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دارند، این شیـوه کارایی الزم را نـدارد. همان طـور کـه یک عکس یا 
فیلم می تواند در تجسم یک مفهوم چـالش بـرانگیـز  به دانش آموزان 
کمک کند، »یادگیری فراگیر«1 مـی تواند عناصـر جدیدی را به برنامة 
درسـی اضـافه و حـواس را درگیـر کند. برای ایجاد تجربة یادگیری 
فراگیر روش های متفاوتی وجود دارد؛ مانند تور مجازی بازدید از بدن 
انسان، برای کمک به دانش آموزان در مورد درک کالبدشناسی بدن.

 یادگیری فراگیر
یادگیری فراگیر یا همه جانبه می تواند یک راهبرد یادگیری فعال در نظر 
گرفته شود که در آن با شیوه های متفاوت، یادگیـری و آموزش کامل 
می شوند. استر و وایلی ) 2006( یادگیری فراگیر را زمینه سازی آموزش 
به منظور تسهیل و بهبود تعامل، درگیـری و یادگیـری عنوان کرده اند. 
مشارکت در آموزش روی کیفیت و اثربخشی تجربة یادگیری تأثیر مثبت 
دارد، چراکه وقتـی افراد درگیر فعالیتی باشند، بهتر یاد می گیرند. چنین 
مشارکتی مستلزم آن است که دانش آمـوزان در بحث ها شـرکت کنند، 
افکار خود را بیان و مشکالت را حل کنند و در فعالیت ها حضور فعال 
داشته باشند. در این فضای آموزشی کارآمد و باکیفیت، محققان به منظور 
ایجاد محیطـی جذاب و کارا بـرای درگیری دانش آموزان در یادگیری، 
از فناوری هایی مانند واقعیـت هـای مجـازی و افـزوده، بازی سازی و 

راهبردهای دیگر استفاده می کنند )لی شنگ لی و همکاران، 2017(. 

سارا بنی عامریان 
کارشناس تکنولوژی و گروه های آموزشی، کرمانشاه

چکیده 
چگونـه مـی تـوان یادگیـری موضـوع های پیچیـده را جـذاب، 
برانگیزنده و مؤثر کرد؟ دنیای امروز را فناوری های نوین هدایت 
می  کنند. آموزش و کالس های درس نیز از این امر مستثنا نیستند 
و همواره در حال تغییـر و سازگاری با فناوری های جدید بوده اند. 
با ظهور و گسترش فناوری های واقعیت مجازی و واقعیت افزوده، 
آموزش ها به سمت  تجربـه های همه جانبه و یکپارچه سوق پیدا 
کرده اند. در ایـن مقالـه به مفـهوم »یادگیری فراگیـر« و نحوة  

استفاده از فناوری در این نوع یادگیری می پردازیم.

کلید واژه ها: یادگیـری فراگیـر، واقعیت مجازی، واقعیت افزوده، 
فناوری در یادگیـری

 به کمک واقعیت افزوده و واقعیت مجازی

 مقدمه 
آمـوزش ها در کالس هـای سنتـی عمومـًا مبتنـی بر سخنـرانی و 
سبک های شنیداری و نوشتاری بوده اند. البته گاه نیز از تصویر برای 
نشان دادن برخی نکات استفـاده شـده است. این روش برای آموزش 
موضوع های نظـری مؤثر است، اما در سایـر موضـوع ها که بعد عملی 
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 انواع فناوری یادگیری فراگیر
یادگیری فراگیر شامل آموزش های عملی مبتنی بر کار، تجربه های 
آموزشی غیررسمی، بازدید از نمایشگاه های مجازی و موزه های تعاملی 
است. لذا اولین گام برای معلمانی که به دنبال یادگیری فراگیر هستند، 
شناخت انواع فناوری های قابل استفاده است. زیرا با شناخت این فناوری ها 
می توانند سناریوی آموزشی منحصربه فرد خود را برای دانش آموزان تهیه 
کنند. هر یک از این فناوری ها مزایای منحصربه فرد خود را دارند که به 

شیوه های گوناگون می توان از آن ها در آموزش و یادگیری بهره برد.

 واقعیت مجازی2 
واقعیت مجازی دانش آموزان را به طور کامل در دنیای دیجیتال غـرق 
می کنـد. دسترسـی به محتـوا از طریـق هدسـت هـا و دورفرمان های 
)کنترل های( دستی به یادگیرنده اجازه  می دهد در فضای مجـازی خـود 
حرکت و تجربه کسب کند )دنگل و مگ دفراو،2020(. هر قدر در فرایند 
یادگیری امکان تصویرسازی بیشتر باشد، کنجکاوی ها بیشتر برانگیخته 
می شوند و یادگیری مؤثرتری اتفاق خواهد افتاد. دانش آموزان دورة ابتدایی 
برای شناخت منظومة شمسی، تنها با ارائة یک تصویر روی تختة کالس، 
درک درستی را به دست نخواهند آورد. در حالی که با استفاده از واقعیت 
مجازی و هدست های مخصوص، آن ها می توانند روی سیاره ها فرود بیایند 

و شرایط جوی آنجا را جلوی چشمان خود داشته باشند.

 واقعیت افزوده3 
محیـط  با  را  واقعـی  محیـط  کـامل  به طـور  افـزوده  واقعیـت 
مجـازی و دیجیتـال جایگـزین نمی  کنـد،  بلکه دنیـای واقعـی 
را با محتـوای دیجیتـال ترکیب مـی کنـد. نشـانه های مجـازی و 
دیجیتـال مـی تواننـد شکل هـای متفاوتی داشتـه باشنـد: مسطح و 
دوبعـدی باشنـد یا به صـورت سه بعـدی، پیچیـده تر و واقعـی تر شوند. 
افزودن توضیحـات، آزمـون، فیـلم، متـن و تصویر به موضوع آموزش، 
از دیگر کاربردهای واقعیـت افزوده است. »مترجم واقعیت افزودة 
گـوگل«4 نمـونـه ای از فناوری واقعیت افزوده است که عالمت ها، 
حـرف ها و تصـویرهـا را به سادگی با استفاده از دوربین به 38 زبان 

متفاوت ترجمه می کند. 

 واقعیت ترکیبی5
ترکیبی از عناصر واقعیت مجازی و واقعیت افزوده است. مانند واقعیت 
افزوده، محتـوای دیجیتـال را با دنیـای واقعی ترکیب می کند. این 
محتـوا به اشیـا در دنیـای واقعـی متصـل مـی شود و با آن ها تعامـل 
دارد. تفـاوت عمـده بین واقعیـت ترکیبـی و افـزوده این است که در 
واقعیـت ترکیبی، دارایـی های دیجیتال را می توان به طور واضح در 

اشیای دنیای واقعـی پنهـان 
کرد )پاویترا، 2020(.  
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 فیلم 360 درجه

ویدیـوی360 درجـه بیشتـر از آنکـه از طـریق رایـانه تولیـد شود، 
به صورت زنده فیلم برداری می شود. اگرچه می توانید از طریـق یـک 
هدست واقعیت مجازی به این محتـوا دسترسی داشته باشید و کاماًل 
در یک محیـط غوطه ور شـده باشید، اما در واقع یادگیـرنده از دیدگاه 
فیلم ساز متصـل می شود. این بدان معنـاست که دانش آموز می تواند 
سـر خود را بـرای دیدن جهـان پیـرامونش حرکت دهد، اما تعامل 
از بین می رود. زیرا نمی توانـد به طـور مستقل راه بـرود یا با محیط 
اطراف خود ارتباط برقرار کند. این راه برای سفرهای مجازی و انتقال 
دانش آموزان به نقاط دورافتاده، بدون خروج از کالس درس، عالی است.

 مزایای یادگیری فراگیر
یادگیـری فراگیر، مانند هر نـوع آمـوزش و تربیـت دیگر، در راستای 
بهبـود یادگیـری و تقـویت مهـارت ها حـرکت می کنـد. به کارگیری 
فنـاوری های همـه جانبه می تـواند مـزایـای قابـل توجـهی را به 
تجـربة آموزشی دانـش آموزان بیـفزاید، اما توسعـه و اجـرای موفـق 
آن می تواند چالش برانگیز باشـد. در ادامه برخـی از مزایـای ایـن نـوع 

یادگیـری را خواهیـم آورد:
● بهبـود یادگیـری از طریـق انجام 
فــنـاوری هـای  از  استــفـاده  بـا  کـار: 
یادگیــری فــراگیـر مغــز مـا بـا محتــوای 
دیجیتال فریب  می خورد. بنابراین ما تمایل 
داریم به تجربه ها، همان طور که در دنیای 
واقعی واکنش نشان دهیم. این حالت سبب 
تکـرار و تمریـن تجربه هـا می شود. این امر 
به ویژه برای آمـوزش عملـی بسیـار مهـم 

است و مثاًل بـرای یادگیـری مهـارت های 
جراحـی پیچیـده به دانشجـویان پزشکـی 

کمک می کند. فنـاوری های یادگیـری فراگیر راهی درخشـان برای 
توسعـة مهارت های عملی ارائه می دهند. همچنین، این ظرفیت را دارند 
که به یادگیرندگان کمک کنند عاشق یادگیری شوند و در آنان حس 

کنجکاوی ایجاد شود.
● ایجـاد محیطـی بدون عوامـل مختـل کننده: با ظهور 
پیشرفت های تلفن همراه و دیجیتال، زندگـی جدیـد به طور فزاینده ای 
مملو از حواس پرتی است که ممکن است بر تجربه های یادگیری و 
توانایی یادگیرنده در یادگیری و حفـظ اطالعات تأثیر منفـی داشته باشد. 
یادگیری همه جانبه، با استفاده از فناوری واقعیت مجازی، از این حیث 
ابزاری مؤثر ارائه می دهد و محیطی بدون حواس پرتی ایجاد می کند که 
در آن یادگیرندگان می توانند به طور کامل روی کار مورد نظر تمرکز کنند.

● فضای امن برای یادگیری: یادگیرنـدگان بدون قرارگیری 
در شرایط سخت و خطرناک مـی توانند تجـربه کسب کنند، به کاوش 
و یادگیـری بپردازنـد  و شیـوه ها و روش های جدید را در موقعیت های 

شبیه سازی شده بسنجند )فلمینگ، 2021(.

 جمع بندی 
یادگیری فراگیـر یا همه جانبـه روشی فوق العاده مؤثر برای افراد در هر ردة 
سنی است. رشد و پیشرفت فناوری نیز سهم مهم و 
گسترده ای در توسعه و رشد ایـن نوع یادگیـری دارد. 
این پیشرفت ها درهای آمـوزش وپـرورش را برای 
پذیرش و استفاده از قدرت یادگیری فراگیر باز 
می کند و یادگیرندگان می توانند بدون محدودیت 
یاد بگیرنـد و از ظرفیـت واقعـی خود استفـاده 
کنند. در حالی که یادگیری همه جانبه نمی تواند 
جایگـزین ر وش های یادگیری سنتی شود، اما 
می تواند به جذابیت و اثرگذاری یادگیری کمک 

شایانی کند.

پینوشتها
1. Immersive Learning
2. Virtual Reality
3. Augmented Reality
4. Google Translate AR
5. Mixed Reality
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