
Thực tế ảo đắm chìm như một công cụ 
sư phạm trong giáo dục  

Đánh giá tài liệu có hệ thống về kết quả học tập 
định lượng và thiết kế thử nghiệm 

Việc áp dụng thực tế ảo nhập vai (I-VR = immersive virtual reality) như một 

phương pháp sư phạm trong giáo dục đã thách thức định nghĩa khái niệm 

về những gì cấu thành môi trường học tập. Đồ họa có độ trung thực cao và 

nội dung phong phú sử dụng màn hình gắn trên đầu (HMD = head-

mounted-displays) đã cho phép học sinh khám phá các môn học phức tạp 

theo cách mà các phương pháp giảng dạy truyền thống không thể làm 

được. Mặc dù vậy, nghiên cứu tập trung vào kết quả học tập, đặc điểm can 

thiệp và các biện pháp đánh giá liên quan đến việc sử dụng I-VR vẫn còn 

ít. Để khám phá điều này, bài đánh giá có hệ thống hiện tại đã kiểm tra các 

nghiên cứu thử nghiệm được xuất bản từ năm 2013, trong đó kết quả học 

tập định lượng sử dụng I-VR dựa trên HMD được so sánh với các phương 

pháp sư phạm ít nhập vai hơn như máy tính để bàn và trình chiếu.  

Một cuộc tìm kiếm tài liệu cho ra 29 ấn phẩm được cho là phù hợp để đưa 

vào. Các bài báo kèm theo đã được đánh giá chất lượng bằng Công cụ 

Chất lượng Nghiên cứu Giáo dục Y tế (MERSQI). Hầu hết các nghiên cứu 

đều tìm thấy lợi thế đáng kể của việc sử dụng I-VR trong giáo dục, trong 

khi một số ít hơn không tìm thấy sự khác biệt đáng kể về mức độ đạt được 

bất kể sử dụng I-VR hay phương pháp không nhập vai. Chỉ có hai nghiên 

cứu cho thấy những tác động bất lợi rõ ràng của việc sử dụng I-VR. Tuy 

nhiên, hầu hết các nghiên cứu đều sử dụng các biện pháp can thiệp ngắn, 

không kiểm tra khả năng lưu giữ thông tin và chủ yếu tập trung vào việc 

giảng dạy các chủ đề khoa học như sinh học hoặc vật lý. Ngoài ra, 

MERSQI cho thấy rằng các phương pháp được sử dụng để đánh giá kết 

quả học tập thường không đầy đủ và điều này có thể ảnh hưởng đến việc 

giải thích tiện ích của I-VR. Đánh giá nhấn mạnh rằng một cách tiếp cận 

phương pháp luận chặt chẽ thông qua việc xác định các biện pháp đánh 

giá thích hợp. 



Giới thiệu 
Tính khả thi về tài chính ngày càng tăng của thực tế ảo (VR) đã cho phép 

các cơ sở giáo dục kết hợp công nghệ vào giảng dạy của họ. Theo nghiên 

cứu, 96% trường đại học và 79% trường cao đẳng ở Vương quốc Anh 

hiện đang sử dụng thực tế ảo hoặc tăng cường ở một mức độ nào đó. 

Ngoài ra, sức mạnh ngày càng tăng của máy tính cá nhân và phần cứng 

liên quan đã dẫn đến một cuộc cách mạng về độ trung thực của đồ họa, 

với các mô phỏng thực tế và phức tạp hơn bao giờ hết và thế giới ảo. Như 

Dickey (2005) ám chỉ, điều này vừa thách thức vừa mở rộng định nghĩa 

khái niệm về những gì được định nghĩa là môi trường học tập. Nếu điều 

này từng bị hạn chế trong việc giảng dạy trong lớp học hoặc các chuyến đi 

thực tế, thì khả năng bẩm sinh của VR mang lại cho người dùng cảm giác 

hiện diện và hòa mình vào đã mở ra những khả năng mới trong giáo dục 

nếu được triển khai một cách thích hợp. 

Việc sử dụng giáo dục với sự hỗ trợ của công nghệ như một phương pháp 

sư phạm không phải là một hiện tượng hiện đại, và các cuộc điều tra về 

tiện ích của nó đã được nghiên cứu trong gần nửa thế kỷ. Từ những năm 

1970, Ellinger và Frankland (1976) đã phát hiện ra rằng việc sử dụng máy 

tính ban đầu để dạy các nguyên lý kinh tế đã tạo ra kết quả học tập so 

sánh với các phương pháp giáo khoa truyền thống như các bài giảng. Tuy 

nhiên, như Jensen và Konradsen (2018) ám chỉ, với việc phát hành Oculus 

Rift vào năm 2013, VR đã trở thành đồng nghĩa với VR dựa trên màn hình 

gắn trên đầu (HMD). Điều này có một số phân nhánh. Đầu tiên, HMD trở 

nên khả thi về mặt kinh tế đối với người tiêu dùng và các tổ chức giáo dục 

để mua hàng loạt do giá giảm đáng kể. Như Olmos và cộng sự nhận xét, 

khả năng kinh tế của VR đã giải quyết một trong những rào cản gia nhập 

chính đối với việc áp dụng công nghệ. Và thứ hai, nghiên cứu học thuật về 

những lợi ích tiềm năng của I-VR trong giáo dục bắt đầu mở rộng, cũng 

như việc ứng dụng nó trong các môi trường sư phạm. Một trong những 

đóng góp quan trọng nhất của VR đối với giáo dục là nó đã cho phép học 

sinh thực hành nhiều lần các nhiệm vụ phức tạp và đòi hỏi khắt khe trong 

một môi trường an toàn. Điều này đặc biệt đúng với các nhiệm vụ thủ tục 

như phẫu thuật hoặc thủ thuật nha khoa không thể được thực hiện một 

cách thực tế cho đến khi đạt được một mức năng lực nhất định.  



Ngoài ra, VR đã cho phép sinh viên đạt được các kỹ năng nhận thức bằng 

cách học tập trải nghiệm, chẳng hạn như cho họ tiếp xúc với những môi 

trường quá khó về mặt hậu cần để tham quan thực tế. Ví dụ, bằng cách sử 

dụng HMD, Bailenson và cộng sự đã có thể cho học sinh tiếp xúc với môi 

trường dưới nước để tạo điều kiện học tập về biến đổi khí hậu. VR đã 

đóng góp quan trọng vào giáo dục ở chỗ cho phép học sinh trải nghiệm 

trực tiếp các môi trường hoặc tình huống khó có thể tái tạo bằng cách sử 

dụng các phương pháp giảng dạy truyền thống như bài giảng, trình chiếu 

hoặc video 2D. 

Một định nghĩa ngắn gọn về các đặc điểm chính của VR là một thách thức 

do tính chất luôn thay đổi của công nghệ. Tuy nhiên, Sherman và Craig đề 

xuất rằng có một số yếu tố cấu thành phải làm nền tảng cho trải nghiệm 

VR, cuối cùng dẫn đến nhận thức giống như cuộc sống của môi trường ảo. 

Chúng bao gồm sự cần thiết để VR trở nên nhập vai, trong đó khả năng 

nhận thức của chính người tham gia tạo ra cảm giác hiện diện và tham gia 

vào không gian ảo, thường là nhận thức giảm về những gì đang xảy ra 

trong thế giới thực xung quanh họ. Ngoài ra, không gian ảo phải cung cấp 

một mức độ tương tác, trong đó người dùng có thể thao tác với môi trường 

và các biến thử nghiệm. Điều này có thể bao gồm tương tác với các đối 

tượng, hình đại diện ảo hoặc thậm chí cộng tác với những người dùng 

thực khác trong không gian do máy tính tạo ra. 

Định nghĩa các thuật ngữ chính 
Do tính chất đa ngành của nghiên cứu VR và các ứng dụng sư phạm của 

nó, điều quan trọng là phải xác định các thuật ngữ chính được sử dụng. Nói 

chung, VR có thể được chia thành hai loại chính: VR trên máy tính để bàn 

(D-VR) và VR nhập vai (I-VR). D-VR thường được phân loại là không nhập 

vai, trong đó tai nghe không được sử dụng và người tham gia sẽ điều khiển 

và thao tác môi trường ảo trên màn hình máy tính với phần cứng chuột và 

bàn phím truyền thống. Mặt khác, I-VR thường là đa phương thức trong tự 

nhiên bằng cách cung cấp cảm giác đắm chìm trong môi trường thông qua 

hình ảnh 360 ° nhờ sự hỗ trợ của HMD, kích thích thính giác thông qua việc 

sử dụng tai nghe và ngày càng nhận biết chi bằng cách của bộ điều khiển 

và theo dõi. Mặc dù có một loạt HMD trên thị trường, từ phần cứng cao cấp 



như HTC Vive, đến các tùy chọn chi phí thấp khả thi như Google 

Cardboard, tất cả chúng đều sử dụng cùng một nguyên tắc hoạt động cốt 

lõi. Thông thường, HMD sẽ có một bộ màn hình tinh thể lỏng nhúng (LCD) 

sẽ hiển thị cho mỗi mắt một hình ảnh từ một góc độ hơi khác nhau. Điều 

này mô phỏng chức năng quang học tự nhiên bằng cách cho phép người 

đeo xem hình ảnh lập thể hoàn chỉnh với khả năng nhận biết độ sâu và 

trường nhìn rộng. Tai nghe VR di động có thể đạt được hiệu ứng tương tự 

khi sử dụng một màn hình bằng cách chia màn hình xuống giữa và hiển thị 

từng nửa cho mắt tương ứng. Do đó, bài đánh giá hiện tại xác định HMD là 

một thiết bị đeo trên đầu, cung cấp hình ảnh lập thể do máy tính tạo hoặc 

video 360 ° cho người dùng. Điều này bao gồm tai nghe gắn kết (kết nối với 

máy tính), tai nghe độc lập (không cần máy tính) hoặc tai nghe VR di động 

(điện thoại di động / điện thoại di động được kết nối với HMD). 

Tài liệu và bài phê bình trước đây 
Đã có một số đánh giá có hệ thống trước đây đã khám phá mối quan hệ 

giữa VR và trình độ sư phạm. Lee đã xem xét 19 nghiên cứu từ năm 1976 

trở lại đây và nhận thấy rằng 66% sinh viên trong các nhóm mô phỏng làm 

tốt hơn những sinh viên trong nhóm đối chứng tương ứng của họ. Tuy 

nhiên, đánh giá này không tập trung hoàn toàn vào một trình độ học vấn 

hoặc độ tuổi, vì vậy nó đề cập đến cả trẻ em mẫu giáo nhỏ tuổi cũng như 

học sinh học cao hơn. Do đó, khó xác định được tính hiệu quả của VR với 

tư cách là một phương pháp sư phạm, với sự khác biệt đáng kể về độ tuổi, 

độ khó của nhiệm vụ và các ứng dụng. Hơn nữa, tất cả các nghiên cứu 

đều có niên đại về công nghệ được sử dụng và có các chương trình D-VR 

sơ khai và các mô phỏng máy tính thô sơ. Công nghệ ban đầu này có thể 

còn sơ khai khi so sánh với đồ họa có độ trung thực cao và các thành phần 

nhập vai của công nghệ đương đại. Tuy nhiên, 

Một phân tích gần đây hơn được thực hiện bởi Merchant và cộng sự xem 

xét ba danh mục phụ cụ thể của VR: trò chơi, mô phỏng và thế giới ảo. Trò 

chơi cung cấp cho diễn viên quyền tự chủ và tự do di chuyển trong thế giới 

ảo, thử nghiệm các giả thuyết, đạt được mục tiêu, khơi gợi động lực và 

học hỏi thông qua việc nhập vai. Mô phỏng cố gắng tạo lại một môi trường 

trong thế giới thực có thể giúp tạo điều kiện học tập bằng cách cho phép 



kiểm tra các biến và kết quả thu được. Cuối cùng, thế giới ảo có thể mang 

lại cảm giác nhập vai hoặc không nhập vai trong thế giới ba chiều (3D) và 

khả năng thao tác, tương tác hoặc xây dựng các đối tượng. Hơn nữa, thế 

giới ảo có thể tạo cơ hội cho nhiều người dùng tương tác với nhau trong 

môi trường kỹ thuật số. Phân tích tổng hợp cho thấy rằng mặc dù VR dựa 

trên trò chơi tạo ra kết quả học tập cao nhất, nhưng mô phỏng và thế giới 

ảo cũng có hiệu quả trong việc nâng cao trình độ học vấn. Một lần nữa, 

hạn chế của bài đánh giá này là nó đã không giới hạn phân tích của nó cho 

riêng một lĩnh vực giáo dục. Mặc dù giáo dục đại học chiếm số lượng 

nghiên cứu lớn nhất, nghiên cứu từ cấp tiểu học và trung học cơ sở cũng 

được đưa vào phân tích. 

Một trong những đánh giá có hệ thống gần đây nhất về I-VR thông qua 

việc sử dụng HMD đã được thực hiện bởi Jensen và Konradsen (2018). 

Trong quá trình tìm kiếm toàn diện các tài liệu hiện có được xuất bản từ 

năm 2013 đến năm 2017, bài đánh giá đã xác định 21 bài báo định lượng 

và định tính tập trung vào cả kết quả học tập trong I-VR cũng như thái độ 

và trải nghiệm chủ quan của người dùng. Đánh giá cho thấy hiệu quả hạn 

chế của HMD trong việc đạt được các kỹ năng nhận thức, tâm lý và tình 

cảm khi so sánh với các công nghệ ít nhập vai hơn. Tuy nhiên, Jensen và 

Konradsen (2018) đã nhấn mạnh chất lượng tương đối thấp của các 

nghiên cứu được coi là mối quan tâm và điều này có thể cản trở khả năng 

đưa ra kết luận chắc chắn về tiện ích giáo dục của I-VR. 


