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Abstract: New teaching methods based on new technologies such as Augmented 

Reality seek to provide opportunities for transferring information, improving learning 

and reducing learning problems. The purpose of the present study was to determine the 

effect of augmented reality training on learning, retention and cognitive load in biology 

lessons. The research method was semi experimental with pretest-posttest design with 

control group. The statistical population consisted of all 10th grade female students in 

Arak city Based on the conditions and facilities, two schools were randomly selected 

Arak City One and Two Education District , and the method of replacement of classes 

in experimental and control group was random. Academic achievement test was used 

to measure learning and retention and Pass and Van Merinbauer rating scales were used 

to measure cognitive load. Data were analyzed using analysis of covariance and 

repeated measures. Findings showed that learning and retention of augmented reality 

group were significantly more than those trained in traditional way. Other findings 

showed a significant decrease in external cognitive load in the augmented reality group 

compared to the control group. Based on the findings, it can be concluded that the 

correct use of augmented reality in the learning environment allows users to have 

Effective learning and less forgetting. Therefore, it is recommended to use the 

potentials of this technology in teaching different courses. 
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 مقدمه

عات است.   الکنیم عصر اط ای که در آن زندگی می دوره      

 هتای زنتدگی را دگرگتکن کترده     این مسئله بسیاری از عرصه

یکتی از ممترترین   (  ۱۳۹۳ فروغی نیتا و ستیدمیرزارکر  اس. )

هایی که تأثیر فناوری در آن انکار نشدنی است.  بشت     حکزه

عات و ارتباطتات   الآمکزش اس.  درواقع اسرفاده از فناوری اط

عتتات و النتتتاد دوره یدیتتدی از آمتتکزش استت.  فنتتاوری اط 

هتتای  ارتباطتات  اگوتتکی فکتری آمتتکزش را دگرگتکن و متتد    

هتای یدیتدی نیت      تر کرده و شتیکه  مکیکد آمکزشی را غنی

های آمکزش مبرنتی بتر    ؛ این مدگما ویژگینتکده اس. ایجاد 

د آمکزش و های یدی گذارند و شیکه فناوری را به اشرراک می

کننتد کته در آن  یادگیرنتده ن ت       یادگیری را ریشنماد متی 

رذیر و  فعاگی داشره و بر یادگیری خکد راهبر  مسر ل  انعطاف

  اگلمتتی و یریتتا صتتنایعی فتتر )تعامتتل کننتتده تأکیتتد دارد 

های یدید در  ریشرف. سریع فناوری باعث ریشرف.. (۱۳۸۸

ا ایجتاد متی   وقکع ریشرف.  ایتن ستلا  ر   .شده اس.  آمکزش

؟ کند که آیا این فناوری ها متکن اس. کارآمد باشند یا خیتر 

اس. که بته طتکر    یدید  یکی از فناوری های  واقعی. اف وده

و در مکرد کتارایی آن   گسررده مکرد اسرفاده قرار گرفره اس.

 نورانی ویکد دارد 

در   کاد تکماس تکسطبار اوگین برای  اف ودهواقعی. ح الصطا

)مکنی و گتیککس شدمطرح  بکیینگشرک. در و  ۱۹۹۱سا  

 شتی  کته  اس. یدید تعاملی روش اف وده یک واقعی.(20۱4

 یتک یتا  و بعدی  دوتصکیر  یکیا مرن  یکتکاند  می) مجازی

 متی  اضتافه واقعی  درنگبالتصکیر به را  (باشدبعدی  سهمد  

اف وده به مفمتک    واقعی.(  20۱۱ان بِنبِلکاسم  و هتکارکند )

باشد  کاربر می ترکیب مفاهیم مجازی با دنیای واقعی ریرامکن

اف وده شده  منجر به اف ای  درک  ای که این مفاهیم به گکنه

واقعیت. افت وده    شکد  اش می و فمم کاربر از محیط ریرامکنی

باشد  یعنتی  ییت ی را بته دنیتای      تکتیل کننده واقعی. می

تکان آن را بتین واقعیت.    کند و هتچنین می ی اضافه میواقع

 واقعیت.   (۱۹۹7 )آزومتا  مجازی و دنیای واقعی در نظر گرف.

 کتک محیط ریرامکن  از فرد درک و دان  اف ای  به اف وده

 فایتل هتای   ماننتد  دیجیرتاگی  داده هتای  بتر  عالوه و می کند

یت   ن بکیتایی  حری اطالعات مرنی  اطالعات و صکتی ویدیکیی 

شتکند)یکن    ترکیتب  واقعتی  دنیتای  از افراد درک با می تکانند

 ( 20۱۱ یکآن یانگ و یانسکن 

به عنکان یک فناوری تعریا می شکد کته در    واقعی. اف وده

آن دنیای واقعی و تصاویر مجتازی بتا یکتدیور مشلتک  متی      

و تعامتل در زمتان واقعتی تنتتین متی شتکد )آزومتا         شکند

 مشرلتا  انتکاع  از اسرفاده با اس. متکن فناوری این ( ۱۹۹7

 دسترواه    ها تاپ گپ   رومی ی های رایانه مانند ها آوری فن

 ستتازی ریتتاده هکشتتتند هتتای تلفتتن و حتتتل قابتتل هتتای

 بتا  شتده  ایجاد های برنامه  (20۱2شکد)کیرنر  ریس و کیرنر 

 بعتدی   سه اشیاء از اسرفاده امکان  واقعی. اف وده از اسرفاده

 و یداگانته  بطتکر  را ها انیتیشن و ها فیلم   بعدی دو تصاویر

 ( 20۱۳ و هتکاران وانگ) کند می فراهم هت مان

عبارتنتد   افت وده  واقعی. سیسرم یک برای اصلی ویژگی سه

 در رتذیری  تعامتل  -2مجازی  و واقعی دنیای ترکیب -۱از : 

نکرته قابتل   بعد   سه در دادن نشان و ثب. -۳واقعی   دنیای

قعی. اف وده محدود به صفحه نتتای   تکیه این اس. که وا

خاصی مانند صفحه نتای  سربند نیس. و ایتن فنتاوری از   

صفحه نتای  های نکری و دسری ماننتد تلفتن هتتراه نیت      

هتای یشتتویر    در این میان با ریشترف.  اسرفاده می کند 

های تکگید کم و سمکگ.  های هتراه و هتچنین ه ینه تلفن

باشتد   تری برختکردار متی  البی. بااسرفاده  این اب ار از محبک

های  امروزه  بسیاری از برنامه(   20۱0ون کروگن و رکگتن )

 هکشتتند اراهته متی   ه های هترا واقعی. اف وده روی گکشی

های تلفن هتراه با داشرن امکانتاتی از یتلته    شکند  گکشی

و  (GPS) هتای گکنتاگکن و مرنتکع و یتی رتی اس      حسور

 بسرر مناسبی برای ریاده  های تعبیه شده هتچنین دوربین

تلفتن  مبرنی بر واقعی. اف وده   سازی این تکنکگکژی هسرند
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فرصت. هتای   ( mobile augmented reality) هتتراه  

آمکزشی ارزشتندی را اراهه می دهد و به طکر قابل تتکیمی  

یتذابی. فرآینتد   افت ای   بمبکد محیط یتادگیری و  مکیب 

بتا  ه تلفتن هتتراه    واقعیت. افت ود  می شکد  ادغا  یادگیری 

از تجربته را بترای فراگیتران     ییدید محیط یادگیری سطح

بشصکص در حکزه هایی که متکتن است. محتدودی. هتای     

خاص ویکد داشره باشتد  فتراهم   برای یادگیری سکژه های 

 (  20۱۳  )آگبرت  فکگرا اسکافس  برندز  وون یان می آورد

ر مناستب  تلفن هتراه  بته طتک  مبرنی بر واقعی. اف وده اگر 

در  را ایازه متی دهتد تتا مکضتکع    به کاربران اسرفاده شکد  

)دیتده   و در روند یادگیری خکد دخاگ. کننتد  دس. بویرند

 واقعی. افت وده  یادگیری محیطمای   این بر (  عالوه200۹

 به را بعدی دو اشیاء تا دهند می آمکزان دان  به را فرصری

 تج یته  به   (20۱۳ هتکاران وو و) ببینند بعدی سه صکرت

 طریت   از یتادگیری  و مشرلا های دیدگاه از اشیاء تحلیل و

 و تتر  داهتتی  یتادگیری  یتک    ترتیب این به  تجربه بپردازند

رخ می دهد)ین و هتکاران  تر فعا  آمکزان دان  با ملثرتر

؛ وو و هتکتتاران  20۱۳  ؛  وویسیککستتکی و ستتالری20۱۱

20۱۳  ) 

ن دروس رشتره  درس زیس. شناستی یکتی از اساستی تتری    

علک  تجربی اس. که تاثیر بست ایی در زنتدگی افتراد دارد و    

بش  ممتی از برنامه نظا  های آمکزشی اس.  با این وصا 

رژوه  ها نشان می دهد که فراگیران فاقد فمم منستجم و  

بلند مدت از محرکای علم هسرند و تکانایی بسیار کتی برای 

و  کردنکقتابی  ویستی کمتره   کاربرد دانسره های ختکد دارند) 

  (۱۳۹4 فرهادی

از نظر بیشرر دبیران در محرکای کراب های درستی زیست.   

شناستتتی بتتته ماهیتتت. یادگیرنتتتده کترتتتر تکیتتته شتتتده 

اس. هتچنین زیاد بتکدن حجتم محرتکا  کتم بتکدن زمتان       

آمکزش و ناکافی بکدن اطالعات قبلی دان  آمکزان از یتله 

مشکالت اصلی در امر تدریس این کراب اس.)اثنی عشری  

( ینین نارسایی مربتک   ۱۳۸5 هتکاران و نیاحاییان ن ل از

به این اس. که به آمکزش علک  بته عنتکان شتیکه ای بترای     

انر ا  دان  نوریستره متی شتکد و یادگیرنتده را منفعتل و      

دریاف. کننده اطالعات می دانند  که ایتن روش تتدریس از   

یمات مشرلا مکرد انر اد قرار گرفره شده اس. و منر تدان  

ن  در فرایندی فعا  تکسط فراگیر بایتد  بر این باورند که دا

 ( ۱۳۹4فرهادی  کردنکقابی   کمره  ساخره شکد)ویسی

برنامه های درسی مدارس معتکال در کالس ها یا ساگن های 

ستشنرانی اراهته متتی شتکد کته بشتت  ب رگتی از تجربیتتات      

)مک کاستکی و   یادگیری دان  آمکزان را تشکیل می دهند

  کتبکد وق. در کالس ها (2005؛ گانویلی 2005هتکاران 

باعث می شتکد معلتتان در زمتانی ککتتاه  محرتکا و دانت        

فشرده را اراهه دهند و هتین امر باعث دشکاری هایی بترای  

دان  آمکزان برای درک مکضکعات و انر ا  قطعتات یدیتد   

اطالعتات و دانتت  آنمتا بتته حافظته  بلنتتد متدت آنمتتا متتی     

یتتتاگی و ؛ 20۱4؛ دویستتی تکتتتا   20۱0شتتکد)گانویلی 

( و از آنجایی که یرفی. شتناخری محتدود   20۱5هتکاران 

 از محتدودی  تتکان تنمتا تعتداد   متی  آن واحتد   است. و در 

( ایتن  200۹نتاییم )کاگیکگا  رردازش را اطالعاتی واحدهای

 امر مکیب اف ای  بار شناخری در دان  آمکزان می گردد 

 زشرردا هنوا  در که باری می ان به شناخری  بار اصطالح

 تا آیدمی وارد ککتاه مدت یا فعا  یحافظه روی بر اطالعات

 درازمدت یحافظه در یای دهی برای را اطالعات آن برکاند

 رردازش برای ذهنی تالش دارد  این کند  اشاره رم گذاری

( در 20۱4هکارد  و )کاگئی نامیممی شناخری بار را اطالعات

 هنوا  که دارد باری می ان به اشاره بارشناخری  واقع مفمک 

-می تحتیل این حافظه بر فعا   یحافظه به اطالعات ورود

معنتای   بته  شتناخری   بتار  هتچنتین   ( 20۱۱)سکهلر گردد

-فعاگی. انجا  برای که اس. فعا  یحافظه نیاز مکرد منابع

 متلالا  مشتش   هتای مکقعیت.  در ختاص  شتناخری  هتای 

 رودکتار متی   یتادگیری بته   ویتایا  یا آمکزشی رویدادهای

https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=193606
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=51714
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=53939
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طکر کلی  نظریته بارشتناخری بتر ایتن      به ( 200۹ )کاگیکگا

مطلب تأکیتد دارد کته وقرتی در یتک تکلیتا یتادگیری از       

 شکد  یتادگیری مشرتل متی    می یرفی. حافظه فعا  تجاوز

هتای یتادگیری    بنابراین  محیط(  20۱0 گردد )دی یکنگ

تکانند بارشناخری را تح.  تأثیر قرار دهنتد و آن را بته    می

تکاننتد   های مشرلا تغییر دهند و ایتن تغییترات متی    روش

فترد   و یتادداری  اثرات مرفاوتی بتر درک  تفکتر و یتادگیری   

  ( 200۹ و هتکاران  داشره باشند)اشنکت 

کنتد کته    ظریه بار شناخری ایتن استردال  را مطترح متی    ن

هتتای آمکزشتتی ستتنری  محتتدودیرمای  بستتیاری از تکنیتتک

 قی  مد نظر قترار نتداده  شناخری انسان را به طکر د ساخرار

اند  یکن آنما به طکر غیر ضروری حافظه فعا  یادگیرنده را 

( بنتابراین در  200۹ اشتنکت   فریت  و هتکرت    )کننتد   رر متی 

آمکزش باید محدودیرمای حافظته فعتا    انرشاب روش های 

که  تاکید گرددو بر ضرورت این مطلب  گرفره شکد  در نظر

ای اصتک  عتلتی اصتلی    تکنیکمای آمکزشتی بایتد در راستر   

  و هتکتاران  ری ی شکند )راس  سیسرم شناخری انسان طرح

 ( 20۱۱؛ سکهلر و هتکاران 20۱0

در درس زیس. شناسی و خصکصا بش  آناتکمی بته دگیتل   

ریچیدگی مکضکع و انر اعی بکدن محرکا و ف دان مد  دقی  

و تعداد زیتاد دانت  آمتکزان و کتبتکد وقت. در        سه بعدی

زشی  اسرفاده از روش های مشرلا نکآورانته  کالس های آمک

و فناورانتته از یتلتته یتتادگیری مستتر ل  مستتاگه محتتکر و    

یادگیری مبرنتی برکتامپیکتر و تلفتن هتتراه  بترای بمبتکد       

یادگیری و کارایی حافظه ریشنماد متی شتکد)مک کیتکن و    

؛ یانستتتکن و 20۱۱ ؛ آدامتتت  و ویلستتتکن200۳هتکتتتاران 

استرفاده از روش هتایی کته    ( در این رابطه  20۱2هتکاران 

برای آمکزش آناتکمی امکان تجسم سازی را فراهم می کند  

در طک  زمان  ارزشی گستررده ای بته دست. آورده است.      

اهتی. تجسم سازی برای آمتکزش آنتاتکمی باعتث شتده از     

شبیه سازی های تعاملی مد  های سه بعدی  انیتیشن هتا  

بترای نتتای  و   و فیلم ها و دیور محرکای  یند رستانه ای  

 آمکزش رکیا و قابل تجسم  ساخرار آناتکمیک اسرفاده شکد 

و تتدریس   یتادگیری  – های یاددهی حث از روشاز سکیی ب

اساستی و   معلتان در کتالس هتای درس  یکتی از مباحتث    

اصکگی درحکزه تعلیم و تربی. است. کته تکیته بستیاری از     

برنامتته ریتت ی درستتی و   .   مرشصصتتان تعلتتیم و تربیتت  

)شتعبانی   کترده است.    بناسی تربیری را به خکد یلت روانش

  از نکع یمره بتته روش های سنری تدریس  اساسا  .(۱۳۹۱

که در آن فعاگی. های دان  و یادگیری تکسط  اس.  یمره

معلم تنظیم و انر ا  داده می شکد )دی فریراس و هتکاران 

عالوه بر این  برختکرد یادگیرنتدگان بتا     ( 20۱0  گیک 20۱0

یادگیری نی  غیر فعا  و منفعالنه اس. )یتک و یتن   مطاگب 

(  اگر یه گتاهی اوقتات ایتن    20۱2 ؛ هانگ  وو و ین200۹

روش های تدریس مکیکد مکثر هسرند  اما عالقه مندان بته  

آمکزش و رژوهشوران به دنبا  معرفی شیکه های مفیتد تتر   

بتترای بمبتتکد تجربیتتات آمکزشتتی و یتتادگیری یادگیرنتتدگان 

(  امتتروزه روش هتتای 20۱۳  ن و هتکتتارانهستترند)نینکاری

ای دان  آمکزان را ت کیت.  فعا  تدریس که برکاند فعاگی. ه

و یادگیری را به یک یریان دو سکیه تبدیل کند  از اهتیت.  

معلتم بیشترر در   هتا  روش  ای برخکردار اس.  در ایتن  ویژه 

هتای مناستب    ن   تسمیل کننده و ایجتاد کننتده فرصت.   

ده و ستازگاری بیشترری  متی تکانتد     برای یادگیری یاهر ش

 ( ۱۳۹6سلیتانی  و ایجاد کند)قره خانی

 کته  است.  شتده  ایمتار    ادبیات رژوه  های مشرلتا  در 

 فرآینتد  بته  ممتتی  کتتک هتای   واقعی. اف وده های برنامه

متکرد در   در ایتن  تح ی تات  حتا    ایتن  با  کند می آمکزش

 گ؛ وو وی دیت 20۱۱ مارتین وی دیتگ  ) اس. اوگیه مراحل

(   تحتک   20۱4 ؛ ن ل از  ککیکک  یلتاز و کککرتاس 20۱۳

در آمکزش و یادگیری ناشی از فنتاوری مطتئنتا فرصترمای    

یاگبی را برای طراحتی محتیط یتادگیری واقعتی   معربتر        

یذاب و بسیار سرگر  کننده فتراهم  متی کنتد )کرکلتی و     
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(  عتالوه بتر ایتن  مح  تان دریافرته انتد کته        2004 کرکلی

شه یک وعتده بت رب بترای افت ای  مشتارک.      فناوری هتی

دان  آمکزان و سطح درک محرکای آمکزشی داشتره است.   

   دی ستیرو  ایبتازی  و کلتکس   20۱۳)نینکارین و هتکتاران  

20۱2 ) 

آمتکزش و   هتای  زمینه درواقعی. اف وده  فناوری ادغا  برای

نیاز بته رتژوه  هتای تجربتی        بررسی اثر بش  بکدن آن

 در بایتد   واقعیت. افت وده   های برنامه   اساس این بر  اس. 

 بتر  عالوه  بررسی گردد تحصیلی مشرلا سطکح و ها زمینه

 مرغیرهتا  ایتن  بتین  روابط و مشرلا مرغیرهای بررسی   این

 مشرلتا  هتای  زمینته  درواقعی. اف وده  آوری فن آن در که

 بته  را ممتتی  هتای  داده تکانتد  می اس. شده ادغا  آمکزش

؛ ن تتل از  20۱۳ و هتکتتاران نکتتاتس)و دهتتد اراهتته مح  تتان

 ( 20۱4 ککیکک  یلتاز و کککراس

در ارتبا  با فناوری واقعی. افت وده تح ی تاتی ینتد انجتا      

شده اس. که از یتله آنما می تکان به تح ی ات ذیل اشاره 

 نتکد:

( در رژوه  خکد نشان 20۱6ککیکک  کاراکین و گکگراش)

واقعیت.   کتاربردی  هتای  دادند  که  بمر ه گیریتی از برنامته  

باالتریی را بترای   هتراه در حاگیکه دسراوردهای اف وده تلفن

آنما کاستره است.     شناخری فراگیران به هتراه داشره از بار

( در رژوهشی این گکنته نریجته گیتری    20۱7آییر و آییر)

 تا کند می کتک آمکزان دان  به اف وده واقعی.نتکدند که 

 ین و هتکتارن   بویرند بدس. را یادگیری کنرر  خکدشان

(در 20۱۸؛ تکرتکز و هتکتاران   20۱7 مارو و هتکاران 20۱7

بترای یتادگیری    تح ی اتی نشان دادند کته واقعیت. افت وده   

مکثر ردیده هایی که در دنیای واقعتی امکتان دسررستی بته     

 یهتا  نیماشت انما برای دان  آمکزان م تدور نیست. ماننتد    

؛ یتا   انستان  یاندا  هتا  ییفنا یکربندیر اینجک    یکیمکان

بدون یک دسرواه تشصصی دیده نتی شکند و یا مکضتکعات  

یی   بسیار ملتر ایتیش یساخرارها  یاشکا  هندسانر اعی 

 ثتر اس.   

( در رژوهشتی نشتان دادنتد علیترغم     20۱۹باسا و هتکارن)

اینکه از ب رگررین م ی. های واقعی. افت وده در آمتکزش و   

در دانت  آمتکزان است.؛ امتا کترتر       ررورش ایجتاد انویت ه  

تح ی ی تاثیر کاربرد واقعی. افت وده را متکرد ارزیتابی قترار     

داده اس.  این مح  ین ثابت. نتتکدن کته کتاربرد واقعیت.      

اف وده در حرفه آمکزی می تکاند زمینه رشد تکیه  اهتی.   

ران ایجاد نتاید   هین   اعرتاد به نفس و رضای. را در فراگی

در رژوهشتتی  بتته منظتتکر آشناستتازی  (20۱۹ر)بتتاتنر و راکتت

از  اتکماتیک صنعری ریچیده های کاربران با عتلکرد سیسرم

واقعی. اف وده بمره گیریی نتکدند؛ نریجه تح ی  آنما نشان 

داد که کاربرد واقعی. اف وده زمینه درک بمرتر و تجربته ی   

بمرر سیسترم هتای خکدکتار را بته هتتراه دارد  رارتادورکگک       

با به کارگیریی واقعی. اف وده در آمتکزش ر شتکی   ( 20۱۹)

به این نریجه دس. یاف.  که اسرفاده از واقعی. مجتازی در  

تدریس به عنکان یک راه حتل ابرکتاری متکثر و م ترون بته      

صرفه اس. و به دانشجکیان این امکتان را متی دهتد تتا بته      

درک مسر یم و معنادار اهداف و نرایج یادگیریی دوره هتا و  

( 20۱۹ای عتلی دست. یابنتد  اگعت اوی و هتکتاران)    ممارتم

کاربرد فناوری واقعی. اف وده را روشی یدید به منظکر اراهه 

مطاگب به صتکرت سته بعتدی عنتکان نتتکده انتد  هانتگ و        

( در تح ی تتی نشتتان دادنتتد کتته کتتاربرد  20۱۹هتکتتاران )

فناوری واقعی. اف وده منجر به اف ای  هتکاری میان دان  

( در رژوهشتی  20۱۹دد   هیتک و هتکتاران)  آمکزان متی گتر  

 واقعیت.  فنتاوری  اینوکنه نریجه گیریی نتکدند کته ترکیتب  

 بستیار  امتری  یراحتی  آمکزش درسی های برنامه در اف وده

آمکزش  برای یکپاریه بسرر یک باید ابردا اما   اس. ضروری

   شکد ایجاد

تح ی ات انجا  شده در ارتبتا  بتا واقعیت. افت وده از یتک      

شانور آن اس. که کاربرد آن در نظا  های آمکزشتی  طرف ن
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در مسیر تح   اهداف قابل تامل اس. و از طرف دیور ف تر  

مطاگعاتی را در ارتبا  با نرایج کاربرد ایتن فنتاوری در دوره   

  گتذا در  ل از دانشواه را به تصکیر می کشتد های آمکزشی قب

این رژوه  هتر ینتد بستیار محتدود ستعی شتد  کتاربرد        

ی قبل اف وده را  در تح   اهداف نظا  آمکزش رست واقعی.

    از دانشواه را اثبات نتاید

بنابراین هدف رژوه  حاضر بررسی تاثیر واقعی. اف وده بتر  

یادگیری  یادداری و بار شتناخری دانت  آمتکزان در بشت      

آناتکمی)کلیتته  دستترواه گتتکارش و قلتتب( در درس زیستت.  

کستطه شتمر اراک   شناسی دان  آمکزان دخرر رایه دهتم مر 

 بکد  ۱۳۹7-۹۸در سا  تحصیلی  

 روش ها   مواد و 

است.   بتکده  آزمایشتی  نیته نکع از حاضر رژوه  روش     

دان  آمکزان دخرر  کلیۀ شامل حاضر رژوه  آماری یامعه

 ۱۳۹7-۹۸سا  تحصتیلی   در رایه دهم مرکسطه شمر اراک

بکد که از هتر دو ناحیته آمتکزش و رترورش بته تصتادف دو       

گتروه   در کتالس هتا   ه انرشاب شد و روش یایو ینیمدرس

 دو افتراد  بتکد  تعتداد   تصتادفی  و کنرر  به صکرت آزمای 

 و آزمای  در گروه نفر 2۸ که بکدند نفر 57 مجتکعا کالس

 طترح  هتتین استاس    بتر  بکدنتد   کنرتر   گروه در نفر 27

 گتروه  بتا  آزمتکن  رتس  - ری  آزمتکن  طرح نکع از رژوه 

 و یتادگیری  میت ان  سنج  یم. زمکنآ دو از بکد  کنرر  

 محرتکای  آزمتکن هتا   ایتن   شد اسرفاده ها آزمکدنی یادداری

 آزمتکن  رس  داد می رکش  را آمکزشی برنامه در شده اراهه

 و مفتاهیم  تعتداد   نظتر  از نیت   متکازی  شکل (یادداری)دو 

 بترای ( یادگیری)او  آزمکن رس سکاالت با سطکح یادگیری

 آزمتتکن از انر تتا  و ینتتتتر اثتتر حتتداقل رستتاندن  بتته

بکد  مکازی  ( یادداری)تأخیری آزمکن به( یادگیری)بالفاصله

 که دو هفره بعد از آزمکن یادگیری این آزمکن گرفره شد به

 تمیته  از رتس  آزمتکن   رتس  رایتایی  و روایتی  بررسی منظکر

اشتکاالت   و نتکاق   رفتع  منظتکر  بته  آزمتکن   رتس  سلاالت

زیست.   مرشصصتان  از نفتر  سته  دراخریار سلاالت احرتاگی 

زیست.   درس در و شمرستران  استران  سترگروه  ) شناستی  

 و گرفت.  رشره( قرار این مجرب دبیران از نفر دو و شناسی

 تأییتد  بته  آزمتکن  مکیکد  ستلاالت  اشکاالت تصحیح از رس

رایتایی   روش از ستلاالت   رایتایی  تعیتین  برای و  رسید آنان

 آن اییرایت  ضتریب  و شتد  استرفاده ( کرونبتاخ  آگفای)درونی

  آمد دس. به 7۹/0

 دریه بندی م یاس یم. اندازه گیری می ان بارشناخری از

 کم( بسیار ذهنی )تالش ۱ از دریه ای ۹ آیرتی تک ذهنی

ون  و رتاس  وستیله  بته  کته  بستیارزیاد(  ذهنی )تالش ۹تا  

مرینبتکهر   و رتاس  مطاگعه شد  در ( اسرفاده۱۹۹۳مرینبکهر )

 بتار  یتاس انتدازه گیتری   م  آگفتای کرانبتاخ   ( می ان۱۹۹4)

گتت ارش شتتده استت.  در رتتژوه  زارع    ۸2/0 شتتناخری

 ( هتستانی ۱۳۹۱) و محبتکبی  سرمدی  فتردان    فینتی  

و  ۸6/0کرانبتاخ   آگفای طری  از شناخری بار م یاس درونی

در رژوه  )احدی و  اس.  شده گ ارش ۸6/0اعربار بازیابی 

نبتاخ  (  رایایی ررسشنامه از روش آگفتای کرو ۱۳۹۳سلیتانی

 اعربار حاضر رژوه  در به  دس. آمده اس.   70/0باالی 

به دست.   ۸۸/0  کرونباخ آگفای از اسرفاده با ررسشنامه این

شاخ   از رژوه  داده های تحلیل و تج یه منظکر به آمد 

 یم. معیار( و انحراف میانوین  آمارتکصیفی)فراوانی  های

و  دمرغیرهککواریانس ینت  تحلیل آزمکن از فرضیه ها بررسی

 شد  اندازه گیری مکرر اسرفاده

 هایافته

خالصه نرایج تکصتیفی مرغیرهتای رتژوه  در یتدو           

 به تفکیک گروه گ ارش شده اس.  ۱شتاره 
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 ميانگين و انحراف استاندارد متغيرهای پژوهش .1جدول

Table 1. Mean and standard deviation of research variables 

 انحراف استاندارد ميانگين دادتع گروه متغير

 بار شناختی

 4.15 9.61 28 واقعيت افزوده

 5.07 24.76 29 سنتی

 8.19 17.32 57 کل

 یادگيری

 1.16 18.77 28 واقعيت افزوده

 2.52 14.83 29 سنتی

 2.76 16.76 57 کل

 یاداری

 2.61 17.11 28 واقعيت افزوده

 3.48 10.93 29 سنتی

 4.12 13.96 57 کل

-رتس  آزمتکن  یرژوه  حاضر که از نکع ربا تکیه به اینکه 

هتا و بته منظتکر    داده لیتحل یبرا  بکد با یند گروهی آزمکن

ینتد   انسیت ککوار لیت از روش تحل آزمتکن   یکنرر  اثتر رت  

 ریت ز هایمفروضه دیبا لینکع تحل نیدر ا  اسرفاده شد رهیمرغ

  کترد  نتان یطتا بدست. آمتده   جیگردد تا برکان به نرا .یرعا

 -انسیوار یسمایماتر یهتسان یبررس ها این مفروضهاز  یکی

منظکر از آزمکن باکس استرفاده   نیباشد که بدیم انسیککوار

  =۱.۸5Fو  =0.0۸Pآزمتکن )   بترای نتترات رتس   شده اس.

آزمتکن   یمعنادار  انیم( محاسبه شد  =۱2.۱۹Box`sMو

کته   شتکد یگرفرته مت   جهیگذا نر  اس. شرریب 0.05باکس از 

  در ادامته  باشتند یمت  نتوت هها انسیککوار-انسیوار سیماتر

هتا از آزمتکن نرمتا     یم. بررسی مفروضه نرما  بتکدن داده 

Wilk test for -Shapiro) بکدن یندمرغیره شایپرو ویلک

Multivariate Normality  استترفاده شتتد کتته م تتدار)

( نشتان از نرمتا    =۱۱.2۹Mvwو  =0.42Pبدس. آمتده ) 

دو گروه در  انسیوار یهتون یبررس یبراده ها دارد  بکدن دا

 نکیگت  یهتا  انسیت وار یاز آزمتکن هتونت    آزمتکن مرحله رس

(Levene's Test for Equality of Variances) 

 =0.۱۱Pآماره آزمکن برای مرغیر بارشتناخری )   اسرفاده شد

( =4.2۱Fو  =0.0۸P( و برای مرغیر یتادگیری ) =2.55Fو 

-( بکد که نشتان متی  =4.54Fو  =0.06P)و مرغیر یادداری 

 دهد این مفروضه درمکرد مرغیر یادگیری ن ت  شتده است.    

 یهتوتکن  یریت مرغیند انسیارککو لیتحل وریمفروضه ممم د

 یالز  به ذکر اس. که آزمکن هتونت   اس. کنیرگرس بیضرا

  مرغیرهتای آزمتکن   یتعامتل رت    یت از طر کنیرگرس بیضرا

مکرد  )روش آمکزش( مسر ل ریو مرغ یادگیریو  بارشناخری

نتترات رتی    بتا   مرغیتر مستر ل   تعامتل   قرار گرف. یبررس

( و =0.50Fو  =0.۸۹Pبه ترتیتب برابتر بتا )    آزمکن مرغیرها

(0.۱6P=  ۱.۱2وF=   اس. که هیچکدا )و نتد معنادار نبکد 

-یمت  کنیرگرست  بیضرا یاز هتوکن یحاکنرایج بدس. آمده 

ه بتین مرغیرهتای   یم. بررسی مفروضته ویتکد رابطت     باشد

رژوه  از آزمکن بارتل. اسرفاده شتد  نرتایج نشتان داد کته     

هتبستتروی معنتتاداری بتتین مرغیرهتتای وابستتره ویتتکد دارد 

(40.00= Chi-Square  0.00۱وP =  ) بتتتا تکیتتته بتتته

 امکتان  ی ریمرغیند انسیوارکک لیتحل یهامفروضه یبرقرار

 ویکد داش.  یآزمکن آمار نیاسرفاده از ا

در ستطح   ی المبتدای ویلکت   عنت ی همربکط یریدمرغآماره ین

و   =0.00۱P) دار یمعنتت( =0.05α)درصتتد  ۹5 نتتانیاطت

۹۸.۹2F=   0.۱4وWilks' lambda =)  نیبتد   باشتد یمت 

بارشتناخری  یتادگیری و    ریت سته مرغ  یخطت  بیت ترک بیترت

 ریغمر از هتپراش ریسه مرغ یهاتفاوت لتعدی از یاداری رس

 جته ینر نیبنتابرا   اس. رفرهیرذ ریتاث )روش آمکزش( مسر ل

بته طتکر    یریت مرغینتد  انسیککوار لیکه تحلشکد گرفره می

 دهدینشان م لیتحل جینرا وریمعنادار اس. به عبارت د یکل

 وابستتره ریتتستته مرغ یخطتت بیتتبتتر ترک آمتتکزشکتته روش 

  مکثر بکده اس.)بارشناخری  یادگیری و یاداری( 
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بتکده و   معنتادار ککر متذ  یریمرغآزمکن یند نکهیبا تکیه به ا

 )روش آمتکزش(  مسر ل ریوابسره از مرغ ریمرغ یخط بیترک

مکضتکع   نیت ا یگتذا بعتد از آن بته بررست      است.  رفرهیاثر رذ

وابستره بته    یرهتا یهر کدا  از مرغ ایکه آ ررداخره شده اس.

بته  ؟ ریت خ ایاس.  رفرهیمسر ل اثر رذ ریطکر یداگانه از مرغ

 یهتا اسیت م ریت آزمتکن ز نترات رس نیانویم سهیمنظکر م ا

آزمتکن   یبعد از کنرر  اثر ربارشناخری  یادگیری و یاداری 

 تتک مرغیتره   انسیککوار لیتحلوهیدر دو گروه از آزمکن تج 

 اس.   اراهه شده 2آن در یدو   جیاسرفاده شد که نرا

 رهای پژوهشمتغيآزمون نمرات پس سهیجهت مقا متغيرهتک انسیکووار ليو تحل هیتجز جینتا. 2جدول

Table 2. Results of univariate analysis of covariance to compare post-test scores of research variables 

 توان F P 2η ميانگين مجذورات درجه آزادی منبع تغييرات زیرمقياس ها

 بار شناختی
 1.00 0.78 0.001 193.88 3241.17 1 گروه

 - - - - 16.17 53 خطا

 گيرییاد
 1.00 0.54 0.001 62.78 217.32 1 گروه

 - - - - 3.46 53 خطا

 یادداری
 1.00 0.59 0.001 77.37 534.14 1 گروه

 - - - - 6.90 53 خطا

نترات  نیانویم نیشکد ب یمشاهده م 2ینانچه از یدو  

آزمکن تفاوت  یبعد از حذف اثر ر شناخریبارآزمکن رس

 ۱۹۳.۸۸و  = 2η   0.00۱ P= ۸0.7) ویکد دارد یداریمعن

F = ) یبعد از حذف اثر ر یادگیری آزمکنرس نترات -

و  = 2η   0.00۱ P= 0.54) دار داردیآزمکن تفاوت معن

62.7۸ F = ) بعد  یادداریآزمکن نترات رس ینب هتچنین

  0.5۹) ویکد دارد یداریآزمکن تفاوت معن یاثر رحذف از 

=2η  0.00۱ P =  77.۳7و F = ) گف.  تکانیم به عبارتی

به طکر  بین دو روش واقعی. اف وده و روش سنری که 

در هر سه مرغیر بارشناخری  یادگیری و یادداری  یمعنادار

 تفاوت ویکد دارد در مرحله رس آزمکن 

 

 آزمون بنفرونی برای مقایسه ی ميانگين های متغيرهای وابسته در دو گروه سنتی و ارزش افزوده .3جدول

Table 3. Bonferroni's test to compare the means of dependent variables in the traditional and value-added groups 

نشان می دهد که بتین روش آمتکزش    ۳نرایج یدو  شتاره 

مبرنی بر واقعی. اف وده و روش آمکزش ستنری در هتر سته    

مرغیر بار شناخری  یادگیری و یتادداری در ستطا اطتینتان    

 ( ویکد دارد   P <0.05تفاوت معنی داری ) 0.۹5

ادامه با تکیه به اینکه مرغیتر یتادداری بته عنتکان آزمتکن      در

مکازی با آزمکن یادگیری ایجاد شده اس. و نی  نترات آن دو 

گیتری  گیری شده اس.  از آزمکن اندازههفره بعد از آن اندازه

گیتری  استرفاده شتد     مکرر یم. م ایسه سه مرحلته انتدازه  

یمتت. استترفاده از ایتتن آزمتتکن رعایتت. مفروضتته هتونتتی   

های مربک  به گروه ها  اگ امتی  های بین هته ترکیبواریانس

اس. که یم. بررسی آن از آزمکن کروی. متکیلی استرفاده   

شد  نرایج آزمکن نشان داد مفروضه یکسانی ککاریتانس بتین   

 =Chi-Square =  0.00۱ P  ۱۹.22)دار مشاهدات معنی

-باشد و درنریجه این مفروضته ن ت  متی   می ( = 0.70Wو

شکد  گذا با تکیه به ن ت  مفروضته یکستانی ککاریتانس هتا       

داری اثترات درون آزمتکدنی   یم. اصالح آن در آزمکن معنی

 
 

 متغير وابسته

 روش آموزش سنتی

 خطای استاندارد تفاوت ميانگين
 

p 

 فاصله اطمينان

 حد باال حد پایين

 آموزش مبتنی بر واقعيت افزوده

 -12.49 -17.71 0.001 0.97 -15.10 بارشناختی

 5.20 2.67 0.001 0.47 3.90 یادگيری

 7.84 4.45 0.001 0.63 6.15 یادداری
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از شاخ  ارسیلکن گرین هاوس گیت ر استرفاده شتد  نرتایج     

گیری مکرر نشان داد که بتین مراحتل مشرلتا    آزمکن اندازه

و  = 2η   0.00۱ P= 0.۸4داری  )وت معنتی گیری تفااندازه

۳۱۳.۹6 F = ویکد دارد  با تکیه به  0.05( در سطح خطای

در  بتکد   گیری مکرر معنتادار تحلیل اندازهآزمکن اینکه نرایج 

ادامه با اسرفاده از آزمکن تع یبی تصحیح بنفرونی به بررسی 

تفاوت زویی بین مراحل ررداخره شد   نرایج م ایسه زویتی  

 اراهه شده اس.   4ن مراحل در یدو  بی

 گيریی ميانگين مراحل اندازهنتایج آزمون بنفرونی برای مقایسه. 4جدول

Table 4. Bonferroni's test results to compare the mean of the measurement steps 

 

 1متغير 
 

 2متغير 
 

 تفاوت ميانگين
 

 خطای استاندارد

 

P 
 

 (0.95فاصله اطمينان )

 حد باال حد پایين

 -9.85 -11.83 0.001 0.40 -10.84 آزمون یادگيریپس آزمون یادگيریپيش

 -6.66 -9.14 0.001 0.55 -8.04 یادداری آزمون یادگيریپيش

 3.70 1.89 0.001 0.36 2.78 یادداری آزمون یادگيریپس

آزمکن دهد که بین مرحله ری نشان می 4نرایج یدو  

داری آزمکن یادگیری تفاوت معنیبا مرحله رسیادگیری 

ویکد دارد  هتچنین م ایسه رس آزمکن یادگیری و آزمکن 

دهد که تفاوت یادداری به عنکان آزمکن ریویری نشان می

 ویکد دارد   0.05داری در سطح خطای معنی

 بحث

رژوه  حاضر با هدف بررسی تتاثیر واقعیت. افت وده بتر          

بتار شتناخری دانت  آمتکزان در درس      یادگیری  یتادداری و 

زیس. شناسی رایه دهتم مرکستطه )در مباحتث مربتک  بته      

آناتکمی بدن( انجا  شد  نرایج آزمتکن فرضتیه هتا نشتان داد     

بین می ان یادگیری دان  آمکزانی که با روش واقعی. اف وده 

و سنری آمکزش دیده بکدند  تفاوت معنتاداری ویتکد دارد و   

گروه واقعی. اف وده بی  از یادگیری  یادگیری دان  آمکزان

گروه سنری بکد  نریجه بدس. آمده با رژوه  های آگبترت و  

  20۱2   تانتتتگ و اوو  200۹  ویلکتتتانین 20۱۳هتکتتتاران 

   20۱۱  ین و هتکاران 20۱6ککیکک  کاراکین و گکگراش 

     وویسیککستتکی و ستتالری 20۱2کستتیم و اوزارستتالن 

هتاهنتتگ  20۱۹ ارتتادورکگک   ر20۱۳  وو و هتکتتاران 20۱۳

اس. که نشان می دهند به کارگیریی فناوری واقعی. اف وده 

در تدریس تاثیر ملبری بر یادگیریی فراگیران دارد  در تبتین  

این نریجه می تکان گف. که کاربرد فناوری واقعیت. افت وده   

با ایجاد انوی ه باالی یادگیریی و ایجاد اعرتاد به نفس بتاالتر  

نستتب. بتته روش ستتنری و رشتتد رضتتای. در    در فراگیتتران

( و ایجاد درک مستر یم  20۱۹فراگیران )آککساتا و هتکاران 

( زمینته ی بمبتکد یتادگیریی را     20۱۹ و معنادار )رارادورکگک

 امکان رذیر می سازد  

با تکیه به آنچه گفره شد و با تکیته بته اینکته نتتای  سته      

و کلیته   بعدی دسرواه های بدن ملل دسرواه گکارش   قلتب 

حکزه دید فراگیران را اف ای  می دهد ؛ می تکان گفت. کته   

به کارگیریی فناوری واقعی. اف وده می تکاند زمینه شتناخ.  

بمرر این اندا  را فراهم سازد که در این زمینه متی تتکان بته    

  ( اسرناد نتکد 20۱7ن و هتکاران )نریجه تح ی  ی

سترفاده از  هتچنین یافره های این رتژوه  نشتان داد کته ا   

روش واقعیتت. افتت وده در درس زیستت. شناستتی بتتر میتت ان  

یادداری تاثیر ملبری دارد    به این معنتا کته گتروه آزمتای      

فرامکشی کترری نسب. به گروه کنرر  داشترند  ایتن یافرته    

تح یتتت  بتتتا نریجتتته تح یتتت  ککیتتتکک  کارتتتاکین و     

( هتشکانی دارد  آنچه که در ارتبتا  بتا ایتن    20۱6گکگراش)

از  آمکزش علک  تجربتی این اس. که   به نظر می رسد نریجه

واقعی. اف وده منجتر بته اراهته عینتی تتر      طری  برنامه های 

بته یادگیرنتده و افت ای  تکیته آنمتا بته       مفاهیم و فرآیندها 

 (   گتذا  20۱۹ مکضکع یادگیریی می شکد)آککساتا و هتکتاران 

ک را در ردیتده هتا   دان  آمکزان بسیار راح. تر روابط بین 

و و در نریجه یادگیری بادوا  تری حاصل خکاهتد شتد    نتکده
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تلبی. یادگیری و اف ای  میت ان مانتدگاری مفتاهیم     مکیب

  هتچنین واقعی. اف وده این امکان را می گردد آمکخره شده

 از اشتیاء  تحلیتل  و تج یه فراهم می آورد که یادگیرندگان به

  تجربه بته رردازنتد   طری  از یادگیری و مشرلا های دیدگاه

 دانت   بتا  متلثرتر  و تتر  داهتتی  یادگیری یک   ترتیب این به

 رخ می دهد     تر فعا  آمکزان

نرایج دیور رژوه  نشان داد کته استرفاده از روش واقعیت.    

اف وده در درس زیس. شناسی منجربه کاه  بتار شتناخری   

در دان  آمکزان گروه آزمای  گردیده کته ایتن بتدین معنتا     

ه گروه آزمای  بار شناخری کترری نسب. به گروه اس. که ب

واقعیت.   یتادگیری  هتای  کنرر  تحتیل شده است.  محتیط  

 و افتراد  شتناخری  بتار  کاه  برای زیادی ررانسیل از  اف وده

 هسترند  برختکردار  متلثر  یتادگیری  فراینتد  یک آوردن فراهم

و  مکرنک   رالس ؛ 200۸ و هتکاران کالتسکی ؛ 20۱۳  ندیم)

یافره هتای ایتن رتژوه  بتا یافرته تح یت         ( 20۱0 برانکن

( کته در رتژوه  ختکد    20۱6ککیکک  کاراکین و گکگراش)

واقعیت.   کتاربردی  های نشان دادند که بمره گیریی از برنامه

بتاالتریی را   هتراه عالوه بر اینکته دستراوردهای   اف وده تلفن

آنمتا کاستره    شتناخری  برای فراگیران به هتراه داشره از بتار 

هتچنتتین بتتا نرتتایج تح یتت  ککیتتکک  یلتتتاز و    استت. و 

 افت وده  ( مبنی براینکه به کارگیریی واقعیت. 20۱4کککراس)

گیران و کاه  بارشناخری منجر به اف ای  رضای. بیشرر فر

  از دیور تح ی ات هتشکان بتا ایتن   هتشکانی دارد ؛آنما اس.

ا و یکردانتکوا  آنجلتکو  نریجه می تتکان بته تح یت  کریتاککوا     

  این مح  تین در نرتایج تح یت  ختکد     شاره داش.( ا20۱۸)

اینوکنه اذعان داشره اند که در محیط های یادگیری مبرنتی  

 شتناخری  بارهتای  در تتکیمی  قابل بر واقعی. اف وده کاه 

 شتناخری  بتار  رسیدن حداقل دارد و با به یادگیرندگان ویکد

    می گردد یادگیری حادث بمرر نرایج کلی طکر به

هایی که می تکان در این ارتبا  مکرد تکیته   از دیور رژوه 

( 20۱۳قرار داد   رژوه  انجا  شده تکسط آگبرت و هتکاران)

یادگیری اس. ؛ این مح  ین در رژوه  خکد نشان دادند که 

کراب  براساس یادگیریو  واقعی. اف وده تلفن هتراهاز طری  

دانت  در دانشتجکیان    بمبکد شتناخری  هر دو منجر به درسی 

تلفن هتتراه   مبرنی بر واقعی. اف وده    اما در گروه اس.شده 

این بمبتکد شتناخری بتاالتر بتکده است.       به طکر قابل تکیمی 

واقعیت.  گتروه  در م ایسه با مطاگب کرتاب درستی    هتچنین 

 ه اند   در رتژوه  خسروی کترری داشر اف وده تلفن هتراه 

وده بتر  تأثیر تکنکگکژی واقعی. افت  ( با عنکان 200۹ویلکانین )

  یافرته هتا   دان  دان  آمکزان در مکرد دسرواه گکارش بتدن 

 قابتل تتکیمی در   به طتکر   آزمای گروه نشان داد که عتلکرد 

 یافره اس. بمبکد ویایا و تکاگیا هنوا  تکتیل برخی از 

بنابر یافره های رژوه  های انجا  شده و یافره های حاصتل  

 هتای  برنامته  از از رژوه  حاضر می تکان گف. که استرفاده 

 بته  آنتاتکمی  آمتکزش  در هتراه واقعی. اف وده تلفن کاربردی

 متی کنتد و   کتتک  سازنده و مکثر یادگیری محیط یک ایجاد

 اطالعتات  زیترا  را کتاه  متی دهتد      کتاربران  شتناخری  بار

 رستانه  ینتد   مکاد طری  از شده یاپ های کراب در انر اعی

 هتتای امتتهبرن و قابتتل تعامتتل بتتا ایجتتاد تجربتته حستتی در ای

یادگرفرته متی شتکد  در     هتراه کاربردی واقعی. اف وده تلفن

 دانت   به هتراه واقعی. اف وده تلفن یادگیری نریجه رویکرد

 کترتر   شتناخری  هتای  تتالش  بتا  کتک می کند کته  آمکزان

یتتادگیری بیشتترری و رایتتدارتری داشتتره باشتتند )ککیتتکک   

 ( 20۱6کاراکین و گکگراش 

 نتیجه گیری

با نواهی به نرایج رژوه  متی تتکان نریجته     در مجتکع     

 یتک  هتپکشتانی  از تکیمی قابل م ی. اف وده گرف. واقعی.

 متی  واقعتی اراهته   زمتان  در مجتازی  اطالعات با واقعی دنیای

 ( و متی 20۱2  مدیاس و آنتدایار  20۱۳دهد)ینگ و تسای 

 و کترده  ت کیت.  را واقعتی  دنیتای  های زمینه از آگاهی تکاند

 تجربیتات  از استرفاده  با را کاربر خاص های ممارت و مفاهیم

 کنتد  ت کیت.  هتته یانبته   یتادگیری  محتیط هتای   در خکد
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 افت وده  واقعیت.    این بر عالوه(  200۹ هتکاران و )دانلیکی

 بترای  واقعتی  دنیتای  هتای  مکقعیت.  در کتاربر  تعامتل  امکان

 مفاهیم از یادگیری یافره تجسم بازنتکدهای ایجاد در تسمیل

 از استرفاده  بتا  مجتازی  یتادگیری  محرکای رد شدن درگیر و

 یتادگیری  امکان دسرکاری و تعامل با محیط یادگیری انوی ه

هتته   یادگیری های زمینه و بششد می ارت ا را آمکزان دان 

را اف ای  متی دهتد)بکیاک و هتکتاران     دان  فمم و  یانبه

    ( 20۱5و هتکاران  وی ؛20۱۳

 و واقعتی  دنیتای  بتین  اس. رلی اف وده از آنجایی که واقعی.

 وال بتا های  ررانسیلآنما و با داشرن  بین مکانع رفع و مجازی

  آمکزشتی هتای  محیطبه  شدن اضافهبرای گکناگکنهای م ی.

 تکانند نتی آمکزان دان  که مکضکعاتی  یادگیریو کتک به 

و بتا ویتکد    کننتد  تجربته  واقعتی  دنیتای  از بتار  اوگتین  برای

ت عدیتده در نظتا  آمکزشتی از یتلته کتبتکد وقت.        مشکال

تعداد زیاد دان  آمکزان و غیره می تکان  از این فناوری نکرتا  

 در راسرای بمبکد دسریابی به اهداف یادگیری اسرفاده نتکد  

 برای مربیان تکانایی و تتایل الز  به ذکر اس. این امر ی  با 

 مرناستب  یرییتادگ  فنای تکگید در نکآوری و یادگیری ادامه

آمکزان  نسلی با دانت  و عالقته    دان  فعلی نسل نیازهای با

 فراوان به فناوری های تلفن هتراه   میسر نشکاهد بکد 

 تشکر و قدردانی

نکیسندگان م اگه از کلیه دان  آمکزان و معلتان دگستکز       

که ما را در انجتا  ایتن رتژوه  یتاری رستاندند  صتتیتانه       

    سپاسو اری می نتایند
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 شارکری آمکزش یندیی تکسعهمجله                                                                                                                                       

 ی آمکزش علک  ر شکی تکسعهی مرک  مطاگعات و فصلنامه                                                                                                                                         

   ۹۹ ویژه نامه  ازدهمیسا                                                                                                                                                                      

 

 یست شناسیبر یادگيری، یادداری و بار شناختی در درس زواقعيت افزوده  آموزش به روش تاثير

 

دانشجکی دکرری برنامه ری ی درسی  گروه علک  تربیری  دانشکده علک  انسانی  واحد اراک  دانشواه آزاد فرزانه غریبی: 

 اسالمی   اراک  ایران 

 عنک هیات علتی  گروه علک  تربیری  دانشکده علک  انسانی  واحد اراک  دانشواه آزاد اسالمی   اراک  ایران : *فائزه ناطقی

 دانشواه اراک  اراک  ایران  عنک هیات علتی  گروه علک  تربیری و روانشناسی  دانشکده علک  انسانی  سعید موسوی پور:

    اراک  ایرانواحد اراک  دانشواه آزاد اسالمی عنک هیات علتی  گروه علک  تربیری  دانشکده علک  انسانی  محمد سیفی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  واحد اراک  دانشواه آزاد اسالمی عنک هیات علتی  گروه علک  تربیری  دانشکده علک  انسانی  ي مسؤول:هسندینو*

 اراک  ایران 

 

ارایه  ری روش های نکین تدریس مبرنی بر فناوری های یدید مانند واقعی. اف وده در: چکیده

رژوه   باشد  هدف و کاه  مشکالت یادگیری می یادگیری بمبکد انر ا  اطالعات  یم. فرصرمایی

یادداری و بار شناخری در درس زیس.  یادگیری  اقعی. اف وده بربه روش و آمکزش حاضر تعیین تاثیر

کنرر   باگروه آزمکن رس  ری  آزمک طرح و با اسرفاده ازروش رژوه  نیته آزمایشی شناسی بکد  

 وبر اساس شرایط که  بکد اراکشمر دخرر رایه دهم کلیه دان  آمکزان  شاملیامعه آماری  بکد 

و دو آمکزش و ررورش شمر اراک دو مدرسه به تصادف انرشاب و روش  از ناحیه یک  امکانات ایرایی

 می ان گیری اندازه برای بکد  تصادفی و کنرر  به صکرت گروه آزمای  در کالس ها یایو ینی

 و یم. اندازه می ان بارشناخری از ساخره مح   ریشرف. تحصیلی آزمکن یادداری از و یادگیری

اسرفاده از تحلیل ککواریانس و اندازه  بکهر اسرفاده شد  داده ها باون مرین و راس دریه بندی م یاس

داد یادگیری و یادداری گروه واقعی. اف وده به صکرت  تج یه و تحلیل شد  یافره ها نشان گیری مکرر

معناداری بیشرراز گروهی بکد که به روش سنری آمکزش دیده بکدند  دیور یافره ها حاکی از کاه  

 گروه واقعی. اف وده نسب. به گروه کنرر  بکد  با تکیه به یافره ها می تکان رییشتویر بارشناخ

دهد  ایازه میبه کاربران  محیط یادگیریدر  واقعی. اف ودهاسرفاده درس. از  که گرف. نریجه

یادگیری اثربش  و فرامکشی کترری داشره باشند  بنابراین تکصیه می شکد از ررانسیل های این 

 زش دروس مشرلا اسرفاده شکد فناوری در آمک

 زیس. شناسی  واقعی. اف وده  یادگیری  یادداری  بار شناخری  واژگان كلیدی:

 

Email: f-nateghi@iau-araku.ac.ir 

 


