این روند نشان میدهد نیازمند تغییر برای محتوا و فناوری در فضای یادگیری جدید
هستیم راهحلهایی وجود دارد که با استفاده از تجارب یادگیری سنتی به همراه برنامههای
کاربردی تلفن همراه و محتوای تعاملی و جذاب تغییرات بزرگی را در یادگیری ایجاد
1. Tezcan& Yılmaz
2. Merrill
3. Grabe& Grabe
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میکند .البته بهغیراز یادگیری جذاب و سرگرمکننده ،نیاز به خارج شدن از یادگیری
دیجیتالی از داخل جعبه (سیستم مدیریت یادگیری) و نزدیک شدن به دنیای واقعی وجود
دارد که با واقعیت افزوده امکانپذیر خواهد شد (باسو )1720 ،2واقعیت افزوده ( )ARیکی
از این فناوریهاست که به دانش آموزان اجازه میدهد ترکیبی از دنیای واقعی و مجازی را
در یک دستگاه تلفن همراه یا تبلت داشته باشند و به یادگیری در یک محیط یادگیری دلخواه
برسند .واقعیت افزوده یکی از جدیدترین پتانسیلهای فناورانه است که در زمینه
آموزشوپرورش مورداستفاده قرارگرفته است؛ و مطالعات مختلفی در چند سال اخیر با توجه
به توانایی این ابزار در ایجاد فضای قدرتمند آموزشی –یادگیری در حوزههای مختلف علمی
و در سنین متفاوت انجام پذیرفته است که در اکثر آنها خلق دانش ،بهبود وضعیت تحصیلی،
مهارتآموزی ،پرورش خالقیت ،کاهش بار شناختی ،قدرت تحلیل و خلق ایده در وضعیت
بهتری نسبت به روش سنتی قرار داشته است( .رونهورن و جانسن )1720 ،1بر اساس سند
تحول بنیادین آموزشوپرورش ،استفاده هوشمندانه از فنآوریهای نوین در نظام تعلیم و
تربیت رسمی عمومی بهمنظور گسترش و تأمین همهجانبه عدالت آموزشی و تربیتی در اقصا
نقاط کشور و بخصوص نقاط محروم از ضروریات است .ارائه الکترونیکی اطالعات و
محتوای کتابهایی که حاوی ابزارها و دستگاههای مختلف هستند ،میتواند جایگزینی
مناسب برای ابزار آزمایشگاهی و کارگاهی بهمنظور بهبود یادگیری دانش آموزان ،بخصوص
آنهایی که به کارگاهها آزمایشگاههای مجهز دسترسی ندارند ،محسوب گردد (جعفری
سیسی و همکاران.)2939 ،
ارزیابی و سنجش روند میزان کمی و کیفی یادگیری موضوعی است که فکـر و اندیشـه
محققـان زیادی را به خود مشغول داشته است .بسیاری بر این باورند که بدون ارزیابی میزان
تحقق اهداف آموزشی فرایند پیچیده فراگیری و آموزش ناتمام خواهد بود .در واقع پیشرفت
تحصیلی دانش آموزان شاخص تالش و یکی از عوامل مهـم در ارزیابی نظام تعلیم و تربیت
است و تمام کوشش ها در راستای جامه عمل پوشاندن به این مهم است .به عبارتی جامعه و
بهطور ویژه سیستم تعلیم و تربیت نسبت به سرنوشت فرد و رشـد و تکامـل موفقیتآمیز وی
و جایگاه او عالقهمند و نگران است و تالش میکند بـا رفـع موانـع موجـود و ایجاد عوامل
1. Basu
2. Revenhorn & Jansén
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تسهیلکننده مسیر پیشرفت را هموار سازد (حسینینسب و لطفالهی .)2939 ،پیشرفت
تحصیلی عبارت است از توانمندی یادگیرنده در کسب نوعی پیامد که تجربههای یادگیری
برای آن و در راستای آن برنامهریزی و پایهگذاری شده است که درنهایت منجر به موفقیت
میگردد (سیف .)2939 ،طراحی آموزشی شامل «تدریس ،فعالیتی تعاملی ،منظم و هدفمند
بین معلم و دانشآموز بهمنظور تسهیل یادگیری است( ».شعبانی .)2939 ،عوامل اصلی این
فعالیت را میتوان طراحی ،اجرا و ارزشیابی دانست .طراحی شالوده و اساس اصلی این فرآیند
است که دو عامل دیگر یعنی اجرا و ارزشیابی بر آن استوار هستند و در صورت داشتن
طراحی آموزشی با کیفیت و مناسب تحقق مطلوب دو عنصر دیگر نیز محقق خواهد شد.
معلمان یا آموزشگرانی که از دانش اصول طراحی آموزشی بهرهمند هستند از بینش و دیدگاه
وسیعتری برای کمک به یادگیرندگان برخوردارند( .سیف .)2939 ،طراحی آموزشی
موجب میشود مواد آموزشی مؤثرتر و کارآمدتر باشند و در حقیقت ابزار تدریس و آموزش
است؛ و از این طریق است که محتوا به شکل اثربخش ،سازماندهی شده و مرتب برای
یادگیرندگان ارائه میشود( .زارعی زوارکی.)2937 ،
الگوی طراحی آموزشی مریل یکی از کارآمدترین الگوهای طراحی آموزشی شناختی
است که نحوه ارائه و چیدمان اجزاء آموزش را به بهترین و کارآمدترین شکل ممکن ،در
مورد انواع موضوع ،مفهوم و قانون بیان میکند .این الگو ،با استفاده از عملکردهای پایانی
مورد انتظار ،سطح عملکردها را به باالترین مرحله از جمله ،کشف و ابداع انتقال میدهد و
روش رسیدن به این عملکردها را برای انواع موضوعات و مفاهیم روشن میکند .در بررسی
مشخص گردید میزان یادگیری در افرادی که بهوسیله الگوی طراحی آموزشی مریل آموزش
دیدهاند نسبت به دانشآموزانی که به شیوه سنتی آموزش دیدهاند بیشتر است( .مهدوی و

تیموری .)2937 ،مریل اعتقاد دارد که "اطالعات آموزش نیست" در هر آموزشی ما با
فراگیرانی در ارتباط هستیم که دارای تفاوتهای فردی باالیی هستند؛ لذا آموزش باید
بهگونهای طراحی شود که برای همه یا اکثر یادگیرندگان کاربرد و کارایی داشته باشد؛
بنابراین طراحی آموزشی مریل که انواع ارائه را با تنوع مثالها همراه دارد ،مفید و مؤثر به
نظر میرسد( .احمدی گل و رستگارپور .)2939 ،در فناوری واقعیت افزوده اطالعات
دیجیتال با محیط واقعی که مردم زندگی میکنند ادغام میشود و پردازش و تولید در زمان
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واقعی اتفاق میافتد .میزان اطالعاتی را که انسان میتواند از دنیای واقعی دریافت کند کامل
میکند.

واقعیت افزوده فرصتهای یادگیری متعددی را به ارمغان میآورد و به چالش "علم

برای همه" ،یعنی ارائه فرصتهای آموزشی علمی متناسب با جمعیتهای متنوع و ناهمگن،
کمک میکند .برخالف محیطهای مجازی که بهطور کامل ،کاربران را در یک دنیای
مجازی غرق میکنند واقعیت افزوده ،دنیای واقعی را با مؤلفههای تولیدشدهٔ کامپیوتری
مصنوعی (ساختگی) ترکیب میکند .ترکیب اطالعات واقعی و مجازی ،بهعنوان یک نوع
جدید از تجربه کاربری انجامشده ،تأثیر مثبت در انگیزش ذاتی و همچنین یادگیری شناختی
دانش آموزان ،بهویژه دانش آموزان کمتجربه را نشان داده است .بهاینترتیب ،میتوان به
حفظ اثربخشی آموزشی کمک نماید (میر معینی و همکاران .)2939،واقعیت افزوده میتواند
میزان درگیری حواس کاربران را در جهات مختلف تحت تأثیر قرار داده و بهتبع آن موجب
افزایش حس حضور در آنها شود( .جعفری سیسی و همکاران )2939 ،این تکنولوژی،
توسعه دانش آموزان را در منطقه توسعه پروگزیمال گسترش میدهد و میتواند بهعنوان
ساختارهای پشتیبانی برای یادگیری دانش آموزان کمک کند .با توجه به محیط یادگیری
تعاملی و ابزار بصری ارائهشده توسط واقعیت افزوده ،دانش آموزان نقش فعالتری در توسعه
دانش خود دارند( .رونهورن و جانسون)1720 ،
با این روش دانشآموز میتواند تصویری از یک نتیجه نهایی را در یک فضای واقعی،
بدون نیاز به تکمیل فرایند تولید فیزیکی نمایش دهد تجربهای بیخطر که بهطور
قابلمالحظهای باعث میشود مشکل اجرای پروژهها که دالیل مختلف کاهش
قابلمالحظهای داشته ،از طریق این تکنولوژی دوباره توسعه یابد (فرناندس .)1720 ،2واقعیت
افزوده معلم را قادر میسازد تا دانش خود را با دانش آموزان از طریق تصاویری که روی
واقعیتهای موجود در کالس قرار دارند ،به اشتراک بگذارد .از طریق مدل بدن انسان
دیجیتال نشان داده شده در فضای سهبعدی ،معلم میتواند به هر نوع اطالعاتی در مورد عناصر
دلخواه و هر یک از قطعات بهطور جداگانه برای نشان دادن جزئیات دسترسی پیدا کند ،حتی
دانش آموزان میتوانند برای توسعه هر نوع فعالیت با مدل تعامل برقرار نمایند؛ اما فاکتور

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

روش
روش پژوهش نیمه آزمایشی با استفاده از پیشآزمون و پسآزمون با گروه کنترل بوده است.
در این پژوهش سعی شد که اثربخشی فناوری واقعیت افزوده با استفاده از مدل طراحی
آموزشی مریل برافزایش پیشرفت تحصیلی موردپژوهش قرار گیرد .در این تحقیق متغیر
مستقل شامل آموزش بهوسیله نرمافزار واقعیت افزوده با استفاده از مدل طراحی آموزشی
مریل و متغیر وابسته ،پیشرفت تحصیلی است .جامعه هدف در پژوهش حاضر دانش آموزان
پایه یازدهم رشته علوم تجربی در دبیرستانهای شهر جدید اندیشه است که در سال تحصیلی
 39-30مشغول به تحصیل بودند .جهت انجام طرح از نمونه در دسترس دبیرستان خدیجه
(س) استفاده شد .از بین افراد این جامعه آماری تعداد  97نفر از دانش آموزان که در پایه
یازدهم در رشته علوم تجربی مشغول به تحصیل بودند بهطور کامالً تصادفی انتخاب و بهطور
کامالً تصادفی به سه گروه آزمایش (تحت آموزش با کتابچه طراحی آموزشی و واقعیت
افزوده) ،گروه آزمایش دوم (تحت آموزش با کتابچه طراحی آموزشی) و گروه سوم ،گروه
کنترل (آموزش به روش سنتی) جایگزین شدند که به علت ریزش تعداد نفرات هر گروه به
 21-20نفر کاهش داشت.
ابزار مورداستفاده در پژوهش آزمون زیستشناسی محقق ساخته بود؛ آزمون پیشرفت
تحصیلی بر اساس سرفصل درسی مربوطه در قالب  12سؤال تخصصی زیستشناسی برای
پیشآزمون و  12سؤال دیگر در همان سطح برای پسآزمون طراحی شد که روایی آن به
تأیید دو دبیر متخصص این رشته رسید؛ و پایایی آزمون پیشرفت تحصیلی با استفاده از آلفای
کرونباخ برابر  7/13محاسبه گردید.
شیوه اجرایی پژوهش بدین شکل انجام پذیرفت که پس از انتخاب نمونه و تعیین
گروههای آزمایش و کنترل ،آزمون پیشرفت تحصیلی برای هر سه گروه طبق فرایند زیر اجرا
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
بین دانش آموزان توزیع کرد .الزم به ذکر است جهت تمرکز دانش آموزان بر فرایند کاری
خود بین آنها فاصله مناسب رعایت شد .هر سه گروه بهطور جداگانه آموزش خود را
دریافت کردند به گروه اول کتابچه و رمز دریافت فناوری واقعیت افزوده داده شد و از این
طریق به یادگیری پرداختند گروه دوم فقط کتابچه (که بر اساس اصول طراحی مریل و
پایبندی کامل به اصول علمی گفتار مربوطه طراحی شده بود) را دریافت کردند و گروه سوم
به روش سنتی آموزش را دریافت کردند .پس از اتمام آموزش هر سه گروه پسآزمون
برگزار شد که شامل سؤاالت تخصصی زیستشناسی جهت سنجش پیشرفت تحصیلی بود.
آزمونهای تخصصی بر اساس کلید سؤاالت تصحیح و نمرهگذاری گردید.

یافتهها
بهمنظور تجزیهوتحلیل دادههای جمعآوریشده از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد .در
بخش آمار توصیفی از شاخصهای میانگین و انحراف استاندارد استفاده گردید؛ که نتایج
آن در جدول زیر آمده است:
جدول  .1اطالعات توصیفی نمرات آزمودنیها
پیشآزمون

میانگین

انحراف استاندارد

چولگی

کشیدگی

میانگین

انحراف استاندارد

1

20

2/13

7/22

7/19

1

9/2

7/97

7/02

2/23

آموزش سنتی

21

2/92

7/999

7/219

2/2

2/11

7/99

7/93

2/79

گروه

آزمایش اول
پیشرفت تحصیلی

آزمایش دوم

چولگی

2

21

2/22

7/92

7/202

2/29

9/12

7/07

7/3

2/93

تعداد

کشیدگی

متغیر

پسآزمون

چون دامنه دادهها چولگی و کشیدگی بین (-1و  )+1قرار داشتند نتیجه گرفته میشود
که توزیع دادهها نرمال است در بخش آمار استنباطی برای بررسی نرمال بودن دادهها از

 .2گروه آزمایش اول شامل افراد نمونهای که تحت آموزش با کتابچه طراحی آموزشی و واقعیت افزوده بودند ،میباشد.
 .1گروه آزمایش دوم شامل افراد نمونهای که تحت آموزش با کتابچه طراحی آموزشی بودند ،میباشد.
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آزمون کالماگروف-اسمیرنوف نیز استفاده شد؛ که سطح معنیداری پیشآزمون پیشرفت
تحصیلی برابر  7/29و پسآزمون پیشرفت تحصیلی برابر  7/202به دست آمد که هردو
بزرگتر از  7072میباشند ،برای بررسی تأثیر متغیر مستقل بر پیشرفت تحصیلی از آزمون
کوواریانس استفاده شد .برای استفاده از این تحلیل مفروضه همسانی ماتریسهای
کوواریانس از آزمون باکس 2استفاده شد .میزان معناداری آزمون باکس برابر با  7/923است
که چون این مقدار از  7/72بیشتر است لذا نتیجه گرفته میشود که ماتریس واریانس -
کوواریانسها همگن میباشند .سطح معنیداری آزمون تصادفی بودن دادهها برای
پیشآزمون پیشرفت تحصیلی برابر  7/203و برای پسآزمون پیشرفت تحصیلی برابر 7/122
به دست آمد و با توجه به اینکه هردو باالتر از  7/72میباشند ،نتیجه گرفته میشود که
پیشفرض تصادفی بودن دادهها برقرار است.
برای بررسی مفروضه همگنی واریانسها از آزمون لوی ن 1استفاده شد که سطح
معنیداری پیشآزمون پیشرفت تحصیلی برابر  7021و سطح معنیداری پسآزمون آن برابر
 7/029به دست آمد تجانس واریانسهای سه گروه در آزمون در سطح اطمینان  32درصد
( )   0.05معنادار نمیباشند و بنابراین پیشفرض تجانس واریانسها نیز برقرار است .نتایج

تحلیل همگنی واریانسها نشان داد که هر چهار آمارهٔ چند متغیری مربوطه یعنی اثر
پیالیی ،9المبدای ویلکز ،2اثر هتلینگ 2و بزرگترین ریشه روی ،9در سطح اطمینان  32درصد
معنیدار نمیباشند و مفروضه همگنی ضرایب رگرسیون نیز برقرار است.

 فرضیه اول پژوهش :فناوری واقعیت افزوده با استفاده از مدل طراحیآموزشی مریل بر افزایش پیشرفت تحصیلی تأثیر دارد.
برای بررسی این فرضیه از آزمون کوواریانس استفاده شده است .ابتدا شاخصهای
توصیفی پیشرفت تحصیلی در دو وضعیت پیشآزمون و پسآزمون در دو گروه گواه و
آزمایش ارائه شده است .سپس شاخصهای مربوط به آزمون کوواریانس ارائه شده است.

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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نتایج جدول  2نشان میدهد که معدل نمرات پیشرفت تحصیلی گروه آزمایش  2در
پسآزمون نسبت به گروه کنترل کاهش داشتهاند .بهمنظور آزمون این فرضیه که تفاوت
مشاهدهشده بین میانگینهای پیشرفت تحصیلی گروه در پسآزمون با کنترل اثر پیشآزمون
از لحاظ آماری معنادار است یا خیر پس از تأیید مفروضات ،از آزمون تحلیل کوواریانس
استفاده شد که نتایج آن در جدول زیر گزارششده است.
جدول  .2نتایج تحلیل کوواریانس تأثیر آموزش واقعیت داده بر پیشرفت تحصیلی
منبع
عرض از مبدأ

SS
22/39

Df
2

MS
22/19

F
222/02

Sig
7/772

پیشآزمون

7/997

2

7/997

7/029

7/772

گروه

9/12

2

9/12

1/799

7/772

خطا

22/09

99

7/201

کل

239/29

99

بر اساس نتایج جدول فوق ،نمرات پیشرفت تحصیلی در دو گروه گواه و آزمایش پس
از حذف تأثیر پیشآزمون تفاوت معنیداری وجود دارد .درواقع نتایج نشان میدهد که
آموزش به شیوه نرمافزار واقعیت افزوده تأثیر معناداری بر نمرات پیشرفت تحصیلی داشته
است .میزان این تأثیر (معنیدار بودن عملی)  7/32بوده است .بهمنظور سنجش دقیقتر تفاوت
دوبهدو بین گروهها و با در نظر گرفتن فرض یکسانی واریانسها از آزمون تعقیبی LSD

استفاده شد .نتایج آزمون تعقیبی  LSDنشان داد که بین میانگین اصالحشده پسآزمون
پیشرفت تحصیلی پس از حذف اثر پیشآزمون تفاوت معناداری وجود دارد .نمودار زیر این
تأثیر را بهتر نمایش میدهد.

نمودار  .2میانگین پیشرفت تحصیلی در گروه آزمایش اول و گواه
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فرضیه دوم پژوهش :مدل طراحی آموزشی مریل برافزایش پیشرفت تحصیلی تأثیر
دارد.
برای بررسی این فرضیه از آزمون کوواریانس استفادهشده است .ابتدا شاخصهای
توصیفی پیشرفت تحصیلی در دو وضعیت پیشآزمون و پسآزمون در دو گروه گواه و
آزمایش ارائه شده است .سپس شاخصهای مربوط به آزمون کوواریانس ارائه شده است.
نتایج جدول  2نشان میدهد که معدل نمرات پیشرفت تحصیلی گروه آزمایش  1در
پسآزمون نسبت به گروه کنترل افزایش داشتهاند .بهمنظور آزمون این فرضیه که تفاوت
مشاهدهشده بین میانگینهای پیشرفت تحصیلی گروه در پسآزمون با کنترل اثر پیشآزمون
از لحاظ آماری معنادار است یا خیر پس از تأیید مفروضات ،از آزمون تحلیل کوواریانس
استفاده شد که نتایج آن در جدول زیر گزارششده است.
جدول  .3نتایج تحلیل کوواریانس تأثیر آموزش مدل طراحی آموزشی بر پیشرفت تحصیلی
منبع
عرض از مبدأ

SS
22/19

Df
2

MS
22/19

F
213/10

Sig
7/772

پیشآزمون

7/199

2

7/199

1/21

7/772

گروه

7/093

2

7/093

2/10

7/772

خطا

21/99

91

7/932

کل

272/91

92

بر اساس نتایج جدول فوق ،نمرات پیشرفت تحصیلی در دو گروه گواه و آزمایش پس
از حذف تأثیر پیشآزمون تفاوت معنیداری وجود دارد .در واقع نتایج نشان میدهد که
آموزش به شیوه مدل طراحی آموزشی تأثیر معناداری بر نمرات پیشرفت تحصیلی داشته
است .میزان این تأثیر (معنیدار بودن عملی)  7/32بوده است .بهمنظور سنجش دقیقتر تفاوت
دوبهدو بین گروهها و با در نظر گرفتن فرض یکسانی واریانسها از آزمون تعقیبی LSD

استفاده شد.
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نمودار  .3میانگین پیشرفت تحصیلی در گروه آزمایش دوم و گواه

نتایج جدول نشان میدهد که معدل نمرات پیشرفت تحصیلی گروه آزمایش در
پسآزمون نسبت به گروه کنترل افزایش داشتهاند .نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که
آماره در پیشآزمون و گروه معنیدار است .میزان این تأثیر «معنادار بودن عملی»  7/32بوده
است ،یعنی  32درصد کل واریانس یا تفاوتهای فردی در پیشرفت تحصیلی
شرکتکنندگان با آموزش بهوسیله مدل طراحی آموزشی تغییر کرده است .با توجه به نتایج
جدول فوق این نتیجه حاصل میشود که واقعیت افزوده با استفاده از مدلهای طراحی
آموزشی مریل بر افزایش پیشرفت تحصیلی مؤثر بوده است.

بحث و نتیجهگیری
بر اساس اهداف پژوهش فرضیه اول پژوهش به بررسی تأثیر نرمافزار واقعیت افزوده با استفاده
از مدلهای طراحی آموزشی بر افزایش پیشرفت تحصیلی پرداخت .نتایج جدول  .1نشان
میدهد که معدل نمرات پیشرفت تحصیلی گروه آزمایشی  2در پسآزمون نسبت به گروه
کنترل افزایش داشتهاند .نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که آماره در پیشآزمون و گروه
معنیدار است .میزان این تأثیر «معنادار بودن عملی»  7/31بوده است ،یعنی  31درصد کل
واریانس یا تفاوتهای فردی در پیشرفت تحصیلی شرکتکنندگان با آموزش بهوسیله
واقعیت افزوده تغییر کرده است .نتایج بررسی این فرضیه با بخشی از نتایج پژوهش میرمعینی
و همکاران ( ،)2939دعوتی ( ،)2939جعفری سیسی و همکاران ( ،)2939غفاری و همکاران
( ،)2932زارعی و روحی ( ،)2932بهشتی راد و همکاران ( ،)2932کاجی اصفهانی و
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همکاران ( ،)2932حسینی و اکبرآبادی ( ،)2932رفیع زاده اخویان و همکاران (،)2932
خالقی و افراسیابی ( ،)2932بورقانی فراهانی ( ،)2932زارعی و همکاران ( ،)2932جمالی و
صادقی نیارکی ( ،)2932بورقانی فراهانی و فتوحی ( )2939همسو بود.
بر اساس اهداف پژوهش فرضیه دوم پژوهش به بررسی تأثیر مدل طراحی آموزشی مریل
بر افزایش پیشرفت تحصیلی پرداخت .نتایج جدول  .9نشان میدهد که معدل نمرات پیشرفت
تحصیلی گروه آزمایشی  1در پسآزمون نسبت به گروه کنترل افزایش داشتهاند .نتایج تحلیل
کوواریانس نشان داد که آماره در پیشآزمون و گروه معنیدار است .میزان این تأثیر «معنادار
بودن عملی»  7/32بوده است؛ یعنی  32درصد کل واریانس یا تفاوتهای فردی در پیشرفت
تحصیلی شرکتکنندگان با آموزش بهوسیله مدل طراحی آموزشی تغییر کرده است .نتایج
بررسی این فرضیه با بخشی از نتایج پژوهش روونهورن و جانسن ( ،)1720مانوئل فرناندز
( ،)1720رامیا ،اسکوالرومدهاماتی ( ،)1720جورج مارتین گاتیرز و همکاران (،)1722
جورج باکا و همکاران ( ،)1722جسیکا سالمون و جولیان نیان ( ،)1729سریو (،)1729
مهادزیر و فونگ ،)1729( ،گاویش و همکاران ( ،)1729چنگ و تسای ( ،)1729مت بوار و
همکاران ( ،)1729محمت کسیما ،یاسین ازارا ( ،)1721پاول بدر ( ،)1721خاک نژاد
( ،)2939احمدی گل و رستگارپور (( ،)2939زارع و همکاران ( ،)2932مهدوی و امیر
تیموری ( )2937همسو بود.
در حال حاضر تکنولوژیهای جدید وارد شده در حوزة آموزش ،گستره وسیعی از
روشهای یادگیری و مهارت آموزشی مؤثر بر زندگی فراگیران را ایجاد نموده است و یکی
از بیشترین روشهای کاربردی آن آموزش الکترونیکی است (امانزاده بنه و نعماناف،
 .)2939انگیزه یادگیری فعال ،به هرگونه فرآیندی گفته میشود که بهخودیخود از سوی
فراگیر ،فعاالنه و برای حفظ رفتار یادگیری اعمال میشود .بعضی نیز معتقدند مشارکت فعال
در امر یادگیری تعامل دوسویه معلم و دانشآموز و همچنین ،ایجاد انگیزه پیشرفت تحصیلی
و تنوع آموزشی میشود( .نوروزی و همکاران .)2939 ،یکی از تکنولوژیها که میتواند در
فرایند یادگیری بسیار مفید باشد واقعیت افزوده است ترکیبی از دنیای واقعی با اضافه شدن
محتوای دیجیتال .واقعیت افزوده بهتدریج در حال کسب محبوبیت در اجتماعات آموزشی
است و بهعنوان یکی از تکنولوژیهای آموزشی نوظهور موردتوجه واقع شده است .نتایج
برخی تحقیقات در حیطه واقعیت افزوده ،حکایت از اثرگذاری این تکنولوژی نوظهور ،در
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ایجاد تعامل بیشتر و همچنین فعالسازی ،رضایت و شناخت رسانهها توسط دانشآموزان در
حین یادگیری دارد .این تکنولوژی امکاناتی را بـا خـود بـه همراه دارد کـه میتوانـد در
یادگیری و همچنین طراحی محیطهای آموزشی بهکاربرده شود (میر معینی و همکاران
.)2939
درنهایت باید گفت مربیان حرفهای همیشه در تالشاند بین برنامه درسی و نیازهای
یادگیرندگان نوعی تعادل به وجود بیاورند و این تعادل بهواسطه طراحی آموزشی مؤثر قابل
وصول است .در این راستا واقعیت افزوده فرصتهای یادگیری متعددی را به ارمغان میآورد

و به چالش "علم برای همه" ،یعنی ارائه فرصتهای آموزشی علمی متناسب با جمعیتهای
متنوع و ناهمگن ،کمک میکند .برخالف محیطهای مجازی که بهطور کامل ،کاربران را
در یک دنیای مجازی غرق میکنند واقعیت افزوده ،دنیای واقعی را با مؤلفههای تولید شده
کامپیوتری مصنوعی (ساختگی) ترکیب میکند .ترکیب اطالعات واقعی و مجازی ،بهعنوان
یک نوع جدید از تجربه کاربری انجامشده ،تأثیر مثبت در انگیزش ذاتی و همچنین یادگیری
شناختی دانش آموزان ،بهویژه دانش آموزان کمتجربه را نشان داده است .بهاینترتیب،
میتوان به حفظ اثربخشی آموزشی کمک کرد (میر معینی و همکاران .)2939 ،واقعیت
افزوده میتواند میزان درگیری حواس کاربران را در جهات مختلف تحت تأثیر قرار داده و
بهتبع آن موجب افزایش حس حضور در آنها شود( .جعفری سیسی و همکاران)2939 ،
نظامهای تعلیم و تربیت امروزی در قیاس با نظامهای آموزشی گذشته ،ناگزیر هستند با دامنه
گستردهای از مسائل مقابله کنند .برخی اوقات رفع این مشکالت و پیدا کردن راهحل مسائل
با استفاده از شیوهها ،ابزارها و روشهای قدیمی به علت اینکه موردانتقاد قرارگرفتهاند،
امکانپذیر نیست (کاکیر .)1721،در حوزههای آموزشی ،واقعیت افزوده ،دانش آموزان را
قادر میسازد با افزایش خالقیت خود بدون ترس از خطرات و هزینههای تولید ،کار کنند
(بلتسیس و مک کاالم .)1729 ،2با این روش دانشآموز میتواند تصویری از یک نتیجه
نهایی را در یک فضای واقعی ،بدون نیاز به تکمیل فرایند تولید فیزیکی نمایش دهد تجربهای
بیخطر که بهطور قابلمالحظهای باعث شد مشکل اجرای پروژهها که با انواع دالیل کاهش
قابلمالحظهای باشد .از طریق این تکنولوژی دوباره توسعه یابد .تالش نهادها بر ارائه
محصوالت و آموزشهایی است که آنها کیفیت آموزشی را به باالترین سطح افزایش
1. Boletsis & McCallum
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خواهند داد .تولید ابزار و وسایل کمکآموزشی هدف اصلی تولیدکنندگان نیست بلکه
هدف نهایی تمرکز بر روی بهبود نتایج یادگیرندگان در طول فرآیند آموزشی است که در
آن مشارکت دارند( .فرناندز.)1720 ،

 محدودیتهای پژوهش
دراین پژوهش محدودیتهای ساختاری و فیزیکی برای اجرای نرمافزاروجود داشت و

از نمونه در دسترس بهجای نمونه تصادفی استفاده شدو دسترسی به منابع در زمینه واقعیت
افزوده بسیار اندک بود.
پیشنهادهای پژوهشی
با توجه به اینکه این پژوهش در شهر کوچک اندیشه  ،در درس زیست شناسی انجام شده
است ،پیشنهاد میگردد در شهرهای بزرگتر و با امکانات بیشتر و در دروس دیگرنیز انجام
شود.همچنین با توجه به اینکه پژوهش در مدرسه و آموزشی رسمی انجامشده پیشنهاد
میگردد در نظام آموزش عالی در دروسی که قابلیت آن را دارند ،نیز انجام پذیرد.

منابع
احمدی گل ،جعفر و رستگارپور ،حسن .)2932( .تأثیر الگوی طراحی آموزشی مریل و ا
دی دی آی ای بر یادگیری و یادداری درس اپیدمیولوژی دانشجویان دانشگاه علوم
پزشکی تهران ،مجله پژوهشهای تربیتی.292-220 ،91،
بورقانی فراهانی ،المیرا و فتوحی ،فرانک .)2939( .واقعیت افزوده در تلفنهای هوشمند
اپلیکیشن ها ،چالشها و مسیر آینده ،اولین همایش ملی پژوهشهای مهندسی رایانه،
تهران ،مرکز توسعه پایدار علم و صنعت فرزین.
بهشتی راد ،محمد؛ حسینی ،سیدجمال و سخاوت ،یونس .)2932( .بررسی و مقایسه تجربه
کاربری کنترلکنندههای بصری و حرکتی در بازیهای واقعیت افزوده مبتنی بر
تلفنهای هوشمند ،دومین کنفرانس ملی بازیهای رایانهای؛ فرصتها و چالشها،
اصفهان ،دانشگاه اصفهان  -بنیاد ملی بازیهای رایانهای.
جعفری سیسی ،میالد؛ ساکیان محمدی ،حسام؛ پیربابایی ،عرفان و علیزاده اشرفی ،بهنام.
( .)2939بررسی قابلیت فنآوری واقعیت افزوده در توانمندسازی و بازیوارسازی
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محتوای کتب درسی از طریق شبیهسازی تعاملی محتوا ،کنفرانس تحقیقات بازیهای
دیجیتال؛ گرایشها ،فناوریها و کاربردها ،تهران ،بنیاد ملی بازیهای رایانه ای-
دانشگاه علم و صنعت ایران.
حسینی نسب ،سید داوود و لطف الهی ،مهری .)2939( .بررسی اثربخشی تکنیک خالقیت
بر پیشرفت تحصیلی درس مطالعات اجتماعی در دانش آموزان دختر سال اول متوسطه

ناحیه دو تبریز ،نشریه علمی –پژوهشی آموزش و ارزشیابی.90-19 ،10 ،

خاک نژاد ،حسین .)2939( .پایان نامه کارشناسی ارشد تأثیر چندرسانهای آموزشی مبتنی بر
الگوی طراحی آموزشی مریل بر یادگیری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
در درس کار و فناوری پایه هفتم ،دانشگاه عالمه طباطبایی.
خالقی ،علی و افراسیابی ،آزاده .)2932( .واقعیت افزوده و تأثیر آن بر آموزش» ،اولین
همایش بینالمللی نوآوری و تحقیق در هنر و علوم انسانی ،استانبول ،موسسه سفیران
فرهنگی مبین.
دارابی ،سلمان؛ نیستانی ،محمدرضا و میرزاییفر ،داود .)2931( .بررسی مقایسهای میزان
کاربست مؤلفههای برنامهریزی استراتژی کد (توسعه پایدار) آموزشوپرورش
شهرهای اصفهان و کرمانشاه ،دو فصلنامه مطالعات برنامهریزی آموزشی-272،)2(1،
.299
زارعی زوارکی ،اسمعیل .)2937( .طراحی آموزشی و محیطهای یادگیری با رویکرد
تلفیقی :نقدی بر مدلهای پیشین و ارائه مدلی نوین در این زمینه ،فصلنامه روانشناسی
تربیتی.21-10،)1(12،
زارعی ،حسین؛ سخاوت ،یونس و روحی ،صمد .)2932( .افزایش حس غوطهوری در
بازیهای مبتنی بر تلفنهای هوشمند با استفاده از واقعیت افزوده» ،اولین کنفرانس ملی
بازیهای رایانهای ،فرصتها و چالشها ،اصفهان ،بنیاد ملی بازیهای رایانهای،
دانشگاه اصفهان.
سیف ،علی اکبر .)2939( .روانشناسی پرورشی نوین :روانشناسی یادگیری و آموزش ،چاپ
 .1تهران ،نشر دوران.
شعبانی ،حسن .)2932( .روش تدریس پیشرفته .چاپ  ،3تهران ،انتشارات سمت.
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غفاری ،عباس؛ نعمانی ،پوریا؛ فالح ،جالل و جعفرزاده رومیانی ،پوریا .)2932( .طراحی
کاربرد آموزش حروف الفبای انگلیسی با استفاده از بازی واقعیت افزوده کودکان 2
الی  1سال ،دومین کنفرانس ملی بازیهای رایانهای؛ فرصتها و چالشها ،اصفهان،
دانشگاه اصفهان  -بنیاد ملی بازیهای رایانهای.
کاجی اصفهانی ،صالح؛ مدنی ،رامین و راستی ،جواد .)2932( .بررسی کاربرد فناوری
واقعیت افزوده جهت ارائه الگوی طراحی عوامل کالبدی -فضایی ،دومین کنفرانس
ملی بازیهای رایانهای؛ فرصتها و چالشها
مهدوی ،محمدرضا و امیرتیموری ،محمدحسن .)2937( .بررسی تأثیر استفاده از الگوی
طراحی آموزشی مریل بر میزان یادگیری و انگیزه پیشرفت در درس زیستشناسی سال
اول دبیرستان ،فصلنامه اندیشههای تازه در علوم تربیتی.221-222،)1(9،
مهدوی ،محمدرضا و امیرتیموری ،محمدحسن .)2937( .بررسی تأثیر استفاده از الگوی
طراحی آموزشی مریل (نظریه نمایش اجزاء) بر میزان یادگیری و یادداری در درس
زیست شناسی سال اول دبیرستان» ،فصلنامه روانشناسی تربیت.)17(0،
میرمعینی ،سمیه سادات؛ بالغیزاده ،سوسن و عسگری ،افسانه .)2939( .واقعیت افزوده و نقش
آن در آموزش ریاضیات» ،کنفرانس پانزدهم آموزش ریاضی ایران.)2772( 1،
نوروزی ،داریوش و رضوی ،سید عباس .)2932( .مبانی طراحی آموزشی ،چاپ ششم،
تهران ،سمت.
نوروزی ،داریوش؛ ضامنی ،فرشید و شرف زاده ،سهیال .)2939( .تأثیر بهکارگیری نرمافزار
آموزشی بر یادگیری فعال دانش آموزان در درس ریاضی (با رویکرد ساختن گرایی)،
فصلنامه فناوری اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتی.2- 19،)9(2،
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