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سیستم آموزشی چگونه است؟
در برخورد با فناوری واقعیت افزوده می توان دو گونه سیستم آموزشی را 
مطرح کرد: سیستم آموزشی باز و سیستم آموزشی بسته. در ادامه دربارة هر 

سیستم شرح مي دهیم:

سیستم آموزشی بسته
سیستم آموزشی بسته سیستمی است که در آن امکان انعطاف در همة 
ابعاد و وجوه به حداقل می رسد و برنامه ریزی به طور متمرکز انجام می گیرد. 
در بحث آموزش های مبتنی بر واقعیت افزوده نیز، با تبعیت از ویژگی های 
سیستم آموزشی بسته، از هدست های واقعیت مجازی به عنوان وسیله هایی 
برای آموزش استفاده می شود. منطق این کار ساده است. دانش آموزان 
هدست  را روی سر می گذارند، از درس های سه بعدی تعاملی طراحی شده 

لذت می برند و امکان دخل و تصرف در محتوای تولیدشده را ندارند.

مریم فالحی / دانشجوی دکترای تکنولوژی آموزشی

در آموزش وپرورش فناوری  های متعددی به کار گرفته شده اند که واقعيت 
افزوده1 يکی از آن هاست. اين فناوری به يادگيرندگان اجازه می دهد ترکيبی 
از دنيای واقعی و مجازی را در يک دستگاه تلفن همراه داشته باشند و به 
يادگيری در محيط يادگيری دلخواه برسند. در چند سال اخير، با توجه به 
توانايی اين ابزار در ايجاد فضای قدرتمند آموزشی و يادگيری در حوزه های 
علمی و در سنين متفاوت، مطالعات مختلفی انجام پذيرفته است که در اکثر 
آن ها خلق دانش، بهبود وضعيت تحصيلی، مهارت آموزی، پرورش خالقيت، 
کاهش بار شناختی، قدرت تحليل و خلق ايده، در وضعيت بهتری نسبت به 
روش سنتی قرار داشته اند. اما اينکه آيا اين فناوری برای همة سيستم های 
آموزشی، همة مخاطبان و همه نوع محتوايی قابليت به کارگيری دارد يا خير، 

سؤاالتی هستند که اين نوشته در پی پاسخ گويی به آن هاست.
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سیستم آموزشی باز
سیستم آموزشی باز سیستمی است که ضمن برنامه ریزی های صورت 
گرفته توسط مسئوالن مربوطه، به ذی نفعان اعم از استان ها، مدیران و 
معلمان، با توجه به شرایط محلی و امکانات در اختیار، اجازة ایجاد تغییراتی 
در برنامه داده می شود. در بحث از آموزش هایی که با استفاده از فناوری 
واقعیت افزوده صورت می گیرند، باز بودن سیستم به معنی استفاده از 
فناوری واقعیت افزوده به عنوان ابزاری برای حمایت و پیشبرد آموزش های 
روزمره است. این فناوری در جمع آوری اطالعات خارجی برآمده از معلمان، 
افزوده  واقعیت  بدین وسیله،  توانمند است.  دیگر  و اشخاص  هم ساالن 
فرایندهای یادگیری را پیشرفت می دهد و خود را به گونه ای منطبق می کند 

که برای نیازهای هر یادگیرنده به طور جداگانه متناسب سازی شود.
 

مخاطب كیست؟
یکی از پدیده های طبیعی مشهود در تمام ساختارهای جوامع انسانی، 
وجود تفاوت است. هر نظام آموزشی سالم، انسانی و کارآمد، این تفاوت ها 
را به شکلی طبیعی از توانایی ها و قابلیت ها دریافت و ادراک می کند. وجود 
تفاوت های فردی دانش آموزان از نظر هوش، شخصیت، استعداد، پیشرفت 
تحصیلی، وضعیت اقتصادی و اجتماعی، و قدرت یادگیری، یکی از مهم ترین 
مسائلی است که معلمان در کالس های درس خود با آن مواجهند، چرا که 
آنان به تجربه دریافته اند شیوة برخورد با یادگیرندگان مختلف و نیز پیروی 
از روش تدریسی خاص، نمی تواند برای همة دانش آموزان به طور یکسان 
مفید باشد. در طی قرن ها و سالیان دراز، نسل های مختلفی از انسان ها 
به منصة ظهور رسیده اند. به  طور طبیعی، یادگیرندگان نیز با توجه به نسلی 
که در آن متولد شده و رشد کرده اند، نسبت به نسل قبل از خود تفاوت های 
بسیاری نشان داده اند. به یادگیرندگان نسل امروزی، »نسل شبکه« گفته 

می شود.

نسل شبکه نسلی است که در برهة زمانی خاصی متولد شده است، 
تحت تأثیر تجربه های مشترک در زمینة رویدادهای سیاسی، اجتماعی، 
اقتصادی و فرهنگی، ویژگی های رفتاری خاصی در آن ها شکل گرفته و 
ارزش ها و تفکرات خاصی بر زندگی شان حاکم شده است. در این باره 
می توان گفت، هر نسلی ارزش های کاری خاص خود را دارد که برخی از 
باورها و ارزش های کاری نسل شبکه عبارت اند از: خودراهبری، لذت گرایی 
و تهییج. به عالوه، این نسل به نقش فناوری در زندگی کاری  باور شدیدی 
دارد و انجام چند کار به صورت هم زمان و تیم محوری را ارزش می داند 

)كیلبر و ُاحمر، 2014(.
 افراد نسل شبکه معتقدند، یادگیری و دسترسی به اطالعات آزاد حق 
اساسی آنان است و استفاده از رسانه های دیجیتال پیشرفته، از جمله 
واقعیت افزوده، در قلب درخواست ها و اندیشه های آن ها جای گرفته است. 
ویژگی های نسل شبکه که بیانگر طرز فکر این نسل است، شامل این 

موارد است:

تایپ کردن بر نوشتن با قلم و کاغذ ترجیح دارد

کاربرد،  به  را  شبکه»  «نسل  اصطالح  که  فردی  اولین 
محققی به نام دون تاپسکت در سال 199٨ بود. دلیل 
افراد  از  نسل  این  تولد  زمانی  محدوده  نام گذاری،  این 
است؛ یعنی زمانی که اینترنت گسترش یافته بود (لونگ 

و لی، 2012)

از نظر آنان رایانه ها صرفاً فناوری نیستند

اتصال مداوم به اینترنت یک ضرورت است

انجام دادن مهم تر از دانستن است

اینترنت بهتر از تلویزیون است

واقعیت تنها واقعیت عینی نیست، 
بلکه واقعیت جنبه مجازی نیز دارد

یادگیری بیش از آنکه یک فرایند منطقی داشته 
باشد، شبیه بازی رایانه ای و سیال است
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با توجه به توضیحات گفته شده و ویژگی هایی که برای یادگیرندگان این 
نسل ذکر شد، کاماًل مشهود است که به کارگیری فناوری واقعیت افزوده 
نه تنها برای این یادگیرندگان مفید و مثمرثمر است، بلکه خود آن ها نیز با 

اشتیاق از آن استقبال می کنند.

درس چیست؟
فناوری واقعیت افزوده درس ها را ارزشمندتر می کند، چرا که تشخیص 
می دهد زمان نشان دادن اطالعات فرا  متنی مربوط به موضوع درس چه 

وقت است.
اثربخشی به کارگیری فناوری واقعیت افزوده در اغلب درس ها مورد 
در  متفاوت  ضعف های  و  شدت  با  آن  موفقیت  و  گرفته  قرار  تحقیق 
درس های گوناگون نشان داده شده است. آنچه زمینه را برای موفقیت 
بیش از پیش این فناوری فراهم می کند، ماهیت درس است. درس هایی 
از جمله علوم تجربی، درس های آزمایشگاهی و شیمی، فیزیک، و اغلب 
درس های فنی و حرفه ای برای بهره مندی بیشتر از امکانات فناوری واقعیت 

افزوده مستعدترند و انعطاف بیشتری از خود نشان داده اند.

جمع بندی
آیندة واقعیت افزوده، و جایگاه و کاربردهای آن در عرصة آموزش بسیار 
گسترده و غیرقابل پیش بینی است. بدون شک در ماه ها و سال های پیش رو 
شاهد جهش های قابل توجهی در فناوری واقعیت افزوده )AR( خواهیم بود. 
واقعیت افزوده با در اختیار گذاشتن تمامی امکانات به روز خود، شرایط ایجاد 
محیط آموزشی یادگیرنده محور را فراهم ساخته است. این فناوری همکاری 
از راه دور را افزایش می دهد، اطالعات یاددهندگان و یادگیرندگان را در 
مکان های مختلف به اشتراک می گذارد و با اشتراک یک محیط یادگیری 
مجازی که با اشیای مجازی و مواد آموزشی ایجادشده، تعامل را ممكن 
می کند. طبق آخرین نظریه های یادگیری، مؤثرترین روش های یادگیری 
در بافت معنادار و تکالیف واقعی مفهوم می یابد. این بدان معنی است که 

واقعیت افزوده می تواند به یادگیری عمیق یادگیرندگان منجر شود.

افزوده استفاده شده  واقعیت  از  آن  کالسی که در 
است، نظرات یادگیرندگان بسیار مثبت بوده  است. 
مواد  از  مستقل  می توانند  می کنند  احساس  آنان 

درسی و کالس به منابع دسترسی پیدا کنند.

امکان  مجاز،  و  واقعیت  ترکیب  با  افزوده  واقعیت 
درک مفاهیم پیچیده ای را فراهم می آورد که به طور 
معمول و با روش های مرسوم قابل یادگیری و فهم 

نیستند.

یکـی از مهم تریـن کـارهایـی کـه در زمیـنـه آمـوزش 
در سطـوح بـاالی دانشگاهــی صــورت گـرفتـه است، 
راه اندازی آزمایشگاه های راه دور مجازی بـا استفاده 

از فناوری واقعیت افزوده است.

پی نوشت
1. Augmented Reality
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