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 مقدمه
جهان همواره در حال تغییر و فناوری اطالعات و ارتباطات نیز در حال گسترش است. 

ادگیری بود و تمایل طبیعی برای ی العمرمادامبرای هماهنگی با این تغییرات باید یادگیرنده 
د و رش شدنیجهانداشت. همچنین  هامهارتی سازیغنتطبیق با تغییرات و  منظوربه

ی ی خود را در سراسر زندگهامهارتاقتصاد باعث شده است که افراد نیاز داشته باشند تا 
تفسیر و پردازش اطالعات ، ی الزم برای درکهامهارتافراد باید ، ارتقا دهند. در جهان

مداوم نیاز دارند که هم به نفع فرد و هم به  به آموزشمختلف را داشته باشند بنابراین 
 طوربه زمان درگذر و انسان همزاد (. آموزش2100، 0نفع جامعه است )لعل و سالمتی

 و نعتص یا وسیله هر پیدایش با یعنی است؛ بوده تغییر حال در آن ارائه شکل مستمر
 .(0149، مهرمحمدی. )است شده دگرگونی دچار آن با متناسب تربیت و تعلیم، فناوری

 رویکرد، یادگیری یسازیهمچون شخص ییهایژگیاطالعات و ارتباطات با و وریفنا
 دانش و یریگدر شکلرا نقش مهمی  تواندیم، چندحسی و افزایش تعامالت با محتوا

 (.0141، )صرامی و همکاران ندآموزان ایفا کدانش یهامهارت
 تأثیر وپرورشآموزش بر که است جدید هایفناوری این از یکی 2مجازی واقعیت

 اربرک که است شدهسازیشبیه بعدیسه محیط یک مجازی واقعیت نظام. است گذاشته
، جازیم واقعیت. است فیزیکی محیط یک گویی که کند کار آن با ایگونهبه تواندمی

( صریب بیشتر) حواس برای که است محیط یا پنداره یک از ایرایانه افزارینرم تولید
 اطالق، ودشمی ایجاد کامپیوتر توسط که بعدیسه فضای به و گردد وانمود، واقعیت معادل

 دنیای با مقایسهقابل مجازی رخدادهای و حوادث، اشیاء کاربر محیط این در گردد.می
 تدس در تعاملی طوربه خاص حسگرهای و شدهطراحی هایمبدل از استفاده با را واقعی

 شنق تواندمی مجازی واقعیت کندمی مشاهده را حرکتی و نمایشی تصاویر و گیردمی
 متحول را تدریس و یادگیری سنتی رویکردهای و کند ایفا آموزش یحوزه در مؤثری

 آموزش برای توانمی فناوری این از(. 2106، 1جانسون و وانگ ،تسچول، الینگردن. )کند
 از فادهاست برای هادرس ترینمناسب و ترینمهم از یکی. کرد استفاده مختلف موضوعات

ن اآموزدانش. واقعیت مجازی مکان و چیزهایی را به است شیمی مجازی واقعیت فناوری
جازی دسترسی ندارند. واقعیت م هاآنآموزان در دنیای واقعی به دهد که دانشارائه می
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لزم مست هاآنثر و دقیق ؤروند که بررسی مبرای نشان دادن اشیا و چیزهایی به کار می
فضاها و اشیا را بدون تغییر ، هامکان، تغیر مقیاس اندازه و یا زمان است. واقعیت مجازی

های دور قرار دارند کند. واقعیت مجازی با مردمی که در مکانایجاد می هاآندر کیفیت 
آموزان کشورهای دانش، کنندهای جهانی ارتباط و تعامل برقرار میباشگاهاز طریق 

مباحث  خود فعالیت کنند. موردعالقهتوانند با همکاری هم در پروژه گوناگون می
های ذکر شده را دارند بنابراین استفاده از در درس شیمی تمام ویژگی موردمطالعه

 و است عملى دانش است. شیمى های نوین بخصوص واقعیت مجازی ضروریفناوری
 وانفعاالتفعل ظاهرى مشاهده براى آزمایشگاهى تجهیزات به نیاز آن مفاهیم آموزش
 براى تمرین حل و نظرى و تئورى اصول فراگیرى براى مناسب درسى کتب، شیمیایى

 بار نخستین برای مجازی واقعیت .(0142، مقدم) دارد محاسباتى هایمهارت کسب
 در مجازی محیطی، فناوری این. گذاشت قدم دیجیتال دنیای به سرگرمی ابزار عنوانبه

 واقعی طمحی در را آنچه، هاواقعیت سازیشبیه طریق از بتواند تا دهدمی قرار کاربر اختیار
 انجام مجازی محیط این در ندارد را آن انجام برای الزم شرایط یا دهد انجام تواندنمی
 یا شکن ایرایانه سازیشبیه محیط یک با تا دهدمی امکان کاربر به مجازی واقعیت. دهد

 مجازی واقعیت هایمحیط بیشتر(. 2106، و همکاران الینگردن) باشد داشته تعامل
 ایدار نیز محدودی گروه اما هستند رایانه با انسان تصویری واکنش برای تجهیزاتی

 مجازی واقعیت از دیگری نوع. هستند کاربر با تعامل برای لمسی یا صوتی حسگرهایی
 از واقعیتی درواقع و شودمی ایجاد درجه 161 پانورامای تصاویر توسط که دارد وجود
 ازیمج محیط هایمؤلفه ترینمهم از یکی. گذاردمی نمایش به دیگران برای را هست آنچه

 واقعی ریبص تجربه یک، ویژه تصاویری یا نمایشگرها طریق از که است آن بصری محیط
 لکهب نیست ساده پدیده یک نمایشگر این اما دهدمی نمایش کاربران چشم مقابل در را

و  ، شیانگژنبو) کندمی عمل ردیاب عنوانبه که است حسگرهایی به مجهز نمایشگری
 شیگو طریق از که باشد صداهایی شنونده تواندمی کاربر مجازی محیط در(. 2112، 0های

 هاییوشیگ بین صوتی امواج تقسیم همچنین و صداها شدت تغییر. شودمی منتقل او به
 وبیخبه را صداها جهت بتواند تا کندمی کمک او به گیردمی قرار کاربر گوش دو در که

 از کیی اما ندارد نقصی هیچ بصری و سمعی ازنظر مجازی واقعیت بنابراین کند احساس
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 رد که هاییمحدودیت به توجه با که است المسه حس، مجازی واقعیت هایمؤلفه دیگر
 حس سازیشبیه زمینه در پیشرفت، دارد وجود مجازی هایمحیط در المسه حس ایجاد
 استفاده، مجازی دنیای در البته(. 2112، 0وو و ، لیکی) است داشته کندتری روند المسه

 ایجاد را امکان این کاربر برای حرکتی هایردیاب همچنین و خاص هایدستکش از
 هاآن اثر، دیدش میدان در موجود اجسام و اشیا درآوردن حرکت به با بتواند که کندمی
 هایمحیط سازیشبیه بر عالوه مجازی واقعیت. کند مشاهده شدهسازیشبیه محیط در را

 و هانقش در را خودش بتواند که دهدمی قرار کاربر اختیار در را امکان این واقعی
 (.0441، 2استوارت و توماس) ببیند مختلفی هایشکل

 دبای یادگیری هایمحیط توان گفت درواقعیت مجازی می هاییژگیبه وبا توجه 
 رسندب باور و شناخت به، اندیشیدن با تا شود فراهم فراگیران برای اندیشیدن شرایط

 مختلف هایموقعیت و مسائل برابر در را آموزاندانش باید دائماً معلمان(. 0142، مقدم)
 کنند فراهم طوری را آموزشی موقعیت و کنند وادار ذهنی تالش به را آنان و دهند قرار
 محیط و بدانند دخیل و سهیم یادگیری-تدریس هایفعالیت در را خود انآموزدانش که
 راحیط هایمدل کارگیریبه نیازمند محیط از سبک این. کنند بررسی و کاریدست دائم را

. تاس مجازی واقعیت فناوری مانند نوین هایفناوری با شدهغنی گرایانهسازنده آموزشی
 و کنندمی تأکید یادگیری در شخصی معنای خلق بر گرایان(. سازنده0140، فتحی)

. بسازد را ظرموردن معنای مسئله حل و اکتشاف فرایند در بتواند باید یادگیرنده که معتقدند
 بافت ای زمینه در یادگیری نوع این. است یادگیری همان فرایند این در شدهکسب توانایی

 نوروزی) دارد باالیی بسیار انتقال قابلیت و شودمی انجام دیگران و محیط با تعامل در و
یکی از مفاهیم مرتبط با واقعیت مجازی که عموماً با آن اشتباه گرفته (. 0141، رضوی و

برای خلق یک دنیای مصنوعی  تالش، . در واقعیت مجازیشود واقعیت افزوده استمی
اط مستقیم با این سیستم ارتب اشکالتصویر و دیگر ، صدا یلهوسبهتواند است که کاربر می

خلق کامل یک محیط  یجابهآورد که امکانی را فراهم می، داشته باشد. واقعیت افزوده
همچنین (. 0141، ایزدی) یک مکمل در دنیای واقعی در دنیای واقعی ارائه کند، مصنوع

های واقعیت افزوده در سه مورد بیان شده است شاخصه، داده ارائهدر تعریفی که آزوما 
ی در فضای زمانهمتعامل ، فیق تصاویر مجازی در یک فضای حقیقی(. تل0141، ایزدی)

توان یی. براساس تعاریف فوق مدیجیتال در فضایی حقیق یهاداده یبعدسهثبت ، حقیقی
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 کامالًمحیط ، در واقعیت مجازیبیان کرد:  گونهیناتفاوت واقعیت افزوده و مجازی را 
آن  در مل کاربراسازی است که تعشبیه واقعیت افزوده نوعی که یحال در، استمجازی 

 .صورت حرکتی استهب بیشتر
 هفعاالن معلم و است معلم عهده بر کالس اصلی فعالیت، متداول روش به آموزش در

 ذهن به را هاآن تا است درصدد و پردازدمی یافتهسازمان دانش و اطالعات ارائه به
 عناصر بررسی و آزمایش به باید آموزاندانش که است حالی در این. کند منتقل فراگیران
 لمیع هایآزمایش به خطر بدون که گیرد قرار هاآن اختیار در یادگیری محیط و بپردازند

، ورصدقیانیپ و اسالم ناظمی، بیگدلی، ربیعی، مقدسی) بپردازند مختلف عناصر بررسی و
 ،دسترس در آموزشی هایفناوری، موجود درسی منابع تردیدبی، شرایط این در (.0141

 تدریس متداول هایروش و آموزشیکمک وسایل، هاآزمایشگاه کیفی و کمی وضعیت
. ندباش شیمی درس در آموزاندانش امروزی نیازهای برای مناسبی پاسخگوی توانندنمی

 با، آموزشیکمک و آموزشی امکانات و تدریس هایروش در کلی بازنگری، روازاین
 تواندمی شیآموز نوین فناوری از استفاده. رسدمی نظر به ضروری، شایسته تغییراتی ایجاد

 و جوامع گسترش با زمانهم(. 0140، فتحی) باشد مشکل این حل برای مناسبی راهبرد
 یکی نوانعبه تحصیلی افت، وپرورشآموزش نهاد به تربیت و تعلیم وظیفۀ شدن محول

 توجه پدیده این. است شدهمطرح آموزش و شناخت حیطۀ در هاموضوع ترینمهم از
 به را امر متخصصین و پژوهشگران از بسیاری ذهن و معطوف خود به را امروز دنیای
 (.0141، علیوندوفا) است؛ کرده مشغول خود

 ،قبل از ساختشان، هاآندار بودن ها و مدتهای ساخت پروژهامروزه با باال رفتن هزینه
هایی توان تمام حسافزارهای کامپیوتری و استفاده از واقعیت مجازی میبا استفاده از نرم

کامل؛ ولی  طوربهدهد درک کرد البته نه را که قرارگیری در فضاهای مذکور به ما می
تواند در حدی باشد که حداقل بتوان فضایی را ایجاد کرد که بعدها حس فضایی را می

 درواقع(. 0149، ذوالفقارنسب و قدردان)که طراح انتظار داشته است تا حدی القاء نماید 
 رائها محتوا تدریس و غنی یادگیری برای الگوهایی تنهانه مجازی واقعیت تکنولوژی

 کمک جدید مفاهیم بررسی و مسائل وتحلیلتجزیه در آموزاندانش به بلکه دهدمی
 لفیقیت یادگیری بعدی نسل عنوانبه توانمی را آموزش در تکنولوژی این کاربرد. کندمی
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 ستا کنندهسرگرم بسیار و جذاب، مجازی، واقعی محیطی ترکیبی ازکه  گرفت نظر در
 (.2116، 0ژو و شی، یانگ، چئوک، پان)

 از با بررسی میزان یادگیری و درگیری یادگیرندگان (2106) همکاران و الینگردن
 ریقط مبتنی بر واقعیت مجازی دریافتند که از سازییهشبطریق تعامل بصری در محیط 

 .یابدیمافزایش  یادگیری و تعامل و نگرش به درس علوم میزان بدن کل فعالیت
 در واقعیت مجازی هاییشگاهآزما یریکارگبه( با 2101) 2التکرتینی و العویبدی

مهندسی دریافتند که محیط یادگیری  آموزش برای الکترونیکی یادگیری هاییستمس
 واقعیت مجازی پتانسیل آن را دارد که روش تدریس و میزان یادگیری را بهبود ببخشد.

 بر مجازی واقعیت هاییطمح تأثیر به بررسی ( که2101) 1وانگ و جوپژوهش در 
آموزان نشان داد دانشپژوهش نتایج ، فنی پرداختند هایمهارت یری دریادگ عملکرد

 عملیات»های در جنبه مؤثر روش یک عنوانبه را محیط یادگیری مبتنی بر واقعیت مجازی
 هرچند ،در نظر گرفتند، «یندفرآ ریزیبرنامه» و «یندفرآ پارامترهای انتخاب»، «آالتینماش
 توجهی نداشتند. «یتکنولوژ طبیعت» بُعد به

 برمعت یادگیری تجربه بررسی بهبود به (2101) 9وانگ و چن، لی، چانگپژوهش در 
کار  نشان داد هاآنپژوهش واقعیت مجازی پرداختند. نتیجه  در محیط هاروباتبا تلفیق 

یادگیری  یزهانگ همچنین و بخشید بهبود را وظیفه اعتبار حس یتوجهقابل طوربهبا روبات 
 به کمک روبات در محیط واقعیت مجازی افزایش یافت. یادگیری عملکرد و

 و ناختیش پیشرفت بر مجازی واقعیت یادگیری محیط بررسی تأثیر ( با2106) 1چن
 وروطهغ فردمنحصربه هاییژگیوبا  مجازی یادگیری محیط دانشجویان دریافت که زبانی

ت مثب تأثیر آموزدانش زبان شناخت بر درک کمک با همراه، استفاده سهولت کردن و
 گذارد.می

، هانقش مدل( به بررسی 0141پور )بیگدلی و ابراهیم، ناظمی، ربیعی، مقدسی
 افزارهای آموزشی مبتنی بر تکنیکیادگیری در طراحی و تولید نرم هاییهنظررویکردها و 

 استفادهاد شان دپرداختند نتایج ن مرور سیستماتیک و واقعیت مجازی در آموزش پرستاری
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های یادگیری در جهت هدایت طراحی و تولید این سازی و نظریههای شبیهمدل از
 .درسای ضروری به نظر میحرفه یتبر صالحبه سمت یادگیری مبتنی  افزارهانرم

اثر تمرین واقعیت مجازی و واقعی با ( به بررسی 0146) سهرابیو  محمدزاده، لطفی
تند پرداخ صوتی بر یادگیری مهارت فورهند تنیس روی میز و بدون محدودیت اطالعات

 که این اندداشتهها پیشرفت که هر چهار گروه در ضربهنشان داد  هاآنپژوهش نتایج 
 پیشرفت در اثر تمرین حاصل شده است.

درمان مبتنی بر مواجهه از طریق واقعیت  یاثربخشبررسی ( به 0141افشاریان و قوام )
 ها حاکیتحلیل داده پرداختند. راس از رانندگی: بررسی تک آزمودنیمجازی در کاهش ه

دار بالینی و آماری در نمرات به دست آمده از مقیاس شناخت رانندگی و از تغییر معنی
 شیوه درمانی واقعیت مجازی بر کاهش هراس از رانندگی در مورد مراجع بود. یرتأث

استفاده از فناوری واقعیت بررسی  ( به0149) پایگانه و تفتیارباب ،خانیینحس
تایج پرداختند. ن آموزان نابینامجازی و یک ربات هپتیکی جهت آموزش به دانش

 رازنظنابینایان  یآموزشکمکیک وسیله  عنوانبهدهنده سودمندی محیط مجازی نشان
 هزینه و زمان یادگیری است.

ی متفاوت برای ملموس هاحلراهمعلمان همیشه به دنبال  وپرورشآموزشدر حوزه 
ی گوناگون آموزش هاحوزهو در  اندبودهان آموزدانشی مختلف دانش برای هاجنبهکردن 
یزات تجه، مکانی، بعد زمانی ازجملهیی هاتیمحدودنظامی و غیره به سبب ، پزشکیچون 

 (.0146، نبودند. )رستمی هاآنو مالی در بسیاری از موارد قادر به فراهم کردن 
 درس هایکالس در فیزیکی حضور به نیازی آموزاندانش، دور چنداننه ایدهآین در

 همف برای، این بر عالوه. داشت نخواهند پروژکتور یا سیاهتخته به هانگاه دوختن و
 وژیتکنول از استفاده با دانشجو تا شد خواهد فراهم امکان این، مختلف تاریخی هایدوره

 رب عالوه. کند احساس دایناسورها زندگی محیط در مثالعنوانبه را خود، مجازی واقعیت
 برای جدیدی هایماجراجویی، کلمب کریستوف با همراه توانندمی دانشجویان، این

 سیستم با مجازی واقعیت ترکیب با(. 2112، همکاران و ژنبو) کنند تجربه آمریکا کشف
 هساخت الکترونیکی آموزش برای مجازی ورغوطه کامل جهان یک، الکترونیکی آموزش

 (.2112، 0خان وهری ) است شده

                                                                                                                                        
1. Harry, K., & Khan, A. 
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 افق و است گوناگون قدرآن مجازی واقعیت فناوری طریق از آموزش هایویژگی
 یپیچیدگ وجود با، رویممی پیشبه زمان در هرچه که است اغواکننده چنانآن روی پیش

 رکتح این، واقعی هایتجربه بر منطبق هایمحیط خلق و سازیبرنامه بسیارِ سختی و
 وظهورن فناوری این کهآن به توجه با و شد بیان آنچه به توجه با. گیردمی سرعت همواره

 و شود کاربردهآموزش به در مجازی واقعیت فناوری باید، ماست کشور به ورود حال در
حاضر با هدف بررسی تأثیر واقعیت  پژوهش .شود طراحی یادگیری محیط آن برای

 آموزان صورت گرفته است.مجازی بر یادگیری دانش

 روش
کننده )آزمایش و کنترل( در پژوهش حاضر از روش شبه آزمایشی با دو گروه شرکت

عنوان گروه آزمایش و کنترل انتخاب شد. استفاده شد. به این روش که ابتدا دو کالس به
در یک جلسه  یسلوئها به روش رسم ساختار مولکول های فضایی ومبحث ساختار

برای هر دو گروه  هاآنگذاری تایی و نامآموزشی و در جلسه دوم ترکیبات یونی چند
سؤال بود برگزار  21آزمون که شامل آزمایش و کنترل تدریس شد و در جلسه سوم پیش

و ساختار ترکیبات  یسلوئ یساختارهاشد. در جلسه چهارم واقعیت مجازی که شامل 
برای گروه آزمایش توسط عینک واقعیت مجازی به نمایش گذاشته شد و  استیونی 

آزمون برای هر دو گروه آزمایش و کنترل برگزار شد. پس از انجام مداخله پس ازآنپس
ها آزمون آزمودنیآزمون و پسنتایج پیش، و اجرای واقعیت مجازی بر روی گروه آزمایش

 قایسه گردید.با یکدیگر م
 ریاضی و تجربی رشته دهم پایه آموزاندانش تمام شامل پژوهش این آمارى جامعه
 به مشغول 46-41 سال در که بود تهران شهر 06 در منطقه شریف پردیس دبیرستان
. دش جایگزین تصادفی استفاده گیریروش نمونه از پژوهش انجام جهت بودند. تحصیل

 بود. نفر 21 گروه هر در افراد تعداد
 با و پژوهشگر توسط این آزمون بو. یادگیری آزموندر پژوهش  مورداستفادهابزار 

. شد ساخته شیمی درس زمینه در شیمی درس معلمان و مشاور و راهنما اساتید همکاری
ره شد و نم گرفته نظر در نمره یک سؤال هر برای. بود سؤال تستی 21 دارای آزمون این

، 21ریچاردسون -کودر فرمول با آن پایایی در نظر گرفته شد. 21، کل نیز بر همین اساس
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 نفر 1 ظرن با متخصصان نظر با صوری روایی با پرسشنامه این روایی. آمد دست به 63/1
 .آمد دست به معلم نفر 2 و علمیهیئت اعضای از

 
 شیمی درس مجازی واقعیت مراحل از یکی .2 شکل

 هایافته
شده از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. آوریهای جمعوتحلیل دادهمنظور تجزیهبه

 در بخش آمار استنباطی از تحلیل کوواریانس استفاده شد.

 ود تحقیق یمتغیرها یهانمره یهاانسیوار تساوی فرضشیپ مورد در لوین آزمون نتایج .1 جدول

 .دهدیم نشان را جامعه در گروه

 یمعنادارسطح  2 یآزاددرجه  1 یآزاددرجه  F خرده مقیاس
 66/1 23 0 04/1 یادگیری

 هایواریانس تساوی برای صفر فرض، شودمی مشاهده 0 جدول در که گونههمان
 ساویت فرضپیش یعنی. گرددمی تأیید تحقیق متغیرهای همه برای گروه دو در هانمره

 .گردید تأیید گواه و آزمایش گروه دو در هانمره هایواریانس
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 نمرات توزیع بودن نرمال فرضشیپ مورد در اسمیرنف - کلموگروف آزمون نتایج .2 جدول

 پژوهش یرهایمتغ

 اسمیرنف کلموگروف گروه اسمیرنف کلموگروف گروه 
درجه  آماره

 آزادی
درجه  آماره یمعنادار

 آزادی
 یمعنادار

 919/0 11 111/0 کنترل 494/0 11 512/0 آزمایش یادگیری

 11/1ی برای هر دو گروه از معنادارسطح  گرددمی مشاهده 2 جدول در که طورهمان
. گرددمی یدتأی گروه دو نمرات توزیع بودن نرمال برای صفر فرض، بیشتر است بنابراین

 واهگ و آزمایش گروه دو هر در آزمونپیش در نمرات توزیع بودن نرمال فرضپیش یعنی
 کل رد کوواریانس تحلیل در متغیرها که دارد وجود فرض این کهشود. درحالیمی تأیید
 وطخط که شود گرفته نظر در باید نیز فرض این، دهند نشان را بودن خطی باید هاداده

 آنگاه اشدب ناهمگن رگرسیون اگر. باشند یکسان باید پژوهش در گروه هر برای رگرسیون
 در دیکلی موضوع یک رگرسیون همگنی فرض. بود نخواهد مناسبی تحلیل کوواریانس
 هایآزمونپس پژوهش این در که است توضیح به الزم(. 2112، گیلز) است کوواریانس

 مکیک متغیرهای عنوانبه آن هایآزمونپیش و وابسته متغیرهای عنوانبه یادگیری نمره
 میان که بود خواهد برقرار هاشیب همگنی فرض زمانی. شدند تلقی( هاکوواریت)

 پژوهش این در) وابسته متغیرهای و( هاآزمونپیش پژوهش این در) کمکی متغیرهای
 آنچه. باشد حاکم برابری( گواه و آزمایش هایگروه) عامل سطوح همه در( هاآزمونپس

( هاکوواریت) کمکی و وابسته متغیرهای بین معنادار غیر تعاملی بود خواهد موردنظر
 F مقدار، بیشتر است 11/1از  1ی با توجه به جدول معناداربنابراین چون سطح  است؛
. است معنادار ( غیر13/1درصد ) 41تحقیق در سطح اطمینان  متغیرهای کلیه برای تعامل

 مانع است.س بالشود و استفاده از کوواریانمی تائید رگرسیون همگنی مفروضه، بنابراین

 جامعه رد گروه دو تحقیق یمتغیرها ونیرگرس یهابیش یهمگن فرضشیپ یبررس آزمون جینتا .1 جدول

 منبع تغییرات متغیر

 تعامل

 آزمونپس آزمونشیپ مرحله:

F )یمعنادار )تعامل 
 131/1 131/1 آزمونشیپگروه *  یادگیری

 أثیرت شیمی درس در دهم پایه انآموزدانش یادگیری بر مجازی واقعیت: فرضیه پژوهش
 .دارد
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 یمیش درس در دهم هیپا انآموزدانش یریادگی بر یمجاز تیواقع تأثیر انسیکووار لیتحل .4 جدول

 سطح
 معناداری

F میانگین 
 مجذورات

 درجه
 آزادی

  منابع تغییر مجموع مجذورات

 آزمونپیش 32/009 0 32/009 31/01 110/1

 هابین گروه 61/01 0 61/01 96/0 21/1 یادگیری

 هادرون گروه 41/261 11 29/1  

آزمون پس ازلحاظمربوط به آزمون تحلیل کوواریانس برای مقایسه دو گروه  9جدول 
دهد که بعد از تعدیل نمرات نشان می 9آزمون است. نتایج جدول پس از بررسی پیش

سطح معناداری ، آزمون وجود نداردها در پسمعناداری بین گروهتفاوت ، آزمونپیش
شود. این (. درنتیجه فرضیه پژوهش تأیید نمی=21/1P< ،96/0 Fو ) 1/ 11تر از بزرگ

شیمی  درس در دهم پایه آموزاندانش یادگیری بدان معنا است که واقعیت مجازی بر
 ندارد. یمعنادار یرتأث

 گیرینتیجهبحث و 
اصلی زندگی در عصر اطالعات و همچنین  یهامهارتیکی از  عنوانبه و آموزشیادگیری 

 های طراحی آموزشیبه روش، یکی از اهداف اصلی تعلیم و تربیت است و برای آموزش آن
یت تأثیر واقعنیاز است. در پژوهش حاضر ، نوین که برای عصر دیجیتال مناسب باشد

 قرار گرفت. یموردبررس دهم در درس شیمیآموزان پایه یادگیری دانش مجازی بر
 درس در دهم پایه آموزاندانش یادگیری بر مجازی واقعیت داد نشانپژوهش  نتیجه

( 0146لطفی و همکاران ) هایپژوهش نتایج با یافته این. ندارد یمعنادار یرتأث شیمی
، (2106) و همکاران الینگردن هایپژوهش نتایج با یافته همچنین این .است همسو

 همکاران و مقدسی، (2106) چن، (2101) وانگ و جو، (2101) العویبدی و التکرتینی
 و زوارکی زارعی و( 0149) همکاران و خانیحسین، (0141) قوام و افشاریان، (0141)

 توان گفت چون واقعیتدر تبیین نتیجه این پژوهش می. است سوناهم( 0134) همکاران
 تربیش) حواس برای که است محیط یا پنداره یک از ایرایانه افزارینرم تولید، مجازی
 جادای کامپیوتر توسط که بعدیسه فضای به و گردد وانمود، واقعیت معادل( بصری

گردد بنابراین این امکان وجود دارد که واقعیت مجازی که برای درس می اطالق، شودمی
انتخاب شد روایی کافی را برای یادگیری منظور آموزش مبحث درسی موردنظر شیمی به
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تواند یکی از انجام پژوهش نیز می زمانمدتان نداشته است. همچنین آموزدانشبهتر 
ی های مذکور باشد. چراکه بررسبودن نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهش سوناهمدالیل 

موزان آمعلم و دانششود. همچنین عدم آشنایی تغییر در یادگیری در زمان کوتاه میسر نمی
که این امر باعث ، را عوامل دیگری معطوف کرده هاآنبا این فناوری ممکن است توجه 

های پیچیده ی دادهدر محیط مجازی امکان ارائهعدم توجه به اهداف درسی شده باشد. 
 نارتوان در کها میهای دسترسی به این دادهآموزان وجود دارد که با تسهیل شیوهبه دانش
در ضمن این افراد ، ها فراهم کردبودن امکان یادگیری آسان را نیز برای آن کنندهسرگرم

های بیشتری را استخراج از طریق تعامل با اشیاء موجود در محیط مجازی داده توانندیم
 ی دانش خود بیفزایند.و به دامنه

صول و ابتدا ا، جهت افزایش یادگیری شودیمبراساس نتایج پژوهش حاضر پیشنهاد  
ل مکم عنوانبهآموزان آموزش داده شوند و سپس همراه با روش سنتی و مفاهیم به دانش

ی عملی و کاربردی استفاده کنند. در آموزش هامهارتاز واقعیت مجازی آموزشی برای 
وع ارائه و ن یطراح، رندهیادگیو تسلط  یبه سه عامل دانش قبل مبتنی بر فناوری باید

ت واقعی یدر طراح یآموزش یمحتوا دهندهلیتعامل عناصر تشک زانیو م یردشوا، محتوا
 با کاربرد نمعلما کامل شناییآ جهت شودیماین پیشنهاد  عالوه بر توجه شود.مجازی 

و  رسمد تربیت کزامرو در  دشو اربرگز شیزمودوره آ یک، واقعیت مجازی آموزشی
آموزش داده  هاروشمختلف تحصیلی این  مقاطع نسارمد هـب خدمت ضمن یهاآموزش

شود تا در این مقاطع نیز بتوان از این روش بهره جست. همچنین به پژوهش در رابطه با 
 یادگیری پرداخته شناسیروانطراحی و ساخت واقعیت مجازی آموزشی بر اساس اصول 

در دسترس  شود. به دلیل محدودیت ساخت واقعیت مجازی آموزشی در درس شیمی و
های مختلف در توان از تعداد زیادی واقعیت مجازی برای آموزش قسمتنبودن نمی

 های مجازی فقط بصری هستند اگردرس شیمی استفاده کرد. همچنین بسیاری از واقعیت
آید که درک آموز این امکان به جود میبرای دانش، واقعیت مجازی سمعی هم باشد

ندها نحوه برقراری پیو، هاتارهای فضایی مولکولشده در ساخبهتری از تصاویر نشان داده
 از تفادهاس دلیل های الکترونی و... داشته باشد بهها در الیهو یا چگونگی آرایش الکترون

ژوهش پ کنندگانشرکت نظر اساس بر تنهاپژوهش  یافته هاداده گردآوری برای پرسشنامه
 لدلی به که داشت بیان توانیمهمچنین  .است هاآن هایپاسخ در سوگیری امکان و دارد

، آن ودنب گسترده و وابسته متغیر عنوانبه یادگیری بودن چندبعدی و پیچیده ماهیت
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 تایجن، مزاحم متغیر عنوانبه که باشند دخیل متغیر این در توانندمی نیز دیگری عوامل
ر تواند دکه می تمام موارد ذکرشده عواملی هستند. کنندمی روبرو مشکل با را پژوهش

اربرد این باشد. ک عدم یادگیری بیشتر گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل تأثیرگذار
ت که در نظر گرف یادگیری تلفیقی نسل بعدی عنوانبه توانیمرا  تکنولوژی در آموزش

 ،است )پان و همکاران کنندهسرگرم و بسیار جذاب، مجازی، واقعی ترکیبی از محیطی
های سنی مختلف شود از واقعیت مجازی برای آموزش گروهن پیشنهاد می(. همچنی2116

 و در دروس مختلف استفاده شود.
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