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راهنمای نگارش و تدوین مقاالت

راهنمای نگارش و تدوین مقاالت
از مولفان و مترجمان گرامی تقاضا می شود بمنظور جلوگیری از تاخیر در داوری و انتشار به موقع مجله ،به
هنگام ارسال مقاله به نکات زیر توجه نمایند:
 .1موضوع مقاالت باید در یکی از حوزه های مرتبط با رشته تکنولوژی آموزشی باشد.
 .2مقاالت حاصل مطالعات ،تجربه و پژوهش های نویسنده یا نویسندگان باشد.
 .3مقاالت تحلیلی به ویژه مقاالتی که از روش های کیفی بهره گرفته باشند ،در اولویت چاپ مجله قرار
خواهندگرفت.
 .4مقاالت ارسالی اعم از تالیف ،ترجمه ،تدوین و گردآوری قبال در نشریه ،کنفرانس ،مجامع علمی و یا
مجموعه مقاالت منتشر نشده باشند.
 .5مقاله باید مشتمل بر چکیده فارسی ،واژه های کلیدی ،مقدمه ،بدنه اصلی ،نتیجه گیری ،فهرست منابع و
ماخذ باشد.
 .6مقاالت ارسالی در صفحات ، A4با فاصله خطوط،1حاشیه سمت راست ،5/5سمت چپ ،4/5باالی
صفحه 5و پایین صفحه 4/5سانتیمتر با قلم نازنین ،تحت نرم افزار WORD 2003/2007/2010تایپ و به
پست الکترونیکی مجله ارسال گردد .در غیر اینصورت دفتر مجله از بررسی مقاالت معذور خواهد بود.
دستورالعمل تایپ مقاالت و قلم های مورد استفاده برای بخش های مختلف در جدول  1ارائه شده است.
جدول ( )1قلمهای مورد استفاده برای بخشهای مختلف مقاله

بخش مقاله
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شماره صفحه

Times New Roman11Bold
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 .7در صفحه اول مقاالت باید عنوان فارسی مقاله ،چکیده ،کلمات کلیدی ،رتبه علمی نویسنده یا نویسندگان،
پست الکترونیکی و نویسنده مسئول مکاتبات آورده شود.
 .8چکیده مقاله حداکثر در 150واژه و مشتمل بر هدف پژوهش ،روش تحقیق مورد استفاده و نتایج به دست
آمده باشد.کلمات کلیدی نیز پس از چکیده مقاله و حداکثر در  5واژه بیان شود.
 .9در ذکر منابع از الگوی زیر استفاده شود:
الف :کتاب :نام خانوادگی ،نام( ،سال نشر) ،نام کتاب ،نام مترجم ،دوره چندجلدی ،نوبت چاپ ،محل
نشر ،نام نشر.
ب:مقاله :نام خانوادگی ،نام( ،سال نشر) ،عنوان مقاله ،نام نشریه ،دوره یا جلد ،شماره نشریه ،ص.
 .10مقاالت رسیده ابتدا از طرف هیات تحریریه مورد بررسی قرار می گیرد و در صورتی که مناسب
تشخیص داده شود ،توسط دو نفر از داوران محترم به صورت محرمانه داوری خواهد شد.
 .11دریافت مقاالت و انجام مکاتبات صرفاً از طریق پست الکترونیکی اختصاصی فصلنامه به نشانی
«  »jet@atu.ac.irانجام خواهد شد.
 .12مسئولیت صحت و سقم مقاالت بر عهده نویسنده می باشد.
 .13صرفا مقاالت ترجمه ای ارسالی مورد داوری قرار خواهند گرفت که از موضوعات نوین در حوزه
تکنولوژی آموزشی انتخاب شده و به پیوست مقاله اصلی به هیات تحریریه ارسال شود.
 .14در مقاالت و مطالب ترجمه ای به نکات زیر توجه نمایید:
الف :نام نویسنده (نویسندگان اصلی همراه با ذکر موقعیت علمی در مقاالت ضمن درج در پانویس) ،سال
نگارش و منبع استفاده شده لحاظ گردد.
ب :در نگارش منبع دقت نمایید به گونه ای درج گردد که امکان بازیابی مقاالت برای داوران میسر باشد.
 .15پس از تایید مقاله ،گواهی پذیرش مقاله به نویسندگان اعطا خواهد شد.
 .16پس از چاپ مقاله دو نسخه از مجله در اختیار نویسنده (نویسندگان) قرار خواهد گرفت.
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پیشگفتار سردبیر

موسم خجسته بهاران و نوروز باستانی را به شما اساتید ،محققین ،دانشمندان گرامی
و خانواده محترمتان تبریک عرض مینماییم و از خداوند جلیل سالی سرشار از
پیروزی ،سالمتی و بهروزی را برایتان آرزومندیم .ضمن تشکر از اعضای محترم
هیات تحریریه قبلی که امکان تداوم انتشار مجله را تاکنون فراهم ساختند از این
شماره نشریه با ترکیب جدید هیأت تحریریه انتشار مییابد.
بالندگی اندیشه و تناسب پیشرفتهای معرفتی با نیازهای فکری زمان به ویژه در
عرصههای علمی از نشانهها و شاخصهای مهم حیات انسانی است .اندیشمندان
به ویژه دانش پژوهان حوزههای آموزشی پیوسته در راستای پاسخگویی به چنین
نیازهایی از هیچ کوششی فروگذار نکردهاند که برگههای زرین زندگی این
بزرگان در تاریخ بهترین گواه بر این گونه تالشها است .رویکرد این نشریه
انتشار مقاالتی است که ضمن دارا بودن پایههای استوار علمی ،گسترش مرزهای
دانش در زمینههای مختلف آموزشی و دستاوردهای نوین علمی هر روز ابعاد
جدیدی را پیش روی بشریت قرار میدهند.
ضمن قدردانی و سپاسگزاری از محققین و نویسندگانی که حاصل تالش و
زحمات خود را توسط این نشریه در اختیار تشنگان علم قرار میدهند ،همچنین
از دیگر دانشپژوهان و مشتاقان علم و معرفت نیز دعوت مینمایم تا با ما در
این سفره علمی گسترده مشارکت موثر داشته باشند و پذیرای مقاالت ارزشمند
شما اساتید بزرگوار و دانش پژوهان گرامی در جهت ارتقاء کمی و کیفی مجله
میباشد.
امید است با ارسال مقاالت وزین و ارزشمند خود ما را در اعتالی هرچه بیشتر
مجله «فناوری آموزشی» یاری نمایید.
با تشکر
م ریم فالحی
سردبیر فصلنامه علمی-تخصصی فناوری آموزشی
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همایش فناوری آموزشی و محیطهای یادگیری

توجه به ماهیت زنده و پ ویای رشته تکن ولوژی آموزشی ،آگاه سازی مسئوالن از ت وانمندی فارغ
التحصیالن این رشته در تمامی مقاطع تحصیلی و پاسخگ ویی به نیازهای واحدهای دولتی
و غیردولتی به علم و دانش تکن ولوژیست های آموزشی جهت رسیدن به اهداف سازمانی از
مهمت رین دغدغههای امروز استادان و دانشج ویان رشته تکن ولوژی آموزشی است .به همین مناسبت
در تاریخ  1397/08/30همایشی با عن وان «فناوری آموزشی و محی طهای یادگیری» در دانشکده
روانشناسی و علوم ت ربیتی دانشگاه عالمه طباطبائی آغاز به کار کرد .این همایش به همت گروه
تکن ولوژی آموزشی دانشگاه عالمه طباطبائی و انجمن علمی فناوری آموزشی ای ران برگزار شد.
در م راسم افتتاحیه این همایش آقای دکتر احمد برجعلی ،رئیس دانشکده روانشناسی و علوم
ت ربیتی ،خانم دکتر خدیجه علی آبادی ،مدیر گروه سابق رشته تکن ولوژی آموزشی و دبیر همایش
و آقای دکتر داریوش نوروزی ،استاد بازنشسته و از اندیشمندان این حوزه تخصصی به ای راد
سخن رانی پرداختند .گفتنی است در حاشیه این همایش ،نمایشگاهی از فناوریهای آموزشی
برگزار شد .همچنین نشس تهای تخصصی این همایش طی سه پنل جداگانه برگزار شد.
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همایش فناوری آموزشی و محیطهای یادگیری ............................................................................................................

اهداف برگزاری همایش فناوری آموزشی و محی طهای یادگیری
به اشت راک گذاری یافتهها و دستاوردهای جدید رشته تکن ولوژی آموزشی
آشنایی با انجمن فناوری آموزشی ای ران
توجه به ماهیت زنده و پ ویای رشته تکن ولوژی آموزشی
آگاه سازی مسئوالن از ت وانمندی فارغ التحصیالن رشته تکن ولوژی آموزشی در تمامی مقاطع
تحصیلی
پاسخگ ویی به نیاز واحدهای دولتی و غیر دولتی به دانش تکن ولوژیست های آموزشی جهت
رسیدن به اهداف سازمانی خود
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محورهای همایش
اصول کاربرد محی طهای یادگیری
محی طهای یادگیری رسمی  /غیررسمی
محی طهای یادگیری اجتماعی و مشارکتی
محی طهای یادگیری شخصی سازی شده ،پ ویا و تعاملی
محی طهای یادگیری ب رای کارب ران با نیازهای ویژه
طراحی و توسعه محی طهای یادگیری
مفاهیم و مؤلفههای محی طهای یادگیری
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محی طهای یادگیری بالینی
روانشناسی محی طهای یادگیری
فناوریهای نوین آموزشی و یادگیری
محی طهای یادگیری مبتنی بر بازی ،شبیه سازی ،واقعیت افزوده و ترکیبی
محی طهای آموزش و یادگیری سیار
محی طهای یادگیری مجازی شده مبتنی بر چند رسانه ای
علوم شناختی و طراحی محی طهای یادگیری
یادگیری مبتنی بر مغز
علوم شناختی و ط راحی پیامهای یادگیری
علوم شناختی و فناوریهای محی طهای یادگیری
کارگاههای برگزار شده همایش
 .1کارگاه طراحی ب رنامه راهبردی
کارگاه ط راحی ب رنامه راهبردی تکن ولوژی آموزشی در تاریخ  27آبان توسط خانم دکتر زه را جامه
بزرگ برگزار گردید.
 .2کارگاه UX
کارگاه اصول ط راحی تج ربه یادگیری توسط آقای امیرعسگری ،سرکار خانم اویسی و خان م
سماواتی در  28آبان برگزارگردید.
 .3کارگاه فرایند شرکت در کارگاه بین المللی
برگزاری کارگاه ف رایند شرکت در کارگاه بین المللی توسط آقای شیرکرمی درتاریخ  27آبان
انجام گردید.
 .4کارگاه طراحی محیط های یادگیری مبتنی بر ابرها در مودل
کارگاه ط راحی محی طهای یادگیری مبتنی بر ابرها در مودل توسط خان مها مهندس عابدی و
مهندس رشیدی در تاریخ  27آبان با حضور جمعی از دانشج ویان برگزار گردید.
 .5کارگاه استوری الین
13
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کارگاه ت ولید محت وای الکترونیکی به وسیله نرم افزار استوری الین توسط خانم هوشمندجا در
تاریخ  26آبان به مدت  4ساعت برگزار گردید.
جلسات هماهنگی همایش
نشست کمیته اج رایی همایش ملی فناوری آموزشی و محی طهای یادگیری با حضور دبی راج رایی
و دبیرعلمی همایش و اعضای کمیته اج رایی در تاریخ  7آبان  97دانشکده روان شناسی و علوم
ت ربیتی برگزار گردید .در این نشست مدی ران کارگروهها گزارشی از فعالی تهای خود را ارائه
دادند و کارگاههای نهایی تعیین گردیدند و نحوه برگزاری نمایشگاه و نعیین غرفهها مورد بررسی
ق رار گرفت .در ادامه از محل برگزاری نمایشگاه توسط دبیر علمی و اعضای کمیته اج رایی و
مسئول ساختن غرفهها بازدید به عمل آمد .جلسه دوم هماهنگی همایش فناوری آموزشی و
محیط های یادگیری در روز دوشنبه  14آبان با حضور اعضاکمیته علمی و اج رایی دانشکده
روانشناسی و علوم ت ربیتی برگزار گردید .اهم تصمیمات اتخاذ شده در جلسه به این شرح است:
الف ) وضعیت ارائه بصورت شفاهی و پوستر
ب) چیدمان ب رنامه روزهمایش
ج) چیدمان ب رنامه افتتاحیه نمایشگاه
د) ب رنامه ریزی نحوه ارائه پوسترها
ه) تهیه فرم اولیه پوستر و پاورپ وینت ب رای ارائه در سایت همایش

14
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نشست تخصصی همایش
آقای دکتر رحمان عیسی زاده در نشست تخصصی محی طهای یادگیری و مدارس هوشمند
روز دوشنبه  30مهر ماه در اتاق شورا دانشکده روانشناسی و علوم ت ربیتی سخن رانی کردند .از
عالقمندان دعوت شد که در این نشست تخصصی حضور به هم رسانند.
نشست کمیته اجرایی
تصمیمات کمیته علمی در مورد انتخاب داوران و نحوه همکاری انجمن علمی فناوری
آموزشی ای ران صورت گرفت.
نمایشگاه فناوری آموزشی
جلسه هماهنگی برگزاری نمایشگاه فناوری و محی طهای یادگیری در تاریخ  13آبان  97در
سالن شورای دانشکده روانشناسی و علوم ت ربیتی با حضور ریاست محترم دانشکده جناب
آقای دکتر احمد برجعلی و اساتید گروه تکن ولوژی آموزشی و با حضور دوازده شرکت و
دانشگاههای فعال و موفق در حوزه ت ولید محت واهای الکترونیکی ،واقعیت افزوده ،هوش
مصنوعی ،واقعیت مجازی ،بازی سازی ،هوشمندسازی و ...برگزار شد و هماهنگ یهای الزم
جهت برگزاری نمایشگاه از تاریخ  1397/08/24تا  1397/08/30صورت گرفت.
م راسم افتتاح نمایشگاه فناوری و محی طهای یادگیری  26آبان سال  97با حضور جناب
آقای دکتر احمد برجعلی ریاست دانشکده روانشناسی و علوم ت ربیتی و جناب آقای دکتر
محمدرضا نیلی معاون آموزشی دانشکده و خانم دکتر خدیجه علی آبادی دبیر علمی
همایش و خانم دکتر زه را جامه بزرگ مسئول برگزاری نمایشگاه و اعضای گروه تکن ولوژی
آموزشی به هم راه مسئ ولین غرفههای نمایشگاه و جمعی از دانشج ویان در محل سالن آمفی
تئاتر دانشکده روانشناسی برگزار گردید .این نمایشگاه از تاریخ  26الی 30آبان برق رار شد
و جمعی از دانشج ویان دانشگاه ت ربیت معلم از نمایشگاه فناوری آموزشی و محی طهای
یادگیری بازدید به عمل آوردند و در نشست ط راحی و ت ولید رسانههای دیجیتال مبتنی بر
تج رب هها ،موقعی تها و شکست ها شرکت کردند.

15
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نشس تها و بحثهای چالشی نیز هم هروزه با حضور استادان دانشگاه و نمایندگان مؤسسات در
محل نمایشگاه برگزار شد .و مسئ ولیت برگزاری این نمایشگاه با خانم دکتر زه را جامهبزرگ،
عضو هیئت علمی گروه تکن ولوژی آموزشی دانشکده روانشناسی و علوم ت ربیتی دانشگاه عالمه
طباطبائی بود .دکتر جامه بزرگ گفت :دغدغه ی اصلی این رشته استفاده از فناوریهای مختلف
در فرآیند یادگیری و تدریس است.
در رابطه با نمایشگاه فناوری آموزشی و محی طهای یادگیری که از  ۲۶تا  ۳۰آبان در دانشکده
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روانشناسی و علوم ت ربیتی دانشگاه عالمه طباطبائی برگزارشد ،سه جنبه سختافزاری و نرمافزاری
و حل مسئله نیز دغدغه و حوزه فعالیت شرکتها بود .در کنار برگزاری همایش ،نمایشگاهی
نیز در این زمینه برگزار شد که هدف اصلی آن نیز نمایش آخ رین دستاوردهایی بود که در زمینه
فناوریهای کاربردی گ وناگون در حوزه آموزش و ف رایند یاددهی و یادگیری وجود دارد .خانم
دکتر جامه بزرگ در خصوص هزینهبر بودن این فناوریها ،اظهار کرد :از آنجای یکه این فناوریها
بسیار هزینهبر هستند ،دانشگاهها قادر به ف راهم کردن آنها و ارائه این خدمات نیستند چ را که
استفاده از این فناوریها نیاز به آزمایشگاهها ،تأسیسات و سختافزارهای گ وناگ ونی دارد ،بناب راین
ما سعی کردیم تا با برخی از شرکتهای خصوصی در این زمینه تعامل کنیم .وی بیان کردند؛ از
ویژگ یهای این همایش و نمایشگاه این است که دانشج ویان و استادان م یت وانند تج ربیات خود را
در این زمینه افزایش دهند و با فناوریهای ن وینی که در حال حاضر در آموزش و یادگیری ب هکار
م یرود ،آشنا ش وند ،همچنین استادان و دانشج ویان م یت وانند در تحقیقات و پایاننامههای خود
نیز از این فناوریها استفاده کنند .تحوالتی که در اثر این فناوریها در یادگیری اتفاق افتاده شامل
م واردی مثل یادگیری اجتماعی ،شخص یسازی شدن آموزش ،واقعیت افزوده ،واقعیت مجازی
و یادگیری سیار م یش وند .با توجه به اینکه ما در این ف رایند ت وان همکاری با برخی شرکتها را
نداشتیم اما درعی نحال با استقبال خ وبی م واجه شد.
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دومین دوره جشنواره سرگرمآموز

پس از برگزاری موفق اولین دوره جشن واره سرگرم آموز در سال  ،1396هسته پژوهشی مطالعات
بازیهای رایانهای آموزشی دانشگاه عالمه طباطبائی اقدام به برگزاری دومین دوره این جشن واره
در سال  1397کردند .این جشن واره با حمایت مرکز رشد و نوآوری علوم انسانی و اجتماعی
دانشگاه عالمه طباطبائی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد و دانشگاه
فرهنگیان ،انجمن علمی -آموزشی تکن ولوژی آموزشی دانشگاه عالمه طباطبائی ،انجمن یادگیری
الکترونیکی ای ران ،انجمن علمی بازیهای رایانهای و دانشگاه جامع علمی و کاربردی استان ته ران
در آن مشارکت داشتند .محصوالت سرگرم آموز ارسال شده از نظر اصول ط راحی آموزشی،
19
تعاملی ،زیباشناختی ،ط راحی نرم افزار و چند رسانه مورد بررسی داوران ق رار گرفته شد.
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در افتتاحیه این جشن واره که  12آبان ماه در سالن شورای دانشکده روانشناسی و علوم ت ربیتی
دانشگاه عالمه طباطبائی برگزار شد ،استادان ،دانشج ویان و برخی از مسئوالن حضور داشتند.
آقای دکتر سعید پورروستایی اردکانی دبیر علمی جشن واره در م راسم افتتاحیه در سخنانی با
اشاره به برگزاری دومین دوره جشن واره سرگرم آموز در دانشگاه عالمه طباطبائی بیان داشتند
این جشن واره اولین رخداد علمی کشور در حوزه سرگرم آموز و بازیهای رایانهای است که با
همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار م یگردد .ایشان محورهای جشن واره
را در  ۳حوزه برشمردند و افزودند :ارائه محصوالت سرگرم آموز ،متمرکز بر بازیهای رایانهای
آموزشی ،بازی سازی و به طور کلی مجازی سازی از ط ریق سخت افزارها و نرم افزارهای مختلف
در طی برگزاری این جشن واره دنبال خ واهد شد.
در دومین دوره این جشن واره سه رویداد متفاوت ب رای عالقمندان در نظر گرفته شد:
ارائه محصوالت سرگرم آموز
ارائه مقاالت
ط راحی لوگو جشن واره سرگرم آموز

20

دو اتفاق جدید که در این دوره رخ داده شد یکی ف راخ وان لوگوی سرگرم آموز با حمایت سازمان
فناوری اطالعات که در نهایت منجر به انتخاب بهت رین لوگو و درج آن بر روی تمام محصوالت
سرگرم آموز خ واهد شد و دیگری ارائه مقالههای ایده پردازانه و معرفی آثار ارزشمند به شرکتهای
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دانش بینان در خصوص تجاری سازی این ایدهها بوده است .همچنین در این دوره از جشن واره
کارگاههای آموزشی و نشتهای تخصصی نیز برگزار شد.
این جشن واره با هدف معرفی ت ولیدات آموزشی و در نهایت تجاری سازی محصول در بخش
مسابقه «ارائه محصول سرگرم آموز» برگزار شد .همچنین فرصت خ وبی ب رای پژوهشگ ران و
ت ولیدکنندگان سرگرم آموز جهت بررسی فناوریهای ن وین این حوزه ،آشنایی با ت ولیدکنندگان و
ت ولیدات دانشگاهی و به اشت راک گذاری ایدهها و عناوین تحقیقاتی م رتبط در ط راحی محصوالت
نرم افزاری و سخت افزاری است .الزم به ذکر است در این جشن واره آقای دکتر بجستانی معاون
دانشج ویی دانشگاه ،آقای دکتر برجعلی رئیس دانشکده روانشناسی و علوم ت ربیتی ،آقای مهندس
سلجوقی مجری سند حمایتی و ب رنامه اقدام توسعه خدمات مجازی کودک و نوج وان وزارت
ارتباطات و فناوری اطالعات ،آقای دکتر ترکستانی معاون توسعه و مدی ریت منابع بنیاد ملی
نخبگان و آقای دکتر گودرزی رئیس مرکز کارآف رینی دانشگاه به ارائه دیدگاههای خود در این
خصوص پرداختند.

برگزاری جلسه داوری حضوری محصوالت نرم افزاری در تاریخ دوشنبه 97/10/17
این جلسه با حضوردبیر جشن واره آقای دکتر پورروستایی اردکانی ،معاونت پژوهشی دانشکده
آقای دکتر سه رابی ،معاون آموزشی دانشکده آقای دکتر نیلی و دیگر اعضای هیئت علمی
داخلی و خارجی در روز دوشنبه در ساعت 10:30در محل دانشکده روانشناسی و علوم ت ربیتی
برگزارگردید .در دومین دوره این جشن واره از تعداد  35محصول ارائه شده  15محصول بعد
از جلسه داوری غیرحضوری به این جلسه حضور پیدا کرده بودند .در این جلسه ط راحان و
ت ولیدکنندگان توضیحاتی مبنی ب رت ولیدات خود را ارائه نمودند .همچنین اعضای هیئت داوری
نظ رات و پیشنهادات و انتقادات خود را مطرح کردند.

21
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اختتایه دومین جشنواره سرگرم آموز
دومین دوره جشن واره سرگرم آموز دوشنبه  13اسفند  97در محل دانشکده روانشناسی و علوم
ت ربیتی دانشگاه عالمه طباطبایی با حضور دبیر جشن واره جناب آقای دکتر پورروستایی اردکانی و
اعضای هیئت داوری به پایان رسید .در این م راسم از ط راح لوگوی منتخب جشن واره سرگرم آموز
و برگزیدگان محصوالت سرگرم آموز تقدیر به عمل آمد .همچنین مقاالت ایده پردازی منتخب
به شرکتهای دانش بنیان ارسال گردیده که در صورت تأیید جهت تجاری سازی به ن ویسنده
مقاله اطالع داده شود.
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نفرات برتر جشنواره سرگرم آموز
سرگرم آموز ب رتر ،آقای بیژن جابری نسب (دور آموزشی)
سرگرم آموز شایسته تقدیر ،آقای شهاب رزاقی (آموزش نماز) آقای عبداله محمودی (زنگ
ریاضی)
آقای اسماعیل صادقی (نگارهها) آقایان عباس و ی ونس وصالی مزین (ماناکارت)
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گزارش بازدید از مدرسه بین المللی ژنو در کشور سوئیس:
با تاکید بر فرایند تدریس و یادگیری دانش آموزان با نیازهای
آموزشی ویژه
دکتر اسماعیل زارعی زوارکی

1

بازدید از مدرسه بین المللی ژنو کشور س وئیس بر اساس هماهنگی و ب رنامه از پیش تعیین شده
در تاریخ دوشنبه  16مهر ماه  1397با هدف آشنایی با تجارب بین المللی در ف رایند تدریس و
یادگیری دانش آموزان با نیازهای آموزشی ویژه انجام شد .این بازدید در راستای مشاهده میدانی
تجارب بین المللی در کشور س وئیس به عن وان یکی از کشورهای موفق در زمینه آموزش ویژه
ط راحی و انجام شد .بررسی میدانی تجارب کشور س وئیس در ف رایند تدریس و یادگیری دانش
آموزان با نیازهای آموزشی ویژه به عن وان یکی از کشورهای موفق در زمینه آموزش ویژه ،از جمله
اهداف فرصت مطالعاتی اینجانب در کشور س وئیس بود .در این بازدید که با راهنمایی مدیر مدرسه
هم راه بود ،کلیه واحدها ،کالسهای تدریس ،ب رنامهها و امکانات و تجهی زات مدرسه معرفی شد.
همچنین نحوه حمایت و پشتیبانی دانش آموزان با نیازهای آموزشی ویژه تش ریح گردید .مدرسه
بین المللی ژنو تالش م یکند تا به همه دانش آموزان کمک کند تا به تمام ت وانای یهای خود
بپردازند و آموزشهای ف راگیر ب رای دانش آموزانی که طیف وسیعی از ت وانای یهای یادگیری را در
اختیار دارند ارائه م یگردد .از دانش آموزان عادی گرفته تا دانش آموزان دارای مشکالت یادگیری
و دانش آموزان با هوش و با استعداد .بر اساس توضیحات مدیر مدرسه مذکور و مشاهدات
اینجانب ،دو نوع حمایت و پشتیبانی از دانش آموزان به ویژه دانش آموزان با نیازهای آموزشی
ویژه در ف رایند تدریس و یادگیری به شرح زیر انجام م یشود:
 .1پشتیبانی یادگیری
پشتیبانی یادگیری ،یک سرویس جامع در دسترس ب رای همه دانش آموزانی است که نیاز به
حمایت در هر جنبه تحصیلی از زندگی در مدرسه خود دارند .مدرسه بین المللی ژنو با شور و
2

 .1دانشیار دانشگاه عالمه طباطبائی و استاد میهمان فرصت

2. Learning Support
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اشتیاق معتقد است که هر دانش آموز یک فرد منحصر به فرد است و به نظر م یرسد مسیرهای
یادگیری باید ب راساس نیاز و ویژگ یهای شناختی او ارائه شود .بناب راین نتایج آخ رین آزمونهایی
که بر روی هر دانش آموز انجام م یشود مورد بررسی ق رار گرفته تا اطمینان حاصل شودکه همه
نیازها مورد توجه ق رار م یگی رند .پشتیبانی یادگیری توسط یک معلم متخصص یا دستیار در
محیط کالس و همچنین در گروههای کوچک ارائه م یشود .در هر مدرسه ،سه محل با چیدمان
بسیار زیبا و با تجهی زات مناسب ب رای پشتیبانی یادگیری وجود دارد.
 .2ب رنامه پشتیبانی گسترده
ب رنامه پشتیبانی گسترده ب رای کودکان مبتال به مشکالت یادگیری متوسط تا شدید ط راحی شده است.
ب رنامه پشتیبانی گسترده به دانش آموزانی در هر مدرسه ارائه خ واهد شد که نم یت وانند در کالس
بدون می زان قابل مالحظهای از آموزش فردی و پشتیبانی تخصصی ،که معموالً توسط پرسنل
پشتیبانی آموزشی مدرسه ارائه م یشود ،پیش رفت کنند .هر دانش آموز ب رنامه پشتیبانی گسترده در
مکانی معم ولی در کالس درس ق رار دارد ،اما ممکن است مقدار قابل توجهی از زمان را در ساختار
پشتیبانی گسترده که به صورت جداگانه یا به عن وان یک عضو از یک گروه بسیار کوچک آموزش
داده م یشود صرف کند .نسبت معلم متخصص یا دستیار به این دانش آموزان  1به  2است .این
ب رنامه بر اساس یک جدول زمانی به صورت جداگانه ط راحی شده و به طور خاص ب رای پاسخگ ویی
به نیازهای یادگیری شخصی دانش آموزانی است که با توجه به ویژگ یهای آنها انتخاب م یش وند.
ب رنامه پشتیبانی گسترده ،دانش آموزان را قادر م یسازد تا به استانداردهای معتبر ب رنامه توسعه و شبکه
اعتباربخشی ،با تأکید بر مهارتهای زندگی و مهارتهای ح رفهای دست ی ابند .همچنین در صورت
امکان ،دانش آموزان را قادر به دسترسی به طیف وسیعی از مدرک دیپلم بین المللی م یکند.
ب رنامه پشتیبانی گسترده در هر سه مدرسه مجتمع آموزشی بین المللی ژنو ارائه م یشود .همچنین
آموزش دو زبانه در هر سه مدرسه مجتمع آموزشی بین المللی ژنو وجود دارد .برخی از دانش آموزان
ممکن است در ب رنامه پشتیبانی گسترده از حمایتهای اضافی اجتماعی و احساسی مانند هنردرمانی،
ورزش انطباقی ،جنبش و رقص بهره مند ش وند .همان طور که مسیر پیش رفت هر دانش آموز منحصر
به فرد است ،مسیر آموزشی آنها نیز متفاوت است .عالوه بر پیروی از ب رنامههای آموزشی انف رادی،
ب رنامه توسعه و شبکه اعتباربخشی در مدرسه و همچنین تج ربه کار در محوطه ی مجتمع آموزشی
تحت نظارت تیم ب رنامه پشتیبانی گسترده ارائه م یشود .دانش آموزان همچنین م یت وانند به مدارک
1
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تحصیلی بین المللی یا گ واهینامههای بین المللی و دیپلم دبیرستان دسترسی داشته باشند .همان
طوری که ذکر شد حمایت و پشتیبانی از دانش آموزان با نیازهای آموزشی ویژه به صورت گسترده
در این مدرسه ط راحی و توسط تیم متخصص با بهره گیری از م راکز مجهز به این دانش آموزان ارائه
م یشود.
در ادامه برخی از تصاویر بازدید از مدرسه به ویژه م راکز مجهز و بسیار زیبای مدرسه جهت حمایت و
پشتیبانی ف رایند تدریس و یادگیری دانش آموزان با نیازهای آموزشی ویژه نمایش داده م یشود:
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درخشش گروه تکنولوژی آموزشی در بیست و هفتمین
جشنواره دانشجویان نمونه دانشگاه عالمه طباطبائی

م راسم معرفی و تقدیر از دانشج ویان نم ونه در بیست و هفتمین دوره جشن واره دانشج ویان نم ونه
در مرحله دانشگاهی با حضور رئیس دانشگاه ،مسئوالن و دانشج ویان دانشگاه روز یکشنبه ۲۵
آذر  ۹۷از ساعت  ۱۴الی  ۱۶در محل سالن اجتماعات دانشکده مدی ریت و حسابداری برگزار
گردید .در این م راسم دانشج ویان نم ونه مقاطع مختلف تحصیلی در مرحله دانشگاهی معرفی و
از سوی رئیس دانشگاه مورد تقدیر ق رار گرفتند .این جشن واره هر ساله با انتخاب دانشجوی نم ونه
در دو مرحله دانشگاهی و ملی در سطح دانشگاهها و م راکز آموزش عالی کشور برگزار م یگردد.
دانشج ویان برگزیده پس از بررسی معیارها و شاخ صهای مورد نظر جشن واره در سطح دانشگاهی
انتخاب و ب رای شرکت در مرحله ملی به وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری معرفی م یش وند.
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در این دوره از جشن واره ،رشته تکن ولوژی آموزشی بیشت رین دانشجوی برگزیده را در مقاطع
کارشناسی ارشد و دکتری داشت که در ادامه معرفی میش وند .ضمن عرض تب ریک به ایشان و
خان واده دانشگاه عالمه طباطبائی آرزوی توفیقات بیشتر را از خداوند منان ب رایشان خ واستاریم.

رحیم مرادی

صابرعظیمی

منیژه هوشمند جا

مریم فالحی

محمد زارع

در نهایت آقای دکتر رحیم م رادی به مرحله دوم بیست و هفتمین جشن واره تقدیر از دانشج ویان
نم ونه کشوری که در روز دوشنبه ششم اسفند ماه در تاالر شهید بهشتی نهاد ریاست جمهوری
برگزار شد راه یافتند و به عن وان برگزیده دانشگاه مورد تقدیر ق رار گرفتند.
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یادگیری سیار ،ارزش افزوده  -طراحی
سکینه شریفاتی
محمدرضا نیلی احمد آبادی

1
2

چکیده
ورود فناوریهای ن وین در تمام عرصه زندگی بشر تحوالت شگرفی را رقم زده است .در حیطه
آموزش و یادگیری بستر گستردهای از ان واع تعامالت ،روشها ،فنون و  ...در طی یک سیر تاریخی
به وقوع پیوسته است .بهره گیری از دست آوردهای ن وین فناوری و تغییر در ابزار ،نگرش ،رویکرد
یا رسانه مورد نظر نیاز به نگرشی سیستماتیک و چند بعدی دارد .یادگیری سیار در ادامه چرخه
یادگیری سنتی ،الکترونیکی و در آخر یادگیری ترکیبی واقع شده است .بعضی از صاحب نظ ران
آن را گ ونهای از یادگیری الکترونیکی دانستهاند .بعضی از متخصصان صرفاً بر تفاوت رسانه مورد
استفاده تمرکز دارند .در هر جهت یادگیری سیار را چه از منظر تحرک یادگی رنده ،ابزار ،دو مورد
ذکر شده ،یا حتی سیار بودن اذهان در نظر بگ ریم باید به بعد ط راحی این نوع یادگیری توجه
خاصی معطوف شود .تحقق اهداف عملکردی ،اثر بخشی و کارایی یک سیستم و از جمله
یادگیری سیار منوط به گذشتن از پل ط راحی نظامند است .همچنین در این عرصه ارزش افزوده
موجود در یادگیری سیار مورد غفلت واقع شده است .سازمانها هم واره توجه خاصی به ارزش
افزوده کاال و خدمات ارائه شده در سازمانهای خود دارند .با توجه به ماهیت آموزش و یادگیری
اثر بخشی یادگیری منوط به ط راحی آموزشی است و با چنین دیدگاهی ارزش افزوده متصور در
سایر حوزههای آموزش و یادگیری از شاه راه ط راحی خ واهد گذشت .در این مقاله سعی شده
است یک مدل از اصول ط راحی شده در غالب محی طهای یادگیری آنالین و سیار توصیف و
تش ریح شود و در ادامه مدل مفهومی دیگری ب رای ارزش افزوده در یادگیری سیار بررسی شود تا
نقطه اتصال ط راحی و ارزش افزوده یادگیری سیار به طور روشنی نمایان شود.
کلید واژگان :ارزش افزوده ،ط راحی ،یادگیری سیار.
 .1دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه عالمه طباطبائی
 .2عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبائی
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مقدمه
فناوری اطالعات ،پیوسته ج ریان زندگی نوع بشر را تحت تأثیر ق را رداده و گ ریزی از آن وجود ندارد
فناوری چنان پا بر پدال سرعت گذاشته است که قبل از این که انسان بت واند خود را با ش رایط
جدید وفق دهد فناوری جدیدتری پا به عرصه وجود م ینهد و تحوالتی شگرف بر زندگی انسان
م یگذارد .فناوریهایی که مشخصاً با کاربرد آسانتر ،راحتی بیشتر و سرعت دسترسی باالتر و ...
ارائه م یش وند .در این بین آموزش و یادگیری مستثنی نیست و هم واره فناوریهای ن وین اصول،
روشها و ط ریقه پیاده سازی آنها در آموزش و یادگیری را تحت الشعاع ق رار م یدهد .در اینجا
ذکر این نکته حائز اهمیت است که کاربرد فناوری در آموزش منحص را ً به ت ولید و انطباق سخت
افزار و نرم افزار نیست ،بلکه امروزه قابلیت دسترسی اف راد به آن و دسترس پذیری باال ب رای عموم،
عاملی است که به شدت اث ربخشی و بکارگیری فناوریها را افزایش داده است .این ویژگ یها به
عن وان نقطه عطفی در تکن ولوژی های سیار دیده م یشود.
بعضی از صاحب نظ ران یادگیری سیار را بر محوریت فردگ رایی و اصول استقالل فردی متمرکز
م یدانند از این منظر ،یادگیری سیار به عن وان هر نوع فعالیتی که امکانات انف رادی را جهت
ت ولید ،توزیع ،تعامل یا ایجاد اطالعات به واسطه یک وسیله سیار دیجیتالی ف راهم م یکند اطالق
م یکنند (امالی و همکاران .)2005 ،از منظری دیگر از متخصصان موضوع یادگیری سیار از درون
یادگیری الکترونیکی نشات گرفته است و قصد دارد موج جدیدی در محی طهای یادگیر ایجاد
کند .گاه وکی شانک ( )2006نیز یادگیری م وبایلی ( )m- learningرا به عن وان تمام اشکال
آموزشی تع ریف م یکنند که در آن معلم و یادگی رنده از لحاظ فی زیکی ،فضا و زمان از یکدیگر
جدا م یش وند در نظر م یگیرد که این کار از ط ریق دستگاههای بی سیم کوچک ،قابل حمل
و دستی مانند تلفنهای هم راه PDA ،ها (دستیاران دیجیتال شخصی) ،پخش کنندههای ،MP3
دستگاههای بازی قابل حمل ،و تبلت های  PCصورت م یگیرد.
م یت وان گفت یادگیری سیار راهبرد جدیدی است که دریچه تازهای را به روی آموزش و یادگیری
ب رای دست اندرکاران این وادی ف راهم کرده است .از ط ریق این رویکرد یادگی رنده قادر خ واهد بود
مستقل از زمان ،مکان و دیگ ران و در هر رده سنی با ه رتج ربه ای به یادگیری مورد نیاز اقدام
نماید .محت وای یادگیری در این رویکرد نیز مانند یادگیری الکترونیکی شامل دو نوع آنالین و
آفالین است ،که بسته به هدف یادگی رنده و قابلیت ابزار مورد استفاده ،فرد م یت واند اطالعات مورد
نظر خود را به طور آنالین یا آفالین دریافت و بازسازی کند .در این راستا پژهش ها و مطالعات
34
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زیادی صورت پذیرفته است از جمله در دانشگاه پلی تکنیک تورینو در ایتالیا با توجه به پیشرفت
تکن ولوژیکی خود خدمات خود را از ط ریق یک رویکرد سنتی وب به یک مدل  APPتلفن
هم راه از ط ریق م راحل متوسط وب ،مدلهای پاسخگو و تلفن هم راه تغییر داده و آن را بهبود
بخشیده است (مزاالما .)2019 ،پژوهش پاپ زن و سلیمانی ( )2011در کشور ما نشان م یدهد که
می زان یادگیری از ط ریق تلفن هم راه به طور معناداری بیشتر از روش سنتی است .تفاوت ب رای پیاده
سازی یادگیری سیار توجه به پیشرفتهای روز افروزن فناوریها در دستگاههای سیار ،بهره گیری
از مدلهای مفهومی ب رای ارتقاء سطحی کمی و کیفی این روش ،ارزیابی این روش و توجه به
ارزش افزوده در یادگیری این نوع یادگیری و  ...را در سطحی وسیع خ واهان است .اما ب رای رسیدن
به اهداف عملکردی در یادگیری سیار نیاز مبرم به دستور العمل های روشن و واضح ب رای پیاده
سازی این نوع از یادگیری وجود دارد از طرفی ارزش افزوده قابل بررسی در یادگیری سیار م یت واند
نگاه مدی ران ،م ربیان و دست اندرکاران نظامهای آموزشی را متوجه خود نماید.
طراحی یادگیری سیار
یادگیری م وبایلی را م یت وان به عن وان «روشی شخصی ،بی نظیر ،خود انگیز ،هر زمانی و هر مکانی»
که دسترسی به ابزار و م واد آموزشی و همچنین آموزش را ب رای همگان افزایش م یدهد در نظر
گرفت (کی ک ولسکا هالمه و ت راکسر .)2005 ،ب رای دستیابی به اث ربخشی و کارایی بیشتر ،داشتن
انسجام در ط راحی ،دسترس پذیری دورهها ،محت واها و  ...همچنین نیاز به ترسیم خطوط راهنما
وجود دارد .به منظور تحقق بخشیدن به پتانسیل آن ،روشهای مؤثر ب رای ارائه آموزش با کیفیت
باال و قابل دستیابی مورد نیاز است .ط راحی آموزشی در لغت به معنای اخت راع کردن ،اندیشیدن یا
تنظیم یک نظ ریه ذهنی ،ترسیم ،ساختن و آماده کردن پیش ن ویس یک نقشه ،اختصاص دادن یا
بکارگیری منابع ب رای دستیابی به یک هدف و س رانجام تهیه یک نقشه کاری ب رای حصول آنچه
که از پیش تعیین شده است (فرهنگ لغت وبستر) .فردانش ( )1385نیز تع ریف خود به صورت
«ط راحی آموزشی پیش بینی روشها و انتخاب و ت رتیب م واد آموزشی در ش رایط خاص به منظور
رسیدن به نتایج به نحو مؤثر است» آورده است .به هر جهت در یادگیری سیار نیز ط راحی امری
الزم و ضروری است .ط راحی یادگیری سیار ارائه ط راحی با چالشهای منحصر به فرد است .تنوع
دستگاهها از سادهت رین تا پیچیدهت رین آنها از دکم های ساده تا گوش یهای صفحه لمس موجب
شده یک راه منحصر به فرد ب رای ارائه محت واهای غنی وجود نداشته باشد و به جای آن طیفی
از راه ح لها وجود داشته باشد سرعت دانلود س ریع و دسترسی به اینت رنت محدود است .با وجود
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اینکه پیشرفتهایی در ارائه پهنای باند تلفن هم راه در بعضی از کشورها نشان از باال رفتن این
سطح دسترسی م یدهد اما همچنان در کشورهای در حال توسعه یک چالش است .اندازه صفحه
نمایش کوچک با وضوح ضعیف ،رنگ و کنت راست متناسب با سخت افزار ط راحی شده ب رای جا
در جیب ،اندازه صفحه نمایش کوچک همچنان به عن وان یک ویژگی مشخص از دستگاههای
تلفن هم راه است که ارائه یادگیری سیار را متغیر نشان م یدهد .نیلسون ( )2009برآورد کرده است
که میانگین موفقیت ب رای دسترسی به وب سایت از تلفنهای اختصاصی تنها  38درصد است که
این سطح دسترسی در گوش یهای هوشمند و لمسی به م راتب بیشتر است و  55و  75درصد را
بیان م یکند .م وارد عن وان شده تنها بخشی از خصوصیات متغیر دستگاههای م وبایل در مقایسه با
یادگیری آنالین است .به همین جهت ط راحی یادگیری م وبایلی تا حدودی تابعی از این ویژگ یها
و در دامنه این چالشها صورت م یپذیرد .علی رغم این م وارد نم یت وان نقشی که ارتباطات تلفن
هم راه در افزایش ارتباطات روزمره را دارند را نادیده گرفت .از پتانسیل موجود در این ارتباطات
م یت وان جامعه یادگی رندگان را تشکیل داد .از پشتیبانی مداوم و در موقعیت یادگیری دستگاههای
م وبایل نیز نم یت وان چشم پوشی کرد .یادگیری مداوم در مکانهای مختلف در سایه یادگیری
م وبایلی دیگر غیرممکن نخ واهد بود (سای و ب راش .)2002 ،اصول  UIDب رای ایجاد انعطاف پذیر
استفاده در هر دو سیستم ط راحی آموزشی و سیست مهای عملیاتی م واد آموزشی توسعه داده
شدهاند به گ ونهای که بیشت رین گستره پوششی را ب رای دانش آموزان داشته باشد (برشتلر.)2007 ،
الیاس ( )2010هشت اصل را از اصول جهانی  UIDاستخ راج کرد که این اصول خصوصاً در
آموزش راه دور مفید هستند و آنها را در یک سیستم یادگیری مودل مورد ارزیابی ق رار داد اصول
به ق رار زیر هستند:
 .1استفاده منصفانه
 .2استفاده انعطاف پذیر
 .3ساده و بصری
 .4اطالعات قابل درک
 .5تحمل خطا
 .6تالش کم فی زیکی و فنی
 .7جامعه یادگی رندگان و پشتیبانی
 .8فضای آموزشی
36
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اگر چه ایشان در مرحله نخست اصول فوق الذکر را به طور خاص ب رای محی طهای یادگیری
م وبایلی توسعه نداده بودند ،اما به همان اندازه با کمی تغییر و به روزرسانی قابلیت کاربرد در
یادگیری م وبایلی دارند .در جدول  ،1الیاس ( )2011توصی ههای م ربوطه مطرح شده از اصول UID
ب رای یادگیری آنالین با مجموعهای از توصی ههای اضافی ب رای یادگیری م وبایلی را مورد مقایسه
ق رار می هد.
جدول  :1توصی ههای  UIDب رای یادگیری جامع M-learning
اصول UID

استفاده عادالنه

استفاده انعطاف
پذیر

توصی ههای آنالین DE

قرار دادن مطالب آنالین
ارائه ترجمه

ارائه محتواو پذیرش تکالیف در
فرمتهای مختلف
پیشنهاد انتخاب و اطالعات بیشتر

توصی ههای یادگیری M

ارائه مطالب در سادهترین
فرمت امکان پذیر
استفاده از ذخیره سازی فایل ابر رایانه
و به اشتراک گذاری سایتها
محتوای بسته بندی شده در تکههای
کوچک
گزینههای تکالیف غیر متعارف را در
نظر بگیرید
تحریک یادگیرندگان را برای ارائه
محتواهای تولیدی خود

کد را ساده نگه دارید
ساده سازی رابط کاربری
ساده و بصری گزینههای آفالین و تنها متن را ارائه استفاده از نرم افزار و سایتهای منبع
باز
دهید
اطالعات قابل
درک

اضافه کردن یادداشتها ،توصیف
گرها و رونوشت ها

تحمل خطا

اجازه دادن به دانش آموزان برای
ویرایش پستها
هشدار دادن با استفاده از صدا و متن

داربست و حمایت از روش یادگیری در
موقعیت
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ترکیب و بهم پیوستن فناوریها
تالش فیزیکی مسائل مربوط به تالش فیزیکی را در
نظر بگیرید
و فنی پایین
قابلیتهای مرورگر را بررسی کنید
شامل گروهها و ابزارهای مطالعه
جامعه
یادگیرندگان و پیدا کردن آسان لینک برای حمایت
خدمات
پشتیبانی
فضای
آموزشی

تماس بگیرید و درگیر باشید

استفاده از اس ام اس و
دیگر فناوریهای پشتیبانی ویژه تلفن
همراه
ارتباطات
یادگیرندگان گروهی با توجه به
دسترسی فن آوری یااولویت ها
یادآوریهای منظم ،امتحانات و
سؤاالت به دانش آموزان
بهره گیری ازمحتوای تولید شده
توسط یادگیرنده

استفاده عادالنه
محت وای درس باید ب رای اف راد دارای ت وانای یهای متنوع و در مکانهای مختلف در دسترس باشد.
در این م وارد سادگی ،هزینه ،قابلیت دسترسی و ت وان پاسخگ ویی مخاطبان لحاظ م یشود .ب رای
مثال (ویاجانتو )2006 ،یک سیستم آموزشی عمومی مبتنی بر اس ام اس را ب رای اطالع رسانی به
مردم و جمع آوری اطالعات در مورد آنفوالنزای مرغی ط راحی کرده است.
یکی از م وارد استفاده از ذخیره سازی فای لهای ابر رایانه و به اشت راک گذاری سایتها م یباشد.
با توجه به ظرفیت ذخیره سازی کم دستگاههای دستی ،سایتهای ذخیره سازی فای لها ممکن
است به همان اندازه انعطاف پذیری را در تکمیل تکالیف به کارب ران ارائه دهند که در دسترس
کسانی است که سخت افزار پیچیدهتر دارند.

38

استفاده انعطاف پذیر
با توجه به این اصل در  ،UIDط راحی دوره ،باید طیف گستردهای از ت وانای یهای فردی،
ترجیحات ،ب رنامهها ،سطوح اتصال و انتخاب در روشهای استفاده را در نظر بگیرد .توجه به
سب کهای مختلف یادگیری یادگی رندگان ،استفاده از ان واع قابلی تهای یادگیری سیار مثل اس
ام اس ،پخش مدیا ،شبیه سازی و غیره با توجه به موقعیت ،ت وان مخاطبان ،قابلیت دسترسی و...
دراختیار کارب ران ق را ردهد .همچنین در این مورد باید حذف م وارد غیرضروری ب رای باال رفتن
سرعت در دانلودهای محتمل ،تقسیم محت وا در گامهای کوچک و ارائه تکالیف غیرمتعارف به
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خود دانش آموزان ب رای خلق یادگیری و تج ربه منحصر به فرد به کارب ران داده شود (دانش آموزان
با استفاده از تلفنهای با قابلی تهای دوربین  /ویدئو ،م یت وانند مطالب خود را ضبط کنند و
بالفاصله آن را به سایر دانش آموزان و م ربیان و یا آنها را ب رای ذخیره سازی ارسال کنند).
ساده و بصری
پیچیدگی غیرضروری باید حذف شود و ط راحی دوره ساده و به صورت بصری ارائه شود .مطابق
این اصل رابط کاربری یادگی رندگان باید تا حد ممکن ساده در نظر گرفته شود .و صرفا اطالعاتی
که بت وانند به آسانی بر روی کوچکت رین صفحه نمایش ق رار بگی رند مورد استفاده ق رار گی رند.
استفاده از کدهای ساده و نرم افزارها و سایتهای باز :سایتهایی که از  HTMLاستفاده م یکنند
یک سیستم تح ویل محت وا ساده و نسبتاً قابل دسترسی با امکانات مفید مانند قابلیت پی وند بین
صفحات و سایتها را ف راهم م یکند ب رنامه ن ویسی ساده باعث کاهش اندازه فای لها ،افزایش
سرعت دانلود م یشود .همچنین استفاده از سایتهای باز و نرم افزارها م یت واند دامنهای از اطمینان
را ب رای مت ولیان مبنی بر دسترسی مداوم کارب ران به منابع و کاهش هزینه ها را به ارمغان بیاورد.
اطالعات قابل درک
مطابق این اصل در  ،UIDیکی از توصی ههای یادگیری آنالین ،نوشتن شرحها ،توصیفگرها و
رون ویسی است .از آنجایی که احتمال عدم دسترسی کارب ران به مطالب در استفاده از چند رسانهای
وجود دارد است راتژیهایی ب رای کاهش این مسائل در این اصل مطرح م یشود (الیاس)2010 ،
تحمل خطا
داربست سازی و پشتیبانی یادگیری موقعیتی به طور منحصر به فردی در یادگیری سیار حمایت
م یشود (ل وا ،وینگر .)1990،در بسیاری از موقعی تها این نکته حائز اهمیت است که یادگی رندگان
بت وانند از ط ریق دستگاه تلفن هم راه خود در هنگام انجام یک کار یا مهارت به م واد آموزشی
دسترسی پیدا کنند .در این م وارد ،ابزارهای کمک شغلی موجود در بسته یادگیری ممکن است
خطاهای یادگی رنده را با ارائه زمان دقیق آموزش و پشتیبانی در صورت نیاز ف راهم آورد.
تالش فیزیکی و فنی پایین
مانند یادگیری آنالین m-learning ،نیز نیاز به تالش کم فی زیکی و فنی دارد .بناب راین تالش
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فی زیکی م ربوط به ورود متن به دستگاه ها ،یکی از چالشهای مطرح در این نوع یادگیری م یباشد.
در راستای تحقق این اصل استفاده از نرم افزار اس ام اس خ وان در دسترس ،استفاده از اس ام اس
های متنی و سایر تکنی کهای پشتیبانی ویژه تلفن هم راه مثم رثمر است .این پشتیبانی م یت واند
ب رای کسانی با مشکل شن وایی یا رانندگان در حال رانندگی و ...موقعیت متناسب با وضع موجو
د را در دسترس آنها ق رار دهد.
جامعه یادگی رندگان و پشتیبانی
روشهای مختلف ارتباط را تش ویق کنید .با دستگاههای تلفن هم راه ( ،SMSایمیل ،پیامهای
فوری و ارتباطات ص وتی) در توسعه روابط یادگی رندگان بکوشید .همچنین گروه یادگی رندگان را
بر اساس سطح دسترسی یا ترجیحات تکن ولوژیکی گروه بندی نمایید.
فضای آموزشی
یادآوریهای منظم ،درخ واستها ،آزمونها و سؤاالت را در دوره بگنجانید .م یت وان یادآوریها را
در مورد تکالیف ،انتظارات هفتگی و م وارد این چنینی را در قالب اس ام اس (راموس و همکاران،
 )2009ایجاد و ارسال نمایید .مطابق توصی ههای این اصل از محت واهای ت ولید شده توسط یادگی رنده
بهره بگی رید .صرف نظر از سخت افزار ،تاکید م ربی ب رای پرورش یک محیط ف راگیری که توسط
اشت راک گذاری و همکاری ارزشمند همه دانش آموزان است ،پشتیبانی م یشود.
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ارزش افزوده در یادگیری سیار
به طور معمول سازمان ها با بهره گیری از منابع محدودی که در اختیار دارند ،به نوعی به رفع
نیازهای فردی و گروهی جامعه م یپردازند .اما هم واره با کمیابی و محدویت ها م واجه هستند،
به همین سبب یکی از بارزت رین اهداف سازمانی استفاده بهینه از ع وامل ت ولید ،درونداد و  ...ب رای
رسیدن به بیشت رین کارایی و اث ربخشی و تحقق اهداف عملکردی است .سازمانها در این برحه
به فناوریهای ن وین توجه خاصی نشان دادند و از ابزارهای مدی ریتی و فناوریهای ن وین در جهت
نیل به اهداف سازمانی استفاده نمودند .در بسیاری از مدلهای نظری رشد اقتصاد مانند لوکاس،
بکر ،مورفی و تمورا ،الئو ،جامیسن و ل وات ،ربلو ،م ولیگان وساالیی مارتین بر نقش سرمایه انسانی
به صورت دستیابی به آموزش تأکید شده است (دادفر .)1393 ،پس از جنگ جهانی دوم رقابت
پذیری و کاربرد فناوری ب رای استفاده بهینه از ع وامل ت ولید و رشد ارزش افزوده به مسئله مهم
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کشورها تبدیل شده است (کمیجانی و علمی .)1384 ،در این راستا در انگلستان مفهوم ارزش
افزوده شکل گرفت ارزش افزوده از دیدگاه اقتصادی تفاوت بین ارزش ستانده (محصول) و ارزش
داده (م واد اولیه) است ،اما در تدوین قانون به لحاظ ارائه نگرش اج رایی ،این تع ریف بر اساس
روشهای حسابداری و با تکیه بر روش صورت حساب ارائه م یشود و ارزش افزوده این چنین
تع ریف م یشود :تفاوت بین کاال و خدمات ارائه شده با کاال و خدمات به کار گرفته شده در
خ رید یک شخص در یک دوره معین است (پژویان .)1393 ،از منظری دیگر ارزش افزوده افزایش
در ارزش پ ولی یک کاال بر اثر انجام کار یا خدمتی که بر روی آن صورت می گردد باعث تغییر
کاربرد ،بهبود کیفیت یا تسهیل مصرف آن شود(رحمانی .)1384،در اینجا تمایز بین سود و ارزش
افزوده حائز اهمیت است سود ،ثروتی است که در یک دوره مالی مشخص به سهام داران تعلق
م یگیرد در حالی که ارزش افزوده ،بیانگر ثروتی است که بر اثر تالش گروهی سهام داران ،وام
دهندگان ،کارکنان و دولت در یک دوره مالی مشخص ایجاد شده و هر یک از گروه های ذی
نفع سهم خود را دریافت نمودهاند .بناب راین ارزش افزوده ،مفهوم گستردهتری از سود داشته و سود،
ممکن است صرفاً بخشی از ارزش افزوده ایجاد شده باشد (خاکی )1376 ،بهره وری در دیدگاه
سیستمی شامل نسبت بین مجموعه خروج یهای یک سیستم به ورودیهای آن م یباشد.
) = Outputs/(Inputdستانده  /نهاده = P
این تع ریف در سیست مهای مختلف اجتماعی ،فرهنگی و صنعتی کاربرد دارد .بهره وری از
دیدگاه سیستمی ،ویژگ یهای مختلف و متغیری دارد و ع وامل ت ولید مختلف مانند نیروی کار،
سرمایه ،انرژی ،مدی ریّت ،تکن ولوژی و  ...به کار گرفته شده و به عن وان ورودیها به ف رایند ت ولید
وارد م یش وند و به صورت خروج یهایی نظیر کاالهای ساخته شده و خدمات از این ف رایند
بیرون م یآیند .قیمت محصول و خدمات از این ف رایند بیرون م یآید ،که تابع ش رایط محیطی،
اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی ،تکن ولوژیکی و  ...م یباشد .مسلم اً اگر این سیستم ت وانایی تغییر
و اصالح کیفی و کمی ورودیها و خروج یها را داشته باشد م یت واند بهره وری را افزایش دهد
(کاظمی .)1383 ،در این راستا مکلین ( 2006به نقل از جمشیدی نقبی  )1393م وارد زیر را در
ارائه ارزش افزوده سازمانی مؤثر م یداند واز آنها به عن وان کلیدی مؤثر در راستای تحقق اهداف
سازمانی نام م یبرد.
کیفیت :ت وانایی برآورده کردن انتظارات مشت ریان به بهت رین نحو از ط ریق ارائه کاالها و خدمات
ت ولیدی م یباشد.
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حذف اتالفها :حذف زمان یا منابعی که هیچ گ ونه ارزش افزودهای ب رای کاالها یا خدمات
نداشته باشد.
کاهش زمان سفارش یا تحویل :زمان سفارش یا تح ویل مجموع زمانهای صرف شده
ب رای تکمیل یک سری از وظایف در حین فرآیند است.
کاهش هزینه تحویل :هزینه کل به طور مستقیم و غیرمستقیم با ت ولید کاالها یا خدمات
رابطه دارد.
تکامل سریع و جهت دار دورههای آموزشی و پارادای مهای آنها :از مدلهای
یادگیری از راه دور سنتی به الکترونیکی و از آن به مدلهای ترکیبی و مخلوط ،تا جدیدت رین
روشهای یادگیری معکوس و بهره گیری از موک ها ،همگی ج ریانی هدفدار را دنبال م یکنند
که همانا تسهیل ابعاد مختلف آموزش و یادگیری و برداشتن محدودیتها و م وانع پیشروی
کارب ران است .با این حال چالشها در بعد بهره گیری از فناوریها هم واره با آنها هم راه بوده است.
در مورد استفاده از یادگیری سیار نیز آزمایشات و شبیه سازی هایی که به جهت ارزیابی قابلیت
استفاده از دستگاههای تلفن هم راه صورت گرفته به م وبایل به عن وان ابزار یادگیری نگ ریسته شده
است (اپک .)2006 ،در این راستا کمتر مطالع های بر ارزش افزودگی آن و یکپارچگی فعالی تهای
موجود در آن پرداخته است این عدم توجه در کشور ما بسیار مشهود است .در عین حال همسو
باچنین پارادای مهایی در دنیای اقتصاد ،فضای آموزش و یادگیری نیز تحت تأثیر این تفکر ق رار
گرفت .مطالعاتی در این زمینه وجود دارد که م یت واند راهکارهای عملکردی و مدلهایی از آن
را در اختیار محققین ق رار دهد .در ادامه با معرفی مدل مفهومی  VIMLبه ،تش ریح ویژگ یهای
محیطی یادگیری  m-learningپرداخته م یشود که ب رای افزایش ارزش موفقیت در یادگیری
م وبایلی بسیار حائز اهمیت است.
مدل زنجیره ارزش پورتر ( )1998به طور گستردهای در تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش در صنایع
مختلف مورد استفاده ق رار گرفته است .این مدل از پنج فعالیت اصلی شامل (تدارکات ورودی،
عملیات ،تدارکات بیرونی ،بازاریابی و فروش و خدمات) و چهار فعالیت پشتیبانی (زیرساخت
شرکت ،فناوری و منابع انسانی) تشکیل شده است .آندرسون ( )2006با الهام از این مدل یک
زنجیره ارزش گذاری سازمان یادگیری آنالین را بر اساس مدل پورتر ب رای سازماندهی موضوع
تجزیه و تحلیل آموزش آنالین خود توسعه داد و در نهایت وای و لین ( )2008در مطالعه پژوهشی
خود مدل آندرسون را در محیط یادگیری  m-learningو گسترش اجزای آموزشی در گستره
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و عمق توسعه دادهاند .وای و ژانگ ( )2008ویژگ یهای تعاملی یادگیری م وبایلی را با تمرکز بر
روی تعامالت بین معلم ،دانش آموز و محت وا تع ریف کردهاند ،وای و لین ( )2008از آن به عن وان
مبنایی ب رای گسترش مدل مفهومی خود بهره گرفتهاند .این مدل (شکل  )1بر اساس فعالی تهای
است راتژیک از ط ریق تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش ب رای مطالعه ویژگ یهای الزم ب رای افزایش ارزش
یادگیری  m-learningمورد توجه ق رار داده شده است .نتایج ض ریب آلفای کرونباخ نشان داد که
این مدل دارای قابلیت اطمینان بیش از  0.70است که این امر نشان دهنده یک هماهنگی خوب
داخلی است .این ض ریب اطمینان م یت واند توسعه دهندگان یادگیری سیار داخلی را متقاعد سازد
که بهره گیری از چنین مدلهایی راهگشای خ وبی ب رای تطابق ایدهها با مدل بومی کشوررا ایجاد
نماید.
شکل ()1

در شکل  ،1فعالیت تدارکات ورودی شامل تهیه محت وای درس ،از جمله ب رنامه ریزی سازمان دوره
و تحقیق در مورد خ رید سخت افزار خاص است که قادر به پشتیبانی از سیست مهای مدی ریت
یادگیری و مدی ریت دانش است .این فعالیت همچنین شامل استخدام ن ویسندگان ب رای محت وای
ب رنامههای مختلف ،شناسایی م واد مرجع ،کتابهای درسی و همچنین آموزش م ربیان تلفن هم راه
است .فعالیت عملیاتی شامل روند توسعه دوره ،مانند نوشتن ب رنامهها ،ایجاد چند رسانهای ،وی رایش،
قالب بندی و انتشار در دستگاههای تلفن هم راه است .فعالیت تدارکات خارج از محدوده شامل
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بسته بندی و ذخیره سازی کاالها و ارائه م واد آموزشی هم راه است و همچنین پلتفرمی را که تمام
دورهها را ذخیره م یکند توصیف م یکند .تح ویل ،همکاری و فعالیت بازاریابی مستلزم ثبت نام
یادگی رندگان تلفن هم راه از ط ریق یک دستگاه تلفن هم راه ،ارائه محت ویات یادگیری m-learning
به یادگی رندگان تلفن هم راه ،تبلیغات م واد یادگیری الکترونیکی و تق ویم و ایجاد مشارکت و
همکاری است راتژیک است .این سرویس شامل پشتیبانی فنی و محت وا ب رای یادگی رندگان تلفن
هم راه مانند تدریس تلفن هم راه ،نشانه گذاری تکالیف و امتحانات ،تح ویل و گ واهی گذران
امتحانات تلفن هم راه و نگهداری تمام س وابق است (وی.)2008 ،
معموالً شرکتها ب رای ارزیابی مؤثر و دقیق فعالی تهایی که ب رای آنها ارزش کسب و کار و
چگ ونگی مزیت رقابتی را توسعه م یدهند از ابزار زنجیره ارزش به عن وان یک ابزار است راتژیک
بهره م یگی رند و چارچوب زنجیره ارزش به عن وان یک رویکرد ب رای شکستن ت والی عملکرد یک
سازمان در فعالی تهای است راتژیک م رتبط با ارزش افزوده به محصوالت و خدمات آن مورد استفاده
ق رار م یگیرد .مدل مفهومی  VIMLبه خ وبی م یت واند به عن وان یک چارچوب زنجیره ارزش ب رای
توسعه دهندگان یادگیری سیار در عمل مورد استفاده ق رار گی رید.
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چالشهای یادگیری سیار
امروزه فناوری های وب و تلفن هم راه و پارادای مهای ارتباطی جدید فرصتهای زیادی ب رای بهبود
خدمات در م راکز آموزشی ف راهم م یکنند .اما باید توجه داشت هر فناوری به م وازات مزایای متصور
چالشهایی را با خود به هم راه دارد یکی از مه مت رین چالشهای پذیرش یادگیری سیارحافظه
محدودی دستگاههای تلفن هم راه است .رایانههای شخصی معموالً  2تا  8مگابایت حافظه دارند
و تلفنهای هم راه دارای حافظه بسیار کمتری هستند .هر چند تمام دستگاههای قدرتمند موجود
نیز تنها م یت وانند مقدار محدودی از محت وای غنی را حمل کنند .اما باز به عن وان یک چالش
اصلی ب رای یادگیری م وبایلی بسیار قوی عمل م یکند .مورد دوم از این چالشها ،اندازه کوچک
دستگاههای صفحه نمایش تلفن هم راه است .استفاده از رابط کاربری غیر بصری ،مینیمالیستی
در اکثر دستگاهها ،تج ربه نسبتا خوش آیندی ب رای کارب ران به هم راه ندارد .این محدودیتها در
یادگی رندگان با اختالالت بینایی نیز صادق است .از م وارد دیگرمی ت وان عدم وجود نظ ریه مناسب
یادگیری ب رای یادگیری سیار نام برد .استفاده از م واد آموزشی دوره های یادگیری الکترونیکی ب رای
دوره های یادگیری سیار با توجه به ویژگی های متفاوت دو دوره (برزگر ،دهقان زاده و مقدم زاده،
 )1391و عدم حمایت از ف رایند یادگیری در محی طهای مختلف نام برد (پارک.)2011 ،
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نتیجه گیری
علی رغم گسترش گستره و ت وانای یهای در حال رشد دستگاههای تلفن هم راه ،به نظر م یرسد
فرصتهای موجود در  m-learningب رای صنایع و مؤسسات آموزشی در حد یک پتانسیل باقی
مانده است .یادگیری در هر زمانی و در هر موقعیت بدون در نظر گرفتن محل ،با نوآوریها و
اکتشافات اخیر در زمینه فناوری اطالعات تسهیل می شود .یادگیری سیار در حال حاضر در
سطح جهان کاربرد خود را پیدا کرده است .توسعه محیط یادگیری  m-learningبه افزایش ارزش
یادگیری  m-learningکمک شایانی خ واهد نمود .پژوهش حاضر به بررسی یک مدل مفهومی
ب رای ارزش افزوده یادگیری سیار پرداخت که م یت واند راه را ب رای مطالعات مقایسه بین فرهنگی و
مطالعه تفاوتهای درک شده کارب ران از نگاه کشورهای مختلف از جمله کشور ما بوجود بیاورد.
در این مطالعه ب رای تحقق ارزش افزوده یادگیری سیار گذر از یک ط راحی متناسب با یادگیری
سیار مورد توجه ق رار گرفت .م یت وان اذعان داشت در آینده نزدیک ارزش افزوده متصور ب رای
یادگیری سیار با تدوین چنین مدلهایی محقق شود .همچنین ب رای نیل به این اهداف گذشتن
از پل ط راحی با تطابق با ویژگ یهای یادگیری سیار و پتانسی لهای موجود در آن م یت واند حلقه
اتصال بین ط راحی و ارزش افزوده این نوع یادگیری باشد ،چ را که توسعه ویژگ یهای یادگیری
ارزش افزوده به توسعه دهندگان سیستم مدی ریت یادگیری و همچنین مدی ران هنگام تصمیم
گیری در مورد تعیین الزامات محیطی  m-learningو مقابله با مسائلی مانند حافظه محدود و
اندازه صفحه نمایش دستگاههای تلفن هم راه ،مفید خ واهد بود.
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رابطه هیجان خواهی و استفاده اعتیادگونه از تلفن همراه
لیال عبدالرسولی
فاطمه بریهی

1
2

چکیده
اهمیت مسأله هیجان خ واهی و دستگاه تلفن هم راه در جهت ارضای هیجان خ واهی ج وانان و
کمبود تحقیقات در این زمینه ،سبب گردید که در این تحقیق به جست و جوی رابطه هیجان
خ واهی و تلفن هم راه پرداخته شود .پژوهش حاضر با روش تحلیل محت وای کمی و از نوع مروری
تش ریحی و کتابخانهای است .جامعه مورد پژوهش کلیه مقاالت و اسناد چاپی و دیجیتالی هستند
که با کلید واژههای مشخص در پایگاه اطالعاتی گوگل اسکوالر ،مگی ران ،سی ویلیکا و نورمگز
یافت شدهاند .تعداد این اسناد  27کتاب و مقاله در محدوده زمانی  2007تا  2017بوده است که
بعد از محدود نمودن نتایج جستجو  19سند معتبر از آنها به عن وان نم ونه پژوهش انتخاب شدند.
نتایج نشان داد بین هیجان خ واهی و اعتیاد به تلفن هم راه ارتباط وجود دارد .اف راد با درجه باالیی
از ب یحوصلگی در اوقات ف راغت و هیجان خ واهی باال ،ب رای وابستگی به تلفن هم راه مستعدتر
هستند و این اف راد بیشت رین استفاده نامناسب از تلفن هم راه را دارند.
کلیدواژگان :تلفن هم راه ،اعتیاد به تلفن هم راه ،هیجان خ واهی.

 .1کارشناس ارشد ،روانشناسی ت ربیتی ،دانشگاه شهید چم ران اه واز rasoolil174@gmail.com
 .2کارشناس ارشد ،تکن ولوژی آموزشی ،دانشگاه عالمه طباطبائی baayhif@yahoo.com
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مقدمه
یکی از بزرگت رین اخت راعات دنیای امروزی تلفن هم راه است و به دالیلی ماننـد راحتـی اسـتفاده و
تسـهیالت ،اکث ریت مردم در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ،از آن استفاده م یکنند که
بزا از تلفن هم راه ،م یت واند
عالوه بـر مزایای زیادی که ب رای انسانها داشته ،گاهی استفاده آسی 
اث رات مخ ربی نیز داشته باشد (ت وتی و مارتینا .)2014 ،1این ابزار مهم ارتباطی ،هم واره در محیطهای
دانشگاهی حاضر است و اغلـب در محـیطهـای دانشـگاهی توسـط دانشج ویان مورد استفاده
بزا از تلفن هم راه ،وضعیتی است کـه بـا اسـتفاده فـ راوان و اشـتغال
ق رار م یگیرد .استفاده آسی 
ذهنـی از تلفـن همـ راه مشـخص م یشود .اعتیاد به تلفن هم راه ،نوعی رفتار تکانشی در استفاده
از تلفن هم راه م یباشد که کاربرد آن توسط فرد ،نه تنها ب رایش احساس آرامش در پی دارد
(ساکس 2و همکاران)2016 ،؛ بلکه به تدریج با افزایش سطح تحمل وی ،ب رای دستیابی به همان
احساس پیشین ،نیازمند استفاده بیشتر و روی آوردن به تلفنهای پیشرفتهتر است و در صورت
محرومیت حالت انزوا به وجود م یآید (سیم ونز و گهر .)2011 ،3جنارو و همکاران استفاده مفروط
از تلفن هم راه را عبارت از وضعیتی که در آن از تلفن هم راه ،بیش از حد استفاده م یشود
و مشغله ذهنی ب یشماری را به وجود م یآورد م یدانند .تشخیص اعتیاد به تلفن هم راه مانند؛
اعتیاد به الکل آسان نیست .زی را نشانههای این اعتیاد طیف گستردهای را در برم یگیرد .اما
ویژگ یهای مشترک این اعتیاد ،وارسی دائم و مکرر پیامهای دریافت شده ،احساس ناآرامی در
صورت عدم دریافت پاسخ به تلفن یا پیام ارسال شده ،نیاز دائم به خ ریداری آخ رین مدل تلفن
هم راه با امکانات جدیدتر و باالخره نیاز به ارتباط ،اطالع از رویدادها و در دسترس دیگ ران بودن
م یباشد .اصطالح اعتیاد به تلفن هم راه ،نوعی وابستگی رفتاری به تلفن هم راه را نشان م یدهد و
با ویژگ یهایی مانند :افسردگی ،درونگ رایی ،خجالتی بودن ،ک محوصله بودن ،تنهایی ،احساس
ترس ،بی شفعالی و اضط راب اجتماعی تعیین م یشود .اختالل اعتیاد به تلفن هم راه ،مشکالت
روانشناختی ،درسی و شغلی در زندگی فرد ایجاد م یکند (عسکری و دالور.)2017 ،
امروزه تلفن هم راه نقشی کلیدی در ارتباطات کشورهای مختلف دنیا ایفا م یکند .تلفن هم راه،
امکانات گستردهای را ب رای کاربری از آن ف راهم ساخته است؛ امکاناتی نظیر ارسال و دریافت
پیام ک وتاه ،ضبط مکالمات ،ضبط و پخش فای لهای ام پی تری ،دریافت ام واج رادیو ،امکان
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اتصال به شبکه اینت رنت و دریافت صفحات روزنامهها و غیره که در مجموع ،این وسیله را به
عن وان ابزاری چندرسانهای ،بسیار جالب توجه ساختهاند .بناب راین ،تلفن هم راه به عن وان واسطهای
ب رای ارتباطات میان فردی ،یک رسانه و هم چنین ،وسیلهای ب رای سرگرمی ،قابل بررسی است
(کنی 1و همکاران .)2009 ،بسیاری از محققان معتقدند استفاده بیش از حد از تلفن هم راه در
ذهن و اعصاب کارب ران ،نوعی اعتیاد پدید م یآورد که درست مانند اعتیاد به م واد مخدر ،الکل،
پرخوری ،رابطه غی راخالقی ،بازیهای رایانهای و اینت رنت مخرب است .استفاده آسیب زا از تلفن
هم راه ،وضعیتی است که با استفاده ف راوان و اشتغال ذهنی از تلفن هم راه مشخص م یشود .اعتیاد
در دایره المعارف پزشکی گیل به عن وان وابستگی به رفتار یا م واد مخدر ،که فرد قدرت متوقف
کردن آن را ندارد ،تع ریف شده است (وجانوویس ،ب رنستیس و لیتز .)2017 ،اعتیاد رسانهای باید به
عن وان فرآیند تعامل اف راطی بین انسان و دستگاه در نظر گرفته شود .در گذشته ،اعتیاد به وابستگی
دارویی ،مانند وابستگی به الکل و داروهای روان گردان اطالق م یشد .اما ،بررس یهای بعدی نشان
داد که برخی از رفتارها به دلیل تک رار ش وندگی وس واس گ ونهای که م ییابند از الگوی مشابه
وابستگی دارویی تبعیت م یکنند .از این رو ،به تدریج اعتیاد رفتاری به معنای اعتیاد به رفتارهایی
مانند قمار ،خ رید کردن ،تماشای تل ویزیون ،ورزش ،کار و برخی از م وارد مشابه ،به شکلی هم
عرض اعتیاد به م واد مطرح گردیده است .امروزه رشد چشمگیری در استفاده مفرط از تلفن هم راه
وجود دارد و این رشد گسترده ،توجه پژوهشگ ران را به آثار زیستی ناشی از آن معطوف داشته
است .این در حالی است که به اث رات روانشناختی و اجتماعی استفاده طوالنی مدت از این وسیله
ارتباطی توجه کافی نشده است (دزیورنو.)2013 ،2
اف راد معتاد به تلفن هم راه دارای ویژگ یهای خوداتکایی ،واکنش پذیری ،حساسیت هیجانی،
شب زنده داری ،خودافشایی کم و ناهم ن وایی هستند .از سوی دیگر ،تفاوتهای دو جنس زن و
مرد (که نشأت گرفته از تفاوت در ابعاد زیستی ،روانشناختی و ت ربیتی آنان است) ،دو جنس را
بر آن م یدارد تا از فن آوری های ارتباطی جدید به شکلی نسبتاً متفاوت استفاده کنند .بسیاری
از پژوهشگ ران تأثیر هورمونهای موجود در دو جنس را در شکل گیری رفتار متفاوت آنان ،مورد
تأکید ق رار م یدهند .این تفاوتها ،بستر گستردهای از تفاوتهای کاربری در فن آوری ارتباطی
پیشرفته را در سطح دو جنس پدید م یآورد (جنرو 3و همکاران .)2007 ،نتایج پژوهشهای انجام
شده نشان دادهاند که در نوع استفاده از تلفن هم راه در دانشج ویان دختر و پسر تفاوت معناداری
1. Kenny
2. Dziwornu
3. Jenaro
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وجود دارد .تلفن هم راه ،حاوی برخی از تهدیدهای روانی و اجتماعی نیز هست .اعتیاد به تلفن
هم راه و محصوالت برهنه که از ط ریق سروی سهای جانبی تلفن هم راه در اختیار کارب ران ق رار
م یگیرد ،از جمله این تهدیدها هستند .وابستگی به محصوالت هرزه نگارانه در مجموع موجد
شکل گیری و پدید آیی خرده فرهنگی جدید و ابعاد ه ویتی متفاوتی در سطح جامعه و شهروندان
آن است ،سوق یافتن کارب ران تلفن هم راه به سمت ادبیات ،تصاویر و فیل مهای هرزه نگارانه مسأله
مهمی است که در ارتباط با تلفن هم راه رخ داده است و کارب رانی که به کاربری از م وارد مزبور
ادامه دهند ،در خطر اعتیاد به محصوالت هرزه نگارانه هستند (فخ رایی.)2007 ،1
محققان هیجان خ واهی را به صورت صفتی که ویژگی آن جستجوی هیجانها و تج ربه متنوع،
تازه پیچیده و شدید و میل اقدام به خطرهای جسمانی ،اجتماعی ،قان ونی و مالی به خاطر خود
تج رب هها است ،تع ریف م یکند .هیجان خ واه ها ،اف رادی ماج راجو و برونگ را هستند .از تک رار و
یکن واختی خسته ،کسل و بی حوصله وبی ق رار م یش وند و در جستجوی تجارت جدید ،متنوع
و هیجان انگی زند (کاسنکوف 2و همکاران .)2015 ،از نظر زاکرمن رفتار هیجان خ واهی نوعی
نیاز به احساسات و تج ربیات جدید ،گ وناگون و پیچیده است و شخص دارای چنین رفتاری
حاضر است ب رای به دست آوردن این گ ونه تج ربیات به اعمال مخاطره آمیز اجتماعی یا فی زیکی
اقدام کند .هیجان خ واهی م یت واند بر رفتار ،ویژگ یها و اول ویتهای اف راد اثر بگذارد .اف راد دارای
هیجان ج ویی به فعالی تهایی م یپردازند که با تحرک و انگیزش زیادی هم راه است .هیجان
خ واهی ،مؤلفه ارثی نیرومندی دارد که ابتدا آیزنک به آن اشاره کرد .زاکرمن هیجان خ واهی
را به این صورت توصیف م یکند :میل به (هیجانها و تج ربیات متنوع ،تازه ،پیچیده ،شدید و
تمایل به مخاطره ج ویی بدنی ،اجتماعی ،قان ونی و مالی به خاطر چنین تج رب های) (ماسالچ و
لیتر .)2014 ،3هیجان خ واهی در اثر سن تفاوت دارد .به طور کلی اف راد ج وانتر بیشتر از اف راد
مسن به مخاطره ج ویی ،ریسک و تج ربیات تازه گ رایش دارند .در چهار مؤلفه هیجان خ واهی،
تفاوتهای جنسیت معنی داری یافت شده است .مردان در ماج راج ویی و مخاطره ج ویی ،بازداری
زدایی و حساسیت نسبت به یکن واختی ،نم رات باالتری گرفتند (لپ 4و همکاران .)2015 ،زنان
در تج ربه ج ویی نم رات باالتری کسب کردند .از جمله م واردی که هیجان خ واهی م یت واند
رفتار انسان را به خود معطوف کند ،استفاده از دستگاه تلفن هم راه و خدمات آن ،شامل گالری

52

1. Fakhraee
2. Kusnekoff
3. Maslach & Lieter
4. Lepp

فصلنـامه علمی تخصصی فناوری آموزشی سال پنجم

شماره 9

زمستان 1397

تصاویر و کلی پها م یباشد .در استفاده از م وبایل ممکن است ه ویت مجازی ایجاد شود ،اما
بسیار کم رنگتر و ضعی فتر از ه ویت مجازی ایجاد شده به وسیله فضای مجازی است .در
فضای مجازی مه مت رین اصلی که به ایجاد ه ویت مجازی کمک م یکند ،گمنامی و پنهان بودن
ه ویت واقعی فرد است ،در حال یکه کالر آی دی ه ویت فرد را فاش م یکند .حتی اگر کسی
پیام ک وتاهی از شمارهای ناشناس دریافت کند ،با تماس س ریع با شماره او م یت واند از کیستی او
آگاه شود ،در حال یکه امکان چنین شناختی در فضای مجازی و چترومها وجود ندارد .در عین
حال پیام ک وتاه مانند چت ،از آنجای یکه امکان ارتباط نوشتاری و غیر رو در رو را ف راهم م یکند،
به ج وانان کمک م یکند تا راحتتر به اب راز احساسات خ ویش بپردازند (ژانگ و گن.)2015 ،1
اهمیت مسأله هیجان خ واهی و دستگاه تلفن هم راه در جهت ارضای هیجان خ واهی ج وانان و
کمبود تحقیقات در این زمینه ،سبب گردید که در این تحقیق به جست و جوی رابطه هیجان
خ واهی و تلفن هم راه پرداخته شود تا شاید از این ط ریق بت وان ضمن دست یافتن به نتایجی جدید،
اندکی بر توجه به مسأله ارضای مناسب هیجان خ واهی ج وانان و فرهنگ سازی در زمینه فن
آوری های اطالعاتی ،افزوده باشد.
پیشینه پژوهشی
منطقی ( )2007در تحقیقی اظهار م یدارد که در ای ران ،تلفن هم راه به خصوص سرویس پ یام
ک وتاه ،عرصهای مناسب را ب رای تحقق هیجان خ واهی بعضی از کارب ران ف راهم م یکند .نوگ رایی
ج وانها ،عامل دیگری است که سبب جذب آنها به سمت تلفن هم راه و امکانات جانبی آن
م یشود و همین مساله امکان ارضای هیجان خ واهی اف راد را در برخورد با تلفن هم راه ،فزونی
م یبخشد.
کامیبپو و سوگی را ( )2005و بیل لیوکس و همکاران ( )2007در تحقیقی عن وان م یدارند که
ظرفی تهای اعتیادآور تلفن هم راه را نباید مورد غفلت ق رار داد و در پژوهشی به ارتباط بین
تکانشگری و وابستگی به تلفن هم راه در میان  108دانشجوی زن مقطع کارشناسی پرداختند.
ارزیابی حاضل از پژوهش چهار جزء متفاوت تکانشگری؛ یعنی فوریت ،بی ب رنامگی ،عدم
پشتکار و هیجان خ واهی را نشان داد و ارتباط معناداری بین کارب ران فعال تلفن هم راه با دو جنبه
تکانشگری؛ یعنی فوریت و هیجان خ واهی را آشکار ساخت.
آگاروال و همکاران ( )2008در پژوهشی رابطه بین چند صفت شخصیتی با هیجان خ واهی را
1. Zhang & Gan
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بررسی کرد .از جمله گذراندن اوقات ف راغت با استفاده از رسانههای جمعی ،لذت بردن ،تنظیم
ب رنامههای تل ویزی ونی و فعالی تهای مشارکتی نتایج همبستگی مثبتی را بین هیجان خ واهی و
فعالی تهای مشارکتی ،هم چنین یک الگوی بسیار متغیر ب رای لذت بردن از رسانههای جمعی
در س راسر ابعاد هیجان خ واهی نشان داد.
روش پژوهش
پژوهش حاضر با روش تحلیل محت وای کمی و از نوع مروری تش ریحی و کتابخانهای است .جامعه
مورد پژوهش کلیه مقاالت و اسناد چاپی و دیجیتالی هستند که در مورد کلید واژههای فارسی:
یادگیری الکترونیکی ،آموزش از دور ،یادگیری سیار ،یادگیری مبتنی بر م وبایل ،اعتیاد به تلفن
هم راه ،هیجان خ واهی ،م وبایل و هیجان خ واهی و کلید واژههای التینmobile based learn� , :

ing, mobile addiction, excitement, mobile and excitement ,Mobilelearning,distanc

 ، elearning ,E-learningبحث نمودهاند که با کلید واژههای مشخص در پایگاه اطالعاتی
گوگل اسکوالر ،مگی ران ،سی ویلیکا و نورمگز یافت شدهاند .تعداد این اسناد  27کتاب و مقاله در
محدوده زمانی  2007تا  2017بوده است که بعد از محدود نمودن نتایج جستجو  19سند معتبر از
آنها به عن وان نم ونه پژوهش انتخاب شدند.
بحث و نتیجه گیری
هیجان خ واهی متغیری است که نقش آن در افزایش ان واع اعتیاد نشان داده شده است .در
تحقیقات انجام شده توسط روانشناسان از جمله شلی ( )2005نشان داده شد که بین هیجان
خ واهی و دانلود غیرقان ونی فیلم و ب رنامه از اینت رنت رابطههای مثبتی وجود دارد و نیز ل وییس
ضمن تحقیق خود به این نتیجه رسیده است که بین هیجان خ واهی و اعتیاد به تلفن هم راه
ارتباط وجود دارد و معتقد است که در زمانهایی ،ما از تلفن هم راه ب رای تف ریح ،سرگرمی ،رفع
خستگی و رسیدن به شور و هیجان استفاده م یکنیم .اف راد با درجه باالیی از بی حوصلگی در
اوقات ف راغت و هیجان خ واهی باال ،ب رای وابستگی به تلفن هم راه مستعدتر هستند و این اف راد
بیشت رین استفاده نامناسب از تلفن هم راه را دارند (م وتوهارو .)2007 ،1به دلیل هیجان ج ویی و
عالیق وافر ج وانان به فن آوری های ارتباطی پیشرفته ،این ابزار از نفوذ گستره وسیعی در سطح
آنان برخوردار است .از سوی دیگر ،بررسی تلفن هم راه و امکانات جانبی آن ،همچون گالری
54
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تصاویر و کلیپ بیانگر اثرگذاری قابل تأمل این فن آوری ارتباطی در زندگی انسانها و خاصه
ج وانان م یباشد .سوق یافتن کارب ران تلفن هم راه به سمت ادبیات ،تصاویر و فیل مهای هرزه نگارانه
مسأله مهمی است که در ارتباط با تلفن هم راه رخ داده است و کارب رانی که به کاربری از م وارد
مزبور ادامه دهند ،در خطر اعتیاد به محصوالت هرزه نگارانه اند .بناب راین ،تفاوت معناداری بین
سطوح مختلف هیجان خ واهی در رابطه با وابستگی به امکانات جانبی تلفن هم راه وجود دارد
(نجف آبادی و آنشیه .)2014 ،م وبایل ،درون خانه که فضایی عمومی است ،یک خلوت و تنهایی
به وجود آورده است .در نتیجه م وبایل نوع جدیدی از خلوت را به وجود آورده است که کمتر
کسی به آن راه دارد .ایجاد این فضای شخصی و خصوصی در جمع ،نقش مهمی در هیجان
خ واهی ج وان ایفا م یکند .ب رای مثال به آنها اجازه م یدهد تا بدون آگاهی دیگ ران پیامی را رد و
بدل کنند یا ق رار مالقاتی را تنظیم کنند .اگر یک ج وان م وبایلش را در خانه جا بگذارد ،احساس
گیجی م یکند یا تصور م یکند بخش بزرگی از وجودش را جا گذاشته است (نومن.)2013 ،1
م وبایل به او تشخص م یدهد و اساساً بخشی از ه ویت او را تع ریف م یکند .حتی موقع شام وقتی
همه اعضای خان واده در کنار یکدیگر شام م یخورند ،ممکن است لحظاتی از شام خوردن دست
بکشد تا ج واب یک پیام ک وتاه را بن ویسد یا به تلفن پاسخ دهد .فرآیند از جاکندگی که گی دنز به
آن اشاره م یکند را در استفاده از م وبایل نیز م یت وان دید .دسترسپذیری دائمی این امکان را ف راهم
م یکند که دو کنشگر بت وانند فارغ از زمان و مکان با هم ارتباط برق رار کنند .تلفن ثابت در هر
خانه متعلق به همه اعضای خان واده است و بیشتر اوقات اعضای خان واده از تماسهای یکدیگر
آگاه م یش وند ،اما م وبایل یک ابزار شخصی است که به فرد تعلق دارد و همیشه هم راه اوست،
در نتیجه وابستگی فرد به زمان و مکان را از بین م یبرد و امکان ارتباطات آزادانهتر و بدون کنترل
دیگ ران (و از جمله والدین) را ب رای فرد ایجاد م یکند (ساالن وا 2و همکاران.)2010 ،
نتایج تحقیقات نشان داده است که ه ماکنون از جذابی تهای چت ب رای نسل ج وان کاسته شده
و پیام ک وتاه جایگزین آن شده است .چت به امکاناتی مانند کامپی وتر ،اتصال به اینت رنت و ارتباط
همزمان دو کنشگر نیاز دارد ،در حالی که ارسال پیام ک وتاه تنها به گوشی م وبایل نیاز دارد که
اکثر ج وانان آن را دارند .م وبایل به علت هم راهی همیشگی و دسترسپذیری این امکان را ب رای
اف راد ف راهم م یکند که در هر زمان و هر مکانی ،امکان برق راری ارتباط با دیگری را داشته باشند
(ویلیامز 3و همکاران .)2013 ،به عبارت دیگر م یت وان گفت به وسیله پیام ک وتاه ،فرد هم واره
1. Neuman
2. Salanva
3. Williams
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 در،)آنالین و قادر به پاسخگ ویی است (حتی اگر در یک جلسه کاری یا کالس درس باشد
 بناب راین با.حال یکه به واسطه چت هی چگاه این امکان وجود ندارد که فرد هم واره آنالین باشد
رواج استفاده از م وبایل در بین ج وانان و محب وبیت سرویس پیام ک وتاه و در عین حال کاسته شدن
 تأثی رات، به نظر م یرسد در حال حاضر استفاده از م وبایل،از هیجان چت کردن به مرور زمان
.)2013 ،1بیشتری نسبت به چت بر ج وانان داشته باشد (رادرفورد و همکاران
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بکارگیری فناوری واقعیت مجازی
در فرایند آموزش و یادگیری
کوثر کاظمی فِلوردی

1

چکیده
بهره گیری از فناوریهای ن وین در کالس درس دغدغه اصلی بسیاری از یاددهندگان شده است.
گسترش روزافزون فناوری در زمینههای مختلف این حقیقت غیرقاب لانکار را پیش روی بشر
ق رار داده است که در کنار فناوری و نه در مقابل آن به زندگی روزمره ،کار و تحصیل بپردازد.
حوزه آموزش و یادگیری نیز از این قاعده مستثنا نیست و نیازمند استفاده از روشها و شیوههای
ن وین است .یکی از این فناوریهای ن وین واقعیت مجازی است .فناوری واقعیت مجازی با توجه
به ظرفی تهای باالیی که دارد م یت واند در بخش آموزش هر کشوری به کار گرفته شود .هدف
اصلی این مقاله بررسی کاربرد و تأثیر واقعیت مجازی در آموزش و یادگیری و باید و نبایدهای
بکارگیری آن در آموزش است .ب رای رسیدن به این هدف از روش کتابخانهای استفاده کردیم و به
مطالعه ویژگ یها و مزایای روشهای تدریس مبتنی بر واقعیت مجازی پرداختیم.
کلید واژگان :واقعیت مجازی ،یادگیری ،آموزش

 .1کارشناس ارشد تکن ولوژی آموزشی ،دانشگاه عالمه طباطبائی  kkazemiflourdi@gmail.comمعاون فناوری دبیرستان دخت رانه حافظ
ساری
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مقدمه
از واقعیت مجازی م یت وان در بسیاری از زمینههای ب رنامه درسی استفاده کرد .مثل ریاضیات ،انگلیسی،
علوم ،تاریخ ،جغ رافیا ،ادبیات و ط راحی .ب هعالوه بعضی از دانشآموزانی به یادگیری کامپی وتری بهتر از
روشهای سنتی تدریس پاسخ م یدهند .در چنین م واردی یادگیری از ط ریق واقعیت مجازی یک راه
ایده آل ب رای جذب این دانشآموزان به یک موضوع خاص است به نحوی که آنها راحت باشند .ب رای
برخی از دانشآموزان ،یادگیری با انجام دادن سادهتر از یادگیری با گوش دادن است .بناب راین با استفاده
از واقعیت مجازی دانشآموزان م یت وانند اشیا را در یک محیط مجازی لمس کرده و دستکاری کنند
تا بت وانند درک بیشتری از آنها به دست بیاورند .حتی دانشآموزان قادر به ب رق راری ارتباط با مجموعه
دادهها ،فرمولهای پیچیده و مفاهیم انتزاعی هم هستند که قب ً
ال غیرممکن بوده است.

60

تع ریف واقعیت مجازی
واقعیت مجازی ،به دنبال از میان برداشتن مزرهای بین واقعیت و خیال است .واقعیت مجازی شما را
به دل مکانی م یبرد که نم یت وانید بگ ویید کام ً
ال واقعی است یا مجازی .زمانی که به دنیای واقعیت
مجازی وارد ش وید ،احساس خ واهید کرد که به راستی درون آن دنیای شبی هسازی شده ق رار دارید.
حداقل این توصیف ،تج ربه بسیاری از اف رادی است که از نزدیک این فناوری را مورد استفاده ق رار
دادهاند .کافی است ب رای چند لحظه ،عینک مخصوص این ابزار جادویی را روی چشمان خود ق رار
دهید تا ناگهان مشاهد کنید به دنیای دیگری وارد شدهاید؛ جالب آنکه شما از این موضوع اطالع دارید
که در اطاق خود نشستهاید اما نم یت وانید احساس غیرواقعی بودن دنیای پی رام ونتان را باور کنید؛
دنیایی که در آن هر چیزی رنگ و بوی واقعیت به خود م یگیرد (تائبی .)1395،واقعیت مجازی
شبی هسازی دنیای واقعی بر اساس گ رافیک کامپی وتری است و به آموزگاران و درمانگ ران اجازه
م یدهد محیطی امن ،قابل تک رار و قابل انعطاف را در طی یادگیری ارائه دهند (بالنی و همکاران
 .)2011 ،واقعیت مجازی یعنی استفاده از یک صفحه نمایش س ربند که به وسیله آن کاربر در
فیلم ،بازی یا شبی هسازیای که تج ربه م یکند غوطه ور م یشود .تمام چیزهایی که فرد م یبیند
بخشی از دنیای مجازی است و دنیای فی زیکی خارج قاب لمشاهده نیست .هنگامی که کاربر
جهت سر خود را عوض م یکند تص ویر هم طبق چرخش سرش تغییر م یکند .بعضی از
دستگاهها شامل کنترلهای ویژهای هستند که کارب ران را قادر م یسازد تا با دنیای مجازی ارتباط
برق رار کنند و طوری با آن به تعامل بپردازند که انگار واقعی است (فردریکسون و رودستورم،
.)2017
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کاربردهای آموزشی واقعیت مجازی
در تم رینهای آموزشی ب رای خلبانان ،س ربازان ،فضانوردان ،رانندگان نوج وان ،کارگ ران کارخانه،
دانشج ویان پزشکی ،بهیاران و پرستاران از فناوری نوظهور واقعیت مجازی ب رای آموزش بدون خطر
و کم هزینه استفاده م یشود؛ و این مورد ،مقدمهای است بر یکی از شگفت انگی زت رین قابلی تهای
فناوری واقعیت مجازی و آن هم بکارگیری از واقعیت مجازی در آموزش (میرزائی.)1396 ،
م ربیان و محققان در زمینه ط راحی محی طهای مجازی ،دریافتهاند که ایجاد فناوری محی طهای مجازی
مبتنی بر آواتار -که کارب ران ب هصورت یک آواتار در دنیای مجازی سه بعدی تعامل م یکنند-
تج رب ههای یادگیری غنی و م وثقی به ویژه در زمینه پرورش همکاری و کارتیمی در دانشج ویان و
دانشآموزان ایجاد م یکند .آموزش مبتنی بر شبی هسازی ،ب هطور کلی م یت واند انعکاسی تا حد
امکان نزدیک به موقعی تهای زندگی واقعی ایجاد نماید و به شرکت کنندگان فرصت تج ربه
موقعی تهای چالش ب رانگیز در یک محیط امن را م یدهد (فامیل خلیلی و عبدی.)1390 ،
پیشرفت روزافزون تکن ولوژی حقیقت مجازی باعث تغیی رات بسیاری در زمینه آموزش الکترونیکی
شده است ع واملی چون کاهش هزینه آموزش ،سه ولت حضور در کالسهای مجازی ،تنوع دروس،
زمان انتخاب آن ،کاهش هزینه رفت وآمد و انعطاف پذیری زیاد آموزش الکترونیکی در گسترش
این پدیده بی تأثیر نبوده است (فتاحی .)1385 ،برجستهت رین مزیت این آموزش جدایی استاد
از دانشجو است ،همین طور ف را مکان و زمان بودن آموزش از ط ریق این سیستم از ویژگ یهای
بارز دیگر این شیوه آموزشی در قرن  ۲۱است .اما دانشگاههای مجازی نیز از دل آموزش از راه
دور و یا همان آموزش مجازی سر برآوردند ،زمان ت ولد دانشگاههای مجازی را م یت وان مقارن با
گسترش شبکه اینت رنت در جهان دانست (فاریابی و ج وانمرد .)1393 ،از آنجا که حقیقت مجازی
به استفاده کنندگان امکان کند و کاو و تج ربه در محی طهای شبیه به محی طهای حقیقی را
م یدهد ،دانشآموزان م یت وانند ب رای مثال ،در کالس زبان ف رانسه به برج ایفل و محیط اط راف آن
سر بزنند و آنها را تج ربه کنند؛ در کالس تاریخ در جنگ جهانی دوم شرکت کنند؛ در آزمایشگاه
زیست شناسی دریایی زیر آب را تج ربه کنند؛ یا احساس اج رای یک پرش مشکل ژیمناستیک
را در ب رنامه ورزشی المپیک تقلید کنند .حقیقت مجازی از بعضی جهات ،حتی از واقعیت و
حقیقت مطلق هم بهتر است؛ زی را م یت وانیم آن را از حرکت و پیشرفت بازداریم ،دوباره آن را
پخش کنیم و با وجود محدودیتهای فی زیکی برخی پدیدهها را که در ش رایط واقعی قابل درک
نیست ،درک نماییم؛ ب رای مثال ،حقیقت مجازی به ما امکان م یدهد تا دنیاهای درون باکتریها،
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یا دنیاهای غیرقابل دسترسی درون و بیرون منظومه شمسی را بررسی کنیم یا از ط ریق آنها مفاهیم
انتزاعی را به شکلی که قابل فهم تر و قابل دستکاری باشد درآوریم (ذوفن .1386 ،ص .)251
شوپرورش را عالوه برسازنده دانش مادام العمرم یت وان ب هعن وان فرآیند کشف ،کاوش و
آموز 
مشاهده در نظر گرفت .بسیاری از چیزهایی که تاکنون رؤیا بودهاند ،امروزه ،با پیشرفتهای
تکن ولوژیکی به واقعیت تبدیل شدهاند .با استفاده از واقعیت مجازی در آموزش م یت وانیم به
کشف ،کاوش و ساخت دانش در مورد ش رایط و مکانهایی بپردازیم که قب ً
ال هرگز نم یت وانستیم
کشف کنیم .پتانسیل عالی واقعیت مجازی فقط کالسها و اشیا فی زیکی مجازی نیست بلکه
امکان دستکاری ،تحلیل و مطالعه هدف ب هصورت مجازی است (پیوسان و همکاران.)2012 ،
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دالیل استفاده از واقعیت مجازی در آموزش
شوپـرورش را در مسـیر جدیـدی قـرار داده اسـت .ب هطوریکـه
تکامـل مـداوم تکن ولـوژی ،آموز 
بـرای دانشآمـوزان جذابتـر شـده و اسـتفاده از ابزارهـای جدیـد را ممکـن سـاخته و ف راینـد
تدریـس را تکامل بخشـیده اسـت .واقعیت مجازی جایـگاه مهمی در این تکامل دارد (پیوسـان
و همـکاران .)2012 ،از واقعیـت مجـازی م یتـوان در بسـیاری از زمینههای ب رنامه درسـی اسـتفاده
کـرد .مثـل ریاضیـات ،انگلیسـی ،علـوم ،تاریـخ ،جغ رافیـا ،ادبیـات و ط راحـی .ب هعلاوه بعضـی
از دانشآموزانـی بـه یادگیـری کامپی وتـری بهتـر از روشهـای سـنتی تدریـس پاسـخ م یدهنـد.
در چنیـن مـواردی یادگیـری از ط ریـق واقعیـت مجـازی یـک راه ایـده آل بـرای جـذب ایـن
دانشآمـوزان بـه یـک موضـوع خـاص اسـت بـه نحـوی کـه آنهـا راحـت باشـند .بـرای برخی
از دانشآمـوزان ،یادگیـری بـا انجـام دادن سـادهتر از یادگیـری بـا گـوش دادن اسـت .بناب رایـن با
اسـتفاده از واقعیـت مجـازی دانشآموزان م یت وانند اشـیا را در یک محیط مجـازی لمس کرده
و دسـتکاری کننـد تـا بت واننـد درک بیشـتری از آنها به دسـت بیاورنـد .حتی دانشآمـوزان قادر
بـه برقـراری ارتبـاط بـا مجموعـه دادههـا ،فرمولهای پیچیـده و مفاهیـم انتزاعی هم هسـتند که
ً
قبلا غیرممکـن بوده اسـت.
واقعیـت مجـازی بـرای یاددهـی و یادگیری بـه کار گرفتـه م یشـود .دانشآمـوزان م یت وانند در
محیط سـه بعدی به تعامل با یکدیگر بپردازند .و با سـفرهای مجازی به موزهها ،تورهای منظومه
شمسـی و به زمانهای گذشـته بروند .دانشآموزان با نیازهای ویژه مانند اوتیسم نیز از تکن ولوژی
واقعیت مجازی اسـتفاده م یکنند .تحقیقات نشـان داده است که واقعیت مجازی م یت واند یک
پلت فرم انگیزشی ایمن ب رای تم رین مهارتهای اجتماعی ب رای این کودکان ف راهم کند (مانسل
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 .)2017 ،بخـش آمـوزش در هر کشـوری م یت واند از فنـاوری واقعیت مجازی در کالسهای درس
اسـتفاده کنـد .مه مت ریـن رشـتههایی کـه م یت واننـد از فنـاوری واقعیـت مجـازی اسـتفاده کننـد،
علـوم پایـه و ریاضیـات هسـتند .بسـیاری از مفاهیمـی کـه در ایـن رشـتهها تدریـس م یشـوند
انتزاعـی هسـتند و درک آنهـا به خودی خود پیچیدگـی زیادی ب رای دانشـج ویان و دانشآموزان
بـه همـراه دارد و اسـتفاده از فنـاوری واقعیـت مجـازی م یت وانـد بـه فهـم درسـت ایـن مطالـب
کمـک شـایانی کنـد .مه مت ریـن ویژگـی اسـتفاده از ایـن فنـاوری در کالسهای درس این اسـت
کـه دانشـج ویان و دانشآمـوزان حین درس تئـوری درواقع یت رین حالت ممکن با مسـائل عملی
آشـنا م یشـوند و ایـن موضـوع در تعمیـق آموختههـای آنها بیشـت رین تأثیـر را خ واهد داشـت.
میرزایـی ( ،)1396ویژگ یهـای آمـوزش بـا واقعیت مجازی را بسـیار متنوع و اغ واکننـده م یداند و
مزایـای اسـتفاده از واقعیت مجـازی در آموزش را اینگ ونه بیان کرده اسـت؛
حافظه بهتر
در خصوص اینکه رسانهها باعث عدم توجه و تمرکز م یش وند بسیار بحث شده است اما باید
بگ وییم که در این خصوص واقعیت مجازی استثنا است .با توجه به مخروط یادگیری ادگار دیل،
پس از دو هفته ،مغز انسان تمایل دارد  10درصد از آن چه را م یخ واند 20 ،درصد از آن چه را
م یشنود و  90درصد از آن چه انجام م یدهد یا شبی هسازی را به خاطر بسپارد.
یادگیری سری عتر
همان طور که می گ ویند یک تص ویر ارزش هزار کلمه را دارد ،دانشمندان معتقدند که می زان
یادگیری از یک تج ربه واقعیت مجازی  15دقیقهای ،هم ارز با یک ساعت و نیم فیلم مستند
است.
مسافرت در زمان و مکان
این امکان وجود خ واهد داشت که با استفاده از این فناوری انسان در زمان و مکان غوطه ور شود،
در جنگهای جهانی حضور یابد و یا با نیل آرمست رانگ بر کره ماه قدم گذارد ،معلمی ب رای
گردش علمی دانشآموزان خود را به یکی از موزههای معروف در کشوری دیگر ببرد و پس از
اندک زمانی حیات وحش قارهای دیگر را به آنها نشان دهد.
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آموزشهای پرخطر یا پرهزینه
هیچ آموزش نظریای نم یت واند انسان را ب رای حرفههای عملی و حساس آماده کند؛ اما آموزش
برخی حرفهها یا ممکن است هم راه با خطرهای غیر قابل جب ران باشد و یا هم راه با هزینههای
بسیار و یا هر دو .در این م وارد استفاده از واقعیت مجازی بسیار راهگشاست .مثالهای این ویژگی
بسیار متنوعاند .طیف گستردهای از آموزشها از خلبانی و چت ربازی گرفته تا کار در آزمایشگاهها
را در این ویژگی م یت وان دسته بندی کرد.
در هر سطحی از آموزش ،واقعیت مجازی یادگی رندگان را ب رای اکتشافات جدید راهنمایی
م یکند ،به آنها انگیزه م یدهد و آنها را تح ریک و تش ویق م یکند .یادگی رنده با حس حضور
در محیط یادگیری مشارکت م یکند و حس م یکند که جزئی از آن محیط است (پانتلیدیز،
.)2009
مزایای استفاده از واقعیت مجازی
واقعیت مجازی ف رایند آموزش را جذاب و هیجان انگیز م یکند و بدون احساس هیچگ ونه
خطری یادگی رنده م یت واند به کاوش بپردازد و خود به تصحیح اشتباهاتش بپردازد.
واقعیت مجازی به جای نظ ریه بر رویکردهای عملی متمرکز شده است (پاپاس
 .)2018 ،در محیط واقعیت مجازی کاربر امنیت بیشتری احساس م یکند و در اغلب م وارد هزینه
ط راحی و پیاده سازی کمتری دارد ،انعطاف پذیر است وکارب ران م یت وانند مدل شبیه زندگی را
تج ربه کنند یا در محیطی امن قدم بزنند و م یت وانند در عین حال روی آن محیط کنترل داشته
باشند در حالیکه در واقعیت ممکن است چنین چیزی محال باشد (بهبهانی و ک ریمی.)1390 ،
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معایب استفاده از واقعیت مجازی
معایب استفاده از واقعیت مجازی عمدتاً م ربوط به هزینه ،زمان الزم ب رای یادگیری نحوه استفاده از
سخت افزار و نرم افزار ،اث رات احتمالی بهداشتی و ایمنی و اعتیاد به جهان مجازی است.
واقعیت مجازی روابط انسانی را از بین م یبرد ،آموزش سنتی مبتنی بر ارتباطات شخصی و بین
فردی است .در حالیکه در واقعیت مجازی کام ً
ال متفاوت است و فقط این شما و نرم افزار هستید
و هیچ چیز دیگری بین شما نیست .این موضوع م یت واند روابط بین دانشآموزان و ب هطور کلی
ارتباطات انسانی را از بین ببرد و م یت واند باعث به وجود آمدن مشکل بی تفاوتی و بی احساسی
شود .ب هطوری که که فرد دیگر واکنشی نسبت به هیجانات و م وارد اضط راری در دنیای واقعی
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اهمیت نم یدهد و در نشان دادن واکنش در این م وارد معموالً عملکرد خ وبی ندارد .این مشکل
م یت واند از اعتیاد ذهنی به دنیای مجازی نیز نشات بگیرد (هیکس.)2016 ،
برخی از کارشناسان تصور م یکنند که استفهام مسائل اخالقی امری خطیر است و استفاده از
واقعیت مجازی موجب رشد آن م یشود .آنها می گ ویند که اگر آموزش را رها کنند دانشآموزان
با برداشتهای غلط و خط رناک م واجه م یش وند و حتی امکان دارد به مغز خود آسیب وارد کنند.
واقعیت مجازی م یت واند تماس چهره به چهره مردم را قطع کند و امکان دارد برخی نسبت به آن
اعتیاد پیدا کنند و آن را جزء باور خود بدانند .باالخره روزی م یآید که واقعیت مجازی م یت واند
احساسات مردم را در مورد آنچه واقعی است ،اهمیت ان واع تج ربه و اینکه زندگی ب رای انسان چه
معنی پیدا خ واهد کرد ،در جهت خوب یا بد تغییر خ واهد داد (لی زا ی ونت.)1392 ،
بایدها و نبایدها در استفاده از واقعیت مجازی در آموزش
واقعیت مجازی ب رای تمامی اهدف آموزشی مناسب نیست .دربرخی از سناریوهای تدریس
م یت وان از واقعیت مجازی استفاده کرد ولی در برخی دیگر نباید مورد استفاده ق رار بگیرد.
هیچ گاه نقش معلم را نادیده نگی رید .پس از سالها تحقیق ،صرف هزینههای گزاف و سنگین
و تبلیغات اغ راق آمیز درباره اعجاز فناوریهای ن وین در آموزش ،اینک دانشمندان علوم یادگیری،
ت ربیتی و انسانی به این نتیجه رسیدهاند که دانش ،ت وانمندی و خالقیت معلم در ارتقای کیفیت
یاددهی و یادگیری مه متر و م وث رتر از هر فناوری و رسانهای است (یغما ،1395 ،ص.)2.
زمانیکه اشتباهاتی که توسط یادگی رنده یا کارآموز اتفاق می افتد در دنیای واقعی وی رانگر باشد
یا محیط یادگیری واقعی ب رای یادگی رنده مضر و آسیب زا باشد یا خطر ایجاد آسیب به ام وال و
تجهی زات وجود داشته باشد و یا اینکه فعالیت موردنظر پرهزینه باشد م یت وان از واقعیت مجازی
در آموزش استفاده کرد .اما باید به خاطر داشت که هیچگاه واقعیت مجازی را جایگزین آموزش
واقعی نکنیم .زی را تعامل با انسانهای واقعی ب رای یاد دهندگان و یادگی رندگان ضروری است .عالوه
بر آن باید به خاطر داشت که اگ راستفاده از یک محیط مجازی منجر به خطا شود نباید مورد
استفاده ق رار گیرد .چون واقعیت مجازی در برخی م وارد به قدری اغ واکننده است که کاربر آن را
با واقعیت اشتباه م یگیرد .همچنین ،گاهی اوقات واقعیت مجازی آنقدر گ ران است که توجیهی
ب رای استفاده از آن در آموزش وجود ندارد.
معلمان و م ربیان از بسیاری از وسایل کم کآموزشی مانند کتابهای درسی ،فیلم ،نرمافزارهای
کامپی وتری ،اینت رنت ،وبالگها و محی طهای مجازی در دورههای آموزشی استفاده م یکنند.
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نظ ری ههای یادگیری ،سب کهای یادگیری و ان واع هوش ،ب رای کمک به تعیین نوع وسیله
کم کآموزشی یا رسانه استفاده م یشود تا مشخص شود که چه چیز و چگ ونه آموزش داده
شود .نتایج رفتاری حاصله نیز در تعیین نوع رسانه نقش دارد .یک دوره تحصیلی م یت واند از
صدها هدف مشخص تشکیل شود ،که هر کدام باید توسط دانشآموز در حد تسلط یاد گرفته
شود .در روشهای سنتی ،اهداف ،با استفاده از کتابهای درسی ،سخن رانی ،بحث و تبادل نظر و
برخی از ان واع رسانهها آموزش داده م یشود .از واقعیت مجازی هم م یت وان ب رای آموزش برخی از
این اهداف استفاده کرد .معلم و م ربی باید بت واند زمان و مکان استفاده از واقعیت مجازی را تعیین
کند .به همین خاطر داشتن مدلی ب رای تصمیم گیری در مورد زمان و مکان استفاده از واقعیت
مجازی در آموزش م یت واند راه گشا باشد.
پانتدیلیز ( ،)2009با توجه به دالیل و مزایای استفاده از واقعیت مجازی و شبی هسازیهای آموزشی
در آموزش مدلی ارائه م یدهد .مدل وی شامل  10مرحله است:
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نتیجه گیری
واقعیت مجازی فرمها و روشهای جدید تجسم را امکان پذیر م یکند و ب هعن وان روشی جایگزین
در ارائه م واد آموزشی به کار م یرود .در بعضی م وارد ،واقعیت مجازی م یت واند با دقت بیشتری
برخی از ویژگ یها و فرآیندها را نشان دهد و امکان بررسی دقیق یک جسم و مشاهده آن از
فاصله مناسب را ف راهم م یکند ،همچنین مشاهده و بررسی مناطق و رویدادهایی را امکان پذیر
م یکند که با وسایل دیگر امکان پذیر نیست .تعامل الزمه این فناوری است و به جای مشارکت
کنندگان منفعل به شرکت کنندگان فعال و مشتاق نیاز دارد .واقعیت مجازی به یادگی رنده اجازه
م یدهد تا در یک بازه زمانی وسیع با توجه به سرعت یادگیری خودشان پیش برود و محدود به
زمان بندیهای معمول کالسی نیست.
تکن ولوژی واقعیت مجازی دارای قابلی تهای منحصر به فرد مختلفی است .این قابلی تهای
تکن ولوژی واقعیت مجازی باعث باال رفتن انتظارات از قابلی تهای آن در حوزه آموزش شده است.
اما باید توجه داشته باشیم که این تکن ولوژی صرفاً یک ابزار است .ابزار به خودی خود آموزش
نم یدهند .آنها باید به دقت و ب هطور مؤثر ب رای کمک به فرآیند یادگیری بکارگرفته ش وند.
منابع
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آزمایشگاهی ،شماره  ،127صص .37-40
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ص .42
3 .3ذوفن ،شهناز .)1386( .کاربرد فناوریهای جدید در آموزش .چاپ سوم ،ته ران :سمت.
4 .4فاریابی ،محمدرضا و ج وانمرد ،مهدی .)1393( .کاربرد واقعیت مجازی .همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای ن وین در علوم
مهندسی و پایه ،ته ران ،مرکز پژوهشهای زمین کاو.
5 .5فامیل خلیلی ،اعظم و عبدی ،ج واد .)1390( .غوطه وری در محیط یادگیری مجازی .مجله ابزار دقیق ،شماره  ،29ص .21
6 .6فتاحی ،مهدی .)1385( .کاربرد واقعیت مجازی .اولین همایش ملی دستاوردهای ن وین در علوم مهندسی و پایه ،ته ران ،مرکز
پژوهشهای زمین کاو.
7 .7میرزایی ،احمدرضا .)1396( .واقعیت مجازی رویای تحول در آموزش و پرورش .ماهنامه آینده پژوهی ،شماره  ،44صص .16-18
8 .8یغما ،عادل .)1395( .از فناوری در آموزش تا فناوری ب رای آموزش .مجله رشد تکن ولوژی آموزشی ،دوره  ،32شماره  ،5ص .2
9 .9ی ونت ،لی زا .)1392( .واقعیت مجازی .ترجمه پ رناز فتح الهی راد و سینا محمدی ،ته ران :ناقوس.
10. Bellani, M., Fornasari, L., Chittaro, L. & Brambilla, P. (2011). Virtual reality in autism.
state of the art, epidemiology and psychiatric sciences, vol. 20, 3: 235-238.
11. Fredriksson, P., & Rodstrom, H. (2017). Virtual Reality Effect on Engagement in
Educational Games. Bachelor’s Thesis in Game Design, Uppsala university, Faculty of
Arts, Department of Game Design.
12. Hicks, P. (2016). The pros and cons of using virtial reality in the classroom. Retrived
on September 2018 from www.elerningdustry.com

67

 کوثر کاظمی ِفلوردی............................................................ بکارگیری فناوری واقعیت مجازی در فرایند آموزش و یادگیری

13. Mansell, A. (2017). 5 uses for virtual reality. Retrived on October 2018 from www.
Fdmgroup.com
14. Pantelidis, V. S. (2009). Reasons to use virtual reality in education. VR in the schools.
Themes in science and technology education, special issue, pp. 59-70.
15. Pappas, C. (2018). 5 Benefits of using Augmented and virtual reality technologies in e
learning. Retrived on august 2018 from elearningindustry.com.
16. Piovesan, S. D., Passerino, L. M. & Pereira, A. S. (2012). Virtual reality as a tool in
the education. Virtual reality as a tool in the education. international conference on
cognition and exploratory learning in digital age, Madrid, Spain.

68

فصلنـامه علمی تخصصی فناوری آموزشی
سال پنجم شماره  9زمستان 1397

پیاده سازی دورههای برخط آزاد انبوه (موک)1
و نقش آنها در بهبود و نوآوریهای آموزشی
فاطمه بریهی

2

چکیده
یکی از پیشرفتهای جدیدی که در حیطه آموزش الکترونیکی به وقوع پیوسته و کشورهای
توسعه یافته در ط راحی و اج رای آن کوشیدهاند ،دورههای برخط آزاد انبوه ) موک (بوده است.
هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگ یها ،مزایا و معایب دورههای بر خط آزاد انبوه) موک) و
شناساندن قابلی تهای آن در آموزش م یباشد .پژوهش حاضر با روش تحلیل محت وای کمی و
از نوع مروری تش ریحی و کتابخانهای است .جامعه مورد پژوهش کلیه مقاالت و اسناد چاپی و
دیجیتالی هستند که با کلید واژههای مشخص در پایگاه اطالعاتی گوگل اسکوالر ،مگ ای ران،
سی ویلیکا و نورمگز یافت شدهاند .تعداد این اسناد  27کتاب و مقاله در محدوده زمانی  2010تا
 2016بوده است که بعد از محدود نمودن نتایج جستجو  13سند معتبر از آنها به عن وان نم ونه
پژوهش انتخاب شدند .در این تحقیق از روش نم ونه گیری هدفمند استفاده شد .دورههای موک
سبب م یش وند که یادگی رندگان فارغ از مرزهای جغ رافیایی ،محدودیتهای سنی ،نژادی ،جنسیت
و محدودیتهای زمانی و  ...دورهم گرد آمده و ضمن ف راگیری مهارتها و دانشهای متنوع ،در
هر زمان و هر مکان به آنها دسترسی داشته و با به اشت راک گذاشتن دانستهها و تج ربیات خود با
سای رین در شبکههای اجتماعی مختلف ،دانشهای جدید ت ولید نمایند.
کلید واژگان :آموزش ،یادگیری الکترونیکی ،دورههای برخط آزاد انبوه (موک( ،بهبود ،نوآوری
آموزشی.

1. Massive Open Online Course
 .2کارشناس ارشد ،تکن ولوژی آموزشی ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،ته ران ،ای رانbaayhif@yahoo.com .
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مقدمه
یکی از پیشرفتهای جدید و نوظهوری که در حیطه آموزش الکترونیکی به وقوع پیوسته است
و کشورهای توسعه یافته در ط راحی و اج رای آن کوشیدهاند ،دورههای برخط آزاد انبوه ) موک
(بوده است .دورههای برخط آزاد انبوه) موک (پدیدههای تازهای هستند که آموزش عالی را
دگرگون کردهاند .این دورهها به صورت برخط به وقوع م یپی وندند .آنها به یک دانشگاه م ربوط
م یش وند ،اما این الزامی نیست .آنها بزرگتر از کالسهای دانشکده هستند ،این دورهها ،برخی
اوقات خیلی بزرگتر هستند .اگر چه ادبیات نظری (و یا پژوهشی در ارتباط با این پدیده در حال
توسعه هستند با این حال باز هم ادبیات محدودی در این زمینه داریم) کندی .)2014،1موک نوعی
دوره آموزش آنالین با هدف دسترسی آزاد از ط ریق وب و مشارکت در مقیاس بزرگ م یباشد
(حافظی نژاد .)۱۳۹۳ ،اصطالح موک اولین بار در سال  ۲۰۰۸ابداع شد .زمانی که توسط دانشگاه
مانیت وبا 2در کانادا در یکی از کالسهایش عالوه بر  ۲۵دانشجوی کالس ۲۳۰۰ ،دانشجوی دیگر
را از س راسر کشور به صورت آنالین و رایگان سر کالس نشانده بود .تمام منابع درسی این کالس
به شکل آنالین روی اینت رنت بود و دانشجوها م یت وانستند به هر وسیلهای که دوست داشتند
(وبالگ ،شبکههای اجتماعی و  )...در کالس مشارکت کنند و با هم به بحث بپردازند .بعد از
آن موک های دیگری ظهور یافت و این عبارت مخصوص کالسهای آنالین دانشگاههای ب رتر
شد که ب رای عموم روی اینت رنت ق رار داده شد .هم اکنون موک تبدیل به یکی از کلمات ادبیات
آکادمیک شده و هر روز بر طرفدارانش افزوده م یشود .در دورههای موک تعامل فعال چند صد،
تا چند صد هزار ف راگیر ایجاد م یشود که با توجه به اهداف ،دانش قبلی و مهارتهای یادگیری
و منافع مشترک ،مشارکت اف راد سازماندهی م یشود .در سال  ۲۰۱۱تعداد ثبت نام کنندگان در
دوره هوش مصنوعی دانشگاه استنفورد 3که به صورت موک برگزار گردید ۱۶۰۰۰۰ ،نفر بود .سال
 ۲۰۱۲به دلیل رواج بیش از اندازه این دورهها از سوی روزنامه آم ریکایی نی ویورک تایمز به نام سال
موک نامگذاری شد .در سال  ۲۰۱۳تخمین زده م یشود که بیش از  70میلیون نفر حداقل یک
دوره موک را گذرانیدهاند (وایس .)۲۰۱۴ ،4رویکرد اصلی موک بسیار شبیه به دورههای آموزش
از راه دور آنالین است و به طور کلی ت ولیدات ویدی وئی ،منابع نوشتاری و ارزیاب یهای الکترونیکی
با بازخوردهای خود کار م یباشد.
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به طور کلی موک ها دو ویژگی مشترک دارند:
 -۱دسترسی آزاد :شرکت کنندگان در این دورهها نیاز به ثبت نام در مدرسه یا موسسه یا
دانشگاه نداشته و نیازی به پرداخت پول هم ندارند.
 -۲مقیاس پذیری :در دورههای سنتی یک درس ب رای تعداد محدودی از دانش آموز و معلم
تع ریف م یشود ولی گستردگی موک م یت واند تعداد نامحدودی از شرکت کنندگان را پشتیبانی
کند .موک ها رایگان هستند ،اما قابلیت سودآوری نیز دارند (مورفی.)2013 ،1
فواید موک
یادگیری در یک محیط غیررسمی با یک ش رایط غیر رسمی رخ م یدهد و دانش آموز
محدودیتهای کالس را ندارد.
همه کار ،افکار و آموزش م یت واند به اشت راک گذاشته شود ،و توسط همه شرکت کنندگان
نقد و مشاهده شود.
اصل یت رین ابزار مورد نیاز ب رای شرکت در دوره اتصال به اینت رنت م یباشد (کالرک.)2016 ،2
دانش آموزان م یت وانند تکالیف خود را در زمانی که خودشان دوست دارند و بازهی گسترده
بیشتری انتخاب کنند و انجام دهند.
دوره موک ب رای عالقه مندان رایگان م یباشد (موداوانها.)2015 ،3
یک دوره موک م یت واند با استفاده از ابزار رایگان در اینت رنت با هزینه کم توسط م ربی راه
اندازی شود.
شرکت کنندگان مجبور به ثبت نام در موسسه می زبان دوره موک نیستند.
انعطاف پذیری یک دوره موک اجازه م یدهد تا زمانی که در دسترس باشد ف راگیر در آن
شرکت کند.
افزایش مهارت دیجیتال و شبکههای اجتماعی و ....
دورههای موک پتانسیل آموزشی زیادی دارند ،دانشگا ه های بزرگ جهان دورههای موک را با
اشتیاق بیشتری بر گزار م یکنند.
پیتر نوریک یکی از پیشگامان موک م یگ وید :شانس تج ربه کردن آموزش تک به تک
در دورههای آنالین بیشتر از یک کالس درسی پرجمعیت است .همچنین ،فروم های آنالین به
1. Murphy
2. Clark
3. Mudavanhu
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کارب ران اجازه م یدهد در لحظه مشکالتشان را با بقیه یادگی رندگان مطرح کنند (دانشگاه یو کی،
.)2013
معایب موک
امـکان انحـراف دانـش آمـوزان از موضوع اصلی وجـود دارد چون نم یت وان کنتـرل کاملی بر
نحـوه عملکـرد دانـش آموزان داشـت امـکان اینکـه دانش آمـوز در حین اسـتفاده از یک موک
بـه دنبـال سـرگرم یهای دیگر برود وجـود دارد (فورنیـر ،کوپ و دورنـد.)2014 ،1
سـاختار مشـخصی وجـود نـدارد .دانـش آمـوزان معمـوالً به سـاختار رسـمی عـادت کردهاند
و اگـر بـه صـورت ناگهـان قـرار باشـد آمـوزش آنهـا به شـکل مـوک ارائـه شـود بازدهـی الزم را
نخ واهد داشـت.
درصـد شـرکت کنندگانـی کـه دورههـا را بـا موفقیـت بـه پایـان م یرسـانند انـدک اسـت
(مکژوالـی 2و همـکاران.)2010 ،
ارتبـاط بـا گروههـای سـنی مختلف کـه این امـر در ارتباطات عـادی دانش آموز با همسـاالن
خود تاثیرگذار اسـت.
همـه م وافـق نیسـتند کـه از همـه ظرفی تهـای خـود اسـتفاده کننـد .برخـی از منتقـدان مـی
گ وینـد محیـط کامپی وتـری ،اسـتقالل فکـری و جلوههـای خالقانـه را سـرکوب م یکنـد .برخی
دیگـر نیـز بـه ایـن نکتـه اشـاره م یکننـد که هـر چنـد در تئـوری ،مـوک م یت وانـد بـرای دانش
آمـوزان محـروم خدمـات تحصیلـی ارائـه دهـد ،امـا تـا امـروز تق ریبـاً همـه شـرکت کنندهها در
دورههـای آنالیـن از قشـر تحصیـل کـرده و از کشـورهای توسـعه یافتـه بودهاند (ک ولـر.)2012 ،3
انواع موک
مدلهـای مختلفـی از مـوک از نظر گسـتردگی ،باز بـودن و آنالین بـودن وجود دارنـد .چند نوع
موک که بسـیار مـورد توجه هسـتند عبارتند از:
xMI00Cs

ایـن نـوع مـوک هـا م ربـی  -محـور م یباشـند کـه در آن م ربـی وظیفـه هدایت دانشـی کـه باید
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کسـب شـود را بـه عهـده دارد .تفاوت این نوع دوره آموزشـی با دورههـای آنالین معم ولی قابلیت
دسترسـی عمومـی (بـاز) و نیـز جمعـی بـودن آنهاسـت xMooc .مبتنـی بـر سـاختار کالسهای
سـنتی اسـت .وظیفـه م ربی ایجاد و هماهنگی م واد درسـی اسـت .هدف اصلـی دوره انتقال مؤثر
محتـوای آموزشـی بـه مخاطبـان م یباشـد (موداوانهـو .)۲۰۱۶ ،1این دورههـا بر روی انـدازه پذیری
یـا مقیـاس پذیـری دورههـای آموزشـی تاکیـد دارنـد و ک ً
ال برداشـتهای کمـی از بـزرگ بودن،
بازبـودن ،آنالین بـودن دروه آموزشـی دارند (والـدروپ.)2013 ،2
MI00Cs

ایـن نـوع مـوک هـا بـر روی راوبـط اجتماعـی و ارتباطات انسـانی و ت ولید دانش توسـط شـرکت
کننـدگان تاکیـد دارد و یادگی رنـده -محـور م یباشـد کـه یادگی رنـدگان مطالـب آموزشـی مـورد
عالقهشـان را انتخـاب م یکننـد .مـواد درسـی رسـمی وجـود نـدارد و ابزارهـای اینت رنتـی ماننـد
وبالگهـا و سیسـت مهای عامـل شـبکه جایگزیـن سیسـتم مدی ریت آموزشـی سـنتی م یباشـند
(موداوانهـو .)۲۰۱۶ ،رونـد آمـوزش مشـارکتی بـوده و از تعامـل یادگی رندگان دانـش جدید به وجود
م یآیـد.
MI00c

مـوک هـای در حـال اجـرای فعلی شـامل  cMoocو  xMoocم یباشـد با وجود ایـن و با توجه به
دورهـای آمـوزش مهارتـی مطابـق اسـتاندارد م ربوطـه ،م یتـوان زمینه جدیـدی در موک بـا عن وان
 vMootایجـاد نمـود .در حقیـت  vMoocروش آمـوزش ترکیبـی اسـت کـه ترکیـب آمـوزش
مهارتـی بـا دیجیتال م یباشـد .نم ونه فعلی از این مورد ،سـایت ی وتیوب اسـت که در جسـتجوی
آموزشهـای عملـی بـرای تعمیـر یـک دسـتگاه بـا انجـام کاری ،بسـیار کارآمدتـر از م وتـور
جسـتجوی گوگل بوده و مورد اسـتفاده بسـیاری از اف راد م یباشـد .در این سـایت امکان بارگذاری
فای لهـای ویدی ویـی ،وی رایـش و درج یادداشـت بصـورت رایـگان وجـود دارد (کالرک.)۲۰۱۴ ،3
آمـوزش و ارزیابـی در زمینـه دانشهـای مهارتـی کـه بخـش اصلـی و ضـروری شایسـتگ یهای
حرفـهای اسـت مشـکلتر اسـت .با اسـتفاده از شـبیه سـازها ،واقعیت افـزوده و واقعیـت مجازی و
بازیهـا ایـن امـر ممکـن م یباشـد (وایـس .)۲۰۱۴ ،ولـی بایـد هزینـه این نـوع ت ولیـدات را جهت
1. Modavanhoo
2. Waldrop
3. Clarke
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آمـوزش پاییـن آورد .هـم اکنـون سـایت  Alisonارائـه دهنده بیـش از  ۵۰۰دوره آموزشـی رایگان
در زمینههـای حرفـهای اسـت (ولـش و دراگوسـین.)2013 ،1
پیشینههای پژوهشی
توکلـی ( )۱۳۹۴پژوهشـی بـا عنـوان «ارائـه مـدل یادگیـری اث ربخـش در آمـوزش از راه دور
انجـام داد .بـر اسـاس نتایـج بـه دسـت آمده سـاختارهای فنـاوری ،توسـعه منابع انسـانی به ویژه
متخصصیـن ،یـاد دهنـدگان و یادگی رنـدگان در ارتبـاط با آمـوزش از راه دور ،همچنین سـاختار
ن ویـن مدی ریتـی ع وامل اصلـی در بهبود روند کار کرد آموزش از راه دور در مؤسسـات آموزش
عالی م یباشـند.
سـینگ ( )۲۰۱۶پژوهشـی بـا عنـوان «یادگیری از ط ریـق دورههای آنالین انبـوه (موک)» انجام
داد .نتایـج نشـان داد کـه مـو ک ت وانایی بزرگـی ب رای یادگیـری و آموزش مـادام العمر دارد در
صورتـی کـه در راهـی سـاختار یافته شـده باشـد کـه یادگیری خودسـازمان دهی شـده با توجه
بـه نیازهـای مختلف و سـب کهای یادگیـری گروه متنوعـی از یادگی رنـدگان ایجاد کند.
ک وپایـی حاجـی و همـکاران ( )۱۳۹۳پژوهشـی بـا عنـوان «ط راحـی مـدل مطلـوب مدی ریت
آمـوزش از راه دور در نظـام آمـوزش عالـی بـا تأکیـد بـر عامـل محیطـی و فناوریهـای ن ویـن
انجـام دادنـد .یافتههـای تحقیـق نشـان داد کـه مؤلفههـای اصلـی مدی ریـت آموزشـی از دور با
تأکیـد بـر عامـل محیطـی و عامـل فناوریهـای ن ویـن را بـه عنـوان ابعـاد و مفهـوم مدی ریـت
آموزشـی از دور معرفـی م یکنـد کـه عامـل محیطـی نقـش بسـزایی در مدی ریت آموزشـی از
راه دور دارد و مدیـران آمـوزش عالـی بـاز بایـد بـه ع وامل محیطـی و فناوریهای ن وین نسـبت
بـه سـایر ع وامـل ،جهـت دسـتیابی بـه اث ربخشـی و کارایی توجـه بیشـتری نمایند.
جـوادی بـورا و همـکاران ( )۱۳۹۰پژوهشـی بـا عنـوان «ط راحـی مـدل ارزیابـی نظـام آموزش
از راه دور در دانشـگاه پیـام نـور انجـام دادنـد .نتایـج تحقیـق نشـان داد کـه میـزان اث ربخشـی
خدمـات ارائـه شـده در مرکـز تحصیالت تکمیلی دانشـگاه پیام نور در شـاخص حمایتهای
یاددهییادگیـری دانشـج ویی بـا میانگین  ۰۵/۳در حد متوسـط ،ولی در شـاخص توسـعه ب رنامه
درسـی بـا میانگیـن  ۸۳/۲و شـاخص پشـتیبانی از اعضـای هیـأت علمـی بـا میانگیـن ۶۴/۲
پایی نتـر از حـد انتظـار یعنـی در حـد ضعیـف بوده اسـت.
1. Dragusin & Welsh
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روش پژوهش
پژوهش حاضر با روش تحلیل محت وای کمی و از نوع مروری تش ریحی و کتابخانهای است.
جامعه مورد پژوهش کلیه مقاالت و اسناد چاپی و دیجیتالی هستند که در مورد کلید
واژههای فارسی :یادگیری الکترونیکی ،یادگیری مجازی ،آموزش از دور ،موک ،دورههای
برخط آزاد انبوه ،ویژگ یهای موک ،مزایا و معایب موک ها ،ان واع موک و کلید واژههای التین:

E-learning, virtual learning, distance learning, Massive Open Online Course, mooc

 features, advantages and disadvantages of moocبحث نمودهاند که با کلید واژههای
مشخص در پایگاه اطالعاتی گوگل اسکوالر ،مگی ران ،سی ویلیکا و نورمگز یافت شدهاند .تعداد
این اسناد  27کتاب و مقاله در محدوده زمانی  2010تا  2016بوده است که بعد از محدود نمودن
نتایج جستجو  13سند معتبر از آنها به عن وان نم ونه پژوهش انتخاب شدند.
نتیجه گیری
در عصر حاضر که عصر فناوری اطالعات و ارتباطات نام گرفته است با ظهور کامپی وتر و اینت رنت
تمامی جنب ههای زندگی بشری از جمله آموزش به شدت تحت تأثیر ق رار گرفته و شتاب ت ولید و
انتقال دانش فزونی یافته است .از جمله این فناوریهای ن وین در زمینههای آموزشی ،ظهور پدیده
موک م یباشد .موک پدیده جدیدی در عرصه آموزش است و م یت واند فرصتها و شبکههای
جدید و سودمندی را ایجاد کند و جانشین تکن ولوژیهای گذشته گردد .موک ،آموزشهای
آنالین بر اساس ساختاری که مبتنی بر ارتباط شبکههای اجتماعی است و شامل :ویدیوهای
آموزشی مجانی ،تکالیف و ارزیاب یهای دوره و نیز بازخورد یادگی رندگان م یباشد که تمامی این
م وارد رایگان هستند ،به جز در م واردی که نیاز به صدور و دریافت گ واهی شرکت در دوره آن
هم با هزینه اندک است (جاک وبی .)2014 ،1استفاده از تکن ولوژی اطالعات و نیز دیجیتال هم راه
با نظارت بر آموزش یادگی رندگان در قالب موک سبب شده تا آموزشهای الکترونیکی مؤثر و
مفید بوده و پاسخگوی نیازهای یادگی رندگان و عالقمندان باشد .هر روز بر تعداد دانشگاهها و
مؤسسات آموزشی که عالقمند به ارائه دورههای آموزشی در قالب موک هستند و نیز ثبت نام
کنندگان در این نوع دورهها افزوده م یشود .مؤسسات آموزشی در تالشند تا با ارائه گ واهی معتبر
به شرکت کنندگان به این نوع دورهها اعتبار ببخشند؛ به طوری که بنگاههای اقتصادی و مؤسسات
آموزشی نیز آنها را قبول نمایند .دورههای موک سبب م یش وند که یادگی رندگان فارغ از مرزهای
1. Jacoby
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 دورهم گرد آمده...  جنسیت و محدودیتهای زمانی و، نژادی، محدودیتهای سنی،جغ رافیایی
 در هر زمان و هر مکان به آنها دسترسی داشته،و ضمن ف راگیری مهارتها و دانشهای متنوع
،و با به اشت راک گذاشتن دانستهها و تج ربیات خود با سای رین در شبکههای اجتماعی مختلف
.)2014 ،1دانشهای جدید ت ولید نمایند (کالز و ک وپر
منابع

 روان شناسی، دومین کنف رانس بین المللی علوم انسانی. ارائه مدل یادگیری اث ربخش در آموزش از راه دور.)۱۳۹۴( . آروین،توکلی1 .1
. موسسه سرآمد همایش کارین: ترکیه.و علوم اجتماعی
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 دوفصلنامه مطالعات ب رنامه ریزی،مدی ریت آموزش از راه دور در نظام آموزش عالی با تأکید بر عامل محیطی و فناوریهای ن وین
.۱۶۳-۱۷۸ :)7(4 ،آموزشی
4. Clark, D. (2016). Moocs Have Burst Out Of Higher Education Into Vocational Learning. Voocs Have Arrived. Retrieved Apr 21,2016 From The World Wide Web: Https://
Www.Tes.Com/News/Further-Education/Breakingviews/ Moocs-Have-Burst-OutHigher-Education-Vocational-Learning.
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اینترنت اشیاء گامی در جهت غنیسازی محیط یادگیری
فاطمه جنیدی جعفری
متین قاسمی سامنی

1
2

چکیده
امروزه فناوری در ف رایند آموزش و یادگیری نقش قابل توجهی ایفا م یکند .فناوری اینت رنت اشیاء
نیز تأثیر مهمی در زمینه آموزش و یادگیری گذاشته است .هدف از مقاله حاضر بررسی تأثیر
اینت رنت اشیاء در جهت غن یسازی محیط یادگیری است .جهت دستیابی به هدف مذکور و
به منظور گردآوری اطالعات ،از کلیه مقاالت ،منابع مکتوب ،پایاننامهها و اسناد موجود در
پایگاههای اطالعرسانی Science direct, Magiran, Noormags, Google scholar, Springer,
 Proquestاستفاده شده است .با توجه به اطالعات بدست آمده ،مقاله حاضر به ارائه تع ریفی
از اینت رنت اشیاء ،کاربردهای اینت رنت اشیاء در ف رایند آموزش و یادگیری ،ف واید و چالشهای
بکارگیری اینت رنت اشیاء در ف رایند آموزش و یادگیری و بررسی تأثی رات اینت رنت اشیاء در آموزش
عالی م یپردازد .طبق یافتههای حاصل شده ،بهرهگیری از فناوری اینت رنت اشیاء در ف رایند آموزش
و یادگیری منجر به غنی شدن محیط یادگیری شده و به بهبود کیفیت یادگیری یادگی رندگان
کمک خ واهد کرد .این مقاله از نوع مروری و کتابخانهای است.
کلید واژگان :ف رایند آموزش و یادگیری ،اینت رنت اشیاء ،ف واید ،چالشها ،آموزش عالی.

 .1کارشناس ارشد ،تکن ولوژی آموزشی ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،ته ران ،ای رانbaayhif@yahoo.com .
 .2دانشجوی دکتری تکن ولوژی آموزشی دانشگاه عالمه طباطبائی matin_ghasemi69@yahoo.com
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مقدمه
یادگیری الکترونیکی ،به عن وان یک روش دیجیتال م یت واند محیط مجازی بزرگی را ب رای
کارب ران ف راهم نماید اما در عین حال دارای محدودیتهایی نیز م یباشد .موقعیت جغ رافیایی،
ارتباط چهره به چهره میان اف راد و مشارکت مؤثر میان ع وامل فی زیکی و مجازی از محدودیتهای
اصلی در یادگیری الکترونیکی هستند .بکارگیری اشیاء هوشمند در محی طهای یادگیری از اولین
راهح لها ب رای رفع محدودیتهای مطرح شده است .فناوری اینت رنت اشیاء به عن وان ارائه دهنده
اصلی ع وامل هوشمند ب رای یادگیری الکترونیکی درنظر گرفته شده م یباشد (دینگ و همکاران،
 .)2014اینت رنت اشیاء ( ،)IOTفناوری م یباشد که میان اشیاء مجازی و واقعی ،ارتباط و مشارکت
ف راهم م ینماید .اینت رنت اشیاء در مسیر توسعه خود ،تأثی رات متفاوتی بر روی ابعاد مختلف
زندگی ما از جمله آموزش و یادگیری گذاشتهاست (بیانی و همکاران .)2017 ،آموزش و یادگیری،
یکی از فعالی تهای قابل توجه انسان است که اینت رنت اشیاء بر روی آن نفوذ گستردهای داشته
و ساختار این ف رایند را تغییر داده و به ساختاری نوآورانه بدل کردهاست (تیانبو .)2012 ،این فناوری
همچنین پدیدهای شایع در حمایت از فعالی تهای سایر رشتههاست که البته رشته آموزش و
پرورش یکی از اولین آن رشتهها م یباشد .اینت رنت اشیاء م یت واند به سایر تکن ولوژیها متصل
گردد و بدین ت رتیب با پشتیبانی از تکن ولوژیهای م رتبط با یادگیری الکترونیکی ،آینده آموزش
و پرورش را متحول سازد .آینده آموزش و پرورش باید با ان واع سیست مهای هوشمند مجهز
شود .کالس-های درسی بهرهمند از اینت رنت اشیاء در آینده ،کالسهایی خ واهند بود که در آن
معلمان و دانشآموزان به حسگرهایی متصل هستند و با یکدیگر در ارتباط م یباشند .معلمان
و دانشآموزان م یت وانند به طور متقابل در کالس درس هوشمند با یکدیگر تعامل داشته باشند.
درواقع رشد س ریع تکن ولوژی و ابزارهای ارتباطی ،محیط یادگیری بزرگی را ایجاد خ واهند کرد
(السادینی و همکاران .)2016 ،عالوه بر این ،اینت رنت اشیاء م یت واند به نحو کارآمدی میان اشیاء
فی زیکی و مجازی ارتباط برق رار نماید .چ راکه اجازه م یدهد تا اشیاء فی زیکی مانند دانشآموزان،
اتصال برخط به آزمایشگاه ،کتابخانه و م واد آموزشی در یک کالس درس مجازی بزرگ را داشته
باشند (زانال و همکاران .)2014 ،از ط ریق این فناوری ،محی طهای یادگیری به وسیله یکپارچ هسازی
اشیاء فی زیکی و مجازی و ادغام آنها در ف رایند آموزش و یادگیری ،گسترش پیدا م یکنند (گ رتا و
همکاران .)2010 ،در رابطه با اینت رنت اشیاء و کاربردهای آن در محی طهای یادگیری پژوهشهایی
صورت گرفته که به برخی از آنها در ادامه اشاره شد ه است:
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آسیف و همکاران در پژوهشی با عن وان مروری بر نقش اینت رنت اشیاء در آموزش ،به بررسی مزایا
و کاربرد اینت رنت اشیاء در آموزش م یپردازند .عالوه بر این ،تالش م یکنند تا پژوهشهای صورت
گرفته اخیر را ارائه دهند و چالشها و تأثی رات اینت رنت اشیاء در آینده آموزش را شناسایی کنند
(آسیف .)2017 ،الدوا و همکاران در پژوهش خود با عن وان اینت رنت اشیاء در آموزش عالی ش واهدی
را در رابطه با آینده اینت رنت اشیاء در آموزش عالی ارائه م یدهند و به بررسی چالشهای بهرهگیری
از اینت رنت اشیاء در آموزش عالی پرداختند .همچنین این پژوهش چش ماندازی را در رابطه با
آینده بهرهگیری از اینت رنت در آموزش عالی ارائه م یدهد (آلدوا و همکاران .)2017 ،باقری ،م ریم
و حقیقی موحد ،سیاوش ( )2016در پژوهش خود با عن وان تأثیر اینت رنت اشیاء در تحصیل مدل
کسب و کار به طبقهبندی اینت رنت اشیاء در آموزش به چهار گروه م یپردازند :مدی ریت انرژی و
نظارت بر سیستم زمان واقعی ،مدی ریت سالمتی دانشآموزان ،کنترل دسترسی به کالس و بهبود
ف رایند آموزش و یادگیری .همچنین پژوهشهایی در مورد تغییر پلت فرم مدل کسب و کار انجام
داده و به ارائه مدلی جدید بر اساس مدل کسب و کار کن واس پرداختهاند .چارم ونمن و همکاران
در پژوهش خود با عن وان کاربرد اینت رنت اشیاء در یادگیری الکترونیکی به بررسی تأثی رات اینت رنت
اشیاء در یادگیری الکترونیکی و ط راحی آموزشی ،بهرهگیری از فناوری اینت رنت اشیاء در آموزش
کارمندان ،شش مهارت مورد نیاز ب رای کاربرد فناوری اینت رنت اشیاء و ظرفی تهای این فناوری ب رای
آموزش و یادگیری پرداخته و اینکه چگ ونه اینت رنت اشیاء منجر به بهبود فعالیت دانشآموزان
م یشود (چارمن و همکاران.)2017 ،
ماهیت اینت رنت اشیاء
اینت رنت اشیاء ارتباط مؤثری میان اشیاء فی زیکی و مجازی برق رار م ینماید .همچنین ارتباطی
میان جهان فی زیکی و اینت رنت بوجود م یآورد که پیش از آن امکان پذیر نبود .اینت رنت اشیاء
امکان اتصال جهانی از نقاط مختلف با م راکز ،مؤسسات ،آزمایشگاهها،کتابخانهها،نهادها،سازمان
ها ،شرکتها و  ...را ب رای کارب ران امکانپذیر می سازد (چ .سوک و همکاران .)2017،این فناوری
به میلیونها ابزار فی زیکی در اط راف ما اشاره دارد که به منظور جمعآوری دادهها و به اشت راک
گذاری آنها به اینت رنت متصل شدهاند .در واقع این فناوری ،خاصیت دیجیتالی و هوشمند به ابزار
فی زیکی م یدهد و آنها را قادر م یسازد تا بدون دخالت انسان ارتباط برق رار کنند و منجر به ادغام
جهانهای فی زیکی و مجازی ش وند .به عبارتی دیگر اینت رنت اشیاء ت وانایی انتقال دادهها بر روی
شبکه بدون نیاز به تعامل انسان با انسان یا انسان با کامپی وتر را دارد (کاماچو و همکاران.)2016 ،
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اینت رنت اشیاء و فرایند آموزش و یادگیری؛ مروری بر کاربردها
امروزه فناوری در آموزش نقش قاب لتوجهی ایفا م یکند .فناوری اینت رنت اشیاء نیز تأثیر مهمی در
زمینه آموزش گذاشتهاست .اصطالح اینت رنت اشیاء در آموزش دارای دو جنبه م یباشد (الیمانی
و همکاران:)2015 ،
ب هعن وان ابزاری ب رای ارتقای زیرساختهای دانشگاهی
ب هعن وان موضوعی ب رای آموزش مفاهیم اساسی علوم کامپی وتر
اینت رنت اشیاء ن ه تنها شیوههای آموزش سنتی را تغییر داده بلکه در زیرساختهای مؤسسات
آموزشی نیز موجب تغیی راتی شده است (موهاناپ ریا .)2016 ،فناوری اینت رنت اشیاء نقش مهمی در
بهبود آموزش در تمامی سطوح ازجمله مدرسه و دانشگاه ایفا م یکند .از دانش آموزان تا معلمان،
در کالس درس مدرسه و دانشگاه همه م یت وانند از این فناوری بهرهمند ش وند .اینت رنت اشیاء
همچنین ب هعن وان یک رسانه آموزشی و پژوهشی در آموزش مورداستفاده ق رار م یگیرد (جی.ای
و همکاران .)2014 ،ادغام اینت رنت اشیاء ب هعن وان یک عامل فعال در محی طهای آموزشی م یت واند
تعامل میان اف راد (دانشآموز و معلم) و اشیاء (فی زیکی و مجازی) را در محی طهای آموزشی
تسهیل نماید و نیز اینت رنت اشیاء موضوعی بسیار جالب و مهی ّج ب رای جذب دانشآموزان و یک
پلتفرم ایدهآل ب رای تدریس مفاهیم علوم رایانه است (جی.چین و همکاران.)2014 ،
با درک اهمیت موضوع اینت رنت اشیاء ب هعن وان موضوعی پرکاربرد ،دانشگاه آزاد انگلستان دورهای
جدید با عن وان «زندگی دیجیتالی من» ،بر اساس مفاهیم اینت رنت اشیاء ب رای دانشج ویان کارشناسی
علوم کامپی وتری دایر کرده است .این دوره به دانشج ویان کمک م یکند تا از اینت رنت اشیاء
ب هعن وان ابزاری ب رای درک و فهم محیط پی رام ونشان استفاده نمایند (باراکات .)2016 ،همچنین
یک مدل تعاملی مبتنی بر اینت رنت اشیاء ب رای آموزش زبان انگلیسی ساخته شدهاست .در این
مدل ب رای اصالح تلفظ و فرم دهان زبان آموزان انگلیسی از حسگرهای ص وتی و تص ویری استفاده
م یشود (جی.چین و همکاران .)2013 ،در زمینه استفاده و اج رای فناوری اینت رنت اشیاء در دانشگاه
 Podovaنیز کاری خوب تج ربه شده است .تمرکز اصلی مطالعات آنها بر توسعه یک سرویس
وب ب رای شبکه حسگر ب یسیم و ارائه چارچ وبی بود که از ط ریق مطالعه موردی مورد تائید
ق رار گرفت .سپس این سروی سها در بخش مهندسی اطالعات دانشگاه  Podovaاج را شدند
(استانک ویک.)2014 ،
اینت رنت اشیاء روند آموزش و یادگیری را در آینده بهبود خ واهد بخشید .این فناوری فعالیت
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یادگی رنده و معلم را آسان خ واهد کرد .یادگی رندگان بهتر یاد م یگی رند و معلمان وظایف خود را
به نحو مؤث رتری انجام خ واهند داد .م یت وان پی شبینی کرد که اینت رنت اشیاء ،ب هعن وان سیستمی
جذاب ،انعطافپذیر ،درگیرکننده و از نظر آموزشی قاب لسنجش ،نیازهای مختلف یادگی رندگان
را برآورده خ واهد ساخت .معلمان قادر خ واهند بود که زمان کمتری را صرف روشهای معمول
تدریس کنند و در عوض زمان بیشتری را با دانشآموزان خود بگذرانند و بر پیشرفت آنان نظارت
کرده و به آنان کمک نمایند تا مفاهیم درسی دش وار را در مدت زمان کمتری یاد بگی رند .هرچند
که اکثر مدارس هنوز فناوری اینت رنت اشیاء را به کار نبستهاند ،اما خلق چنین محیط آموزشی دور
از ذهن نیست (وولف و همکاران.)2015 ،
فواید بکارگیری اینت رنت اشیاء در فرایند آموزش و یادگیری
امروزه ،فناوری اینت رنت اشیاء ساختار آموزش و پرورش را تغییر داده است .این فناوری دارای ف واید
ب یشماری مانند یادگیری در هر زمان و هر مکان ب رای کارب ران م یباشد .این مهم به معنی درجه
بزرگی از دسترسی است که م یت واند اینت رنت و فناوریهای م رتبطی را ف راهم نماید که سیست مهای
آموزش سنتی را به سیستم آموزشی مدرن تبدیل م یکنند .به وسیله استفاده از اینت رنت اشیاء در
فعالی تهای آموزش و یادگیری ،یادگی رندگان م یت وانند با م ربی خود تعامل داشته باشند و تمامی
کارهایی که به آنان اختصاص داده شده را از راه دور انجام دهند .همچنین به صورت برخط مورد
ارزیابی ق رار بگی رند و به نتایجی در زمان واقعی دست یابند .اینت رنت اشیاء به عن وان یک فناوری
اینت رنت شایع اخیر ،بر زندگی روزمره ما تأثیر ف راوانی م یگذارد (وولف و همکاران .)2015 ،اینت رنت
اشیاء مزایای بسیاری در ف رایند آموزش و یادگیری دارد که در ادامه به آنها اشاره شده است (بیانی
و همکاران:)2017 ،
دسترسی از راه دور به آزمایشگاه :یکی از مه مت رین ویژگ یهای اینت رنت اشیاء ،ف راهم کردن
ارتباط میان اشیاء فی زیکی و مجازی است .همانطور که شکل  1نشان م یدهد ،یادگی رنده م یت واند
به آزمایشگاههای ملی جهانی متصل گردد و به اشیاء آزمایشگاه از ط ریق اینت رنت دسترسی پیدا
کند .ساختار اینت رنت اشیاء ،امکاناتی را ب رای یادگی رنده ف راهم م یکند که م یت واند از راه دور به
تجهی زات دسترسی پیدا کرده ،به انجام آزمایش بپردازد و دادههایی را جهت تحلیل بدست آورد.
همچنین یادگی رندگان و معلم م یت وانند تجارب ط راحی شده مجازی خود را از ط ریق دسترسی به
آزمایشگاههای مجازی از راه دور بکار بب رند.
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شکل  .1اینت رنت اشیاء ،دسترسی از راه دور به آزمایشگاه
دسترسی به کتابخانه جهانی :از دیگر مزایای ارائه شده توسط اینت رنت اشیاء ،دسترسی به شبکه
جهان گستری از کتابخانههاست .اینت رنت اشیاء از ط ریق اینت رنت ،مجوز اتصال به نسخههای
الکترونیکی کتابها یا کتابخانهها را م یدهد .اتصال جهانی برخط به کتابخانهها در س راسر
جهان ،امکان پژوهش جهانی را ب رای دانشآموزان ،پژوهشگ ران یا معلمان ف راهم م یکند .اینت رنت
اشیاء دسترسی هوشمند به سیستم مدی ریت کتابخانه جهانی را ب رای کارب ران امکانپذیر م یسازد.
یادگی رندگان از این ط ریق م یت وانند به تعداد زیادی از کتابخانههای جهان به منظور دسترسی به
منابع برخط متصل گردند .اینت رنت اشیاء و فناوریهایی که آن را حمایت م یکنند تعداد بسیاری
از لینکهای جهانی را میان مجموعه کتابها و کتابخانههای عمومی در س راسر جهان ایجاد
م یکنند .این مسئله به یادگی رندگان اجازه م یدهد تا به مجموعه کتابها و بانکهای دانش
برخط دسترسی داشته باشند.
مشارکت هوشمند :اساس سیستم یادگیری الکترونیکی ،همکاری و مشارکت است .محیط
برخطی که ف راهم کننده اینت رنت اشیاء م یباشد و همچنین اتصال و ارتباط مؤثری که میان
اشیاء ایجاد م یشود اجازه م یدهد که پلت فرم تعاملی در سطحهای مختلف در سیست مهای
آموزشی خلق گردد .ارتباط مؤثر در زمینه محی طهای مشارکتی ب رای زیرساختهای آموزشی
بسیار حساس م یباشد .زی را ارتباط کارآمد میان اشیاء فی زیکی و مجازی که از ط ریق اینت رنت
اشیاء ف راهم م یشود درجه باالیی از ارتباطات و تعامالت را ت ولید م یکند .اینت رنت اشیاء م یت واند
یک پلت فرم مشارکتی در اندازه بزرگ را ایجاد نماید .الزم است بدانید که تمام سیست مهای
مشارکت هوشمند نیستند .با حمایت تکن ولوژیهای اینت رنت اخیر از اینت رنت اشیاء ،مفهوم واقعی
مشارکت در یادگیری الکترونیکی م یت واند به عملکرد باالی مشارکت هوشمند تبدیل گردد.
در یک محیط مشارکت هوشمند که بوسیله اینت رنت اشیاء تع ریف شده است ،کارب ران برخط
مشارکت بسیاری را تج ربه م یکنند و در ف رایند یادگیری الکترونیکی حاضر م یش وند .آنها در
محیط مشارکتی هوشمند م یت وانند ساختار بهتری ب رای فعالی تهایشان ط راحی کنند .همچنین
سیست مهای مشارکت هوشمند کارگروهی کارآمد را تش ویق م ینمایند (سان و همکاران.)2016 ،
اینت رنت اشیاء ظرفیت باالیی را جهت ف راهم کردن پلتفرم مشارکت از ط ریق اتصال تعداد زیادی
از اشیاء جهانی دارد .این مورد م یت واند تی مسازی در ابعاد بزرگ را ایجاد نماید بدین معنی که
گروههای پروژه محور بسیار بزرگی تشکیل شده و منجر به تعامل میان گروه و ایدهها م یشود.
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یادگی رندگان همانند معلمان م یت وانند در یک زیرساخت جهانی در س راسر جهان یا مکانهای
جغ رافیایی ملی فعالیت داشته باشند .ب هطورکلی م یت وان گفت که از ط ریق ابزارها ،ماژولها و
فناوریهای اینت رنت اشیاء پیشرفتهای قاب لتوجه و قابل پی شبینی متوجه ف رایند یادگیری خ واهد
شد.
خودآموزی برخط :در ف رایند خودآموزی ،یادگی رندگان تش ویق م یش وند تا بدون مداخله معلم به
مطالعه م واد یادگیری بپردازند .در این مدل از مطالعه ،یادگی رندگان دارای انگیزه شخصی ب همنظور
انجام تکالیف خود ب هصورت شخصی هستند (سووا و همکاران .)2014 ،همانطور که اشیاء در
هم هجا حضور دارند ،قبل از ظهور اینت رنت اشیاء ،یادگی رندگان نم یت وانستند با آنها ارتباط برق رار
کنند .ه ماکنون فناوریهای الکترونیکی حضور دارند و به اف راد کمک م یکنند تا ب هطور مستقل
به کسب دانش و یادگیری بپردازند .اینت رنت اشیاء امکان اتصال هر چیزی را به هر چیزی و در
هر زمان و هر مکان ف راهم م ینماید .یادگی رندگان م یت وانند به هر کتاب و کتابخانهای متصل
شده و بدون نیاز به شخص دیگری به کسب تج ربه بپردازند .آنها م یت وانند مشق شب خود
را ب رنام هریزی کنند ،به انجام تکالیف و ارزیابی خود بپردازند ،تکالیفشان را ارسال کرده و نتایج
امتحانات خود را دریافت نمایند.
چالشهای ب هکارگیری اینت رنت اشیاء در فرایند آموزش و یادگیری
جهت ادغام موفقی تآمیز اینت رنت اشیاء در محیط کالس درس ،معلم و ب هطورکلی ارائهدهندگان
خدمات آموزشی باید با مشکالت بسیاری ازجمله پهنای باند ،اتصال  Wi-Fiقاب لاتکا ،حفظ
امنیت و ح ریم خصوصی ،در دسترس بودن ابزارها ب رای یادگی رندگان ،مهارت معلمان و هزینه
تجهی زات و  ...روبرو ش وند (جی.چین و همکاران.)2013 ،
امنیت و ح ریم خصوصی :در محیط مبتنی بر اینت رنت اشیاء ،دادهها بر ابزاری که به اینت رنت
متصل است ،ذخیره م یش وند .این امر یادگی رندگان را ازنظر حفظ ح ریم خصوصی آسی بپذیر
م یسازد .هرگ ونه نقص امنیتی م یت واند موجب افشاء شدن اطالعات شخصی یادگی رندگان ازجمله
پرونده پزشکی ،اطالعات مالی خان واده و هرگ ونه اطالعات خصوصی دیگر گردد.
 Wi-Fiقاب لاتکا :امروزه وجود شبکههای  Wi-Fiبا سرعتباال که پهنای باند دروس ص وتی و
تص ویری را پشتیبانی کنند ،ب رای آموزش از ط ریق فناوریهای جدید نیازی مبرم است.
مدی ریت :برخی از ابزارها و نرمافزارها ،قابلی تهای مطل وبی ندارند و مانعی ب رای توسعه سیستم
اینت رنت اشیاء سودمند ب رای کارب ران م یباشند .جهت اج رای موفقی تآمیز اینت رنت اشیاء ،مؤسسه
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آموزشی باید اطمینان یابد که تجهی زات و روشهای تدریس مبتنی بر فناوری اطالعات با کاربرد
اینت رنت اشیاء در کالس درس سازگارند.
هزینه :احتماالً راهاندازی مؤسسه آموزشی مبتنی بر اینت رنت اشیاء هزینهبر است .هزینه ابزارها و
تجهی زات ،چالشی دیگر به شمار م یروند.
بررسی تأثیرات اینت رنت اشیاء در آموزش عالی
اینت رنت اشیاء در آیندهای نزدیک بر تمامی بخشهای جامعه تأثیر خ واهد گذاشت .این فناوری
نهتنها به توسعه فناوری در بخش صنعت م رتبط است بلکه م یت واند منجر به تغیی رات وسیعی
در کل جامعه ازجمله آموزش عالی باشد .اینت رنت اشیاء چالشها و فرصتهایی را ب رای آموزش
عالی به ارمغان م یآورد (آگاروال و همکاران .)2016 ،توسعه فناوریهای اینت رنت اشیاء ،نهتنها در
بهبود تدریس و کیفیت تحقیقات ،بلکه در ارتقاء فرهنگ دیجیتالی نیز مؤثر است .با افزایش
فرصتهای آموزشی برخط و دسترسی به محت وای آموزشی اعم از ساختاریافته و غیر ساختاریافته،
اینت رنت اشیاء موجب حرکت دیجیتالی روب هجلو در مؤسسات آموزشی م یشود .درواقع اینت رنت
اشیاء ،تغییری چشمگیر در پارادایم آموزش سنتی است .اینت رنت اشیاء منجر به تغییر در فناوری
آموزشی ،روشهای تدریس ،یادگیری و منابع خ واهد شد (تیانبو .)2012 ،مؤسسات آموزش عالی
و ب هویژه دانشگاهها در تمامی رشتهها م یت وانند از پیشرفت فناوری اینت رنت اشیاء بهرهمند ش وند.
مدرسین دانشگاههای علوم کامپی وتر و مهندسی در حال هدایت آزمایشگاههای اینت رنت اشیاء
جهت توسعه این فناوری هستند .عالوه بر این ،دانشکدههای پزشکی م یت وانند اینت رنت اشیاء را
بر اشیاء پزشکی اعمال کنند و همچنین دانشکدههای حقوق م یت وانند به آموزش اخالق ،ح ریم
خصوصی و ق وانین در اینت رنت اشیاء بپردازند (نینگ و همکاران .)2012،ب هکارگیری این فناوری
بدان معناست که اساتید م یت وانند بیشتر از انجام روشهای معمول و روزمره ،بر یادگیری واقعی
که ب رای یادگی رندگان مفیدتر است ،تمرکز کنند چ راکه اینت رنت اشیاء این قابلیت را دارد که
بازدهی یادگیری را با ف راهم آوردن موقعیتی واقعی و عملی ،توسط ف راخ وانی عملکرد یادگی رندگان
افزایش دهد .امروزه یادگی رندگان ب هویژه در دانشگاهها ب هتدریج از کتابهای درسی به سمت
فناوریهای جدید مانند تبلتها و لپتاپها روی م یآورند (کالرت .)2016 ،نرمافزارهای م رتبط
با یادگیری الکترونیکی به یادگی رندگان امکان م یدهند تا با سرعت دلخ واه خود یاد بگی رند و در
خانه و کالس درس تج ربه یکسانی داشته باشند .این امر موجب پیشرفت و افزایش رضایت آنان
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خ واهد شد .عالوه بر این از ط ریق اینت رنت اشیاء ،مدرسان م یت وانند اطالعات م ربوط به عملکرد
دانشج ویان را جمعآوری کرده و سپس تعیین کنند که چه کسانی به توجه و تم رین بیشتری نیاز
دارند .این تجزی هوتحلیل دادهها به مدرسان کمک م ینماید تا با دقت ب رنامهها و روشها را ب رای
کالسهای آینده اصالح کنند .اینت رنت اشیاء متصدیان امر آموزش را قادر م یسازد تا تصمیمات
آگاهانهای ب رای افزایش دانش و تج ربیات یادگیری یادگی رندگان ،افزایش مهارتهای عملی آنها
و باال بردن امنیت دانشگاه اتخاذ کنند .مؤسسات آموزشی م یت وانند بیرون از کالس درس ،از
دستگاههای متصل ب رای نظارت بر یادگی رندگان ،کارکنان ،منابع و تجهی زات خود استفاده نمایند
(یانیلین .)2010 ،عالوه بر این ،رشد فناوری تلفن هم راه و اینت رنت اشیاء باعث م یش وند تا دانشگاهها
از آن ب رای بهبود امنیت دانشگاه و افزایش دسترسی به اطالعات در هر زمان و هر مکان استفاده
کنند (ژی کیانگ و همکاران.)2013 ،
بحث و نتیج هگیری
اینت رنت اشیاء ( ،)IOTفناوری هست که میان اشیاء مجازی و واقعی ،ارتباط و مشارکت ف راهم
م ینماید .این فناوری به میلیونها ابزار فی زیکی در اط راف ما اشاره دارد که ب همنظور جمعآوری
دادهها و به اشت راکگذاری آنها به اینت رنت متصل شدهاند .اینت رنت اشیاء درعی نحال که توسعه
پیداکرده است ،تأثی رات متفاوتی بر روی ابعاد مختلف زندگی ما ازجمله آموزش و یادگیری
گذاشتهاست .فناوری اینت رنت اشیاء نقش مهمی در بهبود آموزش در تمامی سطوح ازجمله مدرسه
و دانشگاه ایفا م یکند .ادغام اینت رنت اشیاء ب هعن وان یک عامل فعال در محی طهای آموزشی
م یت واند تعامل میان اف راد (دانشآموز و معلم) و اشیاء (فی زیکی و مجازی) را در محی طهای
آموزشی تسهیل نماید .بهرهگیری از اینت رنت اشیاء مزایای بسیاری در ف رایند آموزش و یادگیری
دارد که دسترسی از راه دور به آزمایشگاه ،دسترسی به کتابخانه جهانی ،مشارکت هوشمند و
خودآموزی برخط از جمله آن مزایا هستند .بااینوجود جهت ادغام موفقی تآمیز اینت رنت اشیاء
در محیط کالس درس ،معلم و ب هطورکلی ارائهدهندگان خدمات آموزشی با مشکالت بسیاری
ازجمله پهنای باند ،اتصال  Wi-Fiقاب لاتکا ،حفظ امنیت و ح ریم خصوصی ،در دسترس بودن
ابزارها ب رای یادگی رندگان ،مهارت معلمان و هزینه تجهی زات و  ...ممکن است روبرو ش وند .اینت رنت
اشیاء همچنین چالشها و فرصتهایی را ب رای آموزش عالی به ارمغان م یآورد .مؤسسات آموزش
عالی و به ویژه دانشگاهها در تمامی رشتهها م یت وانند از پیشرفت فناوری اینت رنت اشیاء بهرهمند
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ش وند چ راکه امروزه یادگی رندگان ب هویژه در دانشگاهها به تدریج از کتابهای درسی به سمت
 اینت رنت اشیاء این قابلیت را دارد که.فناوریهای جدید مانند تبلتها و لپتاپها روی م یآورند
 توسط ف راخ وانی عملکرد یادگی رندگان،بازدهی یادگیری را با ف راهم آوردن موقعیتی واقعی و عملی
 امید است با شناسایی ظرفی تهای این فناوری و رفع م وانع موجود در بهرهگیری از.افزایش دهد
. گامی در جهت غن یسازی محیط یادگیری و بهبود کیفیت یادگیری یادگی رندگان برداریم،آن
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تبیین جایگاه و نقش واقعیت افزوده
در نظام های آموزشی رسمی
مریم فالحی
متین قاسمی سامنی
3
مهدی کماسی
1
2

چکیده
واقعیت افزوده در حال کسب محب وبیت در اجتماعات آموزشی است و به عن وان یکی از
تکن ولوژیهای آموزشی نوظهور مورد توجه واقع شدهاست .یکی از اصل یت رین حوزههایی که توجه
خاص به این تکن ولوژی داشته ،آموزش م یباشد .به همین دلیل پژوهش حاضر به دنبال تبیین
جایگاه و نقش واقعیت افزوده در نظامهای آموزشی رسمی است .پژوهش حاضر با روش تحلیل
محت وای کمی انجام گرفتهاست و جامعه مورد پژوهش کلیه مقاالت و اسناد چاپی و دیجیتالی
هستند که در مورد واقعیت افزوده بحث نمودهاند که با کلید واژههای مشخص در پایگاه اطالعاتی
گوگل اسکوالر ،مگی ران ،سی ویلیکا و نورمگز یافت شدهاند .تعداد این اسناد  78کتاب و مقاله بوده
است که بعد از محدود نمودن نتایج جستجو 20سند معتبر از آنها به عن وان نم ونه پژوهش انتخاب
شدند .استفاده از ب رنامههای جدید واقعیت افزوده امکان همس ویی و هماهنگی زمینههای آموزشی
و سرگرمی را ممکن م یسازد و در نتیجه فرصتهای جدیدی ب رای حمایت از یاددهی و یادگیری
در ش رایط رسمی و غیررسمی ف راهم م یآورد.
کلید واژگان :واقعیت افزوده ،آموزش ،نظام آموزشی ،نظام آموزش رسمی.

 .1دانشجوی دکتری تکن ولوژی آموزشی دانشگاه عالمه طباطبائی ،ته ران ،ای رانfalahi.maryam8@gmail.com .
 .2دانشجوی دکتری تکن ولوژی آموزشی دانشگاه عالمه طباطبائی matin_ghasemi69@yahoo.com
 .3کارشناسیارشد تکن ولوژی آموزشی دانشگاه عالمه طباطبائی mehdikomasi88@gmail.com

91

تبیین جایگاه و نقش واقعیت افزوده در نظام های آموزشی رسمی  ....................مریم فالحی ،متین قاسمی سامنی ،مهدی کماسی

مقدمه
واقعیت افزوده موجودیتهای دنیای واقعی را با اجسام گ رافیکی ت ولید شده توسط کامپی وتر
ترکیب م یکند و ویژگی اصلی آن ،بالدرنگ بودن آن است که تشخیص ،ردیابی و تعامل
با اجسام را در زمان واحد انجام م یدهد .واقعیت افزوده زیرمجموعهای از واقعیت ترکیبی
است که در آن مفاهیم مجازی ت ولید شده توسط کامپی وتر که به آنها دنیای مجازی اطالق
م یگردد ،با دنیای واقعی ترکیب م یش وند (هیلو اولی و همکاران .)2014 ،بر خالف واقعیت
مجازی که احساس حضور در یک محیط کام ً
ال مجازی و تصنعی را در کاربر ایجاد م یکند،
واقعیت افزوده به گ ونهای مفاهیم مجازی را به مفاهیم واقعی م یافزاید که کاربر حس حضور
در دنیای واقعی را داشته باشد .این تغیی رات ،قابل مشاهده با چشم غیرمسلح نیستند و بدین
جهت از ابزارهای خاصی در این زمینه استفاده م یگردد (باور ،کدی و ن ریا  .)2013 ،استفاده
از فناوری واقعیت افزوده در آموزش و پرورش موضوع جدیدی نیست .واقعیت افزوده همچنین
در زمینههایی مانند :نظامی ،پزشکی ،ط راحی مهندس ،رباتیک ،دستگاهای کنترل از راه دور
رباتها ،صنعتی ،تعمیر و نگهداری ب رنامههای کاربردی ،ط راحی ب رای مصرف کننده ،رفتارهای
روانشناختی و غیره استفاده م یشود .واقعیت افزوده م یت واند یک فرد را قادر به برق راری ارتباط
با دنیای واقعی کند ،در م واردی که برق راری ارتباط با دنیای واقعی پیش از این هرگز امکان پذیر
نبوده است .ما م یت وانیم موقعیت ،شکل یا سایر ویژگ یهای گ رافیکی اشیاء مجازی را با استفاده
از تکنی کهایی که واقعیت افزوده را پشتیبانی م یکنند تغییر دهیم .واقعیت افزوده م یت واند ب رای
یادگیری ،سرگرمی و یا محت وایی که ب رای تدریس در نظر گرفته شده اما دارای ارزش سرگرمی
است با بهره گیری از درک کاربر و تعامل با دنیای واقعی استفاده شود .کاربر م یت واند در اط راف
تص ویر مجازی سه بعدی حرکت کند و آن را از هر جهت درست مانند یک شیء واقعی ببیند.
اطالعات منتقل شده توسط اشیاء مجازی به کارب ران کمک م یکنند تا کارهای واقعی را انجام
دهند .عالوه بر این واقعیت افزوده م یت واند به منظور افزایش همکاری استفاده گردد .این امکان
وجود دارد که راب طهای نوآورانه کامپی وتری را بسازیم که دنیای مجازی و واقعی را ب رای افزایش
همکاری چهره به چهره و از راه دور در هم ادغام کنند (توماس و همکاران.)2010 ،
به عقیده کالکوفن  ،تکن ولوژی واقعیت افزوده به کاربر امکان درک بهتر از محیط پی رامون خود را
با استفاده از افزودن مفاهیم مجازی که اغلب سه بعدی هستند ف راهم م یآورد و همچنین م یگ وید
واقعیت افزوده به نوعی یک محیط مجازی است .با این تفاوت که در محی طهای مجازی ،کاربر
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به کلی خارج از دنیای واقعی بوده و تنها با اجسام گ رافیکی و کامپی وتری سروکار دارد .در
حالی که در واقعیت افزوده ،اجسام گ رافیکی جایگزین دنیای واقعی نشده بلکه به آن افزوده
م یش وند .در واقع ترکیبی از اجسام واقعی و دیجیتالی وجود خ واهند داشت و کاربر همچنان
احساس حضور و تعامل با دنیای واقعی را دارد .در تع ریفی دیگر که توسطشی مطرح شدهاست،
واقعیت افزوده یک بازی در محیط واقعی م یباشد که وسایل دستی همچون تلفنهای هم راه
از آن پشتیبانی م ینمایند و در واقع به صورت الی های بر روی مفاهیم دنیای واقعی ق رار گرفته
است .همانطور که مالحظه م یشود ،تع ریف پایداری از واقعیت افزوده وجود ندارد و دیدگاههای
گ وناگ ونی در این زمینه مطرح گشته است (نینکارین و آلیا .)2013 ،
کاربردهای واقعیت افزوده
از کاربردهای واقعیت افزوده م یت وان به م وارد زیر اشاره کرد:
واقعیت افزوده در آموزش :فرصتهای جدید ب رای آموزش و یادگیری با استفاده از فناوری
واقعیت افزوده به طور فزاینده توسط محققان آموزشی شناخته شدهاست .همزیستی اشیاء مجازی
و محی طهای واقعی به یادگی رندگان اجازه تجسم روابط فضایی و مفاهیم انتزاعی پیچیده را
م یدهند.
واقعیت افزوده در تص ویرسازی و نمایش :واقعیت افزوده امکان تجسم مفاهیم یا رویدادهای
نام رئی را با اضافه کردن اشیاء مجازی یا محی طهای فی زیکی ف راهم م ینماید (آروانیتیس .)2009 ،
واقعیت افزوده در بازی و سرگرمی :یکی دیگر از زمینههای کاربرد واقعیت افزوده در ط راحی
بازیها و سرگرمی است .بازیهایی همچون  Live butterfliesو  AR basketballبه کاربر حس
دنبال کردن و برخورد با اشیاء گ رافیکی (پروانهها و توپها) در دنیای واقعی پی رامون را م یدهند.
در واقع بازیهای ط راحی شده با استفاده از این تکن ولوژی ،به کاربر حس پ ویایی القا م یکنند.
واقعیت افزوده در پزشکی :فناوری تص وی ربرداری در زمینه پزشکی بسیار ف راگیر است به طوری
که اکثر ب رنامههای پزشکی در ج راحی با هدایت تص ویر سروکار دارد( CT .پ رتو نگاری مقطعی
کامپی وتری) یا (MRتصاویر مغناطیسی روزنانس) و اسکن کردن که به ج راح دید الزم از آناتومی
داخلی را ارائه م یدهد ،نم ونههایی از تص وی ربرداری در علم پزشکی هستند .واقعیت افزوده م یت واند
چنین تصاویری را ثبت نماید (الد .)2014 ،
واقعیت افزوده در عملیات نظامی ه وایی :ابزار واقعیت افزوده ،طرحی که در این زمینه از آن
استفاده م یگردد نمایشگر بر روی سر م یباشد که شباهت زیادی به ابزار مرسوم در این زمینه دارد
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و با استفاده از این تکن ولوژی ،دقت و کارایی را در عملیات نظامی به شدت افزایش م یدهد (یون
و جانسون .)2011 ،
واقعیت افزوده در ط راحی مهندسی :تصور کنید که یک گروه از ط راحان بر روی مدلی
از یک دستگاه پیچیده ب رای مشت ریان خود کار م یکنند .ط راحان و مشت ریان م یخ واهند یک
بررسی از ط راحی مشترک را انجام دهند ،حتی اگر از نظر فی زیکی جدا شده باشند .اگر هر یک
از آنها اتاقهای کنف رانسی داشته باشند که با فناوری واقعیت افزوده مجهز شده باشد ،م یت وانند
طرح را ببینند و در اط راف صفحه نمایش حرکت کنند و به جنب ههای مختلف نگاه کنند .در
زمینه معماری و ساخت نیز از واقعیت افزوده استفادههای متعددی م یشود که تأثیر بس زایی در
کاهش هزینهها و صرفهج ویی در زمان دارد (س ریو و ایبانز .)2012 ،
واقعیت افزوده در ت ولید و تعمیر محصوالت :استفاده از واقعیت افزوده در ت ولید ،تعمیر و
نگهداری محصوالت در بخشهای صنعتی سبب کاهش هزینهها ،صرفهج ویی در زمان و استفاده
بهینهتر از مکان م یشود .شرکت ب وئینگ چندین سال است که به کارکنان فنی خود که در
بخش سی مبندی و برق ه واپیماها فعالیت م یکنند ،امکان استفاده از ابزارهای واقعیت افزوده را
ف راهم م یکند (فورسید .)2011 ،
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استفاده از واقعیت افزوده در فرایند آموزش و یادگیری
واقعیت افزوده اجازه انعطافپذیری در استفاده از آن را م یدهد که این امر ب رای ف رایند آموزش و
یادگیری جذاب است .همچنین م یت واند جهت ارتقای محت وای آموزشی در کالسهای سنتی
استفاده شود (چانگ ،وو و هسو  .)2013 ،یکی از مه مت رین و رایجت رین استفادههایی که از
این فناوری م یشود ،کتابهای واقعیت افزوده است .اصطالح اً به این گ ونه کتابها ،کتابهای
جادویی گفته م یشود .این کتابها شباهت زیادی به کتابهای معم ولی دارند با این تفاوت که
کاربر با استفاده از عینکهای مخصوص واقعیت افزوده هنگام مشاهده صفحات کتاب ،اشکال
سهبعدی دیجیتالی که بیرون از کتاب ایجاد شدهاند را نیز م یبینند .این کتابها در واقع مدل
دیجیتالی کتابهای برجسته مرسوم هستند که به کاربر امکان مشاهده اشکال سهبعدی را در هر
زاویه و جهتی م یدهند .همچنین از این کتابهای م یت وان به صورت اشت راکی استفاده نمود به
این صورت که دو کاربر دید یکسان و یا متفاوتی را از یک صفحه کتاب داشته باشند و از این
جهت بسیار کارآمد و مفید م یباشند (والدیمیر .)2012 ،
استفاده در کالس درس سنتی :در هر محیط آموزشی ،محدودیتهایی در منابع مختلف
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وجود دارد که این محدودیتها اغلب در کالسهای درس سنتی مورد توجه ق رار گرفتهاست.
محدودیتهای م ربوط به بودجه یا محدودیتهای م ربوط به ابزارهای آموزشی ب رای آموزش
یادگی رندگان ،در سناریوهای که به آنها اجازه یادگیری به وسیله انجام دادن را م یدهد م یت واند
چالش ایجاد نماید .فناوری واقعیت افزوده اجازه ترکیب تصاویر واقعی و کامپی وتری را به
یادگی رندگان م یدهد .تصاویر کامپی وتری م یت وانند روند را نشان دهند ،اما فناوری واقعیت افزوده
به یادگی رندگان اجازه هدایت یادگیری را م یدهد .کالس درس م یت واند از سب کهای سخن رانی
سنتی به سب کهای یادگی رندهمحوری و آزمایشگاهی تغییر جهت دهد .داشتن محیط مجازی
قابل دسترس در یک مکان منحصر به فرد ،مشارکت مؤثر و فعاالنه را تش ویق م ینماید .تج ربه
یادگیری کالس درس سنتی با استفاده از واقعیت افزوده ،به وسیله اشت راک گذاری مطالب میان
مدرسان و یادگی رندگان افزایش م ییابد (لی .)2012 ،
استفاده در آموزش ویژه :واقعیت افزوده ت وانایی ارائه ارزشها و تج رب هها با کیفیت باال
ب رای یادگیری یادگی رندگان با معل ولیت جسمی و همچنین کالسهای آموزشی ویژه را ف راهم
م یکند .کتاب داستان واقعیت افزوده م یت واند به یادگی رندگانی که کمتر قادر به درک مطالب
مبتنی بر متن هستند ،کمک نماید .به دلیل ان واع امکاناتی که واقعیت افزوده م یت واند در
یک محیط یادگیری ف راهم آورد ،یادگی رندگانی که دارای معل ولی تهای جسمی هستند ،از
طرفداران یادگیری از ط ریق این فناوری م یباشند .واقعیت افزوده حتی م یت واند به کسانی که
دارای اختالل بصری یا اختالالت شن وایی هستند ،کمک نماید .استفاده از این فناوری در کالس،
امکان آموزش متمایز و غنی شده از تج ربه یادگیری را ب رای یادگی رندگان با نیازهای ویژه ف راهم
م یکند (ک راولن و پ ولمن.)2012 ،
استفاده در خارج از کالس درس :طی دهه گذشته استفاده از وسایل هم راه و شخصی رشد
بسیار گسترده و س ریعی داشته است و از طرفی بهرهبرداری از این وسایل در آموزش سطوح
مختلف تحصیلی مورد توجه بودهاست و تأثیر بس زایی در این حوزه داشته است .به همین دلیل
استفاده از این امکان در واقعیت افزوده نیز که فناوری نوظهور و در حال پیشرفتی است ،م یت واند
بسیار تأثیرگذار باشد .در واقع استفاده از وسایل هم راه امکان بهرهب راری از تکن ولوژی واقعیت
افزوده را در هر مکانی ف راهم م یآورد .بدین معنا که یادگی رندگان به همان می زانی که در درون
کالسها یاد م یگی رند ،در خارج از کالس نیز آموزش داده م یش وند.
ب رنامههای م وبایل م یت وانند کالسهای سنتی را ف راتر از دی وارهای فی زیکی گسترش دهند .تلفن
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هم راه و گوشی هوشمند ،امکان جمعآوری اطالعات را به کارب ران در مکانهای مختلف م یدهد.
از  GPSم یت وان ب رای ردیابی و هدایت حرکت یادگی رندگان استفاده کرد .در محیط یادگیری،
فناوری واقعیت افزوده باید قابل حمل و قابل استفاده باشد .این نوع تج ربه فرصتهای بسیاری
را ف راهم م ینماید تا اطالعات کالس را به محیط دنیای واقعی متصل کند (آروانیتیس.)2009 ،
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روشهای اجرای واقعیت افزوده در فرایند آموزش و یادگیری
روشهای مختلفی ب رای اج رای واقعیت افزوده در ف رایند آموزش و یادگیری وجود دارد (چمود،
الکمن و محمد .)2014 ،
یادگیری مبتنی بر کشف :واقعیت افزوده م یت واند در ب رنامههای کاربردی که یادگیری مبتنی
بر کشف را فعال م یکنند استفاده شود .این نوع نرم افزار اغلب در موزهها ،در آموزش نجوم و در
مکانهای تاریخی استفاده م یگردد.
مدلسازی اشیاء :واقعیت افزوده همچنین م یت واند در ب رنامههای کاربردی مدلسازی اشیاء
مورد استفاده ق رار گیرد .چنین ب رنامههایی به یادگی رندگان امکان م یدهند که بازخورد بصری
فوری را در مورد چگ ونگی یک مورد خاص در یک محیط متفاوت را ببینند .بعضی از ب رنامهها
همچنین یادگی رندگان را قادر به ط راحی اشیای مجازی ب رای بررسی خ واص فی زیکی و یا
تعامالت میان اشیاء م یکنند .این نوع ب رنامه همچنین در آموزش معماری نیز استفاده م یشود.
کتابهای واقعیت افزوده :کتابهای واقعیت افزوده همانطور که پیش از این توضیح داده
شد ،کتابهایی هستند که به صورت سهبعدی به یادگی رندگان ارائه م یش وند و تج ربه یادگیری
تعاملی را از ط ریق تکن ولوژی واقعیت افزوده ف راهم م یکنند.
آموزش مهارتها :حمایت از آموزش اف راد در وظایف خاص توسط آموزش مهارتها توصیف
م یشود .به خصوص مهارتهای مکانیکی توسط ب رنامههای آموزش مهارتهای واقعیت افزوده
پشتیبانی م یگردند .چنین ب رنامههایی ،ب رای مثال در تعمیر و نگهداری ه واپیما مورد استفاده ق رار
م یگی رند .جایی که هر مرحله از تعمیر نمایش داده م یشود ،ابزار الزم شناسایی شده است و
دستورالعم لهای متنی نیز گنجانده شده است.
بازیهای واقعیت افزوده :بازیهای ویدئ ویی فرصتی جدید ب رای مدرسان ارائه م یدهند که
ب رای سالها نادیده گرفته شدهاند .امروزه ،مدرسان به رسمیت شناخته شده و اغلب از قدرت بازی
در محی طهای آموزشی استفاده م یکنند .فناوری واقعیت افزوده قادر به توسعه بازیهایی است
که در دنیای واقعی ق رار دارند و اطالعات مجازی به آنها افزوده م یشود .بازیهای واقعیت افزوده
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م یت وانند روشهای قدرتمند جدیدی را ب رای نشان دادن روابط و ارتباطات به مدرسان ارائه دهند.
عالوه بر این آنها آموزش را با اشکال تعاملی و بصری یادگیری ف راهم م یکنند (فورسید.)2011 ،
تأثیر استفاده از واقعیت افزوده در فرایند آموزش و یادگیری
یادگیری چندمنظوره جذاب :فناوری واقعیت افزوده م یت واند یک تج ربه یادگیری چند منظوره
را ف راهم کند که امکان دستکاری و ارتباط میان اشیاء مجازی با اشیاء فی زیکی واقعی ب رای کاربر
ف راهم گردد .ادغام دنیای فی زیکی در تج ربیات آموزشی ،منجر به توسعه تج ربیات آموزشی
م یشود که از لحاظ فی زیکی تعاملی هستند و از اشیاء ملموس و تعامالت فی زیکی استفاده
م یکنند.
افزایش دسترسی به محت وای آموزشی :یکی از بزرگت رین مزایای واقعیت افزوده در آموزش،
افزایش دسترسی به محت وای آموزش مجازی است .یادگی رندگان معموالً م یت وانند محت وای
مجازی را از ط ریق دستگاههای رایانهای مانند کامپی وتر رومیزی ،لپ تاپ و م واردی از این قیبل
کسب کنند .از ط ریق دستگاههای بسیار قابل حمل مانند تلفن هم راه ،یادگی رندگان م یت وانند
ب رای دسترسی به محت وای آموزشی در هر محیط ،و زمانی که کامپی وترهای سنتی به راحتی در
دسترس نیستند ،حتی هنگام راه رفتن در خیابان و یا خ واندن یک کتاب ،اقدام کنند.
افزایش کنترل یادگی رنده :زمانی که یک یادگی رنده با استفاده از یک کامپی وتر به محت وای
آموزشی دسترسی پیدا م یکند ،باید دانش در مورد تعامالت مبتنی بر کامپی وتر را بداند .حداقل
باید بت واند از یک صفحه کلید و ماوس استفاده کند .عالوه بر این ممکن است نیاز باشد که با
ان واع تکنی کهای تعامل مانند (حرکت پنجرهها ،دسترسی به منوها و غیره) آشنا باشد .از طرفی
دیگر در یک تج ربه واقعیت افزوده ،تمامی یادگی رندگان در محت وای آموزشی غوطهور م یش وند.
یادگی رندگان م یت وانند محت وای آموزشی را در فضای اط راف واقعیت افزوده ببیند .واقعیت افزوده
امکان کنترل یادگی رندگان بر چگ ونگی بررسی محت وا را ف راهم م یکند .واقعیت افزوده م یت واند
م وانع ورود یادگی رندگان به محت وای مجازی را کاهش دهد .سه ولت تعامل در تج ربیات مبتنی بر
واقعیت افزوده م یت واند مدرسان را دعوت کند تا تج ربیات آموزش مجازی را در کالس درس به
ارمغان بیاورند (یون و جانسون .)2011 ،
ف راهم آوری فرصت همکاری :همکاری م یت واند تسهی لکننده یادگیری باشد زی را یادگی رندگان
م یت وانند همزمان با یکدیگر و همچنین با محت وای آموزشی تعامل داشته باشند .این فناوری
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اجازه م یدهد تا یادگی رندگان ،محت وای آموزشی را از چش ماندازهای مختلف بررسی کنند و هر
یک مستقیم اً به مطالعه جنب ههای مختف محت وای آموزشی بپردازند .همان طور که یادگی رندگان
نیاز به این دارند که افکار خود را به یکدیگر متصل کنند ،در مورد دانش خود فکر کنند و
درباره چگ ونگی مطابقت افکارشان با آنچه که دیگ ران م یدانند فعالیتی انجام دهند ،این ت وانایی
را دارند که مهارتهای ف راشناختی خود را در تعیین یادگیری خود و حل مشکالتشان افزایش
دهند (کومب را ،کاردوسو و ماتیوس .)2015 ،
ساختن مفاهیم انتزاعی و عینی :واقعیت افزوده ،ظرفیت آوردن مفاهیم انتزاعی در دنیایی
فی زیکی را داراست .تکن ولوژی گ رافیک کامپی وتری م یت واند مفاهیم انتزاعی را به صورت
نمایشهای بصری ارائه دهد .به عن وان مثال ،م یت وان از مفهوم سرعت توپ استفاده کرد و آن را
به صورت یکشی بصری نشان داد و ویژگ یهای این مفهوم را م یت وان با نمایش آن م رتبط کرد.
سرعت را م یت وان با یک فلش فی زیکی نشان داد و می زان سرعت آن را م یت وان به وسیله اندازه
فلش نمایش داد .عالوه بر این اف رادی که مبتال به اختالل طیف اوتیسم هستند ،درک مفاهیم
انتزاعی ب رایشان بسیار دش وار است .بناب راین واقعی تگ رایی ارائه شده توسط فناوری واقعیت افزوده
ممکن است فرصتی باشد تا به این اف راد (اوتیسم) کمک کند تا ایدههای انتزاعی را بیاموزند.
واقعیت افزوده م یت واند مفاهیم انتزاعی را به یک تج ربه واقعی تگ رایانه تبدیل کند (باور ،کدی
و ن ریا .)2013 ،
مشکالت استفاده از واقعیت افزوده در فرایند آموزش و یادگیری
یکی از مشکالت استفاده از واقعیت افزوده در ف رایند آموزش و یادگیری ،ایجاد محت وا است.
ایجاد محت وای آموزشی ب رای واقعیت افزوده نیاز به دامنهای از تخصصها و تکنی کهای تج ربی
دارد .دش واری در ایجاد محت وا از دو عامل به وجود م یآید :تج ربیات واقعیت افزوده عموماً از
گ رافیک کامپی وتری استفاده م یکنند که معموالً توسط هنرمندان آموزش دیده ایجاد م یشود،
ایجاد چنین تج ربیات تعاملی دش وار است و ابزارهای بسیار کمی ب رای کمک به این ف رایند وجود
دارد .از دیگر مشکالت م ربوط به استفاده از واقعیت افزوده ،هزینههای سرمای هگذاری م یباشد.
هزینه حمل ابزارهای واقعیت افزوده به مدارس م یت واند گ ران باشد .مدارس باید فناوریهایی
مانند :دوربین ،پروژکتورها و رایانهها را به دست آورند .به استثنایی هزینه تکن ولوژی ،هزینههای
آموزشی مدرسان در استفاده از فناوری و محت وای آموزشی هزینهبر است .هچنین اگرچه فناوری
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واقعیت افزوده م یت واند ب رای استفاده بصری باشد ،ولی نم یت وان ادعا کرد که واقعیت افزوده
کام ً
ال با انتظارات کارب ران مطابقت دارد .دش واری دیگر م ربوط به فقدان تحقیقات علمی در مورد
چگ ونگی اثرگذاری واقعیت افزوده در یادگیری است .بخش عمدهای از تحقیقات موجود ارتباط
میان واقعیت افزوده و شناخت فضایی را مورد بررسی ق رار داده است .اما تأثی رات آن بر یادگیری
یادگی رندگان به طور کامل مورد بررسی ق رار نگرفته است (ک راوالن و پ والم .)2012 ،
واقعیت افزوده در سطوح باالی آموزشی و دانشگاهی
یکی از مه مت رین کارهایی که در زمینه آموزش در سطوح باالی دانشگاهی صورت گرفتهاست،
راهاندازی آزمایشگاههای راه دور مجازی با استفاده از تکن ولوژی واقعیت افزوده م یباشد.
طی سالیان گذشته فعالی تهای زیادی در زمینه آزمایشگاههای راه دور به صورت مجازی و
الکترونیکی صورت گرفته که اغلب در رشته مهندسی برق و الکترونیک کاربرد داشته است
(کی ریپلین و همکاران )2012،اما این روشها عالوه بر مزایای زیاد ،معایبی نیز به هم راه دارند که
از جمله آنها اینکه در روش مجازیسازی ،کارب ران از آنجایی که به صورت واقعی با ابزارها
و وسایل آزمایش در تعامل نم یباشند ،در نتیجه نم یت وانند تج ربه کافی حاصل از آزمایش را
بدست آورند .از طرفی این شیوه آموزشی در بسیاری از حوزههای آزمایشگاهی کارایی الزم را
ندارد ،به عن وان مثال در صورتی که آزمایشگاه شیمی به صورت مجازی و راه دور برگزار گردد،
نتیج هبخش نخ واهد بود .از این رو در این حوزه استفاده از قابلی تهای واقعیت افزوده که ف راتر از
روشهای مجازی مرسوم م یباشد ،م یت واند تأثیرگزارتر باشد .از این جهت که با استفاده از این
تکن ولوژی ،فهم مطالب و نتایج حاصل از آزمایشات در کیفیتی ب رابر و یا بیشتر از حالتی که
در آزمایشگاههای واقعی صورت م یگیرد ،خ واهد بود و از طرفی حل مسائل پیچیده به راحتی
صورت م یگیرد .نرمافزاری که بدین منظور تهیه شدهاست  ARRLنام دارد که در کامپی وتر
کاربر اج را شده و از ط ریق ارتباط  TCP/IPبه شبکه آزمایشگاه مورد نظر متصل شده و شروع به
کار م ینماید .این ب رنامه با استفاده از دوربی نهای ویژه که در محل اصلی نمایشگاه واقع شدهاند،
و همچنین افزودن المانهای مجازی و دیجیتال به آنها با استفاده از واقعیت افزوده ،به کاربر
امکان تعامل با وسایل آزمایشگاهی و در نهایت مشاهده نتیجه کار خود را م یدهد .استفاده از
این شیوه آموزشی ،امروزه عالوه بر رشتههای مهندسی ،در تدریس دروسی همچون تاریخ و
جغ رافیا نیز کاربرد دارد (آندوجر ،مجیاس و مارک وییز .)2011 ،
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پیشینه تحقیق
تحقیقـات زیـادی در زمینـه اسـتفاده از فنـاوری واقعیـت افـزوده در زمینههای مختلـف ،از جمله
آمـوزش و پـرورش صـورت گرفتـه اسـت .کیمبـرا و همـکاران ( )2015در پژوهشـی بـا عنـوان
واقعیـت افـزوده :تق ویتکننـده بـرای دانشـج ویان تحصیلات عالـی در یادگیـری ریاضـی ،بـه
توضیـح و تشـریح واقعیـت افـزوده پرداختـه و بـه ایـن نتیجـه رسـی دند که ایـن فنـاوری منجر به
افزایـش درک مطلـب یادگی رنـدگان شـده و در آنـان انگیـزه ایجـاد کـرده و باعـث م یشـود کـه
یادگی رنـدگان هـر چـه بیشـتر با مطالب درسـی درگیـر شـوند .ک ریپلیـن و همـکاران ( )2015در
پژوهـش خـود با عنـوان ف وایـد واقعیت افزوده در محی طهای آموزشـی ،اشـاره کردند بـه اینکه با
وجـود اسـتفاده از واقعیـت افـزوده در آمـوزش ،هنـوز ارزش ب رنامههـای کاربردی آن مورد بررسـی
قـرار نگرفته اسـت .ه ریـک از ب رنامههای کاربـردی دارای ارزشها و ف واید متفاوتی م یباشـند .اما
همگـی آنهـا منجـر بـه افزایش انگیـزه یادگیـری یادگی رندگان م یشـود و نیاز به تحقیـق در این
مـورد وجـود دارد .شـی راتودین و همـکاران ( )2015در پژوهـش خـود با عن وان اسـتفاده از واقعیت
افـزوده م وبایـل بـه منظور یادگیری آناتومی انسـان ،روند توسـعه یادگیری در محیطـی که در آن
از واقعیـت افـزوده م وبایـل اسـتفاده م یشـود را مـورد بحـث قـرار م یدهنـد ،همچنین به تشـریح
تئـوری ،مفاهیـم و نتایـج اسـتفاده از واقعیـت افـزوده م وبایـل م یپردازنـد .کسـیم و اوزارسلان
( )2012در پژوهشـی بـا عنـوان واقعیـت افـزوده در آمـوزش :فناوریهـای فعلـی و ظرفیـت آنهـا
بـرای آمـوزش ،مقدمـهای را ب رای فناوری واقعیت افـزوده و امکاناتی که ب رای آمـوزش دارد ف راهم
م ینماینـد .همچنیـن فناوریهـای کلیـدی و نقشـی کـه م یت واننـد در آمـوزش داشـته باشـند را
مـورد بحـث قـرار م یدهنـد .رادو و همـکاران ( )2010در پژوهـش خود بـا عن وان واقعیـت افزوده
در آینـده آمـوزش ،بـه توضیـح مزایایـی کـه اسـتفاده از واقعیـت افـزوده در مؤسسـات آموزشـی
م یت وانـد داشـته باشـد پرداختنـد و ایـن مزیتهـا را شـامل افزایش دسترسـی محت وای آموزشـی،
افزایـش انگیـزه یادگی رنـدگان و ف راهـمآوری امـکان مشـارکت و تعامـل م یدانند.
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روش تحقیق
پژوهـش حاضـر بـا روش تحلیل محت وای کمی انجام گرفته اسـت و جامعه مـورد پژوهش کلیه
مقـاالت و اسـناد چاپـی و دیجیتالـی هسـتند کـه در مـورد تعاریـف ،ویژگ یهـا ،محدودیتهـا،
کارکردهـا و ابعـاد آموزشـی و دانشـگاهی واقعیـت افـزوده بحـث نمودهاند که با کلیـد واژههای
مشـخص در پایـگاه اطالعاتـی گـوگل اسـکوالر ،مگیـران ،سـی ویلیکا و نورمگـز یافت شـدهاند.
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تعـداد ایـن اسـناد  78کتـاب و مقاله بودهاسـت که بعد از محدود نمودن نتایج جسـتجو  20سـند
معتبـر از آنهـا بـه عن وان نم ونـه پژوهش انتخاب شـدند.
یافت هها
واقعیـت افـزوده بـه تدریـج در حال کسـب محب وبیـت در اجتماعات آموزشـی اسـت و به عن وان
یکـی از تکن ولوژیهـای آموزشـی نوظهور مـورد توجه واقع شدهاسـت .نتایج برخـی تحقیقات در
حیطـه واقعیـت افـزوده ،حکایـت از اثرگـذاری ایـن تکن ولـوژی نوظهـور ،در ایجـاد تعامل بیشـتر
و همچنیـن فعالسـازی ،رضایـت و شـناخت رسـانهها توسـط دانشـآموزان در حیـن یادگیـری
دارد .این تکن ولوژی امکاناتی را بــا خــود بــه هم راه دارد کـه میت وانــد در یادگیری و همچنین
ط راحـی محیطهـای آموزشـی بهـکار بـرده شـود .در ارتبـاط با نقـش واقعیـت افـزوده در آموزش
پژوهشهـای مختلفـی درکالسهای درس واقعی انجام شـده اسـت .با اسـتفاده از تکن ولوژیهای
واقعیـت افـزوده ،امـکان ترکیـب اشـیاء واقعـی بـا اشـیاء مجـازی و قـرار دادن اطالعات مناسـب
در محیـط واقعـی بـه وجـود آمـده اسـت .اسـتفاده از ب رنامههـای جدیـد واقعیـت افـزوده امـکان
همسـویی و هماهنگـی زمینههـای آموزشـی و سـرگرمی را ممکـن م یسـازد و در نتیجـه
فرصتهای جدیدی ب رای حمایت از یاددهی و یادگیری در شـرایط رسـمی و غیررسـمی ف راهم
مـیآورد (سـلمی و همـکاران .)2010 ،بـه وسـیله ایـن فنـاوری م یتـوان حـوادث و ویژگ یهـای
طبیعـی ،آثـار تاریخـی و یـا مکانهـای باسـتانی را شبی هسـازی کـرده و بـه دنیـای واقعـی افزود.
واقعیـت افـزوده امـکان ایجاد تج ربیات آموزشـی معنـا دار مبتنی بر دانش را ف راهـم م یآورد و بر
رشـد فکـری و عاطفـی بیننـده تمرکـز دارد .با اسـتفاده از ب رنامههـای واقعیت افزوده واضح اسـت
کـه اشـیاء فی زیکـی م یت واننـد اطالعات مجازی به هم راه داشـته باشـند و بـه دانشآمـوزان اجازه
دهنـد تـا آنهـا را بـه شـیوهای مسـتقیم کنتـرل کننـد و در محیـط فی زیکی بـه طـور طبیع یتری
همـکاری کـرده و ارتبـاط برقـرار نمایند .بر اسـاس مشـاهدات م ربوط به اسـتفاده از ایـن ب رنامهها،
محققـان مزایـای آموزشـی احتمالـی در رابطـه با اسـتفاده از فنـاوری واقعیـت افزوده را شناسـایی
کردهانـد .ایـن مزایـا م ربوط م یشـود به« :بـاز ت ولید آسـان و ارزان؛ آنها م یت وانند متحرک باشـند
و بـه عملکـرد کارب ران پاسـخ دهند ،اصالح و تبدیل شـوند ،با رسـانههای دیگـر (ص وتی و غیره)
هماهنـگ شـوند و توسـط ق وانین فی زیکـی (مگر اینکه به دلخـواه) محدود نم یشـوند» از طرف
دیگـر ،معایـب م ربـوط بـه این فناوری عبارت اسـت از عدم آشـنایی با نحوه اسـتفاده از وسـایل و
ابزارهـای فنـی کـه باید بـر آن غلبه شـود (اوون و همـکاران.)2011 ،
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نتیج هگیری
آندوجـار سـه ویژگـی اصلی را ب رای مفهـوم واقعیت افـزوده در نظر م یگیرد :این فنـاوری ،دنیای
واقعـی را بـا اشـیای مجـازی ترکیب م ینمایـد ،تعامل میان کاربـر و این دنیای ترکیبی بایسـتی
بـه صـورت بالدرنـگ صورت گیرد .به ایـن معنا که کاربـر در هر زمانی ت وانایـی ایجاد تغیی رات
در ایـن دنیـای جدیـد را داشـته باشـد و در آخـر اینکـه تمامـی اشـیای بـکار رفتـه در واقعیـت
افـزوده بـه صـورت سـه بعـدی هسـتند .بدیـن معنـا کـه فیل مهـا و مفاهیـم دوبعـدی شـامل ایـن
حـوزه نم یشـوند (کسـیم و اوزارسـلن  .)2012 ،پیوسـتگی واقعیـت مجـازی اجـازه م یدهـد تـا
تمایـز میـان مفهـوم واقعیت افـزوده و مفاهیمی مانند محیط مجـازی به عنـوان واقعیت مجازی
شـناخته شـود .همچنیـن واقعیت افزوده بـه کاربر اجازه م یدهـد تا یک تص ویر واضـح از دنیای
واقعـی را در نظـر بگیـرد .وو و همـکاران واقعیـت افـزوده بـه یادگی رندگان در جهـت درک بهتر
مطالـب و بهتـر اندیشـیدن آنهـا کمـک م یکند و ایـن در حالی اسـت که نیاز کن ونـی ج وامع،
وجـود ذهنـی خلاق و کارا جهـت ابداع مسـائل جدید م یباشـد (سـنتوز و همـکاران.)2015 ،
یکـی از کاربردهـای جالـب ایـن فنـاوری ،کتابهـای درسـی واقعیـت افـزوده اسـت .فنـاوری
واقعیـت افـزوده اجـازه م یدهـد تـا هـر کتـاب موجـود پـس از انتشـار بـه یـک نسـخه واقعیت
افـزوده تبدیـل گـردد .اسـتفاده از واقعیت افـزوده در صفحـات کتابهای چاپی ،باعث م یشـود
کـه کتابهـای درسـی بـه منابـع پ ویـا اطالعـات تبدیل شـوند .به ایـن ت رتیب افـرادی کـه دارای
پـس زمینه رایانهای نیسـتند م یت وانند یک تج ربه غنی تعاملی داشـته باشـند .ب رتـری این فناوری
نسـبت بـه روشهـای سـنتی از ایـن جهـت اسـت کـه سـبب بـاال رفتـن دقـت و تمرکـز بیشـتر
پزشـک در حیـن عملیـات م یشـود ،زیـرا در بسـیاری م واقـع شـکاف مـورد نیـاز بـر روی بـدن
جهـت انجـام عملیـات بایسـتی کوچک باشـد و بـا اسـتفاده از ابزارهـای واقعیت افـزوده در این
شـرایط م یتـوان دقـت عمـل را تا حد زیـادی افزایـش داد .واقعیت افـزوده اجـازه انعطافپذیری
در اسـتفاده از آن را م یدهـد کـه ایـن امـر بـرای ف رایند آمـوزش و یادگیری جذاب اسـت .فناوری
واقعیـت افـزوده م یت واند از ط ریق ان واع رسـانهها ،دسـتگاههای تلفن هم راه و تلفنهای هوشـمند
مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد .ایـن فناوری ،قابـل حمل و سـازگار با ان واع سـناریوها اسـت .همچنین
واقعیـت افـزوده م یت وانـد جهـت ارتقای محت وای آموزشـی در کالسهای سـنتی اسـتفاده شـود
(شـی راتودین  .)2015 ،واقعیـت اقـزوده مکمـل آموزش در کالسهای آموزشـی ویـژه ،محت وا را در
خـارج از کالس درس گسـترش م یدهـد و بـا سـایر فناوریهـا جهـت غن یسـازی ب رنامههـای
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 امکان درک، بـه طور کلی واقعیـت افزوده با ترکیـب واقعیت و مجـاز.فـردی ترکیـب م یگـردد
 قابـل یادگیری،مفاهیـم پیچیـدهای را ف راهـم مـیآورد که به طـور معمول و با روشهای مرسـوم
)2012 ،و فهم نم یباشـند (سـریو و ایبانـز
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