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Abstract: The present study seeks to identify the

strengths, weaknesses, opportunities and threats
of augmented reality technology for higher
education curriculum. This research is of
qualitative type and the phenomenological
approach were employed. In this study, using
purposive sampling method and semi-structured
interview tools, 14 samples from three groups
(educational technology specialists, curriculum
specialists and experienced managers) who
participated in the study were interviewed. The
thematic analysis method was used to analyze
the data. The results revealed that the most
important strengths include the immersion and
simulation in the learning environment,
diversity and flexibility in the curriculum and
visualization of educational phenomena and
event, while the most important weaknesses
include the ignoring interpersonal interactions,
inability to interactively manipulate designed
environment, and lack of monitoring and
control over learning activities. The most
important opportunities could be mentioned as
innovation and creativity in the field of
curriculum, the application of practical areas of
curriculum knowledge and the reinforcement of
scientific knowledge in the field of curriculum,
and the most important threats include the
dependence on technology, external risks and
teachers' missions being diminished.
Keywords: higher education curriculum;
educational technologies; augmented reality.
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، هدف پژوهش حاضر شناسایی نقاط قوت:چکیده
 فرصتها و تهدیدات فناوری واقعیت افزوده برای،ضعف
 این پژوهش از نوع کیفی.برنامه درسی آموزش عالی است
.بوده که در آن از رویکرد پدیدارشناسی استفاده شده است
در این پژوهش با استفاده از روش نمونهگیری هدفمند و ابزار
 شرکت کننده از سه گروه14 مصاحبه نیمه ساختاریافته با
 متخصصان برنامه درسی و مدیران،(متخصصان فناوری
 مصاحبه صورت،باتجربه) که در مطالعه شرکت کرده بودند
 برای تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون استفاده.گرفت
 نتایج نشان داد که مهمترین قوتها شامل غوطه ور.شد
 تنوع و انعطاف در،شدن و شبیه سازی در محیط یادگیری
برنامه درسی و تجسم پدیده ها و رویدادهای آموزشی؛
،مهمترین ضعفها شامل نادیده گرفتن تعامالت بین فردی
ناتوانی در دستکاری تعاملی محیط طراحی شده و عدم
نظارت و کنترل بر فعالیت های یادگیری؛ مهمترین فرصتها
 کاربست،شامل نوآوری و ابتکار در حوزه برنامه درسی
حوزههای عملی دانش برنامه درسی و تقویت دانش علمی در
حوزه برنامه درسی و مهمترین تهدیدها شامل وابستگی به
 خطرات خارجی و کمرنگ شدن رسالت مدرسان،فناوری
.است
 فناوریهای، برنامه درسی آموزش عالی:کلمات کلیدی
 واقعیت افزوده،آموزشی
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مقدمه
همزمان با نظریه جهانیشدن و ظهور فناوری اطالعات و ارتباطات فشار روزافزونی بر
نظام آموزش عالی در مناطق مختلف جهان اعمالشده تا به سمت بهرهگیری از این فناوریها
حرکت کنند (تراب-نخوسی و مارشال .)2009 1،در چند دهه گذشته ،سیستمهای آموزشی در
بسیاری از کشورهای جهان بهطور قابلتوجهی تحت تأثیر فناوری اطالعات و ارتباطات تغییر
کرده است (ورانا .)2011 2،در طی این سالها ،فناوری اطالعات و ارتباطات به ابزار قدرتمندی در
زمینههای مختلف تبدیلشده است .آموزش یکی از حوزههایی است که تغییرات پارادایم در
فرایند آموزش و یادگیری را از طریق کاربرد و ادغام فناوری اطالعات و ارتباطات در این سیستم
تجربه میکنند (موشر.)2018 3،
ناتوانی مراکز و مؤسسات آموزشی در مقابله با نیازهای روزافزون بشری ،اندیشمندان و
متخصصان آموزشی را بر آن داشت تا در جهت نیازها و اهداف مراکز آموزشی به دنبال روشهای
جدید برای آموزش و تربیت افراد کارآزموده و الیق باشند .در این راستا در یک دهه گذشته
فناوری اطالعات و ارتباطات در زمینه یادگیری و روشهای تدریس و منابع درسی تغییرات
شگرفی را به وجود آورده است(مارتین-گوتیرز و همکاران .)2015 4،موسسات آموزشی در تمام
سطوح سعی کردهاند با ادغام فناوری اطالعات و ارتباطات در روش های آموزشی ،بهبود
فرایندهای یاددهی -یادگیری را تسهیل کنند .این واقعیت باعث میشود بسیاری از محققان،
معلمان و مربیان مشتاقانه روی روشهای جدید تجسم به منظور بهبود فرایند برنامه درسی
متمرکز شوند .وقتی که فناوری اطالعات در آموزشوپرورش تغییرات عمده ایجاد میکند،
بیشک برنامههای درسی نیز تغییر خواهند کرد (شیمکوویاک و همکاران.)2021 5،
با ظهور فناوریهای نوین در تعلیم و تربیت و بهطور خاص برنامهریزی درسی ،سؤاالتی
در ارتباط با ورود این فناوریها برای کمک به برنامه درسی برای اهل نظر و اندیشه مطرح است.
بدیهی است که برنامهریزی درسی بهعنوان فرایند تدوین عناصر و مؤلفههای گوناگون یادگیری
نمیتواند خود را از این تأثیر وسیع این فناوریها به حوزه آموزش عالی دورنگه دارد .به نظر
میرسد زمان آن رسیده است که ورود فناوریهای نوین و جدید را به حوزه آموزش عالی و
برنامه درسی بپذیریم (جتر ،ایمک و رس.)2018 6،
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در همین زمینه یکی از پیشرو ترین فناوری هایی که در حال حاضر وجود دارد فناوری
واقعیت افزوده است(جیسون کووسکا ،ویلد و دوال )2020 1،که امکان ترکیب عناصر دنیای
واقعی را از طریق یک دوربین با عناصر چندرسانه ای دیگر فراهم میکند .بسیاری از دانشگاه ها
برای کمک به بهبود فرایند برنامه درسی محیط یادگیری واقعیت افزوده را به کار گرفته اند.
فناوری واقعیت افزوده یک فناوری سه بعدی است که با یک الیه متنی از اطالعات ،درک حسی
کاربر را از دنیای واقعی تقویت میکند (آزوما .)1997 2،فناوی واقعیت افزوده در یک دهه اخیر به
یک موضوع محبوب در تحقیقات و پژوهش های آموزشی تبدیل شده است(آکچایر و آکچایر3،
.)2017
فناوری واقعیت افزوده به دلیل قابلیتهای خود در به دوش کشیدن عناصر هنری
چندرسانهای و همچنین عدم نیاز به تهیه سختافزارهای پیچیده و گران (بونتی ،وارناب و
کویین )2018 4،محبوبیت بیشتری یافته و پتانسیل باالیی نیز در توانمندسازی کتب درسی از
خود نشان داده است (جتر و همکاران .)2018 ،فناوری واقعیت افزوده به سان پارادایمی نوین و
بهصورت بالقوه وادی جدیدی را به محدوده برنامه درسی در آموزش عالی اضافه کرده است که
استفاده از عناصر چندرسانهای را میسر میسازد .در نگاه اول شاید چنین به نظر آید که این
پیشرفت تنها حوزه محتوایی برنامه درسی را تحت تأثیر قرار داده باشد که درواقع چنین نیست؛
بهطوریکه بررسی دقیق موضوع نشان میدهد که روشهای یاددهی -یادگیری بیشتر تحت تأثیر
قرارگرفتهاند (ماس و هاگز2020 5،؛ گوپتا و روهیل .)2017 6،با این حال ،استفاده از فناوری
واقعیت افزوده همواره با چالش های مختلفی روبرو است .در واقع ،هر فرصتی که مبتنی بر
خالقیت و نوآوری و ابتکار عمل باشد متحمل ضرر و تهدیدهایی نیز میباشد .بحث همسویی
دنیای مجازی و حقیقی در دوره های آموزشی (ویلیامز و همکاران ،)2014 7،محو کردن مرز بین
موجودیت های مجازی و واقعی و استفاده از تکنیک های تجسم پیچیده ،ایجاد یک حس واقعی
برای دانشجویان (ردوندو و همکاران ،)2012 8،محدود شدن ارتباطات با سایر افراد (مارتینز ،پرز
و پینیرو )2019 9،و آگاهی زمینهای به منظور اتخاذ یک استراتژی پایدار برای تصمیمگیری در
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مورد اینکه چه دادههایی باید در کجا قابل دسترسی و تجسم باشند (واها و همکاران)2013 1،
ازجمله تهدیدها و ضعفهای فناوری واقعیت افزوده هستند.
نکته جالبتوجه این است که تاکنون مطالعات تجربی مختلفی بهمنظور بررسی فناوری
واقعیت افزوده در راستای برنامه درسی و عناصر مختلف آن صورت پذیرفته است .در این نقش،
واقعیت افزوده به کانون مهم تحقیقات در سالهای اخیر تبدیلشده است (آکچایر و آکچایر ،
 .)2017گارزون و آکودو )2019(2که تأثیر واقعیت افزوده بر موفقیتهای یادگیری دانشجویان
را به شیوهی فرا تحلیل بر روی مقاالت از سال  2010تا  2018بررسی کرده بودند نشان دادند
که واقعیت افزوده بر یادگیری دانشجویان تأثیر دارد .جیسون کووسکا و همکاران ( )2020بیان
میکنند که فناوری واقعیت افزوده می تواند تجربه یادگیری آنها را افزایش دهد و در نتیجه
ترکیب موضوعات  STEMو هنر  ،با استفاده از قالب پیشنهادی یادگیری فعال ،می تواند
آموزش جامع تر و جذاب تری را ارائه دهد .همچنین ،فومینیخ و همکاران )2020(3در کارگروه
تدوین الگوی برنامه درسی ،برنامه جدیدی از برنامه درسی واقعیت افزوده را ارائه می دهند که
توصیه های کاری آینده را برای طراحی مواد آموزشی و ادغام واقعیت افزوده در برنامه های
درسی ارائه می دهد .عالوه بر این ،واترس و همکاران )2021(4بر اساس بازخورد مثبت اساتید و
دانشجویان در رابطه با تجربیات یادگیری بر مبنای فناوری واقعیت افزوده در دورههای برنامه
درسی ،بیان میکنند که بایستی ماژولهای اضافی برای دورههای سال دوم و ارشد برنامهریزی
شود تا نتایج تجسم سه بعدی در سطح برنامه درسی غنیتر شود .عالوه بر این ،نمونه داخلی
استفاده از این فناوری در حوزه برنامه درسی محدود به چندین بررسی در حوزه بازی وارسازی
محتوا از طریق شبیهسازی محتوا (جعفری سیسی و همکاران )1396 ،است که به ارائه اپلیکیشن
مربوطه درهمان حوزه بسنده کردهاند و به مقوالت دیگر قضیه نپرداختهاند.
از سویی دیگر پویایی و تعاملی بودن واقعیت افزوده ،به عنوان یک فرآیند پیچیده در
برنامه درسی ،نیازمند چارچوب مفهومی گسترده تری برای تحلیل آن است .این مطالعه در قالبی
چند سطحی در مورد نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهدیدات فناوری واقعیت افزوده برای برنامه
درسی آموزش عالی به منظور پذیرش راحت این نوع از فناوری ،انتشار ،و تحول آن در سطوح
برنامه درسی آموزش عالی بحث میکند .این چارچوب اجازه می دهد تا عالوه بر شناسایی ویژگی
های مختلف فناوری واقعیت افزوده برای دست اندرکاران و سیاست گذاران آموزش عالی ،به
منظور پیاده سازی این نوع فناوری در برنامه درسی آموزش عالی ،قابلیت های یک سیستم
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فناوری در نظر گرفته شود .در این راستا ،تحقیقات آکادمیک (فومینیخ و همکاران2020 ،؛
مارتینز و همکاران2019 ،؛ واترس و همکاران2021،؛ جیسون کووسکا و همکاران2020 ،؛
آکچایر و آکچایر )2017 ،از دیدگاهها ،گرایشها و سطوح مختلف به تحلیل و ارائه واقعیت افزوده
در برنامه درسی آموزش عالی می پردازند .هر چند این تحلیلها عمدتاً بر دو عنصر محتوا و روش
های تدریس تمرکز دارند .اما امکان بررسی آن از نظر دیدگاه ها  ،روندها و سطوح مختلف تجزیه
و تحلیل؛ طراحی و پیاده سازی روش های مختلف و تعامل عمومی بین دانش جویان و اعضای
هیئت علمی نیز وجود دارد .با این حال کاربرد این نوع از فناوری در سایر عناصر برنامه درسی
نادیده گرفته شده است.
بر اساس ادبیات علمی انتخاب شده در مورد واقعیت افزوده در برنامه درسی نظام آموزش
عالی ،نویسندگان با یک مطالعه کیفی و بر منبای تحلیل محتوای موضوعی ،مهمترین راهبرد
برای ورود فناوری واقعیت افزوده به آموزش عالی را در طراحی و سازماندهی برنامه درسی
مبتنی بر واقعیت افزوده می دانند .بر این اساس در همه مراحل تصمیمگیری باید این سؤال را
پرسید که کاربرد فناوری واقعیت افزوده در برنامه درسی بایستی به چه صورت انجام گیرد و
چگونه میتوان برای بهرهمندی صحیح از این فناوری در برنامه درسی تصمیمگیری کرد.
برای درک بهتر این موضوع میتوان دادههای موجود در رابطه با این فناوری را به
اطالعات تبدیل کرد و به کمک انجام تحقیقات ،به اطالعات و شناخت کاملی از این فناوری
دستیافت .همانطور که سورال )2018( 1نیز بیان میکند ،الزم است تحقیقات بیشتری در
ارتباط با فناوری واقعیت افزوده انجام گیرد .از این رو ،مطالعه حاضر با هدف شناسایی نقاط قوت،
ضعف ،فرصتها و تهدیدهای فناوری واقعیت افزوده برای برنامه درسی در نظام آموزش عالی
درصدد است با استفاده از یک تحقیق کیفی ،بینش الزم برای آگاهی سواالت زیر فراهم کند:
 )1نقاط قوت فناوری واقعیت افزوده برای برنامه درسی آموزش عالی چیست؟
 )2نقاط ضعف فناوری واقعیت افزوده برای برنامه درسی آموزش عالی چیست؟
 )3فرصتهای فناوری واقعیت افزوده برای برنامه درسی آموزش عالی چیست؟
 )4تهدیدات فناوری واقعیت افزوده برای برنامه درسی آموزش عالی چیست؟
روش پژوهش
پژوهش حاضر بر اساس روش تحقیق کیفی طراحی شده است .چنین تحقیقاتی معموالً
شامل کدگذاری سیستماتیک دادهها هستند (بالندفورد .)2013 2،در این رویکرد ضمن آن که به
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موقعیتها ،شرایط و نیازهای افراد پژوهش پاسخ داده میشود ،تالش میگردد تا تحلیلی مبتنی
بر بافت ،زمینه و وضعیت ارائه شود.
میدان پژوهش شامل متخصصان فناوریهای آموزشی ،متخصصان برنامه درسی و مدیران
باتجربه آموزش عالی دانشگاههای سراسر کشور بودند .این افراد دارای تألیفات و فعالیتهای
پژوهشی قابلتوجه در زمینه فناوریهای آموزشی و نیز سوابق مدیریتی و اجرایی در حوزه
فناوریهای آموزشی در آموزش عالی بودند .در این ارتباط 5 ،نفر از افراد شرکتکننده در
پژوهش مدیران دانشگاهی بودند که سابقه تألیف و فعالیت های پژوهشی و سوابق مدیریتی و
اجرایی در حوزه فناوری های آموزشی را داشتند 6 .نفر از شرکتکنندگان در فرایند پژوهش نیز
اعضای هیئت علمی دانشگاهها بودند که سابقه تدریس باالیی داشتند 3 .نفر از افراد شرکت
کننده نیز از متخصصان حوزه فناوری های آموزشی بودند که عالوه بر فعالیت های پژوهشی،
سابقه برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی در زمینه فناوری های آموزشی را داشتند .بدین
منظور مشارکتکنندگان به صورت هدفمند و معیار اشباع نظری انتخاب شدند؛ بدین گونه که
مصاحبهها تا جایی پیش رفت که محقق به اشباع نظری رسید .از این رو با توجه به اشباع
نظری 14،نفر از متخصصان فناوریهای آموزشی ،متخصصان برنامه درسی و مدیران باتجربه
آموزش عالی در این پژوهش شرکت داده شدند (جدول .)1
جدول  -1اطالعات جمعیت شناختی مشارکت کنندگان

متغیرها
سابقه

جنسیت
مدت زمان
مصاحبه

تعداد
5-10

5

11-20

7

بیشتر از  20سال

2

زن

5

مرد

9

 10-25دقیقه

3

 25-40دقیقه

7

بیشتر از  45دقیقه

4

از روش مصاحبه نیمه ساختاریافته به عنوان یک روش پژوهشی جهت شناسایی
مؤلفههای مربوط به اثرات فناوری واقعیت افزوده برای برنامه درسی آموزش عالی استفاده شد.
برای اطمینان از دادهها مصاحبههای به صورت دیجیتال و با استفاده از ضبط صوت صورت
گرفت .سپس محققان شرکت کنندگان را در یک مصاحبه یک به یک به بحث در مورد مسائل
مربوط به سوال پژوهش یا با پرسیدن سواالت باز تشویق کردند .در گام اول نقاط قوت فناوری و
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ضعف فناوری واقعیت افزوده برای برنامه درسی آموزش عالی مورد بررسی قرار گرفت و در ادامه
فرصتهای و تهدیدهایی که فناوری واقعیت افزوده در برنامه درسی آموزش میتواند داشته باشد
مورد بحث قرار گرفت.
دادههای به دست آمده در طی مصاحبههای نیمه ساختاریافته با استفاده از روش تحلیل
مضمون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .بدین منظور پژوهشگر برای تجزیه و تحلیل داده ها با
استفاده از روش تحلیل مضمون ابتدا سعی کرد یک نمای کلی از همه داده هایی که جمع اوری
شده دریافت کند که شامل ضبط صدا و رونویسی صدا ،خواندن و متن و یاداشت برداری اولیه
بود .در مرحله بعد ،دادههای حاصل بهصورت سطر به سطر مورد مطالعه و کدگذاری قرار گرفتند.
بعدا ،به بررسی کدهای شکل گرفته شده پرداخته شد و الگوهای موجود در آنها شناسایی شدند.
در مرحله بعد ،هر یک از کدها را نامگذاری و تعریف شدند .نامگذاری موضوعات شامل ارائه یک
نام مختصر و درک برای هر موضوع است .در نهایت  ،به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شد .به
طور کلی ،برای تجزیه و تحلیل داده ها ،مراحل گام به گام با رونویسی و آشنایی با داده ها آغاز
شد .پس از رونویسی و صحت داده ها  ،متن ها چندین بار خوانده شد و ایده های اولیه مشخص
گردید .ایده های اولیه برای ایجاد کدهای اولیه مورد استفاده قرار گرفت که سپس در موضوعات
بالقوه گردآوری شد .همه کدهای حفظ شده نامگذاری شدند و کدهای مربوط به موضوع پژوهش
ارائه شد .همچنین ،به منظور اطمینان از کیفیت داده ها و بر اساس داده های صاحب نظران و
متخصصان ،پیش نویس نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهدیدات فناوری واقعیت افزوده تهیه شد و
به دو نفر از متخصصان شرکت کننده در پژوهش ارائه شد .این نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و
تهدیدات بر اساس پیشنهادات جزئی ارائه شده توسط متخصصان خبره که نقاط قوت ،ضعف،
فرصتها و تهدیدات فناوری واقعیت افزوده را تأیید کردند ،تجدید نظر شد.
یافتههای پژوهش
دیدگاه متخصصان درباره نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهدیدهای فناوری واقعیت افزوده
برای برنامه درسی آموزش عالی
سؤال اول :نقاط قوت فناوری واقعیت افزوده برای برنامه درسی آموزش عالی چیست؟
بر اساس یافتههای جدول شماره  ،2مهمترین نقاط قوت ازنظر مصاحبهشوندگان مربوط
به غوطه ور شدن و شبیه سازی در محیط یادگیری ،تنوع و انعطاف در برنامه درسی و تجسم
پدیده ها و رویدادهای آموزشی است.
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جدول  -2چارچوب کدگذاری نقاط قوت فناوری واقعیت افزوده

مقوله
کلی

مقولهها

مفاهیم
بهروز کردن دانش و مهارتها
عمقبخشی در فرایند یادگیری

نقاط قوت فناوری واقعیت افزوده

افزایش یادگیری خود راهبر
غوطه ور شدن و شبیه سازی در محیط
یادگیری

یادگیری در هر زمان و مکان
تحریک یادگیرنده
افزایش سطح اشتیاق
بازی وارسازی
متناسب بودن سرعت عمل یادگیری
زمینهسازی ایجاد چرخه بازخورد

تنوع و انعطاف در برنامه درسی

انعطافپذیر نمودن تجربهآموزشی برای فراگیران
زمینهسازی پرورش حس خالقیت
درک و فهم نتایج آزمایشها

تجسم پدیده ها و رویدادهای آموزشی

ملموس و عینی بودن مفاهیم
درک از طریق قابلیت تجسم
تجربه پدیدههای غیرممکن

همانطور که در جدول  2مشاهده میشود نقطه قوت فناوری واقعیت افزوده برای برنامه
درسی آموزش عالی در قالب سه مقوله «غوطه ور شدن و شبیه سازی در محیط یادگیری»،
«تنوع و انعطاف در برنامه درسی» و « تجسم پدیده ها و رویدادهای آموزشی» گروهبندیشدهاند.
در ادامه هر یک از این مقولهها در قالب نقاط قوت فناوری واقعیت افزوده در برنامه درسی
آموزش عالی تبیین شدهاند.
« غوطه ور شدن و شبیه سازی در محیط یادگیری »
مقوله درگیری در یادگیری ،بهروز کردن دانش و مهارتها ،یادگیری در هر زمان و مکان
و فراگیرمحوری و نیز متناسب بودن یادگیری برای هر فرد متناسب با موقعیت فرد اشاره میکند.
در همین رابطه گارزون و آکودو ( )2019در ارتباط با این مقوله بیان میکنند که فناوری واقعیت
افزوده باعث بهبود یادگیری دانشجویان میشود و از دستاوردهای یادگیری دانشجویان حمایت
میکند .دراینارتباط یکی از مدیران باتجربه بیان میکند که:
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«دانشجویان در این نوع از یادگیری دارای اختیار در انجام تکالیف در زمان دلخواه خود و
نیز در بازه زمانی گستردهتر هستند و هر فردی مسئول یادگیری خود بوده و هدف یادگیری خود
را تعیین مینماید»(م .)12
1
دی سریو ،ایبانز و کلوس ( )2013بیان میکنند تحقیقات در حوزه فناوری واقعیت
افزوده به درجهای از پختگی و بلوغ رسیدهاند که اهمیت بسیار باالی این فناوری را در افزایش
سطح اشتیاق و انگیزه دانش آموزان برای شرکت درروند آموزش را غیرقابلانکار میدانند .در این
رابطه یکی از خبرگان متخصص در این حوزه توضیح میدهد که:
«واقعیت افزوده از طریق تصاویر و فیلمها که یادگیری یادگیرنده رو تحریک میکند و از
این لحاظ میتواند بسیار مفید واقع شود» (م .)6
«انگیزه دانشجویان در مشارکت و میزان مشارکت آنها در این فرایند منعکس میشود
که آنها معمو ًال تمایل بیشتری به کاردارند .آنها میخواهند پروژهها را به پایان برسانند تا نتیجه
کار ببینند و از خود خالقیت و ابتکار عمل نشان میدهند» (م .)2
«تنوع و انعطاف در برنامه درسی»
تحوالت فزاینده در ابعاد گوناگون جامعه و گسترش فناوری اطالعات و ارتباطات؛ بازنگری
و تغییر در برنامههای درسی را ضروری مینماید .احمدی ( )1382بیان میکند که برنامه درسی
نظام آموزشی باید از انتقال صرف معلومات به سمت رشد تواناییهای مختلف دانشجو برای
زندگی بهتر در جامعه حرکت نموده ،قدرت خالقیت و نوآوری را تقویت و فرصتهای یادگیری را
توسعه دهد .یکی از خبرگان متخصص در این رابطه بیان میکند که:
«بهمنظور اینکه برنامه درسی از حالت سنتی خارج شود و به دانشجویان و معلمان در
خلق دانش ،پرورش حس خالقیت و ارائه بازخورد و نیز نوآوری کمک کند ،الزم است که به
سمت فناوریهای نوین و ازجمله واقعیت افزوده حرکت کند که نتیجه آن پویایی و توسعه برنامه
درسی است» (م .)9
«تجسم پدیده ها و رویدادهای آموزشی »
تا چندی پیش ،تنها راه آموزش در بخش سالمت ،پیوستن به کادر درمانی بیمارستان
بود .امروزه ،این امکان وجود دارد که در جراحیها و دیگر اقدامات درمانی نقش داشته باشیم تا
بدون صدمه به دیگران ،تجارب ارزشمندی از طریق تجسم پدیده ها کسب کنیم .یکی از
متخصصان فناوری آموزشی در این رابطه بیان میکند که:
« این فناوری ازآنجاکه چیزی شبیه به واقعیت زندگی را برای ما فراهم میکند ،میتوان
بعضی از بیماریها را که درباره آن صحبت میشود مشاوره و مشاهده کرد و یک تجربه غنی و
معنادار را برای دانشجویان فراهم کرد» (م .)5
Di Serio, Ibáñez & Kloos

1
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«واقعیت افزوده ،دانشآموزان و دانشجویان را ترغیب میکند که وقت بیشتری را صرف
آموزش کنند و با آن بیشتر سروکله بزنند .از این راه ،تمرینات آموزشی یا پرورشی بهتر انجام
میشود و تأثیر آموزش افزایش مییابد» (م .)2
آروانیتز و همکاران )2007(1در ارتباط با ادراک مفاهیم انتزاعی توسط فناوری واقعیت
افزوده بیان میکنند که این فناوری امکان بصری ساختن مفاهیم انتزاعی توسط فراگیران را
فراهم میکند و میتواند آنها را بهسوی دنیای ناشناختهای حرکت و مفاهیم انتزاعی را برای
آنها قابلدرک کند که قبل از آن امکان آن فراهم نبود .در همین رابطه یکی از اساتید در ارتباط
با مصورسازی مفاهیم انتزاعی اینطور توضیح میدهد که:
«اصلیترین شکل استفاده از واقعیت افزوده در کالسِ درس ،همراه با کتابهای درسی
است .یک سری توضیحات فوقالعاده به صفحات کتابهای درسیمان اضافه میشود که در قالب
متنها یا تصاویر به این صفحات لینک میشوند .این شکل از واقعیت افزوده خیلی آسان و ساده
است و متنها یا تصاویری را به کتابها اضافه میکند که نیازی به کار گرافیکی زیادی ندارد( ».م
.)8
سؤال دوم :نقاط ضعف فناوری واقعیت افزوده برای برنامه درسی آموزش عالی چیست؟
بر اساس یافتههای جدول شماره  ،3مهمترین نقاط ضعف ازنظر مصاحبهشوندگان مربوط
به نادیده گرفتن تعامالت بین فردی ،ناتوانی در دستکاری تعاملی محیط طراحی شده و عدم
نظارت و کنترل بر فعالیت های یادگیری است.
جدول  -3چارچوب کدگذاری نقاط ضعف فناوری واقعیت افزوده

مقوله
کلی

مقولهها

کدهای باز (مفاهیم)

نقاط ضعف فناوری واقعیت افزوده

محدود شدن ارتباطات همکالسیها
محدود شدن ارتباط بین معلم  -یادگیرنده
نادیده گرفتن تعامالت بین فردی

کمرنگ شدن نقش مهارتهای اجتماعی در
فضای آموزشی
محدودیت بسترهای اجتماعی در فضای آموزشی
محدودیتهای فیزیکی

ناتوانی در دستکاری تعاملی محیط
طراحی شده

کاهش تعامالت چهره به چهره
عدم کنترل فرایند آموزش
کمرنگ شدن نقش معلمان

Arvanitis et al
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مقوله
کلی

مقولهها

کدهای باز (مفاهیم)
کمرنگ شدن نقش بازخورد

عدم نظارت و کنترل بر فعالیت های
یادگیری

دادن بیشازحد اختیار به فراگیران
امکان وجود مشکل خود انضباطی
امکان خارج شدن از زندگی واقعی

همانطور که در جدول  3مشاهده میشود نقطهضعف فناوری واقعیت افزوده برای برنامه
درسی آموزش عالی در قالب سه مقوله « نادیده گرفتن تعامالت بین فردی»« ،ناتوانی در
دستکاری تعاملی محیط طراحی شده» و «عدم نظارت و کنترل بر فعالیت های یادگیری»
گروهبندیشدهاند .در ادامه هر یک از این مقولهها در قالب نقاط ضعف فناوری واقعیت افزوده در
برنامه درسی آموزش عالی تبیین شدهاند.
« نادیده گرفتن تعامالت بین فردی»
مارتینز و همکاران ( )2019بیان میکنند که یادگیری بر پایه واقعیت افزوده به علت
اینکه تا حد زیادی سرگرمکننده و جذاب است از یکسو میتواند یادگیرندگان را تشویق به
یادگیری کند اما از سویی دیگر میتواند دانشجویان را منزوی کرده و ارتباطات بین همساالن را
کاهش دهد .آنها بیان میکنند که دلیل این امر این است که نسبت باالی دانشجویان در هر
کالس مانع از توسعه کارهای مشترک میشود و درگیری اندک معلمان و مدرسان با دانشجویان
اجرای پروژههای مشترک را کند میکند .دراینارتباط یکی از متخصصان فناوری آموزشی بیان
میکند که:
«استفاده زیاد از این فناوری میتواند دانشجویان را منزوی و روی مهارتهای
اجتماعیشان در برخورد با دیگر افراد تأثیر بگذارند»(م .)4
« ناتوانی در دستکاری تعاملی محیط طراحی شده»
در این نوع از فناوریها ،با توجه به اینکه دروس بهصورت آنالین ارائه میشوند ،امکان
حضور فیزیکی و تعامل چهره به چهره که بیشترین تأثیر را در آموزش دارند یافت نمیشود .به
همین منظور ،بهتر است بهجای استفاده از این فناوریها در تمامروز ،تنها گاهی از آنها در
تجارب آموزشی استفاده شود .یکی از خبرگان متخصص در این رابطه بیان میکند که:
«بسیار میگویند چه دلیلی دارد که فکر کنیم آموزش فقط باید حضوری و در کالس
باشد .اضافه شدن فیلمهای ویدئویی ،انیمشینها ،کلیپها و افزایش کتابهای موجود ،آموزش
مستقل و بینیاز از کالس را رایج کرده است و این خود مشکل اساسی است؛ زیرابه نظر من
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تعامل و کنش و واکنش استادان و دانشجویان است که به آموزش معنای حقیقی میدهد» (م
.)5
فناوری واقعیت افزوده ازآنجاکه یادگیری خود راهبر را تقویت و بر فرایند غیرحضوری
دانش آموزان و دانشجویان تأکید دارد نمیتواند دارای ساختار مشخصی در زمینه یادگیری باشد.
در این رابطه یکی از متخصصان برنامه درسی در این حوزه توضیح میدهد که:
«در این روش مدرسان حداقل تا حدودی کنترل خود را روی فرایند آموزش از دست
خواهد داد .همچنین در ارزشیابیها به خاطر تعداد زیاد فراگیران و فرصت اندک اساتید ،امکان
بازخورد کامل از سوی استاد برای فراگیر میسر نیست» (م .)9
«عدم نظارت و کنترل بر فعالیت های یادگیری»
فناوریهای نوین اساتید را قادر میسازد تا دانش خود را با محصالن خویش سریعتر و
کاراتر به اشتراک بگذارند .اگرچه ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی هرروز هوشمندتر میشوند و
این خطر وجود دارد که مدرسان احساس کنند مجبور به انجام کاری هستند .البته این مشکل
مربوط به حاال نیست ولی اینگونه از فناوریها بهسرعت رو به رشد هستند و این مشکل ممکن
است بهزودی اتفاق بیافتد .یکی از مدیران باتجربه در این رابطه بیان میکند که:
«دانشجویان امروزه با استفاده از فناوریهای واقعیت افزوده مطالب را سریعتر یاد
میگیرند و همچنین اطالعات بیشتری را دریافت کرده و به خاطر میسپارند .با چنین فراوانی
مواد آموزشی ،مهم است که زمان کافی برای ارتباطات مستقیم زندگی واقعی باقی بگذاریم و
اساتید بایستی با آگاهی از این مسئله توجه خاصی به این مسئله داشته باشند و فرایند یادگیری
را مداوم تحت کنترل خود درآورند» (م .)7
سؤال سوم :فرصتهای فناوری واقعیت افزوده برای برنامه درسی آموزش عالی چیست؟
بر اساس یافتههای جدول شماره  ،4مهمترین فرصتهای فناوری واقعیت افزوده برای
برنامه درسی آموزش عالی ازنظر مصاحبهشوندگان مربوط به نوآوری و ابتکار در حوزه برنامه
درسی ،کاربست حوزههای عملی دانش برنامه درسی و تقویت دانش علمی در حوزه برنامه درسی
است.
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جدول  -4چارچوب کدگذاری فرصتهای فناوری واقعیت افزوده

مقوله
کلی

مقولهها

کدهای باز (مفاهیم)
تقویت شایستگیهای دیجیتالی در معلمان و دانشجویان

فرصتهای فناوری واقعیت افزوده

نوآوری و ابتکار در حوزه برنامه
درسی

کاربست حوزههای عملی دانش
برنامه درسی

تقویت فرهنگ نوآورانه
فعال کردن خالقیت در ارتباط با طراحی فعالیتهای
انگیزشی
دور شدن از آموزشهای نظری و کاریکاتوری
آموزش در محیطی واقعی
مهارتآموزی در محیط آموزشی
بهروز کردن دانش مطابق با پیشرفتهای جامعه دیجیتال
ارتقا منابع علمی – آموزشی معلمان و دانشجویان

دانشافزایی ذینفعان برنامه
درسی

توسعه روشهای فعاالنه یادگیری در کالس درس
کشف ظرفیتهای علمی واقعیت افزوده در سطوح
مختلف تحصیلی
درک حقایق و پدیدههای علمی انتزاعی توسط
دانشجویان

همانطور که در جدول  4مشاهده میشود فرصتهای فناوری واقعیت افزوده برای برنامه
درسی آموزش عالی در قالب سه مقوله «نوآوری و ابتکار در حوزه برنامه درسی»« ،کاربست
حوزههای عملی دانش برنامه درسی» و «تقویت دانش علمی در حوزه برنامه درسی»
گروهبندیشدهاند .در ادامه هر یک از این مقولهها در قالب فرصتهای فناوری واقعیت افزوده در
برنامه درسی آموزش عالی تبیین شدهاند.
«نوآوری و ابتکار در حوزه برنامه درسی»
مارتینز و همکاران ( )2019بیان میکنند که یک برنامه درسی نوآورانه پروژههای علمی
را از طریق فناوری اطالعات و ارتباطات ترویج میکند و از واقعیت افزوده بهمنظور خدمت به
یادگیری علمی استفاده میکند .دراینارتباط یکی از متخصصان برنامه درسی بیان میکند که:
«واقعیت افزوده میتواند معلمان را وادارد تا قبل از اینکه بخواهند از این فناوری استفاده
کنند بایستی در زمینه استفاده از فناوریهای دیجیتالی آگاهی کامل داشته باشند تا بتوانند از
آن استفاده کنند؛ بنابراین الزمه که معلمان و دانشجویان دانش قبلی نسبت به این امر داشته
باشند»(م .)13
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«کاربست حوزههای عملی دانش برنامه درسی»
از طریق ارائه فناوری واقعیت افزوده در حوزه آموزش عالی ،انتقال دانش صورت
نمیگیرد ،بلکه نوعی دانش علمی در فراگیران شکل میگیرد که تا آخر عمر همواره با آنها
میماند و با خود به همراه خواهند داشت .بروندادهای حاصل از کاربست حوزههای علمی دانش
برنامه درسی از طریق واقعیت افزوده فراگیرانی خواهند بود که از خصوصیات قابلیت استخدام
برخوردارند و دارای خالقیت و انعطاف پذیری هستند .یکی از خبرگان متخصص در این رابطه
بیان میکند که:
«واقعیت افزوده تا حدود زیادی ابعاد آموزشهای نظری را کاهش میدهد و محیط
واقعیتر برای آموزش فراهم میکند .با استفاده از این فناوریها میتوان دورههای الزم را برای
دانشجویان جهت ورود به بازار کار فراهم کرد» (م .)8
«دانشافزایی ذینفعان برنامه درسی»
فناوری واقعیت افزوده یک فرصت ایدئال بهمنظور کسب دانش جدید است که خالقیت
دانشجویان و معلمان را برای اجرای روشهای یادگیری فعال بهمنظور تسهیل پروژهها فعال
میکند و باعث می شود تا عالقه دانشجویان به مطالب علمی افزایش پیدا کند .در این رابطه یکی
از خبرگان متخصص در این حوزه توضیح میدهد که:
«با نزدیکتر کردن دانشجویان به محیط طبیعی ،نگرشهای مثبت به علم را در آنان
تقویت خواهیم کرد و این عامل باعث میشود که آنها پرسوجو در مورد فرایندهای طبیعی را
دنبال و از طریق آموختن و کشف حقایق ،طعم و مزهی علم را بچشانند» (م .)1
سؤال چهارم :تهدیدات فناوری واقعیت افزوده برای برنامه درسی آموزش عالی چیست؟
بر اساس یافتههای جدول شماره  ،5مهمترین تهدیدات فناوری واقعیت افزوده برای
برنامه درسی آموزش عالی ازنظر مصاحبهشوندگان مربوط به وابستگی به فناوری ،خطرات
خارجی و کمرنگ شدن رسالت مدرسان است.
جدول شماره  :5چارچوب کدگذاری تهدیدهای فناوری واقعیت افزوده

مقوله
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جذابیت و سرگرمی بیشازحد فناوری
وابستگی به فناوری

تلفیق واقعیت با حقیقت
محافظت از دادهها

افزوده

تهدیدهای فناوری واقعیت

کلی

مقولهها

کدهای باز (مفاهیم)

مستثنی کردن افراد و گروههای فاقد فناوری
خطرات خارجی

امکان کارایی باال در نظام آموزشی بدون اتصال به
اینترنت
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مقوله
کلی

مقولهها

کدهای باز (مفاهیم)
عدم چابکی برنامه درسی آموزش عالی در جذب
فناوریهای نوین
عدم کاربرد واقعیت افزوده برای تمام دروس
احساس اتالف وقت با دور کردن از تدریس سنتی

کمرنگ شدن رسالت مدرسان

از خارج کردن دیسیپلین روشهای یاددهی  -یادگیری
کمرنگ شدن فرهنگ و روش استاد -شاگردی

همانطور که در جدول  5مشاهده میشود تهدیدهایهای فناوری واقعیت افزوده برای
برنامه درسی آموزش عالی در قالب سه مقوله «وابستگی به فناوری»« ،خطرات خارجی» و
«کمرنگ شدن رسالت مدرسان» گروهبندیشدهاند .در ادامه هر یک از این مقولهها در قالب
تهدیدهای فناوری واقعیت افزوده در برنامه درسی آموزش عالی تبیین شدهاند.
«وابستگی به فناوری»
النگ و سیتلر )2012(1بیان می کنند که استفاده از فناوری واقعیت افزوده در برنامههای
فنی و تکنیکال برای تجسم روابط بسیار پیچیده ،وابستگی شدیدی به فناوری ایجاد میکند .در
همین رابطه ،یکی از خبرگان متخصص در این حوزه توضیح میدهد که:
«یک فرد ممکن است در زمان برخورد با شبکهها و فناوریهای نوین به علت جذابیت و
سرگرمی که این فناوری ها دارند ،اختیار خود را از دست بدهد و ضمن وابسته شدن به این نوع
فناوریها و شبکهها بهمرورزمان یک سری دادهها را در اختیار دیگران قرار دهد که بایستی
محرمانه بمانند» (م .)7
«خطرات خارجی»
امروزه ممکن است به دلیل پیامهای تبلیغاتی یا هرزنامهها که برای کاربران ارسال
می شود ،استفاده از فناوری واقعیت افزوده یک تهدید بالقوه برای دانشجویان بهمنظور به انحراف
کشیدن آنان به مباحث غیرعلمی و نامرتبط با موضوع موردبررسی است و در این راستا
برنامههای درسی سنتی بیشتر میتوانند مفید واقع شوند .در این رابطه یکی از متخصصان
فناوری آموزشی توضیح میدهد که:
«امروزه سوءاستفاده از ابزارهای الکترونیکی با توجه به هزینه اندک بهعنوان یک روش
تبلیغاتی مورداستفاده قرار میگیرد و هر راه ارتباطی که شما بهصورت ناخواسته با آن مواجه

Lang & Sittler
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میشوید تا بهاجبار از محصول یا خبر یا خدماتی آگاهی پیدا کنید میتواند یک عامل بالقوه در
عدم استفاده از فناوریها باشد» (م .)3
«کمرنگ شدن رسالت مدرسان»
امروزه فناوریهای نوین سبب شدهاند که اساتید و مدرسان احساس سرخوردگی نسبت
به رسالت خود یعنی تدریس و یادگیری داشته باشد و احساس کنند که رسالت آنها در انجام
آموزش و تدریس به خطر افتاده است .در این رابطه یکی از متخصصان برنامه درسی توضیح
میدهد که:
«یکی از تهدیدات این است که دانشجویان معموالً بیشتر از استاد از فناوریهای نوین
استفاده میکنند و این طبیعی است زیرا در یک جامعه دیجیتالی متولدشدهاند و باعث به زیر
سؤال رفتن مرجعیت علمی یک استاد میشود .همچنین آنها ممکن است آمادگی الزم را برای
تدریس در این دورهها نداشته باشند» (م .)4
بحث و نتیجهگیری
این روزها با حرکت زندگی کاری و شخصی افراد به سمت دیجیتالی شدن ،پیشرفت نظام
آموزشی از مدرسهی ابتدایی تا دورههای تخصصی و حرفهای در دانشگاهها ،حرکت به سمت
محیطهای دیجیتالی منطقی به نظر میرسد .در این راستا تأثیر فناوری واقعیت افزوده در
کالسهای درسی چشمگیر است (جتر و همکاران .)2018 ،امروزه محیطهای آموزشی ،تجربیات
تأثیرگذاری را در اختیار کودکان ،نوجوانان و بزرگساالن قرار میدهند که باعث میشود افراد از
روند یادگیری لذت ببرند .عالوه بر این ،واقعیت افزوده میتواند به دانش آموزان خاص برای غلبه
بر موانع زبانی و تطبیق زبان آموزان بصری کمک کنند (گریتسیک ،گروندزال و بیلنکیج1،
 .)2015با توجه به هزینههای کم چنین فناوریهایی (بونتی و همکاران ،)2018 ،این فنّاوریها
برای معلمان بهمنظور دستیابی به اهداف آموزشی اغلب در دسترس هستند .استفاده از فناوری
واقعیت افزوده در برنامه درسی آموزش عالی از یکسو با افزایش انگیزه و مشارکت دانشجویان در
فعالیتهای علمی (ایبانز ،و همکاران )2014 2،همراه است و از سویی دیگر زمینه کاربرد عملی
دانش برنامه درسی را در عمل فراهم میکند و از این طریق خالقیت و نوآوری را در برنامه درسی
(مارتینز و همکاران )2019 ،گسترش میدهد .این فناوری با انعکاس تصاویر در متن و محتوای
درسی (آروانیتز و همکاران )2007 ،فرایند یادگیری در کالس درس را با عمقبخشی بیشتر
همراه می کند و از این طریق به یادگیری و تجربیاتی که در کالس درس معلمان و دانشجویان
کسب میکنند کیفیت میبخشند (گوپتا و روهیل.)2017 ،
Hrytsyk, Grondzal, & Bilenkyj
Ibáñez et al
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از سویی دیگر هر فرصتی که مبتنی بر خالقیت و نوآوری و ابتکار عمل باشد متحمل
ضرر و تهدیدهایی نیز میباشد .محدود شدن ارتباطات با سایر افراد (مارتینز و همکاران)2019 ،؛
وابستگی شدید به فناوریها؛ پیامهای تبلیغاتی یا هرزنامهها (النگ و سیتلر  )2012 ،ازجمله
تهدیدها و ضعفها ی فناوری واقعیت افزوده در برنامه درسی آموزش عالی هستند .همچنین این
عقیده نیز مطرح است که بسط تدریج فناوریهای نوین در فضای آموزشی رسالت و اعتبار معلم
را خدشهدار کند و جایگاه معلمان بهتدریج دچار افول شود؛ به طور کلی ،استفاده از فناوری
واقعیت افزوده در کالسهای درس عالوه بر اینکه ممکن است با نقاط قوت و فرصتهایی همراه
باشد درعین حال ،تهدیدهایی نیز برای برنامه درسی ،رسالت و اعتبار معلمان ،سازماندهی
آموزش و ف رایند ارزشیابی داشته باشد .به عنوان مثال ،محدودیت های سازمانی که در نتیجه
تحمیل برنامه درسی در یک بازه زمانی مشخص وجود دارد ،ممکن است موجب کاستی در
اجرای فناوری واقعیت افزوده شود (وو و همکاران .)2013 1،همچنین ممکن است برنامههای
فناوری واقعیت افزوده قادر به تطبیق استراتژی تدریس کارآمد برای افراد با درآمد باال و
همچنین کم در آمد نباشد (رادو.)2012 2،
بررسی نتایج تحقیقات پیشین نیز نشان میدهد که در حوزه برنامه درسی آموزش عالی
بر مبنای فناوری آموزشی چندان مطالعات مفیدی صورت نگرفته است؛ اما مطالعات گستردهای
در خارج از کشور بر روی فناوری واقعیت افزوده و مخصوصاً درزمینهی آموزش صورت گرفته
است و میتواند پایهای بنیادی و نظری برای انجام تحقیقات داخلی در این زمینه باشد .در این
رابطه مارتینز و همکاران ( )2019در پژوهشی که در ارتباط با آموزش فناوری واقعیت افزوده در
آموزش علوم ابتدایی انجام دادند بیان میکنند که این فناوری میتواند شایستگیهای دانش
آموزان را افزایش و انگیزه آنها را به سمت علم سوق دهد و همکاری را تقویت و محیط کالسی
را فراهم می کند که منجر به تحقیق و همکاری مشترک میشود .تحقیقات بیشتر نشان میدهند
که استفاده از واقعیت افزوده در کالس درس فرصتهای یادگیری عمیقتر و نیز تجربه یادگیری
متفاوت و موثر را نشان داده است (ماس و هاگز2020 ،؛ سیراکایا و آلسانجاک سیراکایا.)2020 3،
عالوه بر این ،استفاده از یک سیستم واقعیت افزوده بر نگرشهای یادگیری دانشجویان تاثیر دارد
(جری و آرون )2010 4،و انگیزه الزم به منظور یادگیری را ایجاد و منجر به عملکرد بهتر
یادگیری میشود .واقعیت افزوده همچنین میتواند بهمنظور افزایش کارهای گروهی مورداستفاده
قرار گیرد (کسیم و اوزارسالن.)2012 5،
1
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از سویی دیگر ،در طراحی برنامه درسی آموزش عالی ،هدف ایجاد موثرترین محیط
یادگیری برای دانشجویان است .واقعیت افزوده به عنوان یک فناوری پتانسیل بسیار باالیی دارد
که وقتی برنامه ریزی شود ،می تواند در انتقال دانش موثر باشد ،باعث می شود چیزها جا بیفتد و
وقتی در آموزش و توسعه برنامه درسی استفاده می شود ،جایگاه مناسبی دارد(بوور و همکاران1،
 .)2014استفاده از واقعیت افزوده در برنامه درسی و آموزش امروز در موضوعات مختلف ،انواع
مختلف دروس و فعالیتهای تعاملی مورد استفاده قرار می گیرد .همه این موارد در حال حاضر به
دانش آموزان این امکان را می دهد که از طریق روشی جذاب و گیرا باعث افزایش عالقه به
یادگیری مبحث و دروس و فعالیت های خود شوند.
به طور کلی میتوان گفت که فناوری واقعیت افزوده عالوه بر اینکه فرصتهایی چون
نوآوری و ابتکار در حوزه برنامه درسی ،کاربست حوزههای عملی دانش برنامه درسی و تقویت
دانش علمی در حوزه برنامه درسی را برای آموزش بهتر فراهم میکند و مهارتهای فراگیران را
بهصورت چندگانه تقویت میکند ،توأم با چالشهایی چون وابستگی به فناوری ،خطرات خارجی
و کمرنگ شدن رسالت مدرسان را به همراه دارند که باید با نگاهی جامع و مدبرانه مدیریت شود.
برخورد با این چالشها و تهدیدات امری اجتنابناپذیر است و یکی از عوامل به وجود آمدن
چالشها نبود آگاهی صحیح و درست و استفاده نامناسب میباشد .البته همانطور که سورال
( )2018در مطالعها ی در ارتباط با ادراک دانشجویان از واقعیت افزوده بیان میکند ،الزم است
تحقیقات بیشتری در ارتباط با فناوری واقعیت افزوده انجام گیرد و با بررسی و مطالعه عوامل و
زمینههای فناوری واقعیت افزوده ،زمینه تبدیل این چالشها را به فرصتها فراهم آورد.

Bower
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شکل  :1فناوری واقعیت افزوده در برنامه درسی آموزش عالی

شناسایی چالشها و فرصتهای فناوری واقعیت افزوده برای برنامه درسی آموزش عالی
به مدیران ارشد و مسئوالن آموزش عالی کمک می کند تا از نتایج این پژوهش در تهیه و تغییر
برنامه درسی و تسهیل سازنده و پویا این نوآوریها در سطوح مختلف تحصیلی استفاده کنند.
بدین ترتیب فناوری واقعیت افزوده میتواند با تغییر محیط استراتژیک آموزش عالی بر بسترها و
زمینههای آموزش تأثیر بگذارد و فرصتها و تهدیدهای نوینی را در برابر آموزش عالی قرار دهد
که آموزش عالی با تلفیق فناوری های نوین زمینه استفاده سازنده از این نوع فناوریها را میسر
سازد .بر این اساس ،ازآنجاکه نگرانیهای قبلی درباره چالشهای آموزشی و همچنین نقاط قوت و
ضعف این فناوری مطرحشده است (کامبرا ،کاردوسو و ماتیوس)2015 1،؛ اکتشاف در مورد
چالشهای تدریس و همچنین نقاط قوت و ضعف در این زمینه ،مالحظات ارزشمندی برای
تحقیقات آینده است .عالوه بر این ،میتوان به بررسی نقش و جایگاه فناوری واقعیت افزوده در
مشاهده و درمان بیماریهای واگیردار امروزه پرداخت .از سویی دیگر تحقیقات بیشتر ممکن
است نشان دهد که آیا دانشجویان و معلمان در برنامه درسی آموزش عالی آمادگی اجرای چنین
برنامههایی رادارند یا خیر.
Coimbra, Cardoso & Mateus
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فرصت ها و چالش های فوق ،به همراه موارد کلی و جزیی دیگری که قابل طرح هستند،
گویای آن اند که پیش از آنکه جریان تغییرات نهاد آموزش عالی را به دنبال خود بکشاند ،باید به
این مسائل اندیشید و برای آنها راهکاری پیدا کرد .در این راستا تالش شد از دیدگاه ها و ایده
های این صاحب نظران برای طرح استراتژی های پیش روی آموزش عالی استفاده شود .این
استراتژی ها اگر چه جنبه های متفاوتی دارند ،اما یک استراتژی اقتضایی (رقابتی) می تواند
دانشگاه ها را ملزم کند تا منابع خود را به سمت روش های یادگیری جذاب ،سرمایه گذاری در
حوزه یادگیری الکترونیکی و تحقیق و توسعه سوق دهند .دلیل اتخاذ چنین استراتژی این است
که با توجه به شیوع گسترده ویروس کرونا ،نیاز به ایجاد و توسعه زیرساخت های الکترونیکی و
فناورانه به خصوص در طول دو سال اخیر به یک ضرورت در جهت استفاده از فناوری های نوین
در نظام آموزش عالی تبدیل شده است .همچنین امروزه مراکز رشد و فناوری در دانشگاه ها از
طریق ارتباط فزاینده با واحدهای دانش بنیان ،فضاها و خدمات پشتیبانی مناسبی جهت استقرار
واحدهای فناور را فراهم می آورند که این امر میتواند به سازگاری و توانمندی دانشگاه ها به
منظور کاهش عوامل و تهدیدات کمک کند .در راستای این راهبرد ،دانشگاه ها در موقعیتی قرار
دارند تا بتواند با بهرهگیری از توانمندیها ،تهدیدها را به حداقل برسانند .بر این اساس و با توجه
به نتایج پژوهش و دیدگاه متخصصان و مدیران دانشگاهی مشارکت کننده در پژوهش،
راهبردهای اقتضایی نظام آموزش عالی به منظور کاربرد واقعیت افزوده برای برنامه درسی آموزش
عالی بدین صورت خواهد بود که:
 )1بازنگری در سیاست ها :یکی از استراتژی های انطباقی که به کاربرد واقعیت افزوده در
برنامه درسی کمک میکند ،بازبینی سیاست های کالن آموزش عالی است .استفاده،
کاربرد و پیاده سازی فناوری واقعیت افزوده در عمل نیازمند ایجاد خط مشی و
سیاست گذاری در مورد نوع دستگاه های قابل قبول در کالس درس است .امروزه اکثر
دانشجویان از دستگاه های هوشمند برخوردار هستند؛ اما به دلیل سیاست هایی که
توسط وزارت علوم اتخاذ شده است ،دانشجویان قادر به استفاده از آنها نیستند .علت
این امر تا حدودی به جلوگیری از سوء استفاده دانشجویان از دستگاه های هوشمند
(پدیدههای منفی مانند زورگویی سایبری ،سرگرمی ،استفاده از رسانههای اجتماعی و
غیره) در سطح کالس درس بر میگردد .از این رو ،آنچه مورد نیاز است ،داشتن یک
خط مشی مشخص و سازماندهی شده با مقامات دولتی برای ارائه منابع یادگیری
پیشرفته به دانشجویان است .به گونه ای که دانشجویان در شرایط خاصی مانند دروس
عملی آن هم با هدف تقویت و توسعه دانش عملی دانشجویان از دستگاه های
هوشمند(موبایل ،تبلت و  )...در جهت کاربرد واقعیت افزوده در کالس درس استفاده
کنند
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 )2پشتیبانی مالی :طبق گزارش های اخیر ،دولت فقط چیزی کمتر از  3درصد از بودجه
سال  1401خود را به وزارت علوم اختصاص داده است .از نظر جمعیتی ،بودجه
دانشگاه ها باید افزایش یابد تا اقدامات الزم به منظور کاربرد و پیاده سازی برای تامین
منابع فناوری آموزشی هموار شود تا دانشگاه بتوانند با تهدایدات موجود مانند بحران
همه گیری ویروس کرونا ،مستثنی کردن افراد و گروههای فاقد فناوری ،محافظت از
داده های دانشجویان و به طور کلی امنیت سایبری مقابله کنند و پاسخگوی ذی نفعان
باشند .در دسترس بودن منابع در دانشگاه برای هر تعداد دانشجویی که نیاز است،
تجربه بهتری را فراهم میکند.
 )3زمان و آموزش :علیرغم نتایج فناوری واقعیت افزوده در محیط آموزشی ،ادغام واقعیت
افزوده با روش های سنتی یادگیری همراه با مقاومت در برابر تغییر و پذیرش فناوری
های جدید است .لذا کاربرد و پیاده سازی فناوری واقعیت افزوده یک کار کامالً پیچیده
است و به دانش فنی و تالش اختصاصی نیاز دارد .لذا راهکار این است که در هنگام
معرفی اپلیکیشن مراقب نوع و سطح برنامه باشند .از آنجا که برخی از اعضای هیئت
علمی و دانشجویان در هنگام صحبت از فناوری در کالس درس از خود مقاومت نشان
می دهند؛ هر شکل جدیدی از رسانه های دیجیتال نیازمند سرمایه گذاری در زمان و
آموزش است.
 )4توسعه حرفه ای :اکثر متخصصان شرکت کننده نیاز به آموزش را به عنوان امری مهم
در رابطه با کاربرد این فناوری در سطح کالس درس می دانستند .یافتههای مطالعه
حاضر از تحقیقات لیسی و همکاران )2014(1پشتیبانی میکند که بر اهمیت توسعه
حرفه ای تاکید می کردند .آموزش و حمایت برای راحت کردن اعضای هیئت علمی با
ابزارهای آموزشی ضروری است .اعضای هیئت علمی و مدرسان باید ابزارهای آموزشی
جدید و نحوه اجرای آنها را در برنامه درسی خود برای ارائه یادگیری با کیفیت درک
کنند .بنابراین ،کارگاهها ،کنفرانسها و بازدید از کالسهای درس به آنها در تبادل
نظرات و تجربیات کمک میکند .عالوه بر کارگاهها و سمینارها معلمان به متخصصان و
پشتیبانان فنی نیاز دارند ،زیرا گاهی اوقات اجرای فناوری آسان به نظر میرسد ،اما
زمانی که نوبت به اجرا میرسد ،ممکن است مشکالت زیادی پیش بیاید .بنابراین،
داشتن یک پشتیبان فنی و متخصص اجرا را آسان تر میکند .امری که با شیوع
گسترده ویروس کرونا و آنالین شدن محیط های دانشگاهی و کالس های درس ،توسط
مراکز فناوری اطالعات دانشگاه ها صورت می گیرد.

Lacey et al
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