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 1*اسماعیل جعفریدکتر 

نقاط قوت، ایی پژوهش حاضر شناس دفه چکیده:

 برای افزوده یتواقع یفناور یداتها و تهدضعف، فرصت

این پژوهش از نوع کیفی است.  یآموزش عال یبرنامه درس

ت. بوده که در آن از رویکرد پدیدارشناسی استفاده شده اس

ابزار  یری هدفمند وگنمونهبا استفاده از روش  پژوهش نیادر 

 از سه گروه ت کنندهشرک 14با مصاحبه نیمه ساختاریافته 

 رانیو مد یبرنامه درس ان، متخصصیفناور ان)متخصص

مصاحبه صورت بودند،  هباتجربه( که در مطالعه شرکت کرد

ه گرفت. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون استفاد

 ور غوطه شامل هاقوتین ترمهمکه  شد. نتایج نشان داد

 در انعطاف و تنوع یادگیری، محیط و شبیه سازی در شدن

آموزشی؛  رویدادهای و ها پدیده تجسم و درسی برنامه

 ردی،ف بین تعامالت گرفتن شامل نادیده هاضعفین ترمهم

 عدم شده و طراحی محیط تعاملی دستکاری در ناتوانی

 هافرصتین ترمهمیادگیری؛  های فعالیت بر کنترل و نظارت

کاربست ، یو ابتکار در حوزه برنامه درس ینوآورشامل 

ر د یدانش علم یتو تقو یدانش برنامه درس یعمل یهاحوزه

ه ب یوابستگین تهدیدها شامل ترمهمی و حوزه برنامه درس

 و کمرنگ شدن رسالت مدرسان ی، خطرات خارجیفناور

 است.
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Dr. E. Jafari 
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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 مقدمه
 بر روزافزونی فشار ارتباطات و اطالعات فناوری ظهور و شدنیجهان نظریه با زمانهم

 هایفناور این از یریگبهره سمت به تا شدهاعمال مختلف جهان مناطق در عالی آموزش نظام

در  یآموزش هاییستمدر چند دهه گذشته، س .(2009، 1نخوسی و مارشال-ترابکنند )حرکت 
 ییراطالعات و ارتباطات تغ یفناور یرتحت تأث یتوجهطور قابلجهان به شورهایک از یاریبس

در  یاطالعات و ارتباطات به ابزار قدرتمند یها، فناورسال ینا یدر ط(. 2011، 2ورانااست ) کرده
در  یمپارادا تغییرات که یی استهااز حوزه یکیاست. آموزش  شدهیلتبد های مختلفینهزم
 یستمس یناطالعات و ارتباطات در ا یو ادغام فناور کاربرد یقرا از طر یادگیریو آموزش  یندفرا

 (.2018، 3موشرکنند )یتجربه م
آموزشی در مقابله با نیازهای روزافزون بشری، اندیشمندان و  مؤسساتناتوانی مراکز و 

ی هاروشال متخصصان آموزشی را بر آن داشت تا در جهت نیازها و اهداف مراکز آموزشی به دنب
دهه گذشته  کیدر این راستا در  جدید برای آموزش و تربیت افراد کارآزموده و الیق باشند.

 راتییتغ یو منابع درس سیتدر یهاو روش یریادگی نهیدر زمات و ارتباط تاطالعا یفناور
در تمام  یموسسات آموزش (.2015 ،4همکاران و گوتیرز-مارتین)استورده آرا به وجود  یشگرف

بهبود  ،یآموزش یاطالعات و ارتباطات در روش ها یاند با ادغام فناورکرده یسطوح سع
از محققان،  یاریبس شودیباعث م تیواقع نیکنند. ا لیرا تسه یریادگی -یاددهی یندهایفرا

 یبرنامه درس ندیفرا دتجسم به منظور بهبو دیجد یهاروش یمشتاقانه رو انیمعلمان و مرب
، کندیم تغییرات عمده ایجاد وپرورشآموزشفناوری اطالعات در  کهی تمتمرکز شوند. وق

 .(2021، 5)شیمکوویاک و همکاران درسی نیز تغییر خواهند کرد یهاشک برنامهبی
 یسؤاالت یزی درسی،ربرنامه خاص طوربه و یتو ترب یمدر تعل های نوینیظهور فناوربا 
مطرح است.  یشهاهل نظر و اند یبرا یبرنامه درس مک بهها برای کیفناورورود این  با در ارتباط

 یادگیری ی گوناگونهاعناصر و مؤلفه ینتدو یندعنوان فرابه یزی درسیربرنامه که است یهیبد
. به نظر دورنگه داردبه حوزه آموزش عالی  هایفناور یع اینوس یرتأث یناز ا تواند خود راینم
ید را به حوزه آموزش عالی و جد های نوین ویفناور وروداست که  یدهزمان آن رسرسد یم

 (.2018، 6جتر، ایمک و رسیریم )بپذ برنامه درسی
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 یکه در حال حاضر وجود دارد فناور ییها یفناور نیتر شرویاز پ یکی نهیزم نیدر هم
 یایعناصر دن بیکه امکان ترک (2020، 1جیسون کووسکا، ویلد و دوال)افزوده است تیواقع
از دانشگاه ها  یاری. بسکندیفراهم م گرید یبا عناصر چندرسانه ا نیدورب کی قیاز طر را یواقع
افزوده را به کار گرفته اند.  تیواقع یریادگی طیمح یبرنامه درس ندیکمک به بهبود فرا یبرا

 یاز اطالعات، درک حس یمتن هیال کیاست که با  یسه بعد یفناور کیافزوده  تیواقع یفناور
به  ریدهه اخ کیافزوده در  تیواقع ی(. فناو1997، 2)آزوما کندیم تیتقو یواقع یایز دنکاربر را ا

، 3آکچایر و آکچایرشده است) لیتبد یآموزش یو پژوهش ها قاتیموضوع محبوب در تحق کی
2017). 

 هنری عناصر کشیدن دوش به در خود هاییتقابل دلیل فناوری واقعیت افزوده به

گران )بونتی، وارناب و  و پیچیده یافزارهاسخت تهیه به نیاز عدم همچنین ی واچندرسانه
کتب درسی از  توانمندسازی در نیز باالیی پتانسیل و یافته بیشتری ( محبوبیت2018، 4کویین

و  یننو یمیسان پارادا بهافزوده  یتواقع یورافن(. 2018جتر و همکاران، است )خود نشان داده 
 که اضافه کرده است برنامه درسی در آموزش عالیرا به محدوده  یدیجد یصورت بالقوه وادبه

 این که یدبه نظر آ ینچن یددر نگاه اول شا سازد.یم یسررا م یااستفاده از عناصر چندرسانه
 یست؛ن یندرواقع چن کهقرار داده باشد  یررا تحت تأث یی برنامه درسیتنها حوزه محتوا یشرفتپ

 یرتحت تأث یشترب یادگیری -ی یاددهیهاکه روش دهدیم نشان موضوع یقدق یبررس کهیطوربه
از فناوری  (. با این حال، استفاده2017، 6؛ گوپتا و روهیل2020، 5)ماس و هاگز اندقرارگرفته

 بر مبتنی که فرصتی در واقع، هر. است چالش های مختلفی روبرو  واقعیت افزوده همواره با
 باشد. بحث همسوییمی نیز تهدیدهایی و ضرر متحمل شدبا عمل ابتکار و نوآوری و خالقیت

 بین مرز کردن ، محو(2014 ،7همکاران و ویلیامز) آموزشی دوره های در حقیقی و مجازی دنیای
واقعی  حس یک پیچیده، ایجاد  تجسم های تکنیک واقعی و استفاده از و مجازی های موجودیت

مارتینز، پرز ) افراد سایر با ارتباطات شدن محدود، (2012 ،8همکاران و ردوندو) برای دانشجویان
 در گیریتصمیم برای پایدار به منظور اتخاذ یک استراتژی ایزمینه آگاهی و (2019 ،9و پینیرو
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 (2013، 1واها و همکاران) باشند تجسم و دسترسی قابل کجا در هایی بایدداده چه اینکه مورد
 .هستند افزوده تواقعی فناوری هایضعف و تهدیدها ازجمله

بررسی فناوری  منظوربهاین است که تاکنون مطالعات تجربی مختلفی  توجهجالبنکته 
نقش،  یندر ا واقعیت افزوده در راستای برنامه درسی و عناصر مختلف آن صورت پذیرفته است.

 ، آکچایر و )آکچایر است شدهیلتبد یراخ یهادر سال یقاتافزوده به کانون مهم تحق یتواقع
 انیدانشجو یریادگی یهاتیافزوده بر موفق تیواقع ریتأث (  که2019) 2گارزون و آکودو(. 2017

بررسی کرده بودند نشان دادند  2018تا  2010مقاالت از سال  یبر رو لیفرا تحل یوهیبه ش را
ان بی (2020جیسون کووسکا و همکاران ) دارد. ریتأث انیدانشجو یریادگیافزوده بر  تیکه واقع

و در نتیجه  دهد شیآنها را افزا یریادگیتواند تجربه  یم واقعیت افزوده یفناور میکنند که
تواند  یفعال، م یریادگی یشنهادیو هنر ، با استفاده از قالب پ STEMموضوعات  بیترک

 ( در کارگروه2020) 3د. همچنین، فومینیخ و همکارانرا ارائه ده یآموزش جامع تر و جذاب تر
 که دهند می ارائه را افزوده واقعیت درسی برنامه از جدیدی برنامه درسی، برنامه لگویا تدوین
 های برنامه در افزوده واقعیت ادغام و آموزشی مواد طراحی برای را آینده کاری های توصیه
 و اساتید مثبت بازخورد اساس ( بر2021) 4عالوه بر این، واترس و همکاران .دهد می ارائه درسی

برنامه  هایدوره در افزوده واقعیت بر مبنای فناوری یادگیری تجربیات با رابطه در یاندانشجو
 ریزیبرنامه ارشد و دوم سال هایدوره برای اضافی هایبیان میکنند که بایستی ماژول درسی،

 ینمونه داخلعالوه بر این،  .شود ترغنی درسی برنامه سطح در بعدی سه تجسم نتایج تا شود
 ی وارسازیدر حوزه باز یبررسچندین  به محدود در حوزه برنامه درسی یورناف یناز ا استفاده

 یکیشنکه به ارائه اپل است( 1396جعفری سیسی و همکاران، )ا محتو سازییق شبیهمحتوا از طر
 اند.نپرداخته ت دیگر قضیهو به مقوال اندکردهحوزه بسنده  درهمان مربوطه

در  دهیچیپ ندیفرآ کیبه عنوان  ،ملی بودن واقعیت افزودهیی و تعاایپو از سویی دیگر
در قالبی مطالعه  نیآن است. ا لیتحل یبرا یگسترده تر یچارچوب مفهوم ازمندین ،برنامه درسی

 برنامه برای افزوده واقعیت فناوری تهدیدات و هافرصت ضعف، قوت، نقاطدر مورد چند سطحی 
در سطوح  آن انتشار، و تحول ،یفناوراین نوع از  راحت رشیپذبه منظور  عالی آموزش درسی

عالوه بر شناسایی ویژگی دهد تا  یچارچوب اجازه م نی. ابرنامه درسی آموزش عالی بحث میکند
های مختلف فناوری واقعیت افزوده برای دست اندرکاران و سیاست گذاران آموزش عالی، به 

 ستمیس کی قابلیت های آموزش عالی، منظور پیاده سازی این نوع فناوری در برنامه درسی
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؛ 2020همکاران،  و )فومینیخ کیآکادم قاتیتحق در نظر گرفته شود. در این راستا، یفناور
؛ 2020همکاران،  و کووسکا ؛ جیسون2021همکاران، و ؛ واترس2019مارتینز و همکاران، 

واقعیت افزوده  ارائه و لیتحلبه و سطوح مختلف  هاشیگرا ها،دگاهیاز د (2017 آکچایر، و آکچایر
دو عنصر محتوا و روش عمدتاً بر  هالیتحل نیاهر چند  در برنامه درسی آموزش عالی می پردازند.

 تجزیه مختلف سطوح و روندها ، ها نظر دیدگاه از امکان بررسی آن اما تمرکز دارند. های تدریس
اعضای  و جویان دانش بین عمومی تعامل و مختلف های روش سازی طراحی و پیاده تحلیل؛ و

هیئت علمی نیز وجود دارد. با این حال کاربرد این نوع از فناوری در سایر  عناصر برنامه درسی 
 نادیده گرفته شده است.

وزش ظام آمنواقعیت افزوده در برنامه درسی انتخاب شده در مورد  یعلم اتیبر اساس ادب
د راهبر ترینمهم ی،موضوع یمحتوا لیتحل یو بر منبا یفیمطالعه ک کیبا  سندگانی، نوعالی

ی درس هبرنام دهیسازمانطراحی و  آموزش عالی را در به فناوری واقعیت افزودهبرای ورود 
ل را سؤا ینا یدبا گیریتصمیماساس در همه مراحل  ین. بر امی دانند واقعیت افزودهمبتنی بر 

و  دیرام گبه چه صورت انج یستیبا یدر برنامه درسواقعیت افزوده  یکه کاربرد فناور یدپرس
 کرد. گیرییمتصم یدر برنامه درس یفناوراین از  یحصح مندیبهره یبرا توانمیچگونه 

را به این فناوری موجود در رابطه با  یهاداده تواناین موضوع می درک بهتر یبرا
این فناوری از  یشناخت کاملو  ، به اطالعاتیقاتانجام تحقرد و به کمک ک یلتبد اطالعات

در  یشتریب یقاتالزم است تحق کند،می یانب نیز( 2018) 1که سورال طوریافت. هماندست
شناسایی نقاط قوت،  هدف با حاضر یرد. از این رو، مطالعهافزوده انجام گ یتواقع یارتباط با فناور
آموزش عالی در نظام  درسیبرنامه برای  واقعیت افزوده یفناورها و تهدیدهای ضعف، فرصت

 کند:  فراهم سواالت زیر آگاهی برای الزم بینش کیفی، تحقیق یک درصدد است با استفاده از
 چیست؟ عالی آموزش درسی برنامه برای افزوده واقعیت فناوری قوت نقاط (1

 چیست؟ عالی آموزش درسی برنامه برای افزوده واقعیت فناوری ضعف نقاط (2

 چیست؟ عالی آموزش درسی برنامه برای افزوده واقعیت فناوری هایفرصت (3

 چیست؟ عالی آموزش درسی برنامه برای افزوده واقعیت فناوری تهدیدات (4

 

 روش پژوهش
 معموالًحاضر بر اساس روش تحقیق کیفی طراحی شده است. چنین تحقیقاتی  پژوهش

به (. در این رویکرد ضمن آن که 2013، 2ها هستند )بالندفوردشامل کدگذاری سیستماتیک داده

                                                 
1 Sural 
2 Blandford 
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تا تحلیلی مبتنی  گرددیمشود، تالش ، شرایط و نیازهای افراد پژوهش پاسخ داده میهاتیموقع
 بر بافت، زمینه و وضعیت ارائه شود.

 انیرو مد ی، متخصصان برنامه درسهای آموزشییفناور متخصصان میدان پژوهش شامل
های تفعالی یفات وتألارای بودند. این افراد د سراسر کشورهای آموزش عالی دانشگاه باتجربه

تی و اجرایی در حوزه و نیز سوابق مدیری های آموزشیفناوری ینهزم در توجهقابلپژوهشی 
 در کنندهشرکت افراد از نفر 5 ارتباط، ینا در های آموزشی در آموزش عالی بودند.یفناور

 و ریتیمدی سوابقپژوهشی و  فعالیت های و تألیف سابقه که بودند مدیران دانشگاهی پژوهش
 نیز پژوهش فرایند در کنندگانشرکت از نفر 6. داشتند را آموزشی فناوری های حوزه در اجرایی

راد شرکت نفر از اف 3داشتند.  باالیی تدریس سابقه که بودند هااعضای هیئت علمی دانشگاه
شی، ژوهی پکننده نیز از متخصصان حوزه فناوری های آموزشی بودند که عالوه بر فعالیت ها
 د. بدیناشتنسابقه برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی در زمینه فناوری های آموزشی را د

 که گونه بدین شدند؛ انتخاب نظری اشباع معیار و هدفمند صورت به کنندگانمشارکت منظور
 اشباع هب توجه با رو این از. رسید نظری اشباع به محقق که رفت پیش جایی تا هامصاحبه
 ربهباتج مدیران و درسی برنامه متخصصان آموزشی، هایفناوری متخصصان از نفر 14نظری،
 (.1شدند )جدول  داده شرکت پژوهش این در عالی آموزش

 طالعات جمعیت شناختی مشارکت کنندگانا -1جدول 

 تعداد متغیرها

 سابقه

5-10 5 

11-20 7 

 2 سال 20بیشتر از 

 جنسیت
 5 زن

 9 مرد

زمان مدت 

 مصاحبه

 3 دقیقه 10-25

 7 دقیقه 25-40

 4 دقیقه 45بیشتر از 

 
 شناسایی به عنوان یک روش پژوهشی جهت افتهیساختار مهیناز روش مصاحبه 

عالی استفاده شد.  آموزش درسی برنامه برای افزوده واقعیت فناوری اثرات به مربوط هایمؤلفه
صورت دیجیتال و با استفاده از ضبط صوت صورت ی به هامصاحبه هادادهبرای اطمینان از 

به بحث در مورد مسائل  کیبه  کیمصاحبه  کیسپس محققان شرکت کنندگان را در گرفت. 
ی و فناوردر گام اول نقاط قوت  کردند. قیسواالت باز تشو دنیبا پرس ایمربوط به سوال پژوهش 
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مورد بررسی قرار گرفت و در ادامه  یآموزش عال یبرنامه درس برایافزوده  یتواقع ضعف فناوری
میتواند داشته باشد آموزش  یبرنامه درس درافزوده  یتواقع یفناور های و تهدیدهایی کهفرصت

 مورد بحث قرار گرفت.
 تحلیل روش از دهاستفا با ساختاریافته نیمه هایمصاحبه طی در آمده دست به هایداده

 با ها داده یلتحل و تجزیه برای  پژوهشگر منظور دینب. گرفتند قرار تحلیل و تجزیه مورد مضمون
 اوری معج که هایی داده همه از کلی نمای یک کرد سعی ابتدا مضمون تحلیل روش از استفاده

 اولیه برداری یاداشت و متن و خواندن صدا، رونویسی و صدا ضبط شامل که کند دریافت شده
. گرفتند قرار دگذاریک و مطالعه مورد سطر به سطر صورتبه حاصل هایداده بعد، مرحله در. بود

. شدند اییشناس آنها در موجود الگوهای و پرداخته شد شده گرفته شکل کدهای بررسی به بعدا،
 یک ارائه لشام موضوعات نامگذاری. شدند تعریف و نامگذاری را کدها از یک ،هر بعد مرحله در
 به. اخته شدپرد ها داده تحلیل و به تجزیه ، نهایت در. است موضوع هر برای درک و مختصر نام

 آغاز ها داده اب آشنایی و رونویسی با گام به گام مراحل ها، داده تحلیل و تجزیه برای کلی، طور
مشخص  لیهاو های ایده و خوانده شد بار چندین ها متن ، ها داده صحت و رونویسی از پس. شد

 موضوعات در سپس که گرفت قرار استفاده مورد لیهاو کدهای ایجاد برای اولیه های ایده. گردید
 ژوهشپبه موضوع  مربوط کدهای و شدند نامگذاری شده حفظ کدهای همه. شد گردآوری بالقوه
 و نظران بصاح های داده اساس اطمینان از کیفیت داده ها و بر شد. همچنین، به منظور ارائه

 و شد هیهت افزوده واقعیت فناوری داتتهدی و هافرصت ضعف، قوت، نقاط نویس پیش متخصصان،
 و هافرصت ضعف، قوت، این نقاط. شد ارائه شرکت کننده در پژوهش متخصصان دو نفر از به

 ف،ضع قوت، نقاط که خبره متخصصان توسط شده ارائه جزئی پیشنهادات اساس بر تهدیدات
 .شد نظر تجدید کردند، تأیید را افزوده واقعیت فناوری تهدیدات و هافرصت

 

 ی پژوهشهاافتهی

 افزوده یتواقع یفناور یدهایو تهد هافرصتنقاط قوت، ضعف، دیدگاه متخصصان درباره 
 یآموزش عال یبرنامه درس برای

 یست؟چ یآموزش عال یبرنامه درس برایافزوده  یتواقع ینقاط قوت فناور اول:سؤال 
مربوط  شوندگانمصاحبه ازنظرترین نقاط قوت همم، 2های جدول شماره بر اساس یافته

تجسم  ویادگیری، تنوع و انعطاف در برنامه درسی  محیط در شدن و شبیه سازی ور به غوطه
 پدیده ها و رویدادهای آموزشی است.
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 کدگذاری نقاط قوت فناوری واقعیت افزوده چارچوب -2جدول 

مقوله 

 کلی
 مفاهیم هامقوله

ت افزوده
ی واقعی

ت فناور
ط قو

نقا
شدن و شبیه سازی در محیط غوطه ور  

 یادگیری

 هامهارت روز کردن دانش وبه

 ی در فرایند یادگیریبخشعمق

 خود راهبرافزایش یادگیری 

 یادگیری در هر زمان و مکان

 تحریک یادگیرنده

 افزایش سطح اشتیاق

 بازی وارسازی

 متناسب بودن سرعت عمل یادگیری

 ینامه درستنوع و انعطاف در بر

 خه بازخوردسازی ایجاد چرینهزم

 ی برای فراگیرانآموزشتجربهیر نمودن پذانعطاف

 ی پرورش حس خالقیتسازنهیزم

 آموزشی رویدادهای و ها پدیده تجسم

 هایشآزما یجنتا درک و فهم

 میبودن مفاه ینیملموس و ع

 درک از طریق قابلیت تجسم

 ممکنریغ یهادهیتجربه پد

 
برای برنامه  نقطه قوت فناوری واقعیت افزوده شودیممشاهده  2جدول  درکه  طورهمان

، «یادگیری و شبیه سازی در محیط شدن ور غوطه»درسی آموزش عالی در قالب سه مقوله 
. اندشدهیبندگروه« آموزشی رویدادهای و ها پدیده تجسم »و  «یتنوع و انعطاف در برنامه درس»

رسی دبرنامه  در قالب نقاط قوت فناوری واقعیت افزوده در هامقولهه هر یک از این در ادام
 .اندشدهتبیین  آموزش عالی

 «یادگیری  محیط در شدن و شبیه سازی ور غوطه »
ها، یادگیری در هر زمان و مکان روز کردن دانش و مهارتمقوله درگیری در یادگیری، به

. کندیم شارهادن یادگیری برای هر فرد متناسب با موقعیت فرد و فراگیرمحوری و نیز متناسب بو
که فناوری واقعیت  کنندیمبیان  ( در ارتباط با این مقوله2019در همین رابطه گارزون و آکودو )

ایت یان حمو از دستاوردهای یادگیری دانشجو شودیمافزوده باعث بهبود یادگیری دانشجویان 
 که: کندیمز مدیران باتجربه بیان ارتباط یکی ا. دراینکندیم
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 واه خود دلخو زمان در یفدر انجام تکال یاراخت یدارادانشجویان در این نوع از یادگیری »
خود  یادگیریف خود بوده و هد یادگیری ی مسئولهستند و هر فرد ترگسترده یدر بازه زمان یزن

 (.12م )«نمایدمی یینرا تع
تحقیقات در حوزه فناوری واقعیت  کنندیم( بیان 2013) 1دی سریو، ایبانز و کلوس

که اهمیت بسیار باالی این فناوری را در افزایش  انددهیرسی از پختگی و بلوغ ادرجهافزوده به 
 نیدر ا. دانندیم انکاررقابلیغآموزش را  درروندسطح اشتیاق و انگیزه دانش آموزان برای شرکت 

 که: دهدیم حیحوزه توض نیاز خبرگان متخصص در ا یکیرابطه 
و از  کندمی یکرو تحر یادگیرنده یادگیریکه  هایلمو ف یرتصاو یقافزوده از طر یتواقع»

 (.6)م « واقع شود یدمف یاربس تواندمیلحاظ  ینا
شود ها در این فرایند منعکس میانگیزه دانشجویان در مشارکت و میزان مشارکت آن»

ها را به پایان برسانند تا نتیجه خواهند پروژهها میبه کاردارند. آنها معمواًل تمایل بیشتری که آن
 (.2)م « دهندکار ببینند و از خود خالقیت و ابتکار عمل نشان می

 «تنوع و انعطاف در برنامه درسی»

ازنگری ؛ بطاتفناوری اطالعات و ارتباتحوالت فزاینده در ابعاد گوناگون جامعه و گسترش 
کند که برنامه درسی ( بیان می1382احمدی ) .نمایدهای درسی را ضروری میهو تغییر در برنام

ی و براهای مختلف دانشجنظام آموزشی باید از انتقال صرف معلومات به سمت رشد توانایی
را ری ادگیهای یفرصت را تقویت و زندگی بهتر در جامعه حرکت نموده، قدرت خالقیت و نوآوری

 کند که:ان متخصص در این رابطه بیان میتوسعه دهد. یکی از خبرگ
ر دو معلمان  انیخارج شود و به دانشجو یاز حالت سنت یبرنامه درس نکهیا منظوربه»

ه ه ب، الزم است ککمک کند ینوآور زیو ن و ارائه بازخورد تیخلق دانش، پرورش حس خالق
ه برنامه ن پویایی و توسعهای نوین و ازجمله واقعیت افزوده حرکت کند که نتیجه آسمت فناوری

 (.9)م  «درسی است

 « آموزشی رویدادهای و ها پدیده تجسم»

 ستانیمارب یبه کادر درمان یوستنتنها راه آموزش در بخش سالمت، پ یش،پ یتا چند
ا ت یمه باشاشتنقش د یاقدامات درمان یگرها و دیامکان وجود دارد که در جراح ینبود. امروزه، ا

 یکی از .یمکسب کن ی از طریق تجسم پدیده هاتجارب ارزشمند ران،یگبدون صدمه به د
 کند که:متخصصان فناوری آموزشی در این رابطه بیان می

 توانکند، میاین فناوری ازآنجاکه چیزی شبیه به واقعیت زندگی را برای ما فراهم می»
و  یتجربه غن کیو کرد  مشاوره و مشاهده شودمیرا که درباره آن صحبت  هابیماریاز  یبعض

 (.5)م « فراهم کرد یاندانشجو یمعنادار را برا

                                                 
1 Di Serio, Ibáñez & Kloos 
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ف را صر یشتریکه وقت ب کندیم یبرا ترغ یانآموزان و دانشجوافزوده، دانش یتواقع»
 تر انجامبه یپرورش یا یآموزش یناتراه، تمر ینسروکله بزنند. از ا یشترآموزش کنند و با آن ب

 (.2)م « یابدیم یشآموزش افزا یرو تأث شودیم
( در ارتباط با ادراک مفاهیم انتزاعی توسط فناوری واقعیت 2007) 1آروانیتز و همکاران

که این فناوری امکان بصری ساختن مفاهیم انتزاعی توسط فراگیران را  کنندیمافزوده بیان 
را برای ی حرکت و مفاهیم انتزاعی اناشناختهی دنیای سوبهرا  هاآن تواندیمو  کندیمفراهم 

کند که قبل از آن امکان آن فراهم نبود. در همین رابطه یکی از اساتید در ارتباط  درکقابل هاآن
 که: دهدیمتوضیح  طورنیای مفاهیم انتزاعی مصورسازبا 

 یدرس یها درس، همراه با کتاب ِافزوده در کالس یتاستفاده از واقع شکل ترینیاصل»
 که در قالب شودیاضافه م مانیدرس یهااده به صفحات کتابالعفوق یحاتتوض یسر یکاست. 

ساده  آسان و یلیه خافزود یتشکل از واقع ین. اشوندیم ینکصفحات ل ینبه ا یرتصاو یاها متن
م « )دارد.ن یادیز یکیکار گراف به یازیکه ن کندیها اضافه مرا به کتاب یریتصاو یا هااست و متن

8.) 

 یست؟چ یآموزش عال یبرنامه درس برایافزوده  یتواقع یفناور ضعفنقاط  سؤال دوم:
شوندگان مربوط ترین نقاط ضعف ازنظر مصاحبه، مهم3های جدول شماره بر اساس یافته

 عدمو  شده طراحی محیط تعاملی دستکاری در به نادیده گرفتن تعامالت بین فردی، ناتوانی
 یادگیری است. های فعالیت بر کنترل و نظارت

 کدگذاری نقاط ضعف فناوری واقعیت افزوده چارچوب -3ول جد

مقوله 

 کلی
 مفاهیم(باز )کدهای  هامقوله

ت افزوده
ی واقعی

ف فناور
ط ضع

نقا
 

 نادیده گرفتن تعامالت بین فردی

 هایهمکالسارتباطات  محدود شدن

 ادگیرندهی -ارتباط بین معلم  محدود شدن

در ی اجتماعی هامهارتکمرنگ شدن نقش 

 فضای آموزشی

 محدودیت بسترهای اجتماعی در فضای آموزشی

محیط  تعاملی دستکاری در ناتوانی

 طراحی شده

 های فیزیکییتمحدود

 کاهش تعامالت چهره به چهره

 عدم کنترل فرایند آموزش

 کمرنگ شدن نقش معلمان

                                                 
1 Arvanitis et al 
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مقوله 

 کلی
 مفاهیم(باز )کدهای  هامقوله

 کمرنگ شدن نقش بازخورد 

ی عدم نظارت و کنترل بر فعالیت ها

 یادگیری

 ازحد اختیار به فراگیرانیشبدادن 

 یانضباطامکان وجود مشکل خود 

 امکان خارج شدن از زندگی واقعی

 
ضعف فناوری واقعیت افزوده برای برنامه نقطه شودیممشاهده  3جدول  درکه  طورهمان

 در یاتوانن»، «نادیده گرفتن تعامالت بین فردی» درسی آموزش عالی در قالب سه مقوله 
 «یادگیری های فعالیت بر کنترل و نظارت عدم»و « شده طراحی محیط تعاملی دستکاری

فزوده در اف فناوری واقعیت در قالب نقاط ضع هامقوله. در ادامه هر یک از این اندشدهیبندگروه
 .اندشدهتبیین  برنامه درسی آموزش عالی

 «نادیده گرفتن تعامالت بین فردی »
واقعیت افزوده به علت  یهبر پا کنند که یادگیری( بیان می2019همکاران ) مارتینز و

تواند یادگیرندگان را تشویق به سو میکننده و جذاب است از یکاینکه تا حد زیادی سرگرم
 را النساهم ینکرده و ارتباطات ب منزوی را دانشجویان تواندیم یادگیری کند اما از سویی دیگر

ر در ه جویانکنند که دلیل این امر این است که نسبت باالی دانشبیان میها آن .دهد کاهش
ویان شود و درگیری اندک معلمان و مدرسان با دانشجکالس مانع از توسعه کارهای مشترک می

ارتباط یکی از متخصصان فناوری آموزشی بیان کند. دراینهای مشترک را کند میاجرای پروژه
 که: کندیم

 هایمهارت یو رو یرا منزو دانشجویان تواندیم این فناوریاز  دیااستفاده ز»
 (.4م «)بگذارند تأثیر افراد یگردر برخورد با د شاناجتماعی

 «شده طراحی محیط تعاملی دستکاری در ناتوانی »

 شوند، امکانصورت آنالین ارائه میاینکه دروس به، با توجه به هااین نوع از فناوریدر 
به شود. مییافت ند نرا در آموزش دار تأثیر یشترینبه چهره که ب چهره و تعامل یزیکیحضور ف

در  هاآناز  ی، تنها گاهروزتمامدر  هافناوری یناستفاده از ا جایبهمنظور، بهتر است  ینهم
 کند که:یکی از خبرگان متخصص در این رابطه بیان میاستفاده شود.  یتجارب آموزش

و در کالس  یحضور یدآموزش فقط با یمدارد که فکر کن یلیلچه دگویند بسیار می»
موجود، آموزش  یهاکتاب یشو افزا هایپکل ها،یمشینان یدئویی،و هاییلمف باشد. اضافه شدن

و این خود مشکل اساسی است؛ زیرابه نظر من  کرده است یجاز کالس را را نیازیمستقل و ب
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)م « دهدان است که به آموزش معنای حقیقی میتعامل و کنش و واکنش استادان و دانشجوی
5.) 

وری غیرحض راهبر را تقویت و بر فرایند فناوری واقعیت افزوده ازآنجاکه یادگیری خود
 یری باشد.تواند دارای ساختار مشخصی در زمینه یادگدانش آموزان و دانشجویان تأکید دارد نمی

 که: دهدیم حیحوزه توض نیدر ا متخصصان برنامه درسیاز  یکیرابطه  نیدر ا
ت آموزش از دس یندفرا یکنترل خود را رو یروش مدرسان حداقل تا حدود یندر ا»

امکان  ،یداسات و فرصت اندک یرانفراگ یادبه خاطر تعداد ز هاارزشیابیدر  ینخواهد داد. همچن
 (.9)م « نیست یسرم یرفراگ یاستاد برا یبازخورد کامل از سو

 «یادگیری های فعالیت بر کنترل و نظارت عدم»

و  تریعسر یشتا دانش خود را با محصالن خو سازدیرا قادر م اساتید یننو هاییفناور
و  شوندیر مهوشمندت هرروز یبر هوش مصنوع یمبتن یکاراتر به اشتراک بگذارند. اگرچه ابزارها

شکل م نیلبته اهستند. ا یخطر وجود دارد که مدرسان احساس کنند مجبور به انجام کار ینا
 مشکل ممکن ینرو به رشد هستند و ا سرعتبه هاگونه از فناوریاین یول نیست حاالمربوط به 

 کند که:یکی از مدیران باتجربه در این رابطه بیان می .یافتداتفاق ب زودیبهاست 
 یاد تریعسر افزوده مطالب را یتواقع هایفناوریبا استفاده از  دانشجویان امروزه»

 یانفراو ین. با چنسپارندیکرده و به خاطر م یافتدررا  یشتریاطالعات ب ینو همچن گیرندیم
یم و ذاربگ یباق یواقع یزندگ یمارتباطات مستق یبرا یمهم است که زمان کاف ی،مواد آموزش

 یادگیری یندرافداشته باشند و  مسئله ینبه ا یتوجه خاص یستی با آگاهی از این مسئلهبا اساتید
 (.7)م  «مداوم تحت کنترل خود درآورندرا 

 یست؟چ یآموزش عال یبرنامه درس برایافزوده  یتواقع یفناور هایفرصت سؤال سوم:
های فناوری واقعیت افزوده برای ترین فرصت، مهم4های جدول شماره بر اساس یافته

نامه ر حوزه برو ابتکار د یرنوآوشوندگان مربوط به برنامه درسی آموزش عالی ازنظر مصاحبه
ی سرنامه دردر حوزه ب یدانش علم ی و تقویتدانش برنامه درس یعمل هایحوزه ی، کاربستدرس

 است.
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 های فناوری واقعیت افزودهکدگذاری فرصت چارچوب -4جدول 

مقوله 

 کلی
 مفاهیم(باز )کدهای  هامقوله

ت
فرص

ت افزوده
ی واقعی

ی فناور
ها

 

برنامه نوآوری و ابتکار در حوزه 

 درسی

 های دیجیتالی در معلمان و دانشجویانیستگیشاتقویت 

 تقویت فرهنگ نوآورانه

های یتفعالفعال کردن خالقیت در ارتباط با طراحی 

 انگیزشی

ی عملی دانش هاحوزهکاربست 

 برنامه درسی

 ی نظری و کاریکاتوریهاآموزشدور شدن از 

 در محیطی واقعی آموزش

 ی در محیط آموزشیموزآمهارت

یی ذینفعان برنامه افزادانش

 درسی

 های جامعه دیجیتالیشرفتپکردن دانش مطابق با  روزبه

 آموزشی معلمان و دانشجویان –ارتقا منابع علمی 

 ی فعاالنه یادگیری در کالس درسهاروشتوسعه 

های علمی واقعیت افزوده در سطوح یتظرفکشف 

 مختلف تحصیلی

های علمی انتزاعی توسط یدهپددرک حقایق و 

 دانشجویان

 
رای برنامه بهای فناوری واقعیت افزوده فرصت شودیممشاهده  4جدول  درکه  طورهمان

 اربستک»، «یو ابتکار در حوزه برنامه درس ینوآور»درسی آموزش عالی در قالب سه مقوله 
 «یدر حوزه برنامه درس یش علمدان یتتقو»و  «یدانش برنامه درس یعمل هایحوزه
فزوده در های فناوری واقعیت ادر قالب فرصت هامقوله. در ادامه هر یک از این اندشدهیبندگروه

 .اندشدهتبیین  برنامه درسی آموزش عالی

 «یو ابتکار در حوزه برنامه درس ینوآور»
های علمی کنند که یک برنامه درسی نوآورانه پروژه( بیان می2019) مارتینز و همکاران

منظور خدمت به کند و از واقعیت افزوده بهرا از طریق فناوری اطالعات و ارتباطات ترویج می
 که: کندیمی بیان متخصصان برنامه درسارتباط یکی از کند. دراینیادگیری علمی استفاده می

فاده اوری استند از این فنمعلمان را وادارد تا قبل از اینکه بخواهتواند واقعیت افزوده می»
ز ابتوانند  های دیجیتالی آگاهی کامل داشته باشند تاکنند بایستی در زمینه استفاده از فناوری

ر داشته ین امبنابراین الزمه که معلمان و دانشجویان دانش قبلی نسبت به ا آن استفاده کنند؛
 (.13م «)باشند
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 «یدانش برنامه درس یعمل هایحوزهبست کار»

 رتصو دانش انتقال از طریق ارائه فناوری واقعیت افزوده در حوزه آموزش عالی،

 هاآن با همواره مرآخر ع تا که گیردمی شکل فراگیران در نوعی دانش علمی بلکه گیرد،نمی

های علمی دانش حوزه داشت. بروندادهای حاصل از کاربست خواهند همراه به خود با و ماندمی
استخدام  تقابلی خصوصیات از که بود خواهند برنامه درسی از طریق واقعیت افزوده فراگیرانی

پذیری هستند. یکی از خبرگان متخصص در این رابطه انعطاف و دارای خالقیت برخوردارند و
 کند که:بیان می

دهد و محیط هش میاهای نظری را کواقعیت افزوده تا حدود زیادی ابعاد آموزش»
های الزم را برای توان دورهها میکند. با استفاده از این فناوریتر برای آموزش فراهم میواقعی

 (.8)م « دانشجویان جهت ورود به بازار کار فراهم کرد

 «یبرنامه درس ذینفعان افزاییدانش»
که خالقیت منظور کسب دانش جدید است فناوری واقعیت افزوده یک فرصت ایدئال به

ها فعال منظور تسهیل پروژههای یادگیری فعال بهدانشجویان و معلمان را برای اجرای روش
 یکیرابطه  نیدر ا شود تا عالقه دانشجویان به مطالب علمی افزایش پیدا کند.کند و باعث میمی

 که: دهدیم حیحوزه توض نیاز خبرگان متخصص در ا
های مثبت به علم را در آنان محیط طبیعی، نگرش کردن دانشجویان به تربا نزدیک»

وجو در مورد فرایندهای طبیعی را ها پرسشود که آنتقویت خواهیم کرد و این عامل باعث می
 (.1 م)« ی علم را بچشاننددنبال و از طریق آموختن و کشف حقایق، طعم و مزه

 یست؟چ یآموزش عال یبرنامه درس برایافزوده  یتواقع یفناور تهدیدات سؤال چهارم:
ترین تهدیدات فناوری واقعیت افزوده برای ، مهم5های جدول شماره بر اساس یافته

، خطرات یبه فناور یتگوابسشوندگان مربوط به برنامه درسی آموزش عالی ازنظر مصاحبه
 است. و کمرنگ شدن رسالت مدرسان یخارج

 قعیت افزودههای فناوری واکدگذاری تهدید چارچوب: 5جدول شماره 

مقوله 

 کلی
 مفاهیم(باز )کدهای  هامقوله

تهدید
ت 

ی واقعی
ی فناور

ها

افزوده
 

 وابستگی به فناوری

 ازحد فناورییشبجذابیت و سرگرمی 

 تلفیق واقعیت با حقیقت

 هادادهمحافظت از 

 خطرات خارجی

 ی فاقد فناوریهاگروهمستثنی کردن افراد و 

 نظام آموزشی بدون اتصال به امکان کارایی باال در

 اینترنت
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مقوله 

 کلی
 مفاهیم(باز )کدهای  هامقوله

عدم چابکی برنامه درسی آموزش عالی در جذب 

 های نوینفناوری

 عدم کاربرد واقعیت افزوده برای تمام دروس

 کمرنگ شدن رسالت مدرسان

 احساس اتالف وقت با دور کردن از تدریس سنتی

 یادگیری -ی یاددهی هاروشاز خارج کردن دیسیپلین 

 اگردیش -کمرنگ شدن فرهنگ و روش استاد

 
های فناوری واقعیت افزوده برای تهدیدهای شودیممشاهده  5جدول  درکه  طورهمان

و « خطرات خارجی»، «وابستگی به فناوری»برنامه درسی آموزش عالی در قالب سه مقوله 
در قالب  هاولهمق . در ادامه هر یک از ایناندشدهیبندگروه« مدرسان رسالتکمرنگ شدن »

 .اندشدهتبیین  های فناوری واقعیت افزوده در برنامه درسی آموزش عالیتهدید

 «وابستگی به فناوری»

های کنند که استفاده از فناوری واقعیت افزوده در برنامه( بیان می2012) 1النگ و سیتلر
کند. در اوری ایجاد میفنی و تکنیکال برای تجسم روابط بسیار پیچیده، وابستگی شدیدی به فن

 که: دهدیم حیحوزه توض نیاز خبرگان متخصص در ا یکهمین رابطه، ی
های نوین به علت جذابیت و ها و فناورییک فرد ممکن است در زمان برخورد با شبکه»

ین نوع اها دارند، اختیار خود را از دست بدهد و ضمن وابسته شدن به سرگرمی که این فناوری
ها را در اختیار دیگران قرار دهد که بایستی مرورزمان یک سری دادهها بهشبکه ها وفناوری

 (.7)م « محرمانه بمانند

 «خطرات خارجی»
ها که برای کاربران ارسال های تبلیغاتی یا هرزنامهامروزه ممکن است به دلیل پیام

راف منظور به انحویان بهشود، استفاده از فناوری واقعیت افزوده یک تهدید بالقوه برای دانشجمی
تا کشیدن آنان به مباحث غیرعلمی و نامرتبط با موضوع موردبررسی است و در این راس

متخصصان از  یکیرابطه  نیادر توانند مفید واقع شوند. یمهای درسی سنتی بیشتر برنامه
 که: دهدیم حیتوض فناوری آموزشی

عنوان یک روش بهاندک  ینهتوجه به هز با یکیالکترون یسوءاستفاده از ابزارها امروزه»
ناخواسته با آن مواجه  صورتبهکه شما  یهر راه ارتباط و گیردیقرار م مورداستفاده یتیغاتبل

                                                 
1   Lang & Sittler 
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تواند یک عامل بالقوه در می یدکن یداپ یآگاه یخدمات یاخبر  یااز محصول  اجباربهتا  شویدیم
 (.3 )م« ها باشدعدم استفاده از فناوری

 «شدن رسالت مدرسان کمرنگ»
اند که اساتید و مدرسان احساس سرخوردگی نسبت های نوین سبب شدهامروزه فناوری

جام ها در انبه رسالت خود یعنی تدریس و یادگیری داشته باشد و احساس کنند که رسالت آن
 حیوضتمتخصصان برنامه درسی از  یکیرابطه  نیدر اآموزش و تدریس به خطر افتاده است. 

 که: دهدیم
های نوین یمعموالً بیشتر از استاد از فناور یاناست که دانشجو ینا یداتاز تهد یکی»

باعث به زیر و  اندکنند و این طبیعی است زیرا در یک جامعه دیجیتالی متولدشدهاستفاده می
 یالزم را برا یآمادگها ممکن است همچنین آن. شودسؤال رفتن مرجعیت علمی یک استاد می

 (.4 )م« نداشته باشند هادر این دوره یسرتد
 

 گیریبحث و نتیجه
نظام  یشرفتشدن، پ یجیتالیافراد به سمت د یو شخص یکار یروزها با حرکت زندگ ینا
به سمت حرکت  ها،ی در دانشگاهاو حرفه یتخصص یهاتا دوره ییابتدا یاز مدرسه آموزشی

افزوده در  یتواقع یفناور یرراستا تأث ینا. در رسدیبه نظر م یمنطق یجیتالید هاییطمح
 یاتتجرب ی،آموزش هاییطمروزه محا(. 2018جتر و همکاران، ) است یرچشمگ درسی یهاکالس

افراد از  شودیکه باعث م دهندیقرار م ساالنبزرگکودکان، نوجوانان و  یاررا در اخت یرگذاریتأث
غلبه  یبه دانش آموزان خاص برا تواندافزوده می واقعیت ین،لذت ببرند. عالوه بر ا یادگیریروند 

 ،1بیلنکیج و گروندزال گریتسیک،) کنندکمک  یزبان آموزان بصر یقو تطب یبر موانع زبان
 هایفّناور ینا ،(2018بونتی و همکاران، ) ییهایفناورهای کم چنین ینهتوجه به هز با .(2015

هستند. استفاده از فناوری در دسترس  ی اغلبشبه اهداف آموز یابیمنظور دستمعلمان به یبرا
سو با افزایش انگیزه و مشارکت دانشجویان در یت افزوده در برنامه درسی آموزش عالی از یکقعاو

( همراه است و از سویی دیگر زمینه کاربرد عملی 2014، 2های علمی )ایبانز، و همکارانیتفعال
 و از این طریق خالقیت و نوآوری را در برنامه درسیکند یمدانش برنامه درسی را در عمل فراهم 

دهد. این فناوری با انعکاس تصاویر در متن و محتوای یمگسترش ( 2019)مارتینز و همکاران، 
ی بیشتر بخشعمقفرایند یادگیری در کالس درس را با  (2007ی )آروانیتز و همکاران، درس

یاتی که در کالس درس معلمان و دانشجویان کند و از این طریق به یادگیری و تجربیمهمراه 
 .(2017 روهیل، و گوپتابخشند )کنند کیفیت مییمکسب 

                                                 
1 Hrytsyk, Grondzal, & Bilenkyj 
2 Ibáñez et al 
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از سویی دیگر هر فرصتی که مبتنی بر خالقیت و نوآوری و ابتکار عمل باشد متحمل 
(؛ 2019مارتینز و همکاران، افراد )ارتباطات با سایر  محدود شدنباشد. یمضرر و تهدیدهایی نیز 

 ازجمله( 2012 ، سیتلر و )النگ هاهرزنامه یا یغاتیتبل هاییامپها؛ یفناورتگی شدید به وابس
ی فناوری واقعیت افزوده در برنامه درسی آموزش عالی هستند. همچنین این هاضعفتهدیدها و 

های نوین در فضای آموزشی رسالت و اعتبار معلم یفناورعقیده نیز مطرح است که بسط تدریج 
فناوری ، استفاده از ی؛ به طور کلیج دچار افول شودتدربهکند و جایگاه معلمان  دارهخدشرا 

یی همراه هافرصتکه ممکن است با نقاط قوت و یناعالوه بر  ی درساهدر کالس واقعیت افزوده
ی دهسازمانحال، تهدیدهایی نیز برای برنامه درسی، رسالت و اعتبار معلمان، یندرعباشد 

در نتیجه که  سازمانی یها تیمحدودرایند ارزشیابی داشته باشد. به عنوان مثال، آموزش و ف
در کاستی  ممکن است موجب وجود دارد،مشخص  یبازه زمان کیدر  یبرنامه درستحمیل 

های همچنین ممکن است برنامه. (2013، 1ی فناوری واقعیت افزوده شود )وو و همکاراناجرا
افراد با درآمد باال و  یکارآمد برا سیتدر یاستراتژ قیه تطبقادر بفناوری واقعیت افزوده 

 .(2012، 2در آمد نباشد )رادو کم نیهمچن
 یآموزش عال یدر حوزه برنامه درسدهد که یمیشین نیز نشان پبررسی نتایج تحقیقات 

 یاصورت نگرفته است؛ اما مطالعات گسترده یدیچندان مطالعات مف یآموزش یفناور یبر مبنا
آموزش صورت گرفته  یینهافزوده و مخصوصاً درزم یتواقع یفناور یخارج از کشور بر رودر 

در این  باشد. ینهزم یندر ا یداخل یقاتانجام تحق یبرا یو نظر یادیبن اییهپا تواندیاست و م
( در پژوهشی که در ارتباط با آموزش فناوری واقعیت افزوده در 2019رابطه مارتینز و همکاران )

های دانش یستگیشاتواند یمکنند که این فناوری یمزش علوم ابتدایی انجام دادند بیان آمو
را به سمت علم سوق دهد و همکاری را تقویت و محیط کالسی  هاآنآموزان را افزایش و انگیزه 

 دهندینشان م شتریب قاتیتحق شود.یمکند که منجر به تحقیق و همکاری مشترک یمرا فراهم 
تر و نیز تجربه یادگیری های یادگیری عمیقدرس فرصت افزوده در کالس تیاده از واقعکه استف

 (.2020، 3سیراکایا ؛ سیراکایا و آلسانجاک2020هاگز،  و داده است )ماسنشان  متفاوت و موثر را
جویان تاثیر دارد دانش یریادگی یهاافزوده بر نگرش تیواقع ستمیس کی، استفاده از نیعالوه بر ا

انگیزه الزم به منظور یادگیری را ایجاد و منجر به عملکرد بهتر  ( و2010، 4جری و آرون)
 مورداستفادهافزایش کارهای گروهی  منظوربه تواندیمواقعیت افزوده همچنین . یادگیری میشود

  (.2012، 5کسیم و اوزارسالن) یردگقرار 

                                                 
1 Wu 
2 Radu 
3 Sırakaya & Alsancak Sırakaya 
4 Jerry & Aaron 
5 Kesim & Ozarslan 



یجعفر لیدکتر اسماع  

 1401بهار و تابستان  ، 25، شماره 13دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، سال                      312

 

 

 طیمح نیموثرتر جادیا، هدف یآموزش عال یبرنامه درس یدر طراحاز سویی دیگر، 
دارد  ییباال اریبس لیپتانس یفناور کیبه عنوان  افزوده تیاست. واقع انیدانشجو یبرا یریادگی

و  فتدیجا ب زهایشود چ یتواند در انتقال دانش موثر باشد، باعث م یشود، م یزیبرنامه ر یکه وقت
، 1بوور و همکاراندارد) یسبمنا گاهیشود، جا یاستفاده م یدر آموزش و توسعه برنامه درس یوقت

و آموزش امروز در موضوعات مختلف، انواع  یافزوده در برنامه درس تیاستفاده از واقع. (2014
موارد در حال حاضر به  نیهمه ا. ردیگ یمورد استفاده قرار م یتعامل یتهایو فعال وسمختلف در

عالقه به  شیفزاباعث ا رایجذاب و گ یروش قیدهد که از طر یامکان را م نیدانش آموزان ا
 خود شوند. یها تیمبحث و دروس و فعال یریادگی

یی چون هافرصتتوان گفت که فناوری واقعیت افزوده عالوه بر اینکه به طور کلی می
 یتقوو ت یرسدانش برنامه د یعمل یهاکاربست حوزه ی،و ابتکار در حوزه برنامه درس ینوآور

ی فراگیران را هامهارتکند و یمبرای آموزش بهتر فراهم  ی رادر حوزه برنامه درس یدانش علم
 ی، خطرات خارجیناورفبه  یوابستگیی چون هاچالشبا  توأمکند، یمچندگانه تقویت  صورتبه

. یریت شوده مدرا به همراه دارند که باید با نگاهی جامع و مدبران و کمرنگ شدن رسالت مدرسان
ن مل به وجود آمدیر است و یکی از عواناپذاجتنابامری و تهدیدات  هاچالشبرخورد با این 

که سورال  طورهمانباشد. البته یمنبود آگاهی صحیح و درست و استفاده نامناسب  هاچالش
کند، الزم است یمی در ارتباط با ادراک دانشجویان از واقعیت افزوده بیان امطالعه( در 2018)

 عوامل و طالعهمواقعیت افزوده انجام گیرد و با بررسی و تحقیقات بیشتری در ارتباط با فناوری 
 فراهم آورد. هافرصترا به  هاچالشاین  زمینه تبدیل های فناوری واقعیت افزوده،ینهزم

                                                 
1 Bower 
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 یآموزش عال یبرنامه درس درافزوده  یتواقع یفناور: 1شکل 

یت افزوده برای برنامه درسی آموزش عالی ی فناوری واقعهافرصتو  هاچالششناسایی 
کند تا از نتایج این پژوهش در تهیه و تغییر یمبه مدیران ارشد و مسئوالن آموزش عالی کمک 

ها در سطوح مختلف تحصیلی استفاده کنند. ینوآوربرنامه درسی و تسهیل سازنده و پویا این 
و  بسترهامحیط استراتژیک آموزش عالی بر تواند با تغییر یمبدین ترتیب فناوری واقعیت افزوده 

و تهدیدهای نوینی را در برابر آموزش عالی قرار دهد  هافرصتیر بگذارد و تأثهای آموزش ینهزم
ها را میسر یفناورهای نوین زمینه استفاده سازنده از این نوع یفناورکه آموزش عالی با تلفیق 

نقاط قوت و  ینو همچن یآموزش یهادرباره چالش یلقب هایینگران ازآنجاکهسازد. بر این اساس، 
(؛ اکتشاف در مورد 2015، 1کامبرا، کاردوسو و ماتیوسشده است )مطرح یفناور ینضعف ا
 یبرا ی، مالحظات ارزشمندینهزم یننقاط قوت و ضعف در ا ینو همچن یستدر یهاچالش

افزوده در  یتواقع یفناور یگاهانقش و ج یبه بررس توانیم ین،است. عالوه بر ا یندهآ یقاتتحق
ممکن  یشترب یقاتتحق یگرد ییامروزه پرداخت. از سو یردارواگ هاییماریمشاهده و درمان ب

 ینچن یاجرا یآمادگ یآموزش عال یو معلمان در برنامه درس یاندانشجو یااست نشان دهد که آ
 .یرخ یارادارند  ییهابرنامه

                                                 
1 Coimbra, Cardoso & Mateus 
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 ستند،ه طرح قابل که دیگری جزیی و کلی موارد همراه به فوق، های چالش و ها فرصت
 به باید کشاند،ب خود دنبال به را عالی آموزش نهاد تغییرات جریان آنکه از پیش که اند آن گویای

 ایده و ها دگاهدی از شد تالش راستا این در. کرد پیدا راهکاری آنها برای و اندیشید مسائل این
ین ا .شود استفاده عالی آموزش روی پیش های یاستراتژ طرح برای نظران صاحب این های

تواند  ی( مییک استراتژی اقتضایی )رقابتاستراتژی ها اگر چه جنبه های متفاوتی دارند، اما 
اری در ه گذدانشگاه ها را ملزم کند تا منابع خود را به سمت روش های یادگیری جذاب، سرمای

ن است ی ای. دلیل اتخاذ چنین استراتژهندحوزه یادگیری الکترونیکی و تحقیق و توسعه سوق د
ونیکی و لکتراکه با توجه به شیوع گسترده ویروس کرونا، نیاز به ایجاد و توسعه زیرساخت های 

وین ای نهفناورانه به خصوص در طول دو سال اخیر به یک ضرورت در جهت استفاده از فناوری 
ها از  شگاهاکز رشد و فناوری در داندر نظام آموزش عالی تبدیل شده است. همچنین امروزه مر

 راراستق هتمناسبی ج پشتیبانی خدمات فضاها و طریق ارتباط فزاینده با واحدهای دانش بنیان،
ه ها به انشگادتواند به سازگاری و توانمندی فناور را فراهم می آورند که این امر می واحدهای

تی قرار وقعیراهبرد، دانشگاه ها در م منظور کاهش عوامل و تهدیدات کمک کند. در راستای این
 توجه اب سانند. بر این اساس وبر حداقل به را تهدیدها ها،توانمندی از گیریبهره با بتواند دارند تا

 پژوهش، در کننده مشارکت دانشگاهی متخصصان و مدیران دیدگاه و پژوهش نتایج به
 زشآمو درسی هبرنام برای افزوده اقعیتبه منظور کاربرد و عالی آموزش اقتضایی نظام راهبردهای
 :که بود خواهد صورت عالی بدین

ه در ت افزودها: یکی از استراتژی های انطباقی که به کاربرد واقعی سیاست در بازنگری (1
ده، برنامه درسی کمک میکند، بازبینی سیاست های کالن آموزش عالی است. استفا

و  مشی در عمل نیازمند ایجاد خطکاربرد و پیاده سازی فناوری واقعیت افزوده 
 اکثر امروزه .در کالس درس است قبول قابل های دستگاه نوع مورد در سیاست گذاری

 ی کههای سیاست دلیل به اما برخوردار هستند؛ هوشمند های دستگاه دانشجویان از
 تند. علتنیس آنها از استفاده به دانشجویان قادر است، شده علوم اتخاذ وزارت توسط

وشمند ه های دستگاه دانشجویان از استفاده ن امر تا حدودی به جلوگیری از سوءای
 و اجتماعی هایرسانه از سایبری، سرگرمی، استفاده زورگویی مانند منفی های)پدیده

 یک نداشت است، نیاز مورد از این رو، آنچه. غیره( در سطح کالس درس بر میگردد
 یادگیری منابع ارائه برای دولتی ماتمقا با شده سازماندهی و مشخص خط مشی

س ند درودانشجویان است. به گونه ای که دانشجویان در شرایط خاصی مان به پیشرفته
عملی آن هم با هدف تقویت و توسعه دانش عملی دانشجویان از دستگاه های 

ده ستفااهوشمند)موبایل، تبلت و ...( در جهت کاربرد واقعیت افزوده در کالس درس 
 کنند
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 ودجهب از درصد 3چیزی کمتر از  فقط های اخیر، دولت گزارش طبق مالی: پشتیبانی (2
 بودجه جمعیتی، نظر از. است داده اختصاص وزارت علوم به را خود 1401 سال

 تامین یبرا سازی اقدامات الزم به منظور کاربرد و پیاده تا یابد افزایش باید دانشگاه ها
ان انند بحرما دانشگاه بتوانند با تهدایدات موجود شود ت هموار آموزشی فناوری منابع

 حافظت ازی فاقد فناوری، مهاگروههمه گیری ویروس کرونا، مستثنی کردن افراد و 
عان ی نفذداده های دانشجویان و به طور کلی امنیت سایبری مقابله کنند و پاسخگوی 

 است، نیاز که ییدانشجو تعداد هر برای دانشگاه در منابع بودن دسترس در. باشند
 کند.می فراهم را بهتری تجربه

واقعیت  مادغا آموزشی، محیط در واقعیت افزوده فناوری نتایج زمان و آموزش: علیرغم (3
 فناوری شپذیر و تغییر برابر در مقاومت با همراه یادگیری سنتی های روش با افزوده

 پیچیده مالًکا کار یک هواقعیت افزود فناوری سازی است. لذا کاربرد و پیاده جدید های
 هنگام رلذا راهکار این است که د. دارد نیاز اختصاصی تالش و فنی دانش به و است

ی هیئت اعضا از برخی از آنجا که. باشند برنامه سطح و نوع مراقب اپلیکیشن معرفی
شان ندرس از خود مقاومت  کالس در فناوری از علمی و دانشجویان در هنگام صحبت

 و مانز در گذاری سرمایه نیازمند دیجیتال های رسانه از جدیدی شکل می دهند؛ هر
 است. آموزش

را به عنوان امری مهم  آموزش به نیاز کننده شرکت اکثر متخصصان ای: حرفه توسعه (4
 مطالعه هاییافته در رابطه با کاربرد این فناوری در سطح کالس درس می دانستند.

 توسعه اهمیت بر که  کندمی پشتیبانی( 2014) 1همکاران و لیسی تحقیقات از حاضر
 با اعضای هیئت علمی کردن راحت برای حمایت و آموزش. تاکید می کردند ای حرفه

 آموزشی ابزارهای باید اعضای هیئت علمی و مدرسان. است ضروری آموزشی ابزارهای
 درک یتکیف با یادگیری ارائه برای خود درسی برنامه در را آنها اجرای نحوه و جدید
 تبادل در آنها به درس هایکالس از بازدید و هاکنفرانس ها،کارگاه بنابراین،. کنند

متخصصان و  به معلمان ها و سمینارهاکارگاه بر عالوه .کندمی کمک تجربیات و نظرات
 اما رسد،می نظر به آسان اجرای فناوری اوقات گاهی زیرا دارند، نیاز پشتیبانان فنی

 بنابراین،. بیاید پیش زیادی مشکالت است ممکن رسد،می اجرا به تنوب که زمانی
امری که با شیوع . اجرا را آسان تر میکند پشتیبان فنی و متخصص یک داشتن

گسترده ویروس کرونا و آنالین شدن محیط های دانشگاهی و کالس های درس، توسط 
 مراکز فناوری اطالعات دانشگاه ها صورت می گیرد.

 

                                                 
1 Lacey et al 
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