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 الهه خاطري1، سعيد پورروستايي اردكاني2 و اسماعيل زارعي زواركي3

  

  چكيده
آموزان نارسا اقعيت افزوده بر انگيزش پيشرفت تحصيلي دانشاستفاده از فناوري و تأثيرپژوهش حاضر به منظور بررسي 

 - آزمونپيشدوم ابتدايي شهر تهران صورت گرفته است. روش پژوهش از نوع شبه آزمايشي و طرح  ةخوان پاي
ن دوم ابتدايي شهر تهرا ةان نارساخوان پايآموزدانش كليةشامل  جامعة آماريبا گروه كنترل و آزمايش بود و  آزمونپس

ان انتخاب و به صورت آموزدانشنفر از  20هدفمند  گيرينمونهبود، كه با استفاده از روش  1398-97در سال تحصيلي 
انگيزش پيشرفت تحصيلي بر روي دو گروه اجرا شد، پس از  آزمونپيشنفري تقسيم شدند. ابتدا  10تصادفي به دو گروه 

ستقل (فناوري واقعيت افزوده) قرار گرفت و گروه كنترل به روش ، گروه آزمايش در معرض متغير مآزمونپيشاجراي 
انگيزش  گيرياندازهانگيزش پيشرفت تحصيلي به عمل آمد. ابزار  آزمونپسسنتي آموزش داده شدند و از هر دو گروه 

ستفاده از انگيزش پيشرفت تحصيلي هارتر بود كه پايايي آن با ا ةان نارساخوان، پرسشنامآموزدانشپيشرفت تحصيلي 
گرديد. براي تجزيه و تحليل  تأييداز نظر متخصصان  محاسبه شد و نيز روايي اين پرسشنامه 73/0روش آلفاي كرونباخ 

در دو گروه كنترل و آزمايش از آمار توصيفي و استنباطي (آزمون تحليل كواريانس تك متغيره  آزمونپسو  آزمونپيش
لي نتايج به دست آمده از پژوهش نشان داد به كارگيري فناوري واقعيت افزوده با و چند متغيره) استفاده شد. به طور ك

توان از اين فناوري به عنوان است و مي مؤثرآموزان نارساخوان در افزايش انگيزش پيشرفت تحصيلي دانش 95/0اطمينان 
  .ان نارساخوان استفاده كردآموزدانشابزاري در يادگيري 
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  مقدمه

آموزش و يادگيري را در دنياي كنوني متحول ساخته، فناوري اطالعات  ةاز جمله عواملي كه عرص
. استافزوده  تيآموزش، واقع ةدر حوز يكاربرد نينو يهافناورياز  يكو ارتباطات است. ي

تواند به دهد كه مييرا شكل م يديجد فهومم يمجاز ريو تصاو يواقع يايهمزمان دن بيترك
 تيواقع ي). استفاده از فناور1394 ،يابيو افراس يآموزش استفاده شود (خالق يبرا يعنوان ابزار
 قياز طر هينظر ي، درك عملمسأله كيتئور مياز مفاه يمانند تجسم چند وجه ييايافزوده مزا

 مؤثر يهمكار س،ياز مواد تدر ياچندرسانه يهايينماباز اي يعيتعامل طب ،ينمونه ملموس سه بعد
به  ياريبس يهاافزوده با روش تيشركت كنندگان را به همراه دارد. واقع انيدر م و بحث و گفتگو

اطالعات و  يفناور زمينةكه در  ييهاشرفتيكند. پيكمك م يريادگيو  سيتدر فرآيندبهبود 
آموزان با به دانش يريادگيمه به بهبود آموزش و از ه شياست، ب وستهيارتباطات به وقوع پ

 ،يتيو وال يزوارك يزارع ة؛ ترجم2،2007لديو ه 1است (اسپاروهاك دهيانجام ژهيو يازهاين
آموزاني هستند كه نيازهاي آموزشي و آموزان با نيازهاي آموزشي ويژه، دانشدانش ).1392

خودشان را شكوفا  ةهاي بالقود توانمنديپرورشي ويژه و خدمات مربوط به آن دارند تا بتوانن
آموزان در يك يا چند هاي فراوان با اكثر دانشآموزان به دليل داشتن تفاوتسازند. اين دانش

يا هيجاني، ناتواني 5هاي رفتاري، اختالل4، نارسايي يادگيري3هاي كم تواني ذهنيمورد از حيطه
، آسيب10شنوايي، آسيب9مغزي اكتسابيسيب، آ8، اوتيسم7هاي ارتباطي، اختالل6هاي جسمي

                                                                                                                                                    
1 Sparrowhawk 
2 Heald 
3 Intellectual disabilite 
4 learning disability 
5 behavioral disorder  
6 Physical impairments 
7 communicational disorder 
8 autism  
9 traumatic brain injury  
10 hearing impairment  
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، 2، تيزهوشي و با استعدادي نياز به آموزش و پرورش ويژه دارند (هاالن، پولن، كافمن و بدر1بينايي
  .)1396؛ به نقل از زارعي زواركي، واليتي و مرادي، 2009

گروه قابل  ،يريادگي ةژياختالالت و يآموزان دارادانش ژه،يو يازهاين يكودكان دارا انياز م
و آموزش  يبخشو ارائه خدمات توان هستند ليدر حال تحص يهستند كه در مدارس عاد يتوجه

 يهابرنامهاز جمله آن كه  ؛مواجه ساخته است ييهابيها و آستيها را با محدودهمواره آن ژهيو
اختصاص  نه،يزصرف ه ازمنديو ن يارشتهنيب يتخصص يهاتيفعال دنازميها نآن يو جبران يميترم

). 1392، غنايي چمن آبادنكاح و  يو خروج مكرر از كالس درس است (اصغر يمعلم تخصص
 ديو شا نيترعيو رو به گسترش است. و از وس وعيش ياز جمله اختالالت دارا ،يريادگياختالالت 

). 1389، ي، فروغي، رفيعي و مراثي(صداقت است ژهيآموزش و يهاطهيح نيزتريچالش برانگ
بر شود يك نوع از آنها نارساخواني است. ختالالت يادگيري خود انواع مختلفي را شامل ميا

است كه  يها و مشكالتتوانايينانارساخواني تركيبي از «انجمن نارساخواني انگلستان  فيتعر يمبنا
 يادگيري را در يك يا چند زمينه از جمله خواندن، نوشتن و هجي كردن تحت تأثير قرار فرآيند

مدت، هاي سرعت پردازش، حافظه كوتاهدهد. اين اختالل ممكن است با مشكالتي در زمينهمي
، 3هاي حركتي نيز همراه باشد (ريدتوالي، ادراك ديداري/ شنيداري، زبان گفتاري و مهارت

و به  ترين نوع اختالل يادگيري است كه مورد شناسايي قرار گرفته استنارساخواني شايع ).2003
 برندآموزان از مشكالت خواندن رنج ميدرصد دانش5/3مدرن  يآموزش يهاستميدر سكلي طور 

 نيبرا 5و استرنبرگ لريتا رياز محققان نظ يكه بعضطوري به ).2016، 4سوناكيتي و ليكارامان(
خواندن با  ةنياي در زمبه گونه رييادگيدرصد كودكان ناتوان در  90تا  85كه در حدود د اندهيعق
ي آموزشي براي افراد استثنايي بايد در زمره هابرنامه) بهبود 1392(افروز،  كل مواجه هستندمش

                                                                                                                                                    
1 visual impairment 
2 Hallahan, Pullen, Kauffman & Badar 
3 Riad 
4 Karamanoli  & Tsinakos 
5 Taylor and Sternberg 
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هاي عادي فراهم د تا براي اين افراد، امكان زندگي با ساير انسانهاي اصلي هر جامعه باشتالش
به معناي  آموزش ويژه ). براي اين منظور اين افراد به آموزش ويژه نياز دارند.2008، 1آيد (هيورتا

استثنايي  آموزدانشآموزش اختصاصي به گونه اي است كه پاسخگوي نيازهاي منحصربه فرد يك 
آموزان به مطالب و مواد خاص، فنون تدريس ويژه و تجهيزات يا باشد. ممكن است براي اين دانش

  .)1396تسهيالت مشخصي نياز باشد (زارعي زواركي و همكاران، 
آموزان با نيازهاي آموزشي ويژه، دسته دوم آموزان عادي ودانشدانش ميان دو دسته ةدر مقايس
آموزان عمدتا مشكالت يادگيري بيشتري دارند و از انگيزش پيشرفت تحصيلي پاييناز اين دانش

آيد و چيزي انگيزش پيشرفت تحصيلي يكي از ملزومات يادگيري به حساب ميتري برخوردارند. 
كند بخشد و در حفظ و تداوم آن به يادگيرنده كمك ميمي است كه به رفتار شدت و جهت

 داراي آموزاندانش مورد در بررسي .)1388 ،ي، قاسمي و فيروزنيابه نقل از يوسف ؛2006(محمدي،
 از گروه اين معموالً. دهدمي نشان هاآن ةانگيز بر را اختالل اين اثرات يادگيري، ةويژ اختالل
 و يادگيري نارسايي ةنتيج آموزشگاهي شكست. دارند شكست از زيادي تجارب آموزاندانش
. كنندمي اجتناب جديد تكليفي با چالش و دادن پاسخ از آموزاندانش ،لذا ؛است انگيزه در نقص
 دانند،مي خود توانايي عدم از ناشي را خود شكست و كرده پيدا خود به نسبت منفي نگرشي هاآن

 از پايين انتظار سطح. باشند داشته ديگران از راهنمايي درخواست يا كنند بيشتري تالش آنكه بدون
 هاآن در يادگيري يانگيزه رفتن بين از و تالش عدم باعث موفقيت، به دستيابي عدم و خود
 در كه آموزانيدانش ديگر طرف از. شوندمي شده آموخته درماندگيِ دچار هاآن و شودمي

 عينيت از كه هستند هاييروش نيازمند عيني، تفكر از اريبرخورد دليل به هستند پايين سطوح
  .)1394 مرادي، و ملكي( باشند برخوردار بيشتري

قرار  تأثيرفرد را تحت  يمختلف زندگ يهاو خواندن جنبه يريادگياختالالت  نكهيبا توجه به ا
 ةنيسودمند در زم يامداخله يهابرنامه يو اجرا نيتدو يبر رو يگذارهيسرما« بنابراين، ؛ددهمي

                                                                                                                                                    
1 Hyurta 



 بر انگيزش پيشرفت تحصيلي دانش آموزان نارساخوان پايه دوم ابتدايي افزوده واقعيت تأثير فناوري

62 

 يآموزش يهاستميس ).1390نكاح،  ي(اصغر »ابديمي يدوچندان تياهم يريادگي ژهياختالالت و
و به خصوص  يريادگي يهاتيمعلول يكه دارا يآموزانبا تعداد روزافزون دانش ديمدرن با
  .)2011، 1(بيوكلندهستند مقابله كنند  ينارساخوان

به  راتييافزوده است. تغ تيمانند واقع نينو يهاياز فناور مداخله استفاده يهااز راه يكي
سازگارانه و  يتوان بخش ياطالعات و ارتباطات، تمام ابزارها يظهور فناور جهيوجود آمده در نت

، ترجمه 2004 ،2اسپاروهاك و يساني. (رديگخاص را در برمي يهايافراد با كم توان يبرا يكمك
 يريادگي يهافرآينداز  يابا تنوع گسترده يريادگي يهاتي). فعال1394 ،يتيو وال يزوارك يزارع

و عمل بوده و بر  يفاصله تئور نيتواند پل بافزوده مي تيكنند و واقعمي رييافزوده تغ تيو واقع
 ،يريادگيمختلف  هدافبه ا دنيرس يبرا گريكديبا  تيمجاز و واقع بيترك يچگونگ يرو

). فرصت 1395، ي، نعماني،فالح و جعفرزاده رومياني(غفارتمركز كند طيمح يالزامات، و حت
 يايتوان از جمله مزارا مي زهيانگ جاديو ا ييگشاو مشكل يريادگيدر  آموزدانشساختن  ريدرگ

 تيبا واقع ياچندرسانه يمحتوا بيترك ،بنابراين) 1385، و لطفي پور دانست (ذوفن ياچندرسانه
ي ارائه دهد (حق يسه بعد يهامقرون به صرفه از نمونه يريتصو -يصوت ئهارا كي دتوانافزوده مي

  .)1394 ،يروح و
 ةگذاري فناوري واقعيت افزوده به مثابتأثيرتواند يكي از داليل پژوهش حاضر، آن است كه مي

آموزان نارساخوان مشخص سازد. يك فناوري جديد را بر انگيزش پيشرفت تحصيلي دانش
استفاده از فناوري واقعيت افزوده در آموزش به  زمينةهاي اندكي كه در همچنين باتوجه به پژوهش

سزايي را در آموزش به هب تأثيرتواند آموزان نارساخوان انجام شده است، اين پژوهش ميدانش
پژوهشي، توسط ساير پژوهشگراني كه  ةآموزان نارساخوان داشته باشد و به عنوان يك پيشيندانش

آموزان نارساخوان كاربرد فناوري واقعيت افزوده در آموزش دانش زمينة قصد انجام پژوهش در
 يفناور ياثرگذار زانيبر آن است تا م يپژوهش سع نيپس در ادارند، مورد استفاده قرار گيرد. 

                                                                                                                                                    
1 Björklund  
2 Sparowhawk & Ysanne 
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 جيتوان از نتاآموزان مشخص شود و ميدانش يليتحص شرفتيپ زشيانگ زانيافزوده بر م تيواقع
  .آموزان نارساخوان بهره گرفتانشد شپژوهش در آموز نيا

است كه در آن مفاهيم مجازي توليد شده  1اي از واقعيت تركيبيواقعيت افزوده زير مجموعه
، 2شوند (هيموگردد، با دنياي واقعي تركيب ميتوسط كامپيوتر كه به آنها دنياي مجازي اطالق مي

كامال مجازي و تصنعي را در كه احساس حضور در يك محيط  3). برخالف واقعيت مجازي2014
افزايد كه كاربر اي مفاهيم مجازي را مفاهيم واقعي ميكند، واقعيت افزوده به گونهكاربر ايجاد مي

). به طور معمول نيازهاي اوليه نرم2013، 4حس حضور در دنياي واقعي را داشته باشد (مت باور
يشگر خاص، سيستم رديابي و سخت افزار يك پردازشگر، نما :افزارهاي واقعيت افزوده عبارتند از

توان در سطوح ). از اين تكنولوژي مي2012، 5(بلينگهاست استافزارهايي كه مورد نياز و نرم
مختلف آموزشي از تحصيالت ابتدايي و متوسطه تا تحصيالت سطح باالي دانشگاهي استفاده نمود 

  .)2012، 6(لي
گيري داشته اخير پيشرفت چشم ةرش در چند دهاستفاده از واقعيت افزوده در آموزش و پرو

است و اكنون يكي از مباحث مورد توجه دنياست و از طرفي با افزايش سطح استفاده از وسايل 
. طبق گفته بسياري از استبرداري از اين تكنولوژي به شدت رو به رشد همراه در اين زمينه، بهره

بهبود آموزش و يادگيري دارد (باور، هاو، مك  محققان واقعيت افزوده ظرفيت بسيار زيادي براي
امكانات جديد فناوري واقعيت افزوده براي آموزش و  ).2014، 7ريدي، رابينسون و گراور

يادگيري همواره مورد توجه محققان قرار گرفته است. در تحقيقاتي كه در رابطه با واقعيت افزوده 
هاي تدريس سنتي و گاها با بعضي از ها و روشصورت گرفته، اين فناوري بيشتر با محيط

                                                                                                                                                    
1 mixed Reality (MR) 
2 Heimo 
3 virtual Reality 
4 Matt Bower 
5 Billinghurst 
6 lee 
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هاي نوظهور مورد مقايسه قرار گرفته است (پورروستايي اردكاني و ي يادگيري و فناوريهاروش
) محتواي يادگيري در چشم1د موجب فعال شدن توانمي). واقعيت افزوده 1396آقورن لويي، 

) حضور حواس، حضور ذهن و 3) يادگيري فراگير، مشاركتي و موقعيتي؛ 2اندازهاي سه بعدي؛ 
)اتصال يادگيري رسمي و غيررسمي شود (وو، لي، 5)تجسم نامرئي و 4وري يادگيرندگان؛ غوطه

بخش براي ي مختلف الهامها). واقعيت افزوده عالوه بر داشتن ويژگي2013، 1چيانگ و ليانگ
كند تا راهم ميهاي متنوعي براي طراحان آموزشي و دانشگاهيان فهاي آموزشي، فرصتمحيط
  .)2012، 2تر بينديشند (هاگان عميقآموزدانشزمينه و وضعيت  ةدربار

. انگيزه پيشرفت تحصيلي به عنوان يكي از استدر يادگيري انگيزه پيشرفت  مؤثريكي از عوامل 

هاي پيشرفت، نيروي دروني است كه يادگيرنده را به ارزيابي همه جانبه عملكرد يادگيري انگيزه

ترين معيارها، تالش براي موفقيت در عملكرد يادگيري و برخورداري از ا توجه به عاليخود ب

؛ 1388دهد (ظهيري ناو و رجبي، لذتي كه با موفقيت در عملكرد يادگيري همراه است، سوق مي

مقاطع تحصيلي و  ة. انگيزش پيشرفت در هم)1395ي، و صباح اين يعيرف ،يخسرو ان،يذوالفقار

ها خواهد شد و آموزان مطرح است كه ناكامي در آنان، موجب اضطراب آنهمه دانشتقريبأ براي 

 گاهي ناكامي در پيشرفت تحصيلي، در طول زمان مشكالت ديگري را به بار خواهد آورد

). 1398ي، ديسع ي ونيحس ،نيافش ي،دهقان؛ 1393ي، الفتي و گنج ،زاده وسفي ي،محقق ي،عقوب(ي

خواهد  و منجر به عملكرد تحصيلي موفق انايي برتر و تالش بيشتر استانگيزش پيشرفت مستلزم تو

؛ رادمنش و سعدي پور، 1392 فر، يو محمدي خسرو ان،يپورطاهر؛ 1378(شعاري نژاد،  شد

، و بشرپوري عطادخت، محمد؛ 1393ي، و محمد فر يديعطادخت، حم؛ 1392؛ درتاج، 1396

  .)1396؛ وفوري، 1394

                                                                                                                                                    
1 Wu, Lee, Chang & Liang 
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 به نسبت دارند يادگيري انگيزة كه آموزانيباورند دانش اين بر علمانم و محققين دانشمندان،
درگير شوند و به  وظايف براي انجام كه دارد احتمال بيشتر دارند تريپاييني انگيزه كه افرادي

؛ اميدوار، اميدوار، اميدوار، 1395؛ سائقي و احمدي، 1997، 1(كلر كنند تالش صورت پايدار
هاي ها در محيطهاي زيادي براي ادغام فناوريچند سال گذشته تالش ). از طرفي، در1392

سازي، اي، اينترنت، شبيهتوان به رايانه، مواد چند رسانهها مييادگيري شده است كه از اين فناوري
وري مانند دنياي مجازي سه بعدي، واقعيت مجازي هاي غوطهها و اخيرا تلفن همراه و فناوريبازي

 به جديد يهافناوري ادغام معتقدند) 2010(  دوئرينگ و فزوده اشاره كرد. روبليرو واقعيت ا
 بيشتري ةانگيز باشد، هاآن اهداف وها انگيزه با همسو و بوده معنادار آموزاندانش براي كه نحوي
  نمايد.مي ايجاد يادگيري براي

هاي آموزشي بررسي هاي خاص را بر روي شيوهات فناوريتأثيرچندين ارزيابي تجربي كه 
ها با امكانات مختلف به عنوان دهد. در واقع، فناورياي نشان ميكرده است نتايج دلگرم كننده

. ادغام آموزان را بهبود بخشد شناسايي شده استدانش ةتواند انگيزيكي از عواملي كه مي
نشان داده است با  است. مطالعات متعددهاي يادگيري نقطه عطف مهمي ابزارهاي وب در فعاليت

توان انگيزه دهند ميهاي مبتني بر وب ارائه ميايجاد حس كنترل و دانش اشتراكي كه فناوري
). افزايش انگيزه 2010و همكاران،  3، سوپانا كورن2010، 2فراگيران را افزايش داد (باليجر

ر، تسهيل مشاركت يادگيري، ارائه محيط يادگيري برانگيزاننده، لذت بخش و بدون تهديد و تمسخ
اي از آموزان، برقراري ارتباط با يكديگر و عامل ميان خانه، مدرسه و جامعه نمونهميان دانش

هاي فراوان و مناسب فناوري اطالعات و ارتباطات در آموزش ويژه است (اسپاروك و ظرفيت
 تأثير بر ويژه، وزشآم در فناوري از ). حاميان استفاده1393، ترجمه زارعي زواركي و واليتي، هيلد
 با آموزاندانش ةخودپندار و زندگي كيفيت استقالل، نفس، اعتماد به افزايش زمينة در آن مثبت
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عادي در هاافزارنرم از استفاده كه معتقدند و) 1,200هنيفين و ورميلين( كنندمي تأكيد ويژه نيازهاي
  .)1388 جعفرخاني، و كيزوار زارعي( است مؤثر فراگير، آموزش و سازييكپارچه سازي،

جهان شمول، در نظر گرفته شود كه در  شبكهتواند به عنوان تكامل دنياي مجازي سه بعدي مي
). همچنين، برخي مطالعات ديگر نشان 2010ي آموزشي با موفقيت عمل كرده است (لي، هابرنامه
و مشاركت  و تعاملي بودن دنياي مجازي سه بعدي انگيزه وريغوطهدهد كه توانايي مي

). پيشرفت فناوري تلفن 2009، 3، شن و ايدر2010، 2كند (راچ و لياآموزان را تقويت ميدانش
فراهم ساخته است  فته واقعيت افزوده را در يادگيريهمراه امروزه امكان استفاده از فناوري پيشر

شنيداري و المسه) ). اين فناوري موجب افزايش حواس ما (بينايي، 2011،  4(اسپيشت، ترنير و گرلر
، 5ابزارهاي ديجيتالي امكان پذير است (آزوما ةشود كه به وسيلبا استفاده از اطالعات مجازي مي

و تعامل را  وريغوطههاي مختلف ). واقعيت افزوده، مانند دنياي مجازي سه بعدي درجه1997
ي كمك كند. هاي يادگيرآموزان در فعاليتدهد كه ممكن است به مشاركت دانشارائه مي
بصري به منجر همچنين. سازدمي مهيج و تعاملي جذاب، را يادگيري ةحوز افزوده واقعيت فناوري
 مباحثه و همياري يادگيري، مواد ايچندرسانه ارائه با طبيعي تعامل انتزاعي، مختلف مفاهيم سازي

  .)1395 ماهر، راستي و صرامي،. (شودمي كنندگان مشاركت ميان در
 اين آموزدانش هر به هاانيميشن و بعدي سه تصاوير صدا، متن، كردن تركيب با زودهاف واقعيت

 سازيشخصي اصل با مطابق امر اين. بياموزد خود يادگيرية شيو با مطابق دهدمي را امكان
 اينكه يا ،دهد تغيير را آن خود عاليق و توانمندي با متناسب دتوانمي فرد كه هست نيز يادگيري

 افزوده واقعيت فناوري ،نبنابراي ؛نمايد دستكاري فعاليت يك يهاويژگي با متناسب را محيط
 نمايد. واقعيت فراهم يادگيرندگان نيازهاي و ترجيحات با متناسب را يادگيري تجارب دتوانمي
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 از دتوانمي طريق اين از يادگيرنده كه چرا. است كرده متحول را آموزشي هايروش افزوده
 يهاروش به نسبت افزوده واقعيت اصلي مزيت .ببرد بهره موضوع با مرتبط تاليديجي اطالعات
. »دهد گوش« و »ببيند« را مكمل ديجيتالي اطالعات واقع در يادگيرنده كه است اين سنتي تدريس
 بخواهند كه تعداد هر به را آن از مشخصي قسمت كه دهدمي را امكان اين هاآن به اين، بر عالوه
  .)1394 صمدي، حقي و( كنند تكرار

 به مقرون تصويري - صوتيئة ارا يك دتوانمي افزوده واقعيت با ايچندرسانه محتواي تركيب
 براي را امكان اين هاايچندرسانه ).1394 صمدي، حقي و( دهد ارائه بعدي سه يهانمونه از صرفه

 از خود نياز مبناي بر فيلم و تصاوير صدا، تركيب طريق از بتوانند تا كندمي ايجاد يادگيرندگان
 انگيزه ايجاد و گشايي مشكل و يادگيري در آموزدانش ساختن درگير فرصت كند، استفاده محتوا

  .)1386 ذوفن،( دانست ايچندرسانه مزاياي جمله از توانمي را
 امر در ايچندرسانه يك عنوان به افزوده واقعيت فناوري از استفاده اهميت داليل از يكي

 حالت از انآموزدانش نمودن خارج و مختلف حواس بين درگيري در آن قدرت ويژه شآموز
 پيشرفت انگيزش افزايش همچنين و يادگيري افزايش سبب امر اين نتيجه در. است انفعالي

 در افزوده واقعيت از استفاده مزاياي از يكي .شودمي ويژه نيازهاي داراي انآموزدانش تحصيلي
 ويدئو و صدا مجازي، اشياء انيميشن، مانند عناصري كارگيريهب كه ستا اين ويژه آموزش

 واقعيت از استفاده .شود يادگيري فرآيند طول در بردن لذت و تعامل هيجان، توليد باعث دتوانمي
 دانش گونه هيچ داشتن بدون قادرند كاربران كه نموده خلق را نويني روش يادگيري، در افزوده

  .)2013 چنگ،( نمايند استفاده نآ از نيز كامپيوتري
هايي براي استفاده از واقعيت افزوه در آموزش و اهداف آموزشي صورت گرفته است تالش

زارعي، سخاوت و  هاي واقعيت افزوده شده است.كه تا حدودي موجب آشكار ساختن پتانسيل
 با هوشمند تلفن بر مبتني يهابازي در وريغوطه حس افزايش« عنوان با پژوهشي)1394(روحي 
 است سؤال اين به جواب پژوهش ها از انجام اينآن هدف دادند. انجام »افزوده واقعيت از استفاده
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 رضايت حس افزايش آن طبع به و وريغوطه حس افزايش به منجر تواندمي افزوده واقعيت آيا كه
 عادي نسخه دو با دوزككفش نام به بازي يك در اين پژوهش. شود ايرايانه يهابازي كاربران در
 افزايش حس. گرفت قرار استفاده مورد كنندگان شركت توسط و شد توليد افزوده واقعيت و

در اين  واريانس تحليل اساس بر آماري تحليل از نتايج در بازي مبتني بر واقعيت افزوده وريغوطه
كتاب الفباي  ) بر اساس پژوهشي كه با استفاده از1395. غفاري و همكارانش (استپژوهش 

سال انجام دادند به اين نتيجه رسيدند كه فناوري  8الي  5انگليسي واقعيت افزوده بر روي كودكان 
يادگيري مي شود و همچنين  فرآيندواقعيت افزوده موجب افزايش هيجان، تعامل و لذت در طول 

پژوهشي با عنوان ) در 1395اين ابزار براي كودكان داراي جذابيت است. صرامي، راستي و ماهر (
روشي را » بررسي كاربرد واقعيت افزوده به عنوان يك روش چندحسي در بهبود نارساخواني«

هاي يادگيري چندحسي هاي واقعيت افزوده متناسب با مدلاند كه در آن پتانسيلپيشنهاد كرده
گيرد. روش اين پژوهش در آموزش كمكي براي نارساخواني، استفاده از روش شكل مي

هاي بوده است. يافته ايچندرسانهدحسي فرنالد و گلينگهام و روش آموزش مبتني بر كامپيوتر و چن
هاي آموزان دچار ناتوانيهاي واقعيت افزوده دانشحاصل از اين پژوهش نشان داده است كتاب

هند كه در دها به كاربر اين امكان را مياين كتاب سازد.انگيزاند و آنها را درگير ميويژه را برمي
  .، با محتواي توليد شده توسط رايانه نيز تعامل داشته باشندمندي از يك محيط واقعيعين بهره

) نشان داده است كه استفاده از واقعيت افزوده در 2012( 1نتايج تحقيقات سرايو، ايبانز و كلوس
اي در توجه و مالحظه مثبت دارد و بهبود قابل تأثيرآموزان ي دانشهاي يادگيري بر انگيزهمحيط

عوامل انگيزشي براي محيط يادگيري مبتني بر تكنولوژي واقعيت افزوده در مقايسه با محيط 
يك سيستم «) پژوهشي با عنوان 2014( 2يادگيري سنتي ديده شده است. چيانگ، يانگ و هوانگ

آموزان دانش ةگيزيادگيري تلفن همراه مبتني بر واقعيت افزوده براي بهبود دستاورد تحصيلي و ان
انجام دادند. در اين مطالعه، يك سيستم يادگيري تلفن » هاي تحقيقاتي علوم طبيعيدر فعاليت
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هاي يادگيري مبتني بر پرس و جو پيشنهاد شده همراه مبتني بر واقعيت افزوده براي انجام فعاليت
هاي يادگيري و است. يك آزمايش براي بررسي اثربخشي رويكرد پيشنهادي از لحاظ دستاورد

انگيزه انجام شده است. نتايج تجربي پژوهش نشان داده است كه رويكرد پيشنهادي قادر به بهبود 
آموزاني آموزان بوده است. عالوه بر اين، معلوم شده است كه دانشدستاوردهاي يادگيري دانش

هاي بيشتري در انگيزهكه با روش يادگيري تلفن همراه مبتني بر واقعيت افزوده ياد داده شده اند، 
توجه، اعتماد به نفس و ابعاد مرتبط با انگيزه نسبت به كساني كه با روش معمول يادگيري تلفن 

و  1اند. سينگ، كاران، پتر،ساهو و كاپوراند، نشان دادههمراه مبتني بر پرس و جو ياد گرفته
هاي ي براي كودكان با ناتوانيواقعيت افزوده آموزشي ابزار«اي  با عنوان ) مقاله2015همكاران (
به انجام رسانده اند كه در اين مقاله، مباني واقعيت افزوده، كاركرد، كار و كاربرد آن در » يادگيري

هاي عملكردي آموزش براي كودكان با نيازهاي خاص مورد بحث قرار گرفته است. داده ةزمين
تواند انگيزه يادگيري و يت افزوده ميحاصل از اين پژوهش نشان داد كه استفاده از فناوري واقع

) 2016( 2تحمل سرخوردگي در كودكان با نيازهاي ويژه را افزايش دهد. كارامانولي و تيناكوس
انجام » آموزانواقعيت افزوده و نارساخواني: رويكردي جديد در آموزش دانش«پژوهشي با عنوان 

ر واقعيت افزوده در حال حاضر و آينده آن داده اند. اين مقاله متشكل از بررسي ادبيات متمركز ب
تواند فرصتي براي تجربيات آموزان نارساخوان است، چيزي كه ميدر آموزش مدرن دانش

آموزشي تعاملي و شادتر فراهم كند. در نهايت، يك برنامه آزمايشي كه براي تدريس 
ساخته شده است،  آموزان شش ساله طراحي شده است و نتايج ارزيابي آن از آموزگاراندانش

ارائه شده است. بر اساس نتايج اين پژوهش واقعيت افزوده يك ابزار تكنولوژيكي است كه 
آموزان را افزايش داده و كودكاني را كه در يادگيري مشكل دارند يادگيري دانش ةتواند تجربمي

د به توانهاي رسمي مدرسه ميبيشتر كمك كند. ايجاد مواد كمك آموزشي بر اساس كتاب
 افزارنرمهاي آموزشي مختلف كمك كند. ارزيابي معلمان از آموزان نارساخوان در روشدانش

                                                                                                                                                    
1 Singh, Karan, Peter, Sahu & Kapoor 
2 Karamanoli & Tsinakos 
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آموزان نارساخوان نشان داد كه نگرش مثبت نسبت به ادغام واقعيت افزوده در آموزش دانش
هاي كوچك به سمت استفاده از واقعيت افزوده در آموزش ديس لكسيكس وجود دارد. گام

 تواند پايه و اساس سيستم آموزشي فردا باشد و بايد توسعه يابد.ست، اين مراحل ميساخته شده ا

به پتانسيل فناوري واقعيت افزوده در آموزش  توانميي ذكر شده هابا توجه به نتايج پژوهش
كودكان نارساخوان پي برد و با توجه به اينكه فناوري واقعيت افزوده به آساني در وسايل ارتباطي 

  .به نحو مناسبي جهت تحقق اهداف آموزشي از آنها استفاده كرد استقابل نصب و استفاده سيار 

  روش

با گروه كنترل و آزمايش بود  آزمونپس -آزمونپيشروش پژوهش از نوع شبه آزمايشي و طرح 
ان براي گروه آزمايش و كنترل انتخاب شدند و به صورت تصادفي به دو آموزدانشنفر از  20كه 

نفري تقسيم شدند. براي آموزش واج شناختي فارسي پايه دوم گروه آزمايش در معرض  10گروه 
متغير مستقل (فناوري واقعيت افزوده) قرار گرفت و گروه كنترل به روش سنتي آموزش داده 

گرفته شد و پس از مداخله و اجراي  آزمونپيششدند. از هر دو گروه آزمايش و كنترل يك 
انگيزش پيشرفت تحصيلي به  آزمونپسوي گروه آزمايش، از هر دو گروه واقعيت افزوده بر ر
  با يكديگر مقايسه شدند. آزمونپسو  آزمونپيشعمل آمد و نتايج 

آموزان دانش كلية جامعة آماريدر اين پژوهش : گيرينمونهجامعه، نمونه و روش 
در مدارس شهر تهران  1398- 97دوم ابتدايي هستند كه در سال تحصيلي  ةنارساخوان در پاي

- است. به جاي بههدفمند در دسترس از نوع در جامعه  گيرينمونهروش  مشغول به تحصيل هستند.

گيرند، گاهي اوقات ممكن دست آوردن اطالعات از كساني كه به راحتي در دسترس قرار مي
نواع خاصي از هاي خاصي به دست آوريم، يعني ااست ضرورت يابد كه اطالعاتي از افراد يا گروه

توانند چنين اند كه ميزيرا آنها تنها افرادي ؛افراد كه قادر به ارائه اطالعات مورد نظر ما هستند
اطالعاتي ارائه دهند يا با برخي از معيارهايي كه محقق تدوين كرده مطابقت دارند. چنين نوعي از 
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كاربرد دارد كه  يش اساساً زمانرو نيا. شودگيري هدفمند ناميده ميگيري، نمونههاي نمونهطرح
كه  يمورد مطالعه، محدود باشند. و زمان نهيالزم در زم طيشرا اي يژگيو يتعداد افراد دارا

در اين پژوهش پس از مجوز  .گيردقرار مينباشد، مورد استفاده  سريعمالً م ،يتصادف گيرينمونه
م پژوهش در مركز اختالالت انجا ةآموزش و پرورش استثنايي كشور، اجاز ةگرفتن از ادار

ان مركز آموزدانشنفر بود از ميان  20از آنجايي كه حجم نمونه  .يادگيري درخشان گرفته شد
هاي ها از طريق آزموندوم ابتدايي كه نارساخواني آن ةپاي آموزدانشنفر  20اختالالت يادگيري 

شده بود انتخاب گرديد، سپس،  تأييدمربوط به تشخيص اختالل نارساخواني از نظر مربيان مركز 
هاي ان به دوگروه آزمايش و كنترل تقسيم شدند و براي انتخاب نمونه گزينش در گروهآموزدانش

 ابزار زيرآزمايش و كنترل به صورت تصادفي صورت گرفت. جهت گردآوري اطالعات از 
  استفاده شد:

هارتر  رد انگيزش تحصيليمقياس استاندا انگيزش پيشرفت تحصيلي: گيرياندازه ةپرسشنام
. اين استآموزان ابتدايي گويه بوده و هدف آن بررسي انگيزش تحصيلي در بين دانش 33شامل 

) به عنوان يك ابزار سنجش انگيزش تحصيلي 1980،1981ابزار شكل اصالح شده مقياس هارتر (
ي دو قطبي ميهاسؤالگونه كه بيان شد مقياس اصلي هارتر، انگيزش تحصيلي را با است. همان

سنجد كه يك قطب آن انگيزش دروني و قطب ديگر انگيزش بيروني است و پاسخ آزمودني به 
د يكي از داليل بيروني و دروني را دربرداشته باشد. از آنجا كه در توانميفقط  سؤالموضوع هر 

همكاران  ي دروني و بيروني هر دو نقش دارند، لپر وهاي تحصيلي انگيزههابسياري موضوع
تنها يكي از داليل  سؤالي معمول درآوردند كه هر هارتر را به شكل مقياسها) مقياس2005(

كه  استاي ليكرت اين مقياس بر اساس طيف پنج درجه گيرد.انگيزش دروني و بيروني در نظر مي
اس  افزارنرمي تكميل شده در هاي حاصل از پرسشنامههانمره گذاري شده است و داده 5تا  1از 

 دروني انگيزش مقياس براي كه ييهاآيد.گويهپي اس اس وارد مي شود و نتايج الزم به دست مي
، 33-30-29-26- 25- 24- 23- 20- 19- 18- 14- 13- 12-8- 7- 6-2: از اندعبارت روند مي كار به
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- 11- 10- 9-5-4-3- 1: از اندعبارت روندمي كار به بيروني انگيزش مقياس براي كه ييهاگويه
، روايي پرسشنامه با استفاده از نظرات اساتيد و متخصصان، 22-27-28-31-32- 21- 17- 16- 15

)، با آزمون آلفاي 1388پايايي اين پرسشنامه توسط ظهيري و رجبي ( شده است. تأييدارزيابي و 
به دست آمده است، همچنين پايايي  92/0اس پي اس اس  افزارنرمكرونباخ و با استفاده از 

به  73/0هارتر با استفاده از آزمون آلفاي كرونباخ براي پژوهش حاضر انگيزش تحصيلي  ةپرسشنام
  دست آمد.

از آنجايي كه  ها مراحلي طي شد.جهت اجراي برنامه آموزشي و گردآوري دادهروش اجرا: 
ان نارساخوان بودند، پس از مشورت با متخصصان اين حوزه به آموزدانشمورد پژوهش ما، ة نمون
زيرا  ؛شناختي كودكان نارساخوان طراحي كنيمنتيجه رسيديم كه محتوا را در رابطه با واج اين
از اين رو از  ؛استها شناختي آنان مربوط به آگاهي واجآموزدانشترين مشكل خواندن اين بيش

ي يك هجايي، دو هجايي كلمه 33دوم  ةدوم ابتدايي به كمك چند نفر معلم پاي ةكتاب فارسي پاي
 سه كلمه 11 و هجايي دو كلمه11 هجايي، تك كلمه 11 و سه هجايي و باالتر انتخاب شدند كه

 كلمات اين براي رسيد تأييد به متخصصين توسط آن روايي اينكه از بعد و بودند باالتر و هجايي
رپينت تهيه و پاو افزارنرميي براي هر كلمه (مانند زرافه، آلبالو، دانشمند) با استفاده از هاكارت فلش

 صداي و تصوير از متشكل( فيلم پريماير افزارنرمچاپ گرديد و سپس براي هر فلش كارت در 
كه يك  ريويال پي اچ افزارنرم در شده (فيلم هر فلش كارت) ساخته محتواي و شد ساخته) كلمه
اويري مربوط گرديد در ادامه تص واقعيت افزوده خارجي مبتني بر ماركر است، بارگذاري افزارنرم

  .استآورده شده است و موارد تكميلي در پيوست پژوهش  افزارنرمبه اين 
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افزارنرمي ماركر شده در ها. نمونه اي از فلش كارت1شكل   
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واقعيت افزوده افزارنرمي ساخته شده در ها. نمونه اي از فيلم2شكل   

  نتايج

ي براي رسم فيآمار توص در كناراس اس  ياس پ افزارنرم از طريقها داده ليو تحل هيتجز يبرا
هاي حاصل از نمودارها، جدول توزيع فراواني، محاسبه ميانگين، واريانس و خطاي استاندارد، داده

  ها با استفاده از آزمون كواريانس تك متغيره تحليل شد.آزمايش با رعايت مفروضه
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  يزش پيشرفت تحصيلي . آمار توصيفي مربوط به متغيرهاي انگ1جدول

SD M SD M مؤلفه  گروه   

انگيزش  آزمايش 60/41 596/3 80/70 917/4

  دروني

انگيزش 

پيشرفت 

 تحصيلي

 كنترل 30/42 029/4 80/49 516/4

انگيزش   آزمايش 90/40 071/3 20/62 573/5

  كنترل 10/41 071/3 80/48 794/3 بيروني
  آزمايش 50/82 927/4 133 192/8

  كنترل 40/83 949/3 60/98 834/5 جمع
  كنترل 45/10 477/2 30/12 653/1

آمار توصيفي مربوط به ميانگين، انحراف استاندارد، چولگي و كشيدگي نمرات  1در جدول 
آموزان گروه آزمايش و هاي آن براي دانشمؤلفهمربوط به متغيرهاي انگيزش پيشرفت تحصيلي و 

طور كه ) نشان داده شده است. همانآزمونپسو  آزمونپيش(كنترل در دو مرحله سنجش 
تغيير چنداني  آزمونپسو  آزمونپيشگردد در گروه كنترل ميانگين نمرات در مراحل مالحظه مي
نسبت به  آزمونپسولي در گروه آزمايش، شاهد افزايش چشمگير نمرات در  ،دهدرا نشان نمي

هاي مؤلفهقابل مشاهده است. به منظور بررسي   2و1ارهاي در نمود مسألههستيم. اين  آزمونپيش
پيش از  استفاده شده است. يمتغيرلي از آزمون تحليل كوواريانس چندانگيزش پيشرفت تحصي

  . استانجام اين آزمون بررسي چند مفروضه آماري الزامي 
 رسيبر جهت اسميرنوف – آزمون كولموگروف كه استپيش فرض اول توزيع نرمال نمرات 

سطح معناداري آماره محاسبه شده  انجام شد و آزمونپس و آزمونپيش نمرات توزيع بودن نرمال
فرض نرمال بودن  بنابراين،به دست آمد  05/0هاي انگيزش پيشرفت تحصيلي بزرگتر از مؤلفهبراي 

  شود.توزيع نمرات پذيرفته مي

ي انگيزش پيشرفت هامؤلفه كه آزمون لوين براي استها پيش فرض دوم همگني واريانس
هاي حاصل از اين آزمون نشان تحصيلي به تفكيك گروه آزمايش و كنترل به اجرا در آمد. بررسي
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 همگني بر مبني ما صفر فرض رو اين از. ستين معنادار هامؤلفهداد كه آزمون لوين در هيچ يك از 
 آزمون ديگر مفروضه كه شودمي نتيجه ترتيب بدين. گيردمي قرار تأييد مورد هامؤلفه واريانس
  .است برقرار نيز) هاواريانس همگني( متغيري چند كوواريانس تحليل
 شيب همگني حاصل از آزمون نتايج كه استسوم همگني شيب رگرسيون  فرضشيپ

 شيب همگني بر مبني ما صفر فرض رواين از. نبود معنادار هامؤلفه از يكهيچ در رگرسيون
 آزمون ديگر مفروضه كه شودمي نتيجه ترتيب بدين. گيردمي قرار تأييد مورد تغيرهام رگرسيون

  .است برقرار نيز) رگرسيون شيب همگني( متغيري چند كوواريانس تحليل
بود كه بر اساس نتيجه آزمون همساني  هاانسيكووارچهارم همساني ماتريس  فرضشيپ

 اين كهآنجايي از. به دست آمد 720/0 باكس M آزمون معناداري ها سطحماتريس كواريانس
 مبني ما صفر فرض ،است صفر فرض رد براي موردنياز) 05/0( معناداري سطح از تربزرگ مقدار

 ماتريس همساني مفروضه ترتيب بدين. گيردمي قرار تأييد مورد هاكوواريانس ماتريس همساني بر
  .است برقرار متغيري چند كوواريانس حليلت آزمون مفروضات از يكي عنوانبه ها،كوواريانس

  نتايج آزمون تحليل كوواريانس چند متغيري

  هاي انگيزش پيشرفت تحصيليمؤلفه. نتيجه آزمون تحليل كوواريانس چند متغيري براي 2جدول

 اثر نام آزمون  مقدار F  اثر DF  خطا  P  DF اندازه اثر

 اثر پيالي 877/0  614/53 2 15 00/0 877/0

 گروه

 المبداي ويكلز 123/0 614/53 2 15 00/0 877/0

 اثر هتلينگ 149/7 614/53 2 15 00/0 877/0

 بزرگترين ريشه روي 149/7 614/53 2 15 00/0 877/0

سطح معناداري هر چهار آمارة چند متغيري مربوطه  گردديممشاهده  2طور كه در جدول همان
است  05/0از  تركوچكريشه روي،  نيتربزرگينگ و يعني اثر پيالي، المبداي ويكلز، اثر هتل

)05/0<p كه بين دو گروه آزمايش و  گردديم). بدين ترتيب فرض صفر آماري رد و مشخص
تفاوت معناداري  آزمونپسهاي انگيزش پيشرفت تحصيلي در مؤلفهكنترل، در نمرات مربوط به 
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 زشيانگ هايمؤلفه افزوده در تيواقع يوراستفاده از فناگفت  توانيموجود دارد. بر اين اساس 
بررسي تفاوت  منظوربه اثرگذار است. يآموزان نارساخوان پايه دوم ابتدائدانش يليتحص شرفتيپ

قرار  مورداستفادهدو گروه آزمايش و كنترل در هر يك از متغيرها، آزمون اثرات بين آزمودني 
  است. شدهارائه 3گرفت كه نتايج حاصل در جدول 

هاي انگيزش پيشرفت تحصيلي گروه مؤلفه. نتايج آزمون اثرات بين آزمودني براي مقايسه 3دول ج

 آزمونپسآزمايش و كنترل در 

  متغير منبع P  F MS DF SS اندازه اثر

انگيزش  بين گروهي 218/2156 1 218/2156 965/92 00/0 853/0

 درون گروهي 101/371 16 194/23    دروني

انگيزش  بين گروهي 652/906 1 652/906 247/36 00/0 694/0

 درون گروهي 211/400 16 013/25    بيروني

هاي انگيزش پيشرفت تحصيلي مؤلفهنتايج آزمون اثرات بين آزمودني براي مقايسه  3در جدول 
آزمون نشان داده شده است. با توجه ي آزمايش و كنترل در مرحله پسهاگروهآموزان، در دانش

) معنادار 05/0، براي هر دو متغير در سطح (آمدهدستبه Fدر اين جدول مقدار  شدهارائهنتايج به 
. با توجه به باالتر بودن رديگيمقرار  تأييدفرض صفر رد و فرض پژوهش مورد  بنابراين،. است

 يراستفاده از فناوكه  شوديمآزمون، چنين نتيجه ميانگين نمرات گروه آزمايش در مرحله پس
 يدوم ابتدائ ةآموزان نارساخوان پايدانش يليتحص شرفتيپ زشيانگ هايمؤلفه افزوده در تيواقع

  اثرگذار است.
  نتيجه آزمون تحليل كوواريانس تك متغيري براي متغير انگيزش پيشرفت تحصيلي .4جدول 

 متغير منبع P F MS  DF SS اندازه اثر

انگيزش  بين گروهي 039/5882 1 039/5882 288/110 00/0 866/0

پيشرفت 

 تحصيلي
 يگروهدرون 668/906 17 333/53   

، براي متغير انگيزش آمدهدستبهمقدار سطح معناداري  4جدول  شدهارائهبا توجه به نتايج 
). p>05/0است ( 05/0از  تركوچك) معنادار بوده و اين مقدار 05/0پيشرفت تحصيلي در سطح (
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. با توجه به باالتر بودن ميانگين رديگيمقرار  تأييدفرض پژوهش مورد  فرض صفر رد و بنابراين،
 تيواقع ياستفاده از فناوركه  شوديمآزمون، چنين نتيجه نمرات گروه آزمايش در مرحله پس

 اثرگذار است. يآموزان نارساخوان پايه دوم ابتدائدانش يليتحص شرفتيپ زشيافزوده در انگ

  گيري بحث و نتيجه

 پيشرفت تحصيلي زشيافزوده در انگ تيواقع ياستفاده از فناور تأثيرپژوهش حاضر بررسي هدف 
توان گفت با توجه به نتايج حاصله از پژوهش، ميپايه دوم ابتدايي بود.  آموزان نارساخواندانش

آموزان نارساخون پايه كه استفاده از فناوري واقعيت افزوده در انگيزش پيشرفت تحصيلي دانش
دارد. به عبارتي فرضيه پژوهش مبتني بر استفاده از فناوري  تأثيردرصد اطمينان 95ابتدائي با  دوم

دارد را مورد  تأثيردوم  ةآموزان نارساخوان پايواقعيت افزوده در انگيزش پيشرفت تحصيلي دانش
  قرار داد. تأييد

وهش، با نتايج دست آمده از بررسي متغير انگيزش پيشرفت تحصيلي در اين پژنتيجه به
)، زارعي، سخاوت و 1395)، غفاري و همكاران (1395هاي صرامي، راستي و ماهر (پژوهش
)، چيانگ و همكاران 2015)، سينگ و همكاران (2016)، كارامانولي و تيناكوس (1394روحي (

ن و هاي انجام شده پيشيبا توجه به مقايسه بين نتايج به دست آمده در پژوهش ) همسو بود.2014(
توان اين مطلب را بيان نمود كه استفاده از فناوري واقعيت افزوده در افزايش نيز اين پژوهش مي

  دارد. تأثيرآموزان نارساخوان پايه دوم انگيزش پيشرفت تحصيلي دانش
 يك عنوانبه را معلمان و محققان توجه فناوري اين افزوده، واقعيت فناوري ظهور با اخيراً

 .است كرده جلب خود به يادگيري و آموزش ابزار ايجاد حضوري، براي آموزش مكمل روش
 صفحه و موشواره از استفاده كاربر با محيط با ارتباط آنها در كه تعامل سنتي هايروش برخالف

كاربر  آن در كه كندمي فراهم را فرديمنحصربه تعاملي رابط افزوده واقعيت افتاد،مي اتفاق كليد
 رابط بودن متفاوت دارد. تعامل مستقيم روش به مجازي اشياء و واقعي جهان با همزمان به صورت
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دانش آموزش كند.مي جلب را آموزاندانش توجه سنتي، به خودي خود هايروش از كاربري
 هاآن انگيزه و تعهد توجه، جلب است؛ كه چالش برانگيزي تالش كودكان خصوصبه آموزان،

  است. هاچالش آن از برخي يادگيري فرآيند به نسبت
 و واقعي جهان ميان ارتباط ايجاد در زمينه افزوده واقعيت فناوري منحصربه فرد هايويژگي

 با كاربر تعامل از جديدي نوع شوندمي كشيده تصوير به واقعي جهان كه در مجازي كاراكترهاي

 افزوده واقعيت ناوريف هاي منحصربه فرد،ويژگي اين با ،بنابراين است. كرده ايجاد اشيا و فضا

دانش جلب توجه سبب نه تنها كه شود استفاده كمك آموزشي روش يك عنوان به تواندمي
 و مناسب بصري تعامل هايرويه به توجه با بلكه شود،مي آموزش مورد موضوع به آموزان

 پي در كودكان براي تريعميق يادگيري واقعيت، با تلفيق مجاز ضمن تواندمي آن كاربرپسند

منحصربه فرد ة رابط .گرفته شود نظر در آموزش سنتي ابزارهاي براي رقيبي به عنوان و داشته
 و كندمي جلب خود به را كودكان توجه طبيعي شكل به مجازي و واقعي اشياء تركيب از حاصل

  .آوردمي وجود به سني گروه اين براي كنندهسرگرم و يادگيري جذاب ابزار يك همچنين
 براي كمكي و سازگارانه توانبخشي، تمام ابزارهاي و است عام و عبارتي كلي مكيك فناوري

 مناسب استفاده و تشخيص مراحل انتخاب، تمام شامل و گيردمي بر در را كم تواني افراد داراي

 و هامهارت انجام رساندن به در را توانكم افراد توانايي و استقالل واقع در .ابزارهاست اين از
واقعيت افزوده به عنوان يك فناوري كمكي قابليت افزايش  .كندمي تسهيل شانعالقه مورد دانش

مهيج بودن اين فناوري، افزايش ميزان دسترسي به  انگيزه و توجه يادگيرندگان نظر به جالب و
با تركيب محيط واقعي و  وريغوطه، ايجاد درك بصري از مفاهيم انتزاعي، افزايش حس يادگيري

ي، نيز افزايش تعامل و درگيري يادگيرندگان با محتوا با توجه به ويژگي تعامل بالدرنگ و مجاز
هاي فردي يادگيرندگان با توجه به ماهيت چند حسي رابط كاربري اين فناوري و توجه به تفاوت

به كم بودن  توانميي پژوهش  حاضر هاكند. از جمله محدوديتبودن اين فناوري، را فراهم مي
اد افراد نمونه براي اجراي پژوهش، هزينه بر بودن ساخت و توليد اپليكيشن واقعيت افزوده و تعد
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نبود امكانات كافي مانند اينترنت پرسرعت و ايجاد مشكالتي مانند قطعي ارتباط در حين پژوهش 
فناوري  تأثيريي را در زمينه هااشاره كرد. همچنين به پژوهشگران آتي توصيه مي شود پژوهش

ان با آموزدانشهاي ديگر اقعيت افزوده بر روي يادگيري و انگيزش پيشرفت تحصيلي گروهو
هاي ديگري مانند، يادداري، درگيري تحصيلي، مؤلفهفناوري واقعيت افزوده بر  تأثيرنيازهاي ويژه، 

فناوري  تأثيرهاي اختالالت يادگيري و آموزان نارساخوان و ديگر گروهاشتياق تحصيلي دانش
  واقعيت افزوده بر يادگيري دروس مختلف (زبان، علوم، رياضي و ساير دروس) انجام دهند.

توان گفت بر اساس مباني نظري مطرح شده و نتايج حاصل از پژوهش حاضر و در نهايت مي
ان آموزدانشهاي پيشين، استفاده از فناوري واقعيت افزوده در انگيزش پيشرفت تحصيلي پژوهش

هايي كه در پژوهش حاضر با آن رو به رو از جمله محدوديت .است مؤثري دوم هنارساخوان پاي
 فناوري از استفاده زمينة در مربيان و اساتيد معلمان، ناكافي و محدود توان به آشناييبوديم مي

 آشنايي جهت آموزشي هايدوره شودمي اشاره كرد كه بر اين اساس پيشنهاد افزوده واقعيت
 آنان سطح با متناسب دانشجويان و آموزاندانش ويژه، آموزش يحوزه مربيان ،اساتيد معلمان،
 .گردد برگزار يادگيري و آموزش ةعرص در آن مزاياي و افزوده واقعيت فناوري با آشنايي جهت

هاي آموزشي براي مراكز اختالالت يادگيري همچنين با توجه به نيازي كه به وجود تكنولوژيست
ن پژوهش احساس شد و نبود كارشناس تكنولوژي آموزشي در مركز يادگيري در طول اجراي اي

گردد در مراكز اختالالت يادگيري، متخصصان تكنولوژي كرد، پيشنهاد ميمحدوديت ايجاد مي
هاي آموزشي از قبيل فناوري واقعيت آموزشي در زمينه ي طراحي آموزشي و استفاده از فناوري

 تأثيرگردد آتي نيز پيشنهاد مي يهاپژوهش راستاي ي شوند. دركارگيرهافزوده استخدام و ب
 تحصيلي اشتياق تحصيلي، درگيري يادداري، مانند، ديگري هايمؤلفه بر افزوده واقعيت فناوري
 يادگيري صورت گيرد. اختالالت هايگروه ديگر و نارساخوان آموزاندانش
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The impact of augmented reality technology on academic 
achievement motivation of second-grade dyslexic students  

 

E. khateri1, S. Pourroostaei Ardakani2 & E. Zarei Zavaraki3 

 

Abstract  

The purpose of this study is to investigate the impact of Augmented Reality 
Technology on academic achievement motivation of second-grade Dyslexic 
Students. The statistical population of this study includes all students with 
dyslexia disorder in the second elementary school who studied in Tehran 
during the academic year of 2018-2019. Twenty people were chosen as the 
sample of the study through purposeful sampling and were randomly 
divided into experimental and control groups (n=10). At first, a pre-test 
academic achievement motivation is taken from both groups and then an 
Augmented Reality Program is used for the experimental group and the 
control group was taught through conventional method. Next, Academic 
achievement motivation post-test was performed for both groups. The 
instrument for measuring the academic achievement motivation of dyslexic 
students was the Harter Academic Achievement Motivation Questionnaire, 
the reliability of which was calculated to be 0.73 using Cronbach's alpha 
method, and the validity of this questionnaire was confirmed by experts. 
Descriptive and inferential statistics (univariate and multivariate analysis of 
covariance) were used for pre-test and post-test analysis in both control and 
experimental groups.  In general, the results of the study showed that the use 
of augmented reality technology is effective in increasing the academic 
achievement motivation of dyslexic students with 0.95 confidence and this 
technology can be used as a tool in learning dyslexic students.  
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