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 چکیده

های معکوس درک خوانداری انگلیسی با اهداف پزشکی به کمک واقعیت  پژوهش حاضر با هدف بیان اثر شناخت درمانی نقص حافظه فعال در کالس :مقدمه

 .افزوده خودمانی انجام شد

در نخستین گام تحقیق، آموزش و ارزیابی مهارت  ها کنندگان و سنجش توان حافظه فعال آن این مطالعه متممی شامل آگاهی از نگرش مشارکت ها: روشمواد و 

های  کمک فعالیت  ها از فراگیری خواندار انگلیسی با اهداف پزشکی به صورت مستمر و در نهایت، اطالع از درک آن کنندگان به  درک خوانداری مشارکت

و غیر فارسی زبان مشغول به تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  فراگیر فارسی 212، 1981-89سال اول سال تحصیلی  نیم رد ساخت خویش بود. افزوده دست

ها را در هنگام تمرین به کمک واقعیت  گروه ناهمگون تقسیم شدند. فراگیران با توان حافظه فعال دیداری و یا نوشتاری قوی، راهبری حلقه 1به صورت تصادفی به 

 19های تخصصی و انگلیسی، آموزش خواندار با اهداف پزشکی را در  تند. آموزش دهندگان از رشتههای معکوس بر عهده گرف افزوده خودمانی در داخل کالس

 .جلسه آنالین انجام دادند. در طول این جلسات، پیشرفت خوانداری فراگیران و به موازات آن عملکرد آنان در عرصه، ارزیابی تکوینی گردید

یادگیری خواندار انگلیسی به کمک واقعیت افزوده خودمانی از یک سو و نقش راهبر با توان حافظه فعال باال با  آفرینی فعال فراگیران در فرایند نقش :ها یافته

کنندگان به  های مشارکت نامه نگرش، پاسخ راستا با نتایج پرسش توزیع بار شناختی از سوی دیگر، به شناخت درمانی نقص حافظه، پیشرفت و عملکرد انجامید. هم

 .احبه متمرکز نیز حکایت از نقش سازنده واقعیت مجازی خودمانی در درمان نقص حافظه فعال و درک خوانداری انگلیسی با اهداف پزشکی داشتهای مص پرسش

واسطه آن تسهیل در درک خوانداری انگلیسی با اهداف پزشکی و ارتقای توان فراگیران  شناخت درمانی نقص حافظه فعال و به  آمده، دست به جینتا گیری: نتیجه

 .های معکوس مبتنی بر واقعیت افزوده خودمانی معرفی کرد های برجسته کاربرد کالس درمانی را از جمله ویژگی -های بهداشتی در ارایه خدمات در عرصه

 واقعیت افزوده، شناخت درمانی، انگلیسی با اهداف پزشکی، درک، عملکرد، حافظه فعال ها: کلید واژه
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 مقدمه
امروزه دانشجویان بيشتر از گذشته با جهان واقعي در ارتباط هستند و آماده شدن 

های شغلي آینده، یک عامل  یادگيری و عرصه -های یاددهي ها برای زمينه آن
اندرکاران آموزشي در عصر  دست»، Ascioneرود. طبق گفته  کليدی به شمار مي

حاضر با مشكالت فراواني مواجه هستند که شيوه آموزش فعال و پشتيباني از 
باشند، از جمله  فراگيراني که از سطح نه چندان مناسبي از دانش برخوردار مي

های آموزش خواندار زبان با اهداف  (. اگرچه دوره1)« ترین مشكالت است مهم
( تا حدودی در تمام مراکز LSPیا  Language for specific purposesویژه )

شود، اما فراگيران نتایج عملكردی قابل قبولي در  آموزش عالي برگزاری مي
(. هنگامي که سخن از آموزش و یادگيری پزشكي 2ای ندارند ) های حرفه عرصه
 های آموزش زبان با اهداف پزشكي  آید، بسياری از برنامه يان ميبه م

(English for medical purposes  یاEMPنتوانسته )  اند پا به پای پویایي و
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درماني جامعه گام  -های یادگيری فراگيران و نيازهای بهداشتي تنوع در سبک
لم پزشكي در عمل و ای از کاربرد ع (. انگليسي با اهداف پزشكي نمونه3بردارند )

 (. در عين حال، کاربرد یادگيری بينابافتي 4، 5های واقعي است ) در عرصه
(Cross-contextualاز کالس تا عرصه و پياده ) های  سازی ابعاد واقعي عرصه

زندگي تا حد زیادی توانسته است مشكالت یاددهي و یادگيری در این حوزه را 
 (.6کاهش دهد )

 حافظه فعال و مهارت درک خوانداری

شود.  مشكالت خوانداری از مسایل پرمباحثه حوزه آموزش زبان محسوب مي
یادگيری مشابه،  -های یاددهي های متفاوت در بافت حضور فراگيران با سبک

(. 7ای را در یادگيری و درک خواندار به وجود آورده است ) مشكالت عمده
های  فعال شدن توانایيهای درسي، مانع  معطوف کردن تمام توجه به کتاب

وجود  EMPو  LSP(. چنين رویكردی در آموزش 8فردی فراگير شده است )
 درک يکه در پ شود مي يت کاربردپذیردر واقع خوانداریمهارت  يزمان دارد، اما

نقص در  .(9)صورت گرفته باشد  (Reading comprehension) خوانداری
 (.11شود ) خوانداری نادرست ميهای شناختي فراگيران، منجر به درک  ظرفيت

فعال و ظرفيت آن ارایه شده است. در   های متنوعي از حافظه تعریف
عنوان نظام شناختي جهت دسترسي به اطالعات   پژوهش حاضر، حافظه فعال به

مورد نياز در حين خواندن و درک محتوا تعریف گردید. به شكل مشابهي، 
شود  ای دیداری و نوشتاری نگریسته مي هعنوان ساز  فعال نيز به  ظرفيت حافظه

(. موفقيت درک خوانداری، وابسته به 11که از فردی به فرد دیگر متفاوت است )
شناختي خوانداری در  باشد و تمرکز بر فرایند روان های شناختي مي مشخصه

(. شواهد کنوني در حوزه 11از جایگاه خاصي برخوردار است ) LSPحوزه آموزش 
، به صراحت به ارتباط متقابل بين حافظه فعال و مهارت LSP درک خوانداری

ند باش کننده یكدیگر مي ای که این دو تقویت درک خوانداری اشاره دارد؛ به گونه
(. بر اساس، نتایج تحقيقات پيشين، حافظه فعال که از دو قسمت عمده 11، 11)

ارها در ترین ساخت دیداری و نوشتاری تشكيل شده است، شاید یكي از مهم
های  (. پرواضح است که فراگيران ظرفيت12، 13شناسي خواندار باشد ) روان

بيني  حافظه فعال متفاوتي دارند. حافظه فعال دیداری و نوشتاری برای پيش
های فردی هم در کودکان و هم در بزرگساالن باید مورد توجه قرار گيرد  تفاوت

های پردازشي و  از مسير قابليت توان (. بر این اساس، درک خوانداری را مي14)
ای حافظه فعال افراد تشریح کرد. نقص در حافظه فعال، منجر به بروز  ذخيره

شود که همين جریان تأثير  مشكالتي در تعبير و تفسير متون خوانداری مي
 توان گذارد، اما نمي نامطلوبي را بر روی یادگيری و درک فراگيران بر جای مي

 یرتصو یابه نوشتار  فقط را یدجد يآموزش های سانهرآموزش زبان به کمک 
 (.15) گرفت کار به مان أو نوشتار را تو یرمحدود کرد، بلكه الزم است تصو

 آموزش و یادگیری زبان مبتنی بر بازی در آموزش عالی دانشگاهی

هایي همچون آموزش عالي و سالمت را  (، حوزهSimulationسازی ) ظهور شبيه
ای که یادگيری مبني بر بازی، امروزه پویا  داده است؛ به گونهتحت تأثير قرار 

یادگيری مبتني بر بازی، به منظور ایجاد توازن در حوزه  -(. یاددهي16است )
های  آموزش و توانایي فراگيران برای یادگيری و کاربرد موضوع درسي در صحنه

 رود که این جریان به تمرین بينابافتي  دنيای واقعي به کار مي
(Cross-contextual practicesاز کالس درس تا عرصه )  های شغلي دنيای

 (.17کند ) واقعي کمک مي

 ها، جنبش عظيمي در حوزه آموزش و پژوهش به راه  نسل جدید بازی
رفتاری، تأثرزا و  -انداخته که طي آن آموزش مبتني بر بازی، نتایج شناختي

ها تجارب  نسل جدید بازی(. 18انگيزشي متنوعي به دنبال داشته است )
اصول ارایه شده از سوی   کننده اند که منعكس ای را رقم زده پيچيده

تربيتي برای ایجاد  اندرکاران علوم  شناسان، متخصصان اعصاب و دست روان
(. 19تغييرات اساسي در رفتار، تسهيل در یادگيری و بهبود عملكرد مغز است )

نفعان  شند که به ذیبا مي LSPروزی برای  هها منبع ب عالوه بر این، این بازی 
های گوناگوني از محتوا و فعاليت در قالب فيلم، صدا، تصویر و متن  چارچوب
های  های نسل جدید در ارتقای یادگيری مهارت (. بازی21دهند ) ارایه مي

LSP  کاربردهای متنوعي یافته است. به طور مثال، با تمرین مهارت خواندار
 -( در فضای واقعي یاددهيAugmented realityمبتني بر واقعيت افزوده )

یادگيری، بازی توانایي فراگيران در کاربرد محتوای خوانداری در فضای واقعي 
وده برای آموزش مهارت (. استفاده از واقعيت افز21هنگام نياز ارتقا داد ) را به 

 Reading English for Specificدرک خوانداری انگليسي با اهداف ویژه )

Purposes یا Reading ESP ضمن تغيير در نگرش فراگيران نسبت به )
و ارتقای سطح یادگيری عميق فراگيران،  LSPکاربرد بازی در آموزش 
 (. 22شت )های واقعي را به دنبال دا عملكرد بهتر آنان در عرصه

یادگيری  -در واقع، اعطای نقش فعال به فراگيران در یک بافت یاددهي
ها به ارمغان آورد. در  مبتني بر بازی، خودانگيزی و خودراهبری را برای آن

های مبتني بر بازی به تمرین اصول  ای، فراگيران با انتخاب فعاليت  مطالعه
(. در چنين بافت 23پرداختند ) شناسي  فراگرفته شده در خواندار دوره عمومي روان

ها پيش  های متعددی برای تعامل راجع به تكميل این فعاليت تمریني، فرصت
آمد. بدین ترتيب، فراگيران با ایجاد رابطه بين تجربيات خویش و محيط بازی، به 

 تری دادند. دانش خویش شكل عميق
گيری عادات  اگرچه یادگيری مبتني بر واقعيت افزوده، شرایط را برای شكل

(، اما توجه کمتری به کاربرد آن در 21-23آورد ) خوب یادگيری فراهم مي
شكل مناسبي در   شده است تا بتوان مهارت درک را به LSPهای  آموزش مهارت

طور خاص،   به های واقعي و در جهت تأمين نيازهای جامعه به کار بست. عرصه
ها خبری از حضور فعال فراگيران نيست، گزینه  ن ساخته که در آ های پيش بازی

(. بنابراین، شناسایي 24شوند ) آموزی دانشگاهي محسوب نمي مناسبي برای زبان
کند تا بتوان با انطباق یاددهي  مشكالت درک خوانداری، این امكان را فراهم مي

(؛ چرا که با ایجاد شرایط مناسب، 25را رقم زد )های متنوع  و یادگيری، آموزش
 (.14، 24، 25آید ) امكان تقویت حافظه فعال فراهم مي

 کمک  ( و درک خوانداری بهCognitive therapyی )درمان  شناخت
 واقعیت افزوده

در فرایند   کننده درماني در حوزه آموزش، به شناسایي عوامل مختل شناخت 
طور خاص در   (. به26-28پردازد ) درمان توأمان ميشناختي یادگيری و  روان
کند تا یادگيری و فرایند  درماني به فراگيران کمک مي  آموزی، شناخت زبان
را بهبود  (Psychological comprehension processشناختي درک خود ) روان

های زیاد در ارزیابي شناختي سبب شده است کمتر  (. محدودیت26بخشند )
رو، توجه به درمان ناتوانایي شناختي فراگيران  پژوهشي به این حوزه بپردازد. از این

(. واقعيت افزوده به عنوان نسل 27در آموزش عالي به حاشيه رانده شده است )
افزاید تا درک  های دنيای واقعي مي به صحنهها، ابعاد مجازی را  جدیدی از بازی
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(. در نگاه کلي، در مورد اثر شناختي 28های نو را تسهيل نماید ) بسياری از جنبه
شناسي یادگيری بر روی نيازهای  فعاليت مبتني بر واقعيت افزوده و فرایند روان

ميان   درک انگليسي با اهداف ویژه، به اطالعات بيشتری نياز است. ایجاد تعادل
تواند با افزایش  های مبتني بر واقعيت افزوده، مي ها در صحنه حل مشكالت و راه

 نقش اعطای طریق از این امر که دهد قرار یادگيری یانرا در جر انگيزه فراگير، وی
 (.19افتد ) مي اتفاق خوانداری محتوای تمرین حين در فراگير به فعال

که  یا گونه به  يآموزش یها تيفعال ديدر تول رانينقش فعال به فراگ یاعطا یبرا
  شیخو یها ساخت دست قیاز طر یخواندار یقادر باشند محتوا

(Self-generated activities )درک يشناختروان ندیفرا است الزم کنند، نیتمر را 
 ريغ یالگوها یيشناسا هدف با حاضر مطالعه(. 29) رديگ قرار توجه مورد یخواندار

 اهداف با يسيانگل یخواندار یمحتوا درک در مؤثر کارکرد یبرا آن رييتغ و ديمف
در  يافزوده خودمان تيواقع یریانجام شد تا کاربردپذ يدرمان شناخت قیطر از يپزشك

و  یمهارت خواندار نيب يكیشود. رابطه نزد يبررس يسيانگل یدرک خواندار ندیفرا
رابطه در  نیتا ا رسد ينظر م به  یضرور رو، نی(. از ا26-28حافظه فعال وجود دارد )

Reading ESP زين کنند يم فایمحتوا ا نیدر تمر ينقش فعال رانيکه فراگ  يهنگام 
 یو نوشتار یدارید یها نشانه ياثر احتمال يحاضر به بررس قيگردد. تحق يبررس
 یبرا ينيچ نهيافزوده در درک پرداخت تا زم تيبر واقع يمبتن یخواندار یها تيفعال

 ي. فرض اصلردیدچار نقص حافظه فعال صورت پذ رانيدرک فراگ يشناخت درمان
نقش  ژه،یبا اهداف و يسيانگل یدرک خواندار يشناختروان یندهایبود که فرا نیا

حول  يهدف اصل ن،ی. بنابراکند يم فایا یا و عملكرد حرفه يعلم شرفتيدر پ يمهم
با اهداف  يسيانگل یخواندار یمحتوا نیتمر زانيکه تا چه م ديچرخ يمحور م نیا

فعال   حافظه تیتقو ،يخودمان  افزوده تيبر واقع يمبتن یها تيکمک فعال  به يپزشك
 . دهد يدرک را به بار م انیو جر رانيفراگ

 

 ها مواد و روش
علوم در دانشگاه  1397-98 يلياول و دوم سال تحص  سال نيمدر  مطالعه این

به تأیيد  IR.MUI.REC.1399.028با کد اخالق و  اصفهان انجام شد پزشكي 
 مطالعهطرح . دانشگاه علوم پزشكي اصفهان رسيد  کميته اخالق در پژوهش

بنا به اعالم این  که ثبت گردیدهای باليني ایران  يکارآزمایثبت  هدر سامانحاضر 
 .اخذ کد مذکور نبودسامانه واجد شرایط 

( از طرح تجربي Complementarityبرای اجرای این تحقيق متممي )
کنندگان،  استفاده شد؛ به این شكل که عالوه بر سنجش حافظه فعال مشارکت

  ها در ابتدا به بيان نگرش خویش در خصوص یادگيری خواندار انگليسي به آن
 Formativeپرداختند. پيشرفت درک و عملكردشان به شكل تكویني ) کمک بازی 

assessmentکنندگان طي یک مصاحبه به بيان  ( ارزیابي گردید. در نهایت، شرکت
 برداشت خود از شيوه آموزش خواندار مبتني بر واقعيت افزوده پرداختند.

جامعه هدف شامل فراگيران شاغل به تحصيل در دانشگاه علوم پزشكي 
عنوان دو واحد اجباری در  اصفهان بود که زبان انگليسي با اهداف پزشكي را به 

کنندگان  اخذ کرده بودند. رضایت مشارکت 1397-98سال اول سال تحصيلي  نيم
 به تمایل سال تحصيلي برای شرکت در پژوهش کسب شد. عدم در ابتدای نيم

 بيشتر غيبت و خودماني افزوده واقعيت بر مبتني آموزشي های دوره در مشارکت
 .معيارهای خروج از مطالعه در نظر گرفته شد دوره، به عنوان در جلسه سه از

برای تلفيق شناخت درماني و واقعيت افزوده در آموزش درک خوانداری 
 هایي برداشته شد که در ادامه آمده است. انگليسي با اهداف پزشكي گام

 گام نخست: ارزیابی نگرش
کنندگان تشریح  آزمایشي، اهداف تحقيق برای مشارکت  با اجرای مطالعه

محقق ساخته به   نامه ها با توزیع پرسش آوری داده گردید. در این گام، فرایند جمع
های فارسي، عربي و ترکي( شروع شد.  کنندگان )زبان زبان اول مشارکت

يری آوری آموزشي در یاددهي و یادگ نامه نگرش فراگيران را به کاربرد فن پرسش
 (. 1انگليسي جویا شد )جدول 

آفریني در  ها، رویكرد خود را نسبت به نقش کنندگان با پاسخ به گویه مشارکت
نامه به صورت  کردند. پرسش های مبتني بر بازی بيان  طراحي و تمرین فعاليت
 محاسبه با و شيوه توصيفي به ها پاسخ تحليل ای بود. طيف ليكرت پنج درجه

کنندگان در آزمون  در پایان این گام، مشارکت .پذیرفت صورت نسبي فراواني
های زبان وزارت  پرسش منتخب از آزمون 41بسندگي خواندار انگليسي شامل 

 بهداشت، درمان و آموزش پزشكي شرکت نمودند. 
 

انگلیسییادگیری-یاددهیدرآموزشیهایآوریفنکاربردمورددرکنندگانمشارکتنگرشارزیابیجهتساختهمحققنامهپرسش.1جدول

کامالًموافقمموافقمنظریندارممخالفمکامالًمخالفمهاپرسش

      آوری آموزش و تعامل عالقمند هستم. به استفاده از فن
      آوری بياموزم. کمک فن تمایل دارم مهارت خواندار انگليسي را به

      های آموزشي قدیمي در فراگيری خواندار انگليسي است. آوری با شيوه ترکيب فن
      های نوین یاد بگيرم. آوری کمک فن  تمایل دارم زبان انگليسي را به

      یادگيری خواندار انگليسي در محيط واقعي مفيد است.
      تمایل دارم خواندار انگليسي را در محيط آموزشي و فضای شغلي تمرین کنم.

      کمک بازی یاد بگيرم. تمایل دارم خواندار انگليسي را به 
      کند. شغلي ارتباط ایجاد ميآموزش به کمک بازی بين محيط آموزشي و فضای 

      تمایل دارم با بازی مهارت خواندار انگليسي پزشكي را تمرین کنم.
      کند. تمرین خواندار انگليسي به کمک بازی به توانش انتقال به عرصه کمک مي

      کند. های موجود در بازی به یادگيری انگليسي با اهداف ویژه کمک مي نوشته
      های مبتني بر بازی نقش فعالي داشته باشم. عالقمند هستم در توليد فعاليت

      دهد. آموزش به کمک بازی نيازهای مختلف در جامعه را خطاب قرار مي
      تواند به آساني انجام شود. ها در تمرین خواندار انگليسي به کمک بازی مي گذاری انگاره اشتراک

 بود. فایده یا تمایل بيشترین مفهوم به موافقم کامالً و فایده یا تمایل کمترین مفهوم به مخالفم کامالً
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 گام دوم: سنجش حافظه فعال، آموزش و ارزشیابی
ترین نقطه این گام، آزمون سنجش  برای پاسخ به پرسش پژوهش در ابتدایي

 با  (Visual and verbal WM assessment) نوشتاری و حافظه فعال دیداری
دقيقه برگزار گردید. سنجش بر اساس چارچوب ارایه شده از  5پرسش به مدت  41

Osaka (31 )و  Tanabe( و سنجش توانش دیداری 11و همكاران ) Chenسوی 
کنندگان  همراه مشارکت ثانيه بر روی تلفن  3طراحي شد. بنابراین، تصویری برای 

ثانيه فرصت داشتند تا به پرسش مربوط به تصویر  2ها  ، آنگردید. سپس ظاهر مي
عنوان مثال، تصویر سه بخشي با نمای فرودگاه با یک بخش   پاسخ دهند. به

کنندگان نمایش داده شد که  محصور برای سه ثانيه بر روی تلفن همراه مشارکت
 (. 1ثانيه فرصت پاسخگویي به پرسش مطرح شده را داشتند )شكل  2ها  آن

 

 
.نماییازیکپرسشآزمونحافظهفعالدیداری1شکل

 
 کنندگان طي  ای به مشارکت برای سنجش حافظه فعال نوشتاری، جمله

کنندگان پرسيده  ثانيه نمایش داده شد و سپس پرسشي راجع به آن از مشارکت 3
 (.2ثانيه فرصت پاسخگویي داشتند )شكل  2ها  شد که آ
 

 
پرسشآزمونحافظهفعالنوشتاری.نماییازیک2شکل

 های حافظهبودن  یقو یا يفضع يينتع یبرا يکه نقطه برش خاص جا آن از
به نمرات  ها آناز  یکهر نمره وجود نداشت،  يرانفراگ یو نوشتار یداریفعال د

ای با ميانگين صفر و  کننده نمره عبارت دیگر، به هر مشارکت بهشد.  یلتبد يارمع
در یک چارک قرار  فراگيراناختصاص داده شد. بنابراین،  انحراف معيار یک

 شيوه سنجش حافظه فعال روندنمایي شده است. 3گرفتند. در شكل  مي
 

 
.روندنماییحافظهفعال3شکل



کننده با توان حافظه فعال دیداری و نوشتاری قوی یا ضعيف  هر مشارکت
 (. هر2شدند )جدول نفره تقسيم  5های  گروه با حلقه 7تعریف شد. سپس به 

ای و ناهمگن  رشته های ميان این حلقه داشت. یپنج نفرحلقه  6عضو و  31گروه 
ها  متشكل از فراگيران با سطح خوانداری انگليسي متفاوت بود. هر کدام از حلقه

داری  یک راهبر با حافظه فعال دیداری و یا نوشتاری قوی داشت. تفاوت معني
 ها وجود نداشت. کنندگان گروه مشارکت بين نگرش

 
شناختیاعضایهرگروههاومشخصاتجمعیت.نماییازگروه2جدول

سنهامشخصهگروه

(ارمعیانحراف±نیانگیم)

]تعداد)درصد([تیجنس

زنمردیحافظهنوشتاریداریحافظهدراهبر

 22( 3/77) 8( 7/26) 31/21 ± 91/1 - - *دیداری 1
 21( 1/71) 9( 1/31) 14/21 ± 41/1 - - */ دیداری**نوشتاری 2
 23( 7/76) 7( 3/33) 91/19 ± 11/1 + - *دیداری 3

 25( 3/83) 5( 7/16) 71/21 ± 13/1 - + **نوشتاری 4
 22( 3/77) 8( 7/26) 11/21 ± 81/1 - + */ دیداری**نوشتاری 5

 24( 1/81) 6( 1/21) 71/21 ± 31/1 - - **نوشتاری 6
 23( 7/76) 7( 3/33) 91/21 ± 1/1 + + */ دیداری**نوشتاری 7

 نوشتاری: فراگير با حافظه شنيداری قوی**دیداری: فراگير با حافظه دیداری قوی، *
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بهداشت، درمان و های درسي مورد تأیيد وزارت  محتوای خوانداری از کتاب
جلسه آموزش و  18(. بر این اساس، 31-35آموزش پزشكي انتخاب گردید )

سنجش انجام شد. این جلسات از نوع کالس معكوس بود که طي آن آموزش 
های آنالین، محتوای خوانداری  دهندگان رشته تخصصي و یا انگليسي در کالس

وزش دادند. بر این انگليسي با اهداف پزشكي را در فضای بيرون کالس آم
اساس، بافت کالس به تمرین محتوا از طریق واقعيت افزوده اختصاص داده شد. 

نفره،  5های  کنندگان در ابتدای هر جلسه با مشارکت یكدیگر و در حلقه شرکت
ساختند.  های مبتني بر واقعيت افزوده را برای تمرین در جلسات بعدی مي فعاليت

که در فعاليت مبتني بر واقعيت افزوده خودماني ) های نمایي از صحنه 4در شكل 
( نشان و در واقع حرکتي ندارد است آن کاربر پشت یک کامپيوتر شخصي نشسته

 داده شده است. 
 

 


هایفعالیتمبتنیبرواقعیتافزودهخودمانی.نماییازصحنه4شکل

 
انگليسي های  های کتاب کنندگان از طریق فعاليت سنجش مستمر مشارکت

جلسه )به جز اولين و دومين جلسه( در دقایق پایاني هر 16با اهداف پزشكي طي 
ها قابليت ارزشيابي  های کتاب کالس آنالین انجام گرفت. در حقيقت، فعاليت

ها در چارچوب  ها از نوع درک خوانداری و شامل پرسش یافت. این فعاليت
( Closure( و بندش )Rewindخ )ای، باز پاس گزینه  درست/ غلط/ قيد نشده، چند

 .شد ای ثبت مي کننده در هر جلسه نمره بود. بنابراین، برای هر مشارکت

 گام سوم: سنجش در عرصه
آموزشي تا   کنندگان در عرصه در طول دوره در نهایت، عملكرد مشارکت

( مورد ارزیابي قرار گرفت. 36) آزمون باليني کوتاهشش ماه پس از آن با کاربرد 
گرفت.  کننده طي دوره در مواجهه با یک بيمارنما قرار  بدین منظور، هر مشارکت

تعامل درست، تشخيص بيماری و درمان، معيار اصلي سنجش عملكرد وی بود. 
ها به دست آمده از عملكرد فراگيران در عرصه،  تحليل توصيفي و استنباطي داده

 انجام شد. Repeated measures ANOVAاز طریق آزمون 

 گام چهارم: مصاحبه متمرکز
کننده با کمترین و  مشارکت 2پژوهش،   گانه های هفت در آخرین گام، از گروه

کدام »درک خوانداری انتخاب شدند تا به سه پرسش مصاحبه شامل   بيشترین نمره
بود؟، چه ها در خواندار انگليسي با اهداف پزشكي مؤثر  یک از مشخصه

کرد؟ و به نظر شما چه  آموزشي درک شما از متون را تسهيل    هایي از دوره مشخصه
 پاسخ دهند.« کرد؟ پيشرفت و عملكردتان را تقویت   هایي از این دوره، مشخصه

های مصاحبه از سوی پژوهشگران  کننده به پرسش های هر مشارکت پاسخ
محور  کنندگان به شيوه تحليل مضمون های مشارکت ضبط و رونویسي شد. پاسخ

(Theme-based analysisبررسي گردید. بدین منظور، تمام پاسخ )  ها در
های اصلي و فرعي کدگذاری شد. روندنمایي فرایند انجام تحقيق در شكل  مقوله

 آمده است. 5
 

 
.روندنماییانجامتحقیق5شکل

 

 ها یافته

دختر و پسر فارسي زبان و غير فارسي زبان فراگير  223های مورد بررسي،  نمونه
آوری اطالعات سالمت،  های فن )عرب و ترک( مشغول به تحصيل در رشته

بودند  پزشكي اصفهان گفتاردرماني، هوشبری، پرستاری و تغذیه در دانشگاه علوم
 سال اول سال تحصيلي  که درس زبان انگليسي با اهداف پزشكي را در نيم

 یهمكار به لیتما عدم ليدل به نفر 13ودند. از این تعداد، اخذ کرده ب 98-1397
 يشناخت تيجمع مشخصات 3 جدول. شدند حذف جلسه، سه از شتريب بتيغ ای

 .دهد يم نشان را کنندگان مشارکت
 

هایموردبررسیشناختینمونه.مشخصاتجمعیت3جدول

 قدارم متغیرهای کیفی زیرگروه متغیر

 211( 111)  211 تعداد
 سن )سال( 

 انحراف معيار( ±)ميانگين 
 ـ 1/21 ± 2/1

 ]تعداد )درصد([ تيجنس
 161( 1/76)  زن
 51( 1/24)  مرد

 رشته تحصيلي 
 ]تعداد )درصد([

 44( 1/21)  آوری اطالعات سالمت فن
 16( 1/7)  گفتاردرماني
 31( 1/15)  هوشبری
 61( 1/29)  پرستاری
 58( 5/27)  تغذیه

]تعداد  یمادرزبان 
 )درصد([

 171( 4/81)  فارسي
 27( 8/12)  عربي
 12( 7/5)  ترکي

 توان حافظه فعال 
 ]تعداد )درصد([

 69( 8/32)  )هر دو حافظه قوی(اول  چارک
 58( 6/27)  (دیداری قوی  حافظه) دوم چارک
 33( 7/15)  )هر دو حافظه ضعيف(سوم  چارک
 51( 8/23)  قوی( نوشتاری  )حافظهچهارم  چارک
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نامه  پرسش یها هیکنندگان به گو پاسخ مشارکت لیتحل
به  Cronbach's alpha ،81/1نامه از طریق ضریب  پایایي پرسش :نگرش

دست آمد. روایي صوری و محتوای آن نيز توسط شش نفر از استادان حوزه 
هایي  گویهکه  این صورت   آموزش زبان انگليسي با اهداف ویژه بررسي گردید؛ به

نامه قرار  رسيد، در نسخه نهایي پرسش تأیيد حداقل دو سوم از استادان  که به 
کنندگان با ایجاد  داده شد و سه گویه بازنویسي گردید. تا حدودی تمام مشارکت

سازی شده از طریق بازنمایي  فضاهای یادگيری از کالس درس تا محيط شبيه
ها اعتقاد داشتند که تمرین  . آنهای واقعي موافق بودند های عرصه صحنه

بخشد و  محتوای خوانداری در چنين فضایي، به فرایند یادگيری و درک نظم مي
تر از دنيای واقعي  های وسيع ارتباط بين بافت آموزش و یادگيری را با عرصه

عنوان زبان   ها، تمرین درک خوانداری انگليسي به نماید. از نگاه آن تر مي گسترده

کمک رایانه  از تنوع بيشتری نسبت به تمرین به   کمک بازی،  رجي بهدوم یا خا
 های زبان برخوردار است.  در آزمایشگاه

کنندگان، یک فراگير با مهارت خوانداری مناسب انگليسي با  از نظر مشارکت
ظاهر شود؛ چرا که   تواند به شكل کارامدتری در عرصه اهداف پزشكي، مي

درصد از  21/37گيرد. اگرچه  به خود ميتری  ها شكل درست انتخاب
های مبتني بر بازی برای  آفریني فعال در توليد فعاليت کنندگان با نقش شرکت

کنندگان با سطح پایين مهارت  تمرین درک خوانداری موافق بودند، اما مشارکت
کنندگان با نقص  درصد( و همچنين، مشارکت 16/28درک خوانداری انگليسي )

درصد(، تمایل کمتری به ایفای نقش  78/36حافظه فعال دیداری و یا نوشتاری )
کنندگان به مشكالت کاربرد وسيع یاددهي  فعال داشتند. در عين حال، مشارکت

ها،  و یادگيری درک خوانداری به کمک بازی اشاره نمودند. بيش از دو سوم نمونه
بازار را در آموزش درک خوانداری انگليسي رد و بيان  در موجود های د بازیکاربر

های  های واقعي عرصه ها مانعي برای بازنمایي شاخصه کردند که این نوع بازی
رو، به حضور فعال خودشان در جریان  شود. از این بهداشت و درمان محسوب مي

 ها تأکيد داشتند.  طراحي و توليد بازی
های مبتني  گان دارای نقص در حافظه فعال، با توليد فعاليتکنند مشارکت

بر بازی خودماني برای درک متون خوانداری انگليسي با اهداف پزشكي 
های کامالً جدید بازی از  ها اظهار داشتند که وجود صحنه مخالفت کردند. آن

یک سو و نو بودن و پيچيدگي محتوای خوانداری انگليسي با اهداف پزشكي 
شود.  وی دیگر با تحميل بار شناختي، مانع یادگيری و درک مياز س

کنندگان با توان باالی حافظه فعال دیداری و نوشتاری مشتاقانه تمایل  شرکت
ها  های مبتني بر بازی مشارکت داشته باشند. آن داشتند تا در توليد فعاليت

مشارکت فعال در تمرین و یادگيری را راهي برای درک بهتر فرایند 
کنندگان با سطح  دانستند و این تمایل در پاسخ مشارکت شناختي درک مي روان

رسيد. درصد قابل توجهي از  باالی مهارت خوانداری انگليسي، به اوج خود مي
آوری  کنندگان بر این باور بودند که در عصر حاضر، پيشرفت فن مشارکت

از کاربرد  که سخن  تر شده است. هنگامي پردازش و تفسير اطالعات آسان
ها در یاددهي و یادگيری زبان انگليسي به ميان آمد، درصد  نسل جدید از بازی

کنندگان با سطح پيشرفته مهارت خواندار انگليسي و  قابل توجهي از شرکت
سازی در این نسل  همچنين، توان باالی حافظه فعال عنوان نمودند که شبيه

كل عمقي محتوای خوانداری را ش شود تا بتوان به  ها سبب مي جدید از بازی
کنندگان با حافظه فعال دیداری یا نوشتاری ضعيف  درک کرد. حتي مشارکت

تر از  سوی درک عميق  ای به نيز مشارکت در توليد واقعيت افزوده را پنجره
 های حافظه فعال خویش قلمداد کردند. نقص

کنندگان:   تحلیل پیشرفت خوانداری و عملکرد مشارکت
( نشان داد که شناخت 4کنندگان )جدول  زان پيشرفت مشارکتمقایسه مي

درماني نقص حافظه فعال از طریق واقعيت افزوده خودماني و راهبری در تمام 
ها، باعث درک بهتر خواندار انگليسي با اهداف پزشكي گردید. در این  گروه

 ها از سوی اعضای با توان حافظه فعال باال که راهبری حلقه  بين، هنگامي
شد، ميزان پيشرفت در درک خوانداری کليه اعضای حلقه با نقص در  انجام مي

 گرفت )ميانگين گروه  حافظه فعال دیداری و یا نوشتاری شتاب بيشتری مي
های قوی نوشتاری و دیداری برای فراگيران با  و راهبری با حافظه 42/14=  7

پيشرفت زماني رخ نقص حافظه فعال دیداری(. بر عكس، کمترین ميزان 
داد که فراگيران با حافظه دیداری و نوشتاری ضعيف، از سوی یک فراگير  مي

 با حافظه فعال دیداری قوی اما نوشتاری ضعيف هدایت شدند )ميانگين 
 (.96/11=  2گروه 

 
هایمختلفهایفراگیراندرگروه.مقایسهپیشرفت4جدول

 گروه
 ارمعی انحراف ± نیانگیم

 درصد 59 نانیفاصله اطم
 حد باال نییحد پا

1 23/1 ± 12/12 66/11 58/12 

2 23/1 ± 96/11 51/11 42/12 

3 23/1 ± 54/13 18/13 11/14 

4 23/1 ± 21/12 75/11 67/12 

5 23/1 ± 93/12 46/12 39/13 

6 23/1 ± 88/12 42/12 34/13 

7 24/1 ± 42/14 95/13 89/14 

 
نشان داد که تفاوت  Repeated measures ANOVAنتایج آزمون 

کنندگان بسته به گروهي که در آن متون  داری در درک خوانداری مشارکت معني
ها درمان شده  فعال آن  انگليسي با اهداف ویژه تمرین شده و نقص احتمالي حافظه

شكل مشابهي، سرعت پيشرفت در طول جلسات متفاوت بود  بود، وجود داشت. به 
 (.5)جدول 
 

کنندگانپیشرفتدرکخوانداریمشارکت.5دولج

 P مقدار F آماره مجموع مربعات یدرجه آزاد منبع

 < 111/1 2/7 89/3 74/27 گروه ×زمان 
 < 111/1 5/255 67/121 62/4 زمان

 
کنندگان در  که صحبت از عملكرد مشارکت در همين راستا، هنگامي 

فعال نوشتاری   با توان حافظههای واقعي مطرح گردید، حضور راهبران  عرصه
قوی، منجر به عملكردهای موفق شد. به عبارت دیگر، عملكرد بهتر همراه با 

 (.6فعال نوشتاری رخ داد )جدول   بهبود در سطح توان حافظه
کنندگان که حافظه  دستاورد محسوسي در عملكرد آن گروه از مشارکت

هبران با حافظه فعال فعال دیداری و نوشتاری ضعيف داشتند و از سوی را
 (.7دیداری قوی هدایت شدند، مشاهده نشد )جدول 
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کنندگاندرعرصهمقایسهعملکردمشارکت.6جدول

 ± نیانگیم گروه

 ارمعی انحراف

 یخطا

 اریمع

 درصد 59 نانیفاصله اطم
 حد باال نییحد پا

1 12/1 ± 17/11 18/1 79/11 55/11 
2 76/1 ± 17/11 32/1 41/11 72/11 
3 25/1 ± 93/12 23/1 46/12 41/13 
4 12/1 ± 81/11 21/1 38/11 22/12 
5 51/1 ± 13/13 29/1 44/12 63/13 
6 71/1 ± 71/12 31/ 15/12 35/13 
7 47/1 ± 11/17 26/1 55/16 65/17 

 
کنندگانمشارکتعملکرد.7جدول

مجموع  منبع

 مربعات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مربعات

 آماره

F 
 P مقدار

 < 111/1 14/61 19/126 6 16/757 گروهي بين
   11/2 213 66/426 گروهي درون

    219 82/1183 کل

 

تمامي متمرکز:   های مصاحبه کنندگان به پرسش پاسخ مشارکت
کنندگان منتخب اظهار داشتند که با تمرین درک خواندار انگليسي با  مشارکت

این مهارت تغيير پيدا کرد. فراگيران ها نسبت به اهميت  اهداف ویژه، رویكرد آن
وضوح بيان کردند که در ابتدای دوره آموزش خواندار  با نقص حافظه فعال به 

کمک واقعيت افزوده خودماني، اضطراب از   انگليسي با اهداف پزشكي به
که از سوی راهبری با  کنندگان هنگامي  کردند. این مشارکت شكست را حس 

ری و نه نوشتاری قوی هدایت شدند، تفاوتي در کاربرد تنها حافظه فعالي دیدا
های  واقعيت افزوده برای آموزش خواندار انگليسي در مقایسه با سایر رسانه

کنندگان منتخب، تنها زماني  شنيداری مشاهده نكردند. مشارکت -مبتدی دیداری
برداشت مساعدی از تمرین درک خوانداری انگليسي با اهداف پزشكي به کمک 

قعيت افزوده خودماني نشان دادند که از سوی راهبران با حافظه دیداری و وا
ها به نقش سازنده حافظه فعال و  شدند. بدین ترتيب، آن نوشتاری قوی هدایت 

شناخت درماني نقص این حافظه در درک و عملكرد بهتر در خواندن متون 
 انگليسي با اهداف پزشكي در بافت و عرصه اذعان کردند.

کنندگان منتخب که به درک خوانداری مناسبي رسيده بودند، از مفيد  مشارکت
گفتند و راهكارهای بهبود پيشرفت و عملكرد درک بودن تصویر و نوشتار سخن 

خوانداری را در گرو تمرین محتوا به کمک تصویر و نوشتار برشمردند. این 
های مبتني بر  تکنندگان به اهميت ایفای نقش فعال در توليد فعالي مشارکت

آفریني، امكان اتصال  واقعيت افزوده خودماني اشاره و بيان کردند که با نقش
شد و زمينه درک عميق پدید  های جدید با دانش پيشين فراهم مي آموخته

کنندگان منتخب که به پيشرفت در درک خوانداری  آمد. در نظر مشارکت مي
ها، بر موثق بودن  ل فعاليتدست یافتند، تشریک مساعي برای طراحي و تكمي

افزود. بر عكس،  یادگيری خواندار انگليسي با اهداف پزشكي مي -بافت یاددهي
کنندگان منتخب با حافظه فعال دیداری و شنيداری ضعيف که از سوی  مشارکت

یک فراگير تنها با حافظه دیداری قوی راهبری شده بودند، تمایلي برای تمرین 
های خود نشان ندادند.  ساخت اف پزشكي از طریق دستمحتوای خوانداری با اهد

دانستند و بيان  های خودماني را دشوار مي کنندگان کار توليد فعاليت این مشارکت

شود. به همين واسطه، ابعاد  نمودند که فرایند یادگيری و درک خوانداری کند مي
اظهار کنندگان  های شغلي قابل تجسم بود. این مشارکت تری از عرصه واقعي

داشتند که با تلفيق حضور فعال و تشریک مساعي، مسؤوليت جدیدی بر عهده 
ها و جریان درک  ها مدام به آموخته شد که سبب گردید آن فراگيران گذاشته مي

شان فكر کنند. بار دیگر، موفقيت در  خوانداری خویش در ارتباط با فضای شغلي
های  كي از طریق واقعيتدرک و عملكرد خوانداری انگليسي با اهداف پزش

کنندگان منتخب به مفيد بودن ابعاد دیداری  افزوده خودماني، سبب شد مشارکت
ساز در درک خوانداری اشاره کنند.  های دست و نوشتاری این نوع فعاليت

های تمرین پرداختند، از  کنندگان با حافظه فعال قوی که به راهبری حلقه شرکت
ها،  گفتند. طبق گفته آن برخي افراد سخن  مشاهده خویش در عملكرد مناسب

شان در خطاب قرار دادن نيازهای مخاطبان در  توان حل مسأله همتایان
در نتيجه تمرین محتوای خوانداری با اهداف   های بهداشتي و درماني عرصه

گرفت. از  خود مي  پزشكي به کمک واقعيت افزوده خودماني، روندی صعودی به
های خودساخته برای تمرین درک  دگان، توليد فعاليتکنن نظر این مشارکت

 کرد. خوانداری با شامل شدن راهبردهایي مفيد به درک خوانداری کمک مي
 

 بحث
نتایج پژوهش حاضر مهر تأیيدی بر ساختار شناختي درک خوانداری انگليسي با 
اهداف پزشكي بود. بر اساس نتایج به دست آمده، نقص حافظه فعال، یكي از 
دالیل عمده عدم رغبت فراگيران برای درک خوانداری متون انگليسي با اهداف 
ویژه بود. بنابراین، موفقيت بيشتر در درمان نقص حافظه فعال، گامي در راستای 
بهبود درک خوانداری فراگيران در بافت و در عرصه بود. نتایج مطالعه حاضر 

ی خوانداری مبتني بر واقعيت ها نشان داد که ایفای نقش فعال در توليد فعاليت
افزوده، راه را برای درک خوانداری فراگيران با حافظه فعال دیداری و نوشتاری 

های نسل جدید در  کند که در نوع خود کاربردپذیری بازی ضعيف فراهم مي
نماید. در حقيقت، ظرفيت حافظه فعال روشنگر راه برای  آموزش عالي را تأیيد مي

 گي واقعي است.موفقيت در مسير زند
شناختي اجتماعي، نتایج تحقيق حاضر قابل تأمل بود. شناخت  از منظر روان

درماني مبتني بر واقعيت افزوده خودماني، کمک بسزایي در یادگيری و درک 
خوانداری فراگيران نمود. از طریق شناخت درماني مبتني بر واقعيت افزوده، 

نيازهای مخاطبان فراهم گردید. بر  های آموزشي با راستا نمودن دوره امكان هم
دهي رفتارهای جدید،  اساس نتایج پژوهش حاضر، شناخت درماني با شكل

دهد. این نتایج نشان  داری تغيير مي طور معني  های یادگيری و درک را به تجربه
تواند  داد اگرچه شناخت درماني از سوی دیگر همتایان مؤثر است، اما مي

شناختي  و بار شناختي قابل توجهي را از جریان روان ای خودماني بگيرد چهره
آفریني فعال از سوی فراگيران در بسياری  درک خوانداری بكاهد. در واقع، نقش

-Selfهای تمرین مطالعه حاضر، منجر به خوداکتشافي ) موارد در حلقه

discovery)  شد. عالوه بر این، اعطای نقش فعال به فراگيران در توليد محتوای
های پردازش اطالعات را به دنبال داشت. در همين  دماني آموزش، مهارتخو

های مبتني بر واقعيت افزوده با راهبری  های فعاليت راستا، هنگامي که صحنه
شد، شناخت  همتایان دارای توان حافظه فعال نوشتاری و دیداری قوی انجام مي

طراب درک گرفت. بدین ترتيب، نگراني و اض تر صورت مي درماني آسان
ها توانستند درک  شد؛ چرا که آن خوانداری از پيش روی فراگيران برداشته مي

آفریني  خوانداری را در تشریک مساعي با همتایان خویش پيش ببرند. نقش
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 فراگيران با کارکرد مثبت به بهبود نقص حافظه فعال انجاميد.
ت درماني نتایج تحقيق حاضر نشان داد که نقش فعال فراگيران در شناخ

مبتني بر واقعيت افزوده در یاددهي و یادگيری خواندار انگليسي با اهداف پزشكي 
شود  آفریني فعال نوعي تحليل کاربردی است که سبب مي مؤثر است. نقش

(. 29شناختي درک خوانداری خویش بدانند ) فراگيران بيشتر راجع به فرایند روان
اگيران با حافظه فعال دیداری و های خودماني، فر در جریان توليد فعاليت

نوشتاری قوی قادر بودند با ایجاد تعاملي سازنده، همتایان خویش را که دچار 
تر مخاطب قرار دهند. همچنين، این فراگيران  نقص حافظه فعال بودند، آسان

های  برداری حداکثری از حافظه فعال نوشتاری خویش، نوشته توانستند با بهره
شان  افزوده را در جهت درک خوانداری پيش ببرند و با همتایانموجود در واقعيت 

تر ارتباط برقرار نمایند. این  که دچار نقص حافظه فعال نوشتاری بودند، آسان
(، قلمداد 37گزارش کرده است ) Schwartzهایي که  یافته  توان دنباله نتایج را مي

 نمود. 
و مهارت درک خوانداری گر نوشتاری  های تسهيل او یک وابستگي بين ضميه

 (.37برقرار کرد )
توان  بر اساس نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر، شناخت درماني را مي

عبارت دیگر، خواندن محتوای انگليسي   کار برد. به  ای نيز به های حرفه در عرصه
های مبتني بر واقعيت افزوده، نه تنها درک  کمک فعاليت با اهداف پزشكي به 

توليد این   بلكه عملكرد فراگيران را در عرصه تقویت کرد. در نتيجه خوانداری
مناسبي در   گونه های خودماني، فراگيران توانستند محتوای خوانداری را به  فعاليت

 کار برند.   راستای درمان به
تری را در فرایند  فعال فراگيران، ارتباطات قوی  توان باالی حافظه

گر یادآوری محتوای خوانداری  رقم زد که تسهيل شان شناختي خوانداری روان
وار  گر دیداری و نوشتاری زنجيره های تسهيل بود. این نتایج نشان داد که ویژگي

های واقعيت افزوده مكمل یكدیگر و نه  هستند؛ چرا که محتوای تصاویر و نوشته
ن های مبتني بر واقعيت افزوده، امكا جدای از هم بود. در عين حال، فعاليت

شناختي خوانداری متعددی را فراهم ساخت. با این تداعي،  تداعي فرایندهای روان
هایي نو نگاه  های نو پيش روی فراگيران باز شد تا مسایل را از دریچه فرصت

گردید تا فراگيران با مهارت  مساعدی فراهم   گونه  کنند. بدین ترتيب، شرایط به
با این اوصاف، توان فراگيران برای درک کافي به مسایل حال و آینده بپردازند. 

فعال به فراگيران کمک   یابد و شناخت درماني حافظه اطالعات ضمني ارتقا مي
 های زندگي واقعي گام بردارند. کند تا فراتر از توان فعلي خویش در عرصه مي

ای فراگيران را  کار گرفت تا عملكرد حرفه توان به  تمامي این فرایندها را مي
وضوح این موضوع را آشكار ساخت که شناخت درماني نقص  داد. نتایج به  ارتقا

های آموزش خواندار انگليسي با اهداف پزشكي،  فعال فراگيران در کالس  حافظه
ها در دنيای واقعي تجسم پيدا کرد. مشارکت فعال فراگيران در  در عملكرد آن

مشكالت خوانداری را در  های مبتني بر واقعيت افزوده، بسياری از توليد فعاليت
واسطه تعامالت شكل گرفته   یادگيری و در عرصه کاهش داد. به -بافت یاددهي

شناختي درک  در این کاربرد بود که بار شناختي وارد شده بر فرایند روان
فعال باال در راهبری   یافت. موفقيت فراگيران با توان حافظه خوانداری کاهش 

دليل توانمندی این  های خوانداری، تا حد زیادی به  همتایان حين تمرین در حلقه
 فراگيران در ایجاد تعامالت سازنده بود.

دست آمد، این بود که عدم  مهم دیگری که از انجام مطالعه حاضر به   نتيجه
توان تنها به نقص  درک درست محتوای خوانداری با اهداف پزشكي را نمي

دست آمده، نگرش و  ه طبق نتایج به فعال فراگيران نسبت داد؛ چرا ک  حافظه

درک فراگيران نسبت به کاربرد واقعيت افزوده در آموزش درک خوانداری 
 انگليسي با اهدا ف پزشكي مؤثر واقع شد.

 

 ها محدودیت
های آماری تحقيق حاضر، امكان بسط نتایج را محدود کرد؛  اندک بودن نمونه

قابليت تعميم نتایج کمک نمود. در طول دوره به افزایش   اگرچه تكرار سنجش
ها  های نوین آموزشي یاد دهنده آوری عدم آشنایي کافي آموزش دهندگان با فن

یادگيری  -عنوان مهاجران دیجيتال، آموزش و سنجش در بافت یاددهي به 
تأثير قرار داد. تمرکز پژوهش حاضر، درمان   مبتني بر واقعيت افزوده را تحت

تعریف راهبران با توان حافظه فعال قوی برای هدایت نقص حافظه فعال بود که 
ها را رقم زد و عوامل مؤثر دیگر را  های توليد و تمرین ناهمگوني حلقه حلقه

 بررسي نكرد.
 

 پیشنهادها
شود مطالعات آینده به بررسي تأثير واقعيت افزوده خودماني بر روی  پيشنهاد مي

همچنين، بهتر است سایر عوامل درک فراگيران و مشارکت بيماران بپردازد. 
ها  ای آن مؤثر در تقویت درک و توانش تعاملي فراگيران مانند رشد سواد رسانه

 مورد برسي قرار گيرد.
 

 گیری نتیجه
تحقيق حاضر افق کارکرد واقعيت افزوده را از بافت تا عرصه درمان گسترده کرد و 

درماني نقص  را تا مرز شناخت های مبتني بر واقعيت افزوده خودماني  کاربرد فعاليت
حافظه فعال پيش برد. در پژوهش حاضر، عالوه بر سنجش پيشرفت و عملكرد 

آوری گردید تا اثر  ها از دوره آموزشي جمع کنندگان، نگرش و برداشت آن مشارکت
 واقعيت افزوده بر شناخت درماني حافظه فعال مورد سنجش قرار گيرد. 

 

 تشکر و قدردانی
برگرفته از رساله پسادکتری آموزش زبان انگليسي با کد  مطالعه حاضر

باشد که با حمایت  ، مصوب دانشگاه علوم پزشكي اصفهان مي95111388
ای دانشگاه اصفهان  های رایانه آوری ریاست جمهوری و مرکز بازی معاونت فن

به تأیيد  IR.MUI.REC.1399.028با کد اخالق  این مطالعهتنظيم گردید. 
 مطالعهطرح . دانشگاه علوم پزشكي اصفهان رسيد  اخالق در پژوهشکميته 
که بنا به اعالم این  های باليني ایران ثبت گردید يکارآزمایثبت  هدر سامانحاضر 

 .سامانه واجد شرایط اخذ کد مذکور نبود
آوری  جو معاونت تحقيقات و فن بدین وسيله نویسندگان از سرکار خانم دکتر حق

پزشكي اصفهان و جناب آقای دکتر جواد راستي ریاست مرکز دانشگاه علوم 
آورند. همچنين،  ای دانشگاه اصفهان تشكر و قدرداني به عمل مي های رایانه بازی

آرا ریاست محترم دانشكده مدیریت و  از جناب آقای دکتر محمود کيوان
رساني پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان که در اجرای این طرح  اطالع
 گردد.  اری نمودند، سپاسگزاری ميهمك
کنفرانس  نيپنجم رخانهيمقاالت ارسال شده به دب انيحاضر از م مقاله

به  ژهیبا نگاه و« ها ها و چالش فرصت ؛یا انهیرا یها یباز» يالملل نيب
مجله  هیریتحر أتيه ی، اصفهان(، از سو1398)بهمن ماه  يدرمان یها یباز
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 سندگانینو لهيوس نیبد. گرفت قرار ریتقد مورد يبخش توان علوم در پژوهش
 از تیحما جهت به یمجاز یفضا يمل مرکز یمجاز یفضا پژوهشگاه از

 عیصنا ینوآور مرکز از ن،يهمچن. آورند يم عمل به يقدردان مقاله نیا انتشار
 پروژه نیا دنيرس ثمر به و ها داده یآورجمع در که اصفهان دانشگاه يسرگرم

 . گردديم یسپاسگزار داشتند، يمهم نقش
 

 نقش نویسندگان
 مطالعه، انجام برای يمال منابع جذب مطالعه، پردازیدهیا و يطراح ،يخزائ ديسع

 های نمونه و زاتيتجه کردن فراهم مطالعه، يعلم و یياجرا و يبانيپشت خدمات
 ميتنظ آمار، يتخصص خدمات ج،ینتا ريتفس و ليتحل ها، داده آوریجمع مطالعه،

دست دیيتأ ،يعلم ميمفاه نظر از نوشتهدست يتخصص يابیارز نوشته،دست
 انجام ندیفرا يكپارچگی حفظ تيمسؤول مجله، دفتر به ارسال جهت یينها نوشته
 کردن فراهم ،يتراب رضا داوران، نظرات به یيپاسخگو و انتشار تا آغاز از مطالعه

 ميتنظ ج،ینتا ريتفس و ليتحل ها، داده آوریجمع مطالعه، های نمونه و زاتيتجه
دست دیيتأ ،يعلم ميمفاه نظر از نوشتهدست يتخصص يابیارز نوشته،دست
 انجام ندیفرا يكپارچگی حفظ تيمسؤول مجله، دفتر به ارسال جهت یينها نوشته
 خدمات ،يسقائ عباس داوران، نظرات به یيپاسخگو و انتشار تا آغاز از مطالعه

دست يتخصص يابیارز نوشته،دست ميتنظ مطالعه، يعلم و یياجرا و يبانيپشت
 مجله، دفتر به ارسال جهت یينها نوشتهدست دیيتأ ،يعلم ميمفاه نظر از نوشته
 به یيپاسخگو و انتشار تا آغاز از مطالعه انجام ندیفرا يكپارچگی حفظ تيمسؤول
 .داشتند عهده بر را داوران نظرات

 

 منابع مالی
تحقيق حاضر بر اساس بخشي از اطالعات مستخرج از رساله پسادکتری آموزش 

باشد  ، مصوب دانشگاه علوم پزشكي اصفهان مي95111388زبان انگليسي با کد 
ای  های رایانه آوری ریاست جمهوری و مرکز بازی که با حمایت معاونت فن

با کد اخالق  این مطالعه دانشگاه اصفهان تنظيم گردید.
IR.MUI.REC.1399.028 دانشگاه علوم   به تأیيد کميته اخالق در پژوهش

های باليني  يکارآزمایثبت  هدر سامانحاضر  مطالعهطرح . پزشكي اصفهان رسيد
 .که بنا به اعالم این سامانه واجد شرایط اخذ کد مذکور نبود ایران ثبت گردید

بخشي، با حمایت  وانبررسي و انتشار تحقيق حاضر در مجله پژوهش در علوم ت
مالي پژوهشگاه فضای مجازی مرکز ملي فضای مجازی، حامي پنجمين همایش 

های درماني صورت گرفت. این  های کامپيوتری با رویكرد بازی المللي بازی بين
 پژوهشگاه در طراحي، تدوین و گزارش این مطالعه نقشي نداشت.

 

 تعارض منافع
باشند. دکتر سعيد خزائي بودجه انجام  نویسندگان دارای تعارض منافع نمي

مطالعات پایه مرتبط با پژوهش حاضر را از صندوق حمایت از پژوهشگران و 
به عنوان استادیار 1397معاونت پژوهشي دانشگاه اصفهان جذب نمود و از سال 

گروه زبان انگليسي در دانشگاه علوم پزشكي اصفهان مشغول به فعاليت 
استادیار گروه انگليسي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان  باشد. دکتر رضا ترابي مي

و عباس سقایي دانشجوی مقطع کارشناسي ارشد مهندسي برق الكترونيک در 
 باشد. دانشكده مهندسي دانشگاه اصفهان مي
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Abstract 
 

Introduction: The aim of this study is to determine the effectiveness of cognitive therapy of poor working memory 

(WM) in students through self-generated augmented-reality (AR) based flipped English for Medical Purposes (EMP) 

reading classes on quality of students' academic and professional lives. 

Materials and Methods: This complementarity study was conducted using the semi-experimental method with a 

cross-contextual (continuous and real-workplace) assessment design along with soliciting attitudes and debriefing 

perception in the very initial and final phases, respectively. In the academic year 2018, after determining the WM 

capacities of 210 students of medicine from Medical University of Isfahan, Isfahan, Iran, they were randomly 

divided into seven heterogeneous groups with high visual and/or high verbal WM heads to practice EMP reading 

comprehension in 18 self-generated AR-based sessions; in each session, they were simultaneously assessed in both 

instructional-learning context and field. 

Results: Student active engagement in self-generating AR-based sessions spread the intrinsic cognitive load of EMP 

reading materials for students with low WM capacity, suggesting that students are inclined to active-participation 

courses. 

Conclusion: Student active participation in self-generating AR-based activities played a crucial role in cognitive 

therapy of students' psychological reading process and promoting EMP reading comprehension. However, the 

results should be viewed as suggestive. 

Keywords: Augmented reality, Cognitive therapy, English for medical purposes comprehension, Performance, 

Working memory 
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