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چکيده
یکی از فناوری های نوین در حوز آموزش ،واقعیت افزوده میباشد .ترکیب همزمان دنیای واقعی
و تصاویر مجازی ،مفهوم جدیدی را شکل میدهد که میتواند به عنوان ابزاری برای آموزش
استفاده شود .استفاده از واقعیت افزوده در فرایند آموزش و یادگیری در چند دهه اخیر پیشرفت
چشمگیری داشته و از طرفی با افزایش سطح استفاده از وسایل همراه در این زمینه ،بهره برداری
از این فناوری به شدت رو به رشد میباشد .بهرهگیری از واقعیت افزوده در آموزش به یادگیرندگان
در جهت درک مطالب و بهتر اندیشیدن آنها کمک میکند و این در حالیست که نیاز کنونی
جوامع ،وجود ذهنی خالق و کارا جهت ابداع مسائل جدید میباشد .در این راستا این مقاله به
صورت مروری به بررسی مفهوم واقعیت افزوده ،کاربردهای واقعیت افزوده ،استفاده از واقعیت
افزوده در فرایند آموزش و یادگیری ،روشهای اجرای واقعیت افزوده در فرایند آموزش و
یادگیری ،تأثیر استفاده از واقعیت افزوده در فرایند آموزش و یادگیری و مشکالت استفاده از این
فناوری در فرایند آموزش و یادگیری میپردازد.

واژگان کليدي  :واقعیت افزوده ،کاربردها ،فرایند آموزش و یادگیری ،روشهای اجرا،
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مقدمه
1

واقعیت افزوده موجودیت های دنیای واقعی را با اجسام گرافیکی تولید شده توسط کامپیوتر ترکیب میکند و ویژگی اصلی آن ،بالدرنگ
بودن آن است که تشخیص ،ردیابی و تعامل با اجسام را در زمان واحد انجام میدهد[ .]1واقعیت افزوده زیرمجموعهای از واقعیت ترکیبی2است
که در آن مفاهیم مجازی تولید شده توسط کامپیوتر که به آنها دنیای مجازی اطالق میگردد ،با دنیای واقعی ترکیب میشوند[ .]2بر خالف
واقعیت مجازی3که احساس حضور در یک محیط کامال مجازی و تصنعی را در کاربر ایجاد میکند ،واقعیت افزوده به گونهای مفاهیم مجازی
را به مفاهیم واقعی میافزاید که کاربر حس حضور در دنیای واقعی را داشته باشد[ .]3این تغییرات ،قابل مشاهده با چشم غیر مسلح نیستند و
بدین جهت از ابزارهای خاصی در این زمینه استفاده میگردد.
استفاده از فناوری واقعیت افزوده در آموزش و پرورش موضوع جدیدی نیست .واقعیت افزوده همچنین در زمینه هایی مانند :نظامی،
پزشکی ،طراحی مهندس ،رباتیک ،دستگاهای کنترل از راه دور رباتها ،صنعتی ،تعمیر و نگهداری برنامه های کاربردی ،طراحی برای مصرف
کننده ،رفتارهای روانشناختی و غیره استفاده میشود[ .]4واقعیت افزوده میتواند یک فرد را قادر به برقراری ارتباط با دنیای واقعی کند در
مواردی که برقراری ارتباط با دنیای واقعی پیش از این هرگز امکان پذیر نبوده است .ما میتوانیم موقعیت  ،شکل یا سایر ویژگیهای گرافیکی
اشیاء مجازی را با استفاده از تکنیکهایی که واقعیت افزوده را پشتیبانی میکنند تغییر دهیم[ .]5واقعیت افزوده میتواند برای یادگیری ،
سرگرمی و یا محتوایی که برای تدریس در نظر گرفته شده اما دارای ارزش سرگرمی است با بهره گیری از درک کاربر و تعامل با دنیای واقعی
استفاده شود.کاربر می تواند در اطراف تصویر مجازی سه بعدی حرکت کند و آن را از هر جهت درست مانند یک شیء واقعی ببیند .اطالعات
منتقل شده توسط اشیاء مجازی به کاربران کمک میکنند تا کارهای واقعی را انجام دهند[ .]6عالوه بر این واقعیت افزوده میتواند به منظور
افزایش همکاری استفاده گردد .این امکان وجود دارد که رابطهای نوآورانه کامپیوتری را بسازیم که دنیای مجازی و واقعی را برای افزایش
همکاری چهره به چهره و از راه دور در هم ادغام کنند[ .]7با وجود محبوبیت فناوری و امکانات وب ،اما مردم هنوز ترجیح می دهند به جای
صفحه های نمایشی ،کتاب بخوانند و کتاب های درسی هنوز هم به طور گسترده ای مورد استفاده قرار میگیرند .یکی دیگر از کاربردهای
جالب این فناوری  ،کتاب های درسی واقعیت افزوده است .فنا وری واقعیت افزوده اجازه می دهد تا هر کتاب موجود پس از انتشار به یک نسخه
واقعیت افزوده تبدیل گردد .استفاده از واقعیت افزوده در صفحات کتابهای چاپی ،باعث میشود که کتابهای درسی به منابع پویا اطالعات
تبدیل شوند .به این ترتیب افرادی که دارای پس زمینه رایانهای نیستند میتوانند یک تجربه غنی تعاملی داشته باشند[.]8
به طور کلی واقعیت افزوده با ترکیب واقعیت و مجاز ،امکان درک مفاهیم پیچیدهای را فراهم میآورد که به طور معمول و با روشهای
مرسوم ،قابل یادگیری و فهم نمیباشند[.]9
تحقیقات زیادی در زمینه استفاده از فناوری واقعیت افزوده در زمینه های مختلف  ،از جمله آموزش و پرورش صورت گرفته است .کیمبرا
و همکاران( )2015 4در پژوهشی با عنوان واقعیت افزوده :تقویتکننده برای دانشجویان تحصیالت عالی در یادگیری ریاضی؟ ،به توضیح و
تشریح واقعیت افزوده پرداخته و به این نتیجه رسیدند که این فناوری منجر به افزایش درک مطلب یادگیرندگان شده و در آنان انگیزه ایجاد
کرده و باعث میشود که یادگیرندگان هرچه بیشتر با مطالب درسی درگیر شوند .کریپلین و همکاران( )2015 5در پژوهش خود با عنوان فواید
واقعیت افزوده در محیط های آموزشی ،اشاره کردند به اینکه با وجود استفاده از واقعیت افزوده در آموزش ،هنوز ارزش برنامههای کاربردی آن
مورد بررسی قرار نگرفته است .هریک از برنامههای کاربردی دارای ارزشها و فواید متفاوتی میباشند .اما همگی آنها منجر به افزایش انگیزه
یادگیری یادگیرندگان می شود و نیاز به تحقیق در این مورد وجود دارد .شیراتودین و همکاران )2015 (6در پژوهش خود با عنوان استفاده
از واقعیت افزوده موبایل به منظور یادگیری آناتومی انسان ،روند توسعه یادگیری در محیطی که در آن از واقعیت افزوده موبایل استفاده میشود
را مورد بحث قرار میدهند .همچنین به تشریح تئوری ،مفاهیم و نتایج استفاده از واقعیت افزوده موبایل میپردازند.کسیم و اوزارسالن)2012 (7
در پژوهشی با عنوان واقعیت افزوده در آموزش :فناوریهای فعلی و ظرفیت آنها برای آموزش  ،مقدمهای را برای فناوری واقعیت افزوده و
امکاناتی که برای آموزش دارد فراهم مینمایند .همچنین فناوریهای کلیدی و نقشی که میتوانند در آموزش داشته باشند را مورد بحث
قرار میدهند .آلبینو و والدا )2010 ( 8در پژوهش خود با عنوان ظرفیت واقعیت افزوده مشارکتی در آموزش ،به شرح پارادایم مشارکت
میپردازند و به تأثیری اشاره میکنند که می تواند در واقعیت افزوده و استفاده از آن به عنوان یک تکنولوژی در حال رشد در فرایند آموزش
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داشته باشد .رادو و همکاران )2010 (1در پژوهش خود با عنوان واقعیت افزوده در آینده آموزش ،به توضیح مزایایی که استفاده از واقعیت
افزوده در مؤسسات آموزشی میتواند داشته باشد پرداختند و این مزیتها را شامل افزایش دسترسی محتوای آموزشی ،افزایش انگیزه
یادگیرندگان و فراهمآوری امکان مشارکت و تعامل میدانند.
واقعیت افزوده به یادگیرندگان در جهت درک بهتر مطالب و بهتر اندیشیدن آنها کمک میکند و این در حالی است که نیاز کنونی جوامع،
وجود ذهنی خالق و کارا جهت ابداع مسائل جدید میباشد.

واقعيت افزوده چيست؟
اگر چه اصطالح واقعیت افزوده توسط  Tom Caudellیکی از محققان بوئینگی در سال  1960مطرح شد اما مفهوم افزایش دنیای
واقعی توسط دادههای مجازی در ابتدا توسط تعدادی از برنامههای کاربردی در اواخر سالهای  1960و  1970مورد استفاده قرار گرفت .از دهه
 1990واقعیت افزوده از سوی برخی از شرکتهای بزرگ به منظور تجسم و آموزش استفاده شد  .امروزه افزایش قدرت رایانههای شخصی و
دستگاههای تلفن همراه ،واقعیت افزوده را در محیطهای آموزشی سنتی مانند مدارس و دانشگاهها به کار میبرد .در سالهای اخیر برای
واقعیت افزوده معانی مختلفی ارائه شده است[.]16
میلگرام و همکاران 2واقعیت افزوده را بر اساس پیوستگی واقعیت مجازی به عنوان افزایش بازخورد طبیعی به اپراتور با نشانههای
شبیهسازی تعریف میکنند .پیوستگی واقعیت مجازی اجازه میدهد تا تمایز میان مفهوم واقعیت افزوده و مفاهیمی مانند محیط مجازی به
عنوان واقعیت مجازی شناخته شود .همچنین واقعیت افزوده به کاربر اجازه میدهد تا یک تصویر واضح از دنیای واقعی را در نظر بگیرد .وو و
همکاران ]16[3واقعیت افزوده را به عنوان وضعیتی که در آن یک دنیای واقعی به صورت پویا با مکان یا اطالعات حساس مجازی روبرو میشود
تعریف کردهاند .در تعریفی دیگر که توسط شی مطرح شده است ،واقعیت افزوده یک بازی در محیط واقعی میباشد که وسایل دستی همچون
تلفنهای همراه از آن پشتیبانی مینمایند و درواقع به صورت الیهای بر روی مفاهیم دنیای واقعی قرار گرفته است[ .]17همچنین به عقیده
کالکوفن ،تکنولوژی واقعیت افزوده به کاربر امکان درک بهتر از محیط پیرامون خود را با استفاده از افزودن مفاهیم مجازی که اغلب سه بعدی
هستند فراهم میآورد[ .]18از دید آزوما ،واقعیت افزوده به نوعی یک محیط مجازی است .با این تفاوت که در محیطهای مجازی ،کاربر به کلی
خارج از دنیای واقعی بوده و تنها با اجسام گرافیکی و کامپیوتری سر و کار دارد .در حالیکه در واقعیت افزوده ،اجسام گرافیکی جایگزین دنیای
واقعی نشده بلکه به آن افزوده میشوند .درواقع ترکیبی از اجسام واقعی و دیجیتالی وجود خواهند داشت و کاربر همچنان احساس حضور و
تعامل با دنیای واقعی را دارد[ ..]19آندوجار سه ویژگی اصلی را برای مفهوم واقعیت افزوده در نظر میگیرد :این فناوری ،دنیای واقعی را با
اشیای مجازی ترکیب مینماید ،تعامل میان کاربر و این دنیای ترکیبی بایستی به صورت بالدرنگ صورت گیرد .به این معنا که کاربر در هر
زمانی توانایی ایجاد تغییرات در این دنیای جدید را داشته باشد و در آخر اینکه تمامی اشیای بکار رفته در واقعیت افزوده به صورت سه بعدی
هستند .بدین معنا که فیلمها و مفاهیم دوبعدی شامل این حوزه نمیشوند[ ..]20همانطور که مالحظه میشود ،تعریف پایداری از واقعیت افزوده
وجود ندارد و دیدگاههای گوناگونی در این زمینه مطرح گشته است[.]21

کاربردهاي واقعيت افزوده
از کاربردهای واقعیت افزوده میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 .1واقعیت افزوده در آموزش :فرصتهای جدید برای آموزش و یادگیری با استفاده از فناوری واقعیت افزوده به طور فزاینده توسط
محققان آموزشی شناخته شده است .همزیستی اشیای مجازی و محیطهای واقعی به یادگیرندگان اجازه تجسم روابط فضایی و مفاهیم انتزاعی
پیچیده را میدهند[. ]22تجربه پدیدههایی که در دنیای واقعی امکان پذیر نیست با فناوری واقعیت افزوده امکانپذیر میشود .واقعیت افزوده،
شیوههای مهمی را توسعه میدهد که نمیتوان در سایر محیطهای یادگیری پیشرفته توسعه داد[ .]23این مزایایی آموزشی باعث شده است
که واقعیت افزوده یکی از فناوریهای جدید در حال توسعه برای فرایند آموزش طی پنج سال آینده باشد.
 .2واقعیت افزوده در تصویرسازی و نمایش :واقعیت افزوده امکان تجسم مفاهیم یا رویدادهای نامرئی را با اضافه کردن اشیاء مجازی یا
محیطهای فیزیکی فراهم مینماید[ ..]24سیستم واقعیت افزوده میتواند از یادگیری در تجسم مفاهیم انتزاعی یا پدیدههای غیر قابل مشاهده
مانند جریان هوا یا میدان مغناطیسی با استفاده از اشیاء مجازی از جمله مولکولها  ،بردارها و نمودارها حمایت کند.به عنوان مثال ،واقعیت
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افزوده شیمی به یادگیرندگان اجازه میدهد تا عناصر شیمیایی را انتخاب کنند ،به مدلهای مولکولی سه بعدی بپردازند و مدلها را
بچرخانند[.]25
 .3واقعیت افزوده در بازی و سرگرمی :یکی دیگر از زمینههای کاربرد واقعیت افزوده در طراحی بازیها و سرگرمی است .بازیهایی
همچون  Live butterfliesو  AR basketballبه کاربر حس دنبال کردن و برخورد با اشیای گرافیکی ( پروانهها و توپها) در دنیای واقعی
پیرامون را میدهند .درواقع بازیهای طراحی شده با استفاده از این تکنولوژی ،به کاربر حس پویایی القا میکنند[ .]26از جمله دیگر فعالیتهایی
که در این زمینه صورت گرفته ،برگزاری کنسرت و برپایی نمایشگاه آثار هنری به صورت مجازی و اینترنتی در نقاط مختلف جهان است که
هزینهها را تا حد بسیار زیادی کاهش میدهد[ .]27استفاده بسیار جالب دیگری که از این تکنولوژی میشود در صنعت سینما و ساخت فیلم
است .به این صورت که بجای استفاده از صحنههای واقعی و ساخته شده ،از صحنهها و نمادهای مجازی استفاده میگردد [ .]19از طرفی این
فناوری به صورت کارآمد در موزهها نیز استفاده میگردد .به این صورت که با استفاده از واقعیت افزوده ،بازدیدکنندگان میتوانند تصویر اصلی
حیواناتی که منقرض شده اند و در حال حاضر وجود خارجی ندارند را مشاهده نمایند.
 .4واقعیت افزوده در پزشکی :فناوری تصویربرداری در زمینه پزشکی بسیار فراگیر است به طوریکه اکثر برنامههای پزشکی در جراحی
با هدایت تصویر سرو کار دارد ( CT.پرتو نگاری مقطعی کامپیوتری) یا ( MRتصاویر مغناطیسی روزنانس) و اسکن کردن که به جراح دید
الزم از آناتومی داخلی را ارائه میدهد ،نمونههایی از تصویربرداری در علم پزشکی هستند .واقعیت افزوده میتواند چنین تصاویری را ثبت نماید.
در این صورت توانایی ضبط دقیق تصاویر در این مرحله  ،عملکرد تیم جراحی را افزایش میدهد و نیاز به فریمهای دردناک و سنگین
استرتاکنیک که در حال حاضر برای ثبت روند بیماری استفاده میشود را از بین میبرد[ .]28یک برنامه دیگر برای واقعیت افزوده در زمینه
پزشکی تصویربرداری سونوگرافی است که میتواند یک تصویر رگرسیون حجمی از جنین را برروی شکم زن باردار مشاهده کند[.]29
 .5همچنین از این فناوری میتوان هم در زمینه آموزش پزشکان و یا دانشجویان و هم به عنوان ابزار کمکی در اتاق عمل استفاده کرد.
برتری این فناوری نسبت به روش های سنتی از این جهت است که سبب باال رفتن دقت و تمرکز بیشتر پزشک در حین عملیات میشود ،زیرا
در بسیاری مواقع شکاف مورد نیاز بر روی بدن جهت انجام عملیات بایستی کوچک باشد و با استفاده از ابزارهای واقعیت افزوده در این شرایط
میتوان دقت عمل را تا حد زیادی افزایش داد.
 .6واقعیت افزوده در عملیات نظامی هوایی :در گذشته در هلیکوپترهای نظامی برای بدست آوردن مختصات و مشخصات مکانهای
مختلف منطقه نظامی ،از ابزارهایی بنام نمایشگر باالی سر استفاده میگردید که در برخی شرایط خاص که دامنه دید کم میشد ،کارایی الزم
برای شناسایی نقاط مختلف را نداشتند .ابزار واقعیت افزوده ،طرحی که در این زمینه از آن استفاده میگردد نمایشگر بر روی سر میباشد که
شباهت زیادی به ابزار مرسوم در این زمینه دارد و با استفاده از این تکنولوژی ،دقت و کارایی را در عملیات نظامی به شدت افزایش میدهد[،]19
[.]27
 .7واقعیت افزوده در طراحی مهندسی :تصور کنید که یک گروه از طراحان بر روی مدلی از یک دستگاه پیچیده برای مشتریان خود کار
میکنند .طراحان و مشتریان میخواهند یک بررسی از طراحی مشترک را انجام دهند ،حتی اگر از نظر فیزیکی جدا شده باشند .اگر هر یک از
آ نها اتاقهای کنفرانسی داشته باشند که بافناوری واقعیت افزوده مجهز شده باشد  ،میتوانند طرح را ببینند و در اطراف صفحه نمایش حرکت
کنند و به جنبههای مختلف نگاه کنند[.]29
در زمینه معماری و ساخت نیز از واقعیت افزوده استفادههای متعددی میشود که تأثیر بسزایی در کاهش هزینهها و صرفهجویی در زمان
دارد .به عنوان مثال برای مشارهده حالت اولیه یک بنای تاریخی که در حال حاضر مخروبه میباشد ،میتوان از این فناوری بهره برد[.]9
همچنین جهت پیشبینی و تصویرسازی یک بنا که هنوز ساخته نشده است نیز میتوان از این فناوری استفاده کرد[.]27
 .8واقعیت افزوده در تولید و تعمیر محصوالت :استفاده از واقعیت افزوده در تولید ،تعمیر و نگهداری محصوالت در بخشهای صنعتی
سبب کاهش هزینهها ،صرفهجویی در زمان و استفاده بهینهتر از مکان میشود[ .]16شرکت بوئینگ چندین سال است که به کارکنان فنی خود
که در بخش سیمبندی و برق هواپیماها فعالیت می کنند ،امکان استفاده از ابزارهای واقعیت افزوده را فراهم میکند[ .]19همچنین شرکت
بزرگ و مطرحکننده اتومبیل  BMWتمامی مراحل نگهداری ،تعمیر و پشتیبانی از محصوالت را با استفاده از ابزارهای واقعیت افزوده انجام
میدهد[.]16

استفاده از واقعيت افزوده در فرایند آموزش و یادگيري
واقعیت افزوده اجازه انعطافپذیری در استفاده از آن را میدهد که این امر برای فرایند آموزش و یادگیری جذاب است .فناوری واقعیت
افزوده میتواند از طریق انواع رسانهها ،دستگاه های تلفن همراه و تلفنهای هوشمند مورد استفاده قرار گیرد .این فناوری ،قابل حمل و سازگار
با انواع سناریوها است .همچنین واقعیت افزوده میتواند جهت ارتقای محتوای آموزشی در کالسهای سنتی استفاده شود[ .]30واقعیت اقزوده

فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران  ،شماره  ، 12زمستان  ،1396ص 20 - 29
ISSN: 2588-2864

http://www.psyj.ir

مکمل آموزش در کالسهای آموزشی ویژه  ،محتوا را در خارج از کالس درس گسترش میدهد و با سایر فناوریها جهت غنیسازی برنامههای
فردی ترکیب میگردد [.]31
 .1استفاده در کالس درس سنتی :در هر محیط آموزشی ،محدودیتهایی در منابع مختلف وجود دارد که این محدودیتها اغلب در
کالسهای درس سنتی مورد توجه قرار گرفته است .محدودیتهای مربوط به بودجه یا محدودیتهای مربوط به ابزارهای آموزشی برای آموزش
یادگیرندگان ،در سناریوهای که به آنها اجازه یادگیری به وسیله انجام دادن را میدهد می تواند چالش ایجاد نماید[ .]32فناوری واقعیت افزوده
اجازه ترکیب تصاویر واقعی و کامپیوتری را به یادگیرندگان میدهد .تصاویر کامپیوتری میتوانند روند را نشان دهند ،اما فناوری واقعیت افزوده
به یادگیرندگان اجازه هدایت یادگیری را میدهد.کالس درس میتواند از سبکهای سخنرانی سنتی به سبکهای یادگیرندهمحوری و
آزمایشگاهی تغییر جهت دهد .داشتن محیط مجازی قابل دسترس در یک مکان منحصر به فرد ،مشارکت مؤثر و فعاالنه را تشویق مینماید.
تجربه یادگیری کالس درس سنتی با استفاده از واقعیت افزوده ،به وسیله اشتراک گذاری مطالب میان مدرسان و یادگیرندگان افزایش
مییابد[.]33
یکی از مهمترین و رایجترین استفادههایی که از این فناوری میشود ،کتابهای واقعیت افزوده است .اصطالحا به این گونه کتابها،
جادویی گفته میشود .این کتابها شباهت زیادی به کتابهای معمولی دارند با این تفاوت که کاربر با استفاده از عینکهای مخصوص واقعیت
افزوده هنگام مشاهده صفحات کتاب ،اشکال سهبعدی دیجیتالی که بیرون از کتاب ایجاد شدهاند را نیز میبینند[ .]34این کتابها درواقع
مدل دیجیتالی کتابهای برجسته مرسوم هستند که به کاربر امکان مشاهده اشکال سهبعدی را در هر زاویه و جهتی میدهند .همچنین از این
کتابهای می توان به صورت اشتراکی استفاده نمود به این صورت که دو کاربر دید یکسان و یا متفاوتی را از یک صفحه کتاب داشته باشند و
از این جهت بسیار کارآمد و مفید میباشند[.]16[ ،]27[ ،]9
 .2استفاده در آموزش ویژه  :واقعیت افزوده توانایی ارائه ارزشها و تجربهها با کیفیت باال برای یادگیری یادگیرندگان با معلولیت جسمی
و همچنین کالسهای آموزشی ویژه را فراهم میکند.کتاب داستان واقعیت افزوده میتواند به یادگیرندگانی که کمتر قادر به درک مطالب
مبتنی بر متن هستند ،کمک نماید[ .]35به دلیل انواع امکاناتی که واقعیت افزوده میتواند در یک محیط یادگیری فراهم آورد ،یادگیرندگانی
که دارای معلولیتهای جسمی هستند ،از طرفداران یادگیری از طریق این فناوری میباشند .واقعیت افزوده حتی میتواند به کسانی که دارای
اختالل بصری یا اختالالت شنوایی هستند ،کمک نماید[ ..]36استفاده از این فناوری در کالس ،امکان آموزش متمایز و غنی شده از تجربه
یادگیری را برای یادگیرندگان با نیازهای ویژه فراهم میکند.
 .3استفاده در خارج از کالس درس :طی دهه گذشته استفاده از وسایل همراه و شخصی رشد بسیار گسترده و سریعی داشته است و از
طرفی بهره برداری از این وسایل در آموزش سطوح مختلف تحصیلی مورد توجه بودهاست و تأثیر بسزایی در این حوزه داشتهاست .به همین
دلیل استفاده از این امکان در واقعیت افزوده نیز که فناوری نوظهور و در حال پیشرفتی است ،میتواند بسیار تأثیرگذار باشد[ .]21درواقع
استفاده از وسایل همراه امکان بهرهبراری از تکنولوژی واقعیت افزوده را در هر مکانی فراهم میآورد .بدین معنا که یادگیرندگان به همان میزانی
که در درون کالسها یاد میگیرند ،در خارج از کالس نیز آموزش داده میشوند[.]9
برنامههای موبایل میتوانند کالسهای سنتی را فراتر از دیوارهای فیزیکی گسترش دهند .تلفن همراه و گوشی هوشمند ،امکان جمعآوری
اطالعات را به کاربران در مکانهای مختلف میدهد .از  GPSمیتوان برای ردیابی و هدایت حرکت یادگیرندگان استفاده کرد .در محیط
یادگیری ،فناوری واقعیت افزوده باید قابل حمل و قابل استفاده باشد.این نوع تجربه فرصتهای بسیاری را فراهم مینماید تا اطالعات کالس را
به محیط دنیای واقعی متصل کند[.]35

روشهاي اجراي واقعيت افزوده در فرایند آموزش و یادگيري
روشهای مختلفی برای اجرای واقعیت افزوده در فرایند آموزش و یادگیری وجود دارد[.]27
 .1یادگیری مبتنی بر کشف :واقعیت افزوده میتواند در برنامههای کاربردی که یادگیری مبتنی بر کشف را فعال میکنند استفاده شود.
این نوع نرم افزار اغلب در موزهها ،در آموزش نجوم و در مکانهای تاریخی استفاده میگردد.
 .2مدلسازی اشیاء :واقعیت افزوده همچنین میتواند در برنامههای کاربردی مدلسازی اشیاء مورد استفاده قرار گیرد .چنین برنامههایی
به یادگیرندگان امکان میدهند که بازخورد بصری فوری را در مورد چگونگی یک مورد خاص در یک محیط متفاوت را ببینند .بعضی از برنامهها
همچنین یادگیرندگان را قادر به طراحی اشیای مجازی برای بررسی خواص فیزیکی و یا تعامالت میان اشیاء میکنند .این نوع برنامه همچنین
در آموزش معماری نیز استفاده میشود.
 .3کتابهای واقعیت افزوده :کتابهای واقعیت افزوده همانطور که پیش از این توضیح داده شد ،کتابهایی هستند که به صورت
سهبعدی به یادگیرندگان ارائه میشوند و تجربه یادگیری تعاملی را از طریق تکنولوژی واقعیت افزوده فراهم میکنند.
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 .4آموزش مهارتها :حمایت از آموزش افراد در وظایف خاص توسط آموزش مهارتها توصیف میشود .به خصوص مهارتهای مکانیکی
توسط برنامههای آموزش مهارتهای واقعیت افزوده پشتیبانی میگردند .چنین برنامههایی ،برای مثال در تعمیر و نگهداری هواپیما مورد
استفاده قرار میگیرند .جایی که هر مرحله از تعمیر نمایش داده میشود ،ابزار الزم شناسایی شده است و دستورالعملهای متنی نیز گنجانده
شده است.
 .5بازیهای واقعیت افزوده :بازیهای ویدئویی فرصتی جدید برای مدرسان ارائه میدهند که برای سالها نادیده گرفته شده اند .امروزه،
مدرسان به رسمیت شناخته شده و اغلب از قدرت بازی در محیطهای آموزشی استفاده میکنند .فناوری واقعیت افزوده قادر به توسعه
بازیهایی است که در دنیای واقعی قرار دارند و اطالعات مجازی به آنها افزوده میشود .بازیهای واقعیت افزوده میتوانند روشهای قدرتمند
جدیدی را برای نشان دادن روابط و ارتباطات به مدرسان ارائه دهند.عالوه بر این آنها آموزش را با اشکال تعاملی و بصری یادگیری فراهم
میکنند.

تأثير استفاده از واقعيت افزوده در فرایند آموزش و یادگيري
 .1یادگیری چند منظوره جذاب  :فناوری واقعیت افزوده می تواند یک تجربه یادگیری چند منظوره را فراهم کند که امکان دستکاری و
ارتباط میان اشیاء مجازی با اشیاء فیزیکی واقعی برای کاربر فراهم گردد .ادغام دنیای فیزیکی در تجربیات آموزشی ،منجربه توسعه تجربیات
آموزشی میشود که از لحاظ فیزیکی تعاملی هستند و از اشیاء ملموس و تعامالت فیزیکی استفاده میکنند[.]37
 .2افزایش دسترسی به محتوای آموزشی :یکی از بزرگترین مزایای واقعیت افزوده در آموزش ،افزایش دسترسی به محتوای آموزش
مجازی است .یادگیرندگان معموال میتوانند محتوای مجازی را از طریق دستگاههای رایانهای مانند کامپیوتر رومیزی ،لپ تاپ و مواردی از این
قیبل کسب کنند .از طریق دستگاه های بسیار قابل حمل مانند تلفن همراه ،یادگیرندگان میتوانند برای دسترسی به محتوای آموزشی در هر
محیط  ،و زمانی که کامپیوترهای سنتی به راحتی در دسترس نیستند  ،حتی هنگام راه رفتن در خیابان و یا خواندن یک کتاب ،اقدام
کنند[.]38
 .3افزایش کنترل یادگیرنده :زمانی که یک یادگیرنده با استفاده از یک کامپیوتر به محتوای آموزشی دسترسی پیدا میکند  ،باید دانش
در مورد تعامالت مبتنی بر کامپیوتر را بداند .حداقل باید بتواند از یک صفحه کلید و ماوس استفاده کند .عالوه بر این ممکن است نیاز باشد
که با انواع تکنیکهای تعامل مانند (حرکت پنجر ها  ،دسترسی به منوهها و غیره ) آشنا باشد .از طرفی دیگر در یک تجربه واقعیت افزوده،
تمامی یادگیرندگان در محتوای آموزشی غوطهور میشوند .یادگیرندگان میتوانند محتوای آموزشی را در فضای اطراف واقعیت افزوده ببیند.
واقعیت افزوده امکان کنترل یادگیرندگان بر چگونگی بررسی محتوا را فراهم میکند .واقعیت افزوده میتواند موانع ورود یادگیرندگان به محتوای
مجازی را کاهش دهد .سهولت تعامل در تجربیات مبتنی بر واقعیت افزوده می تواند مدرسان را دعوت کند تا تجربیات آموزش مجازی را در
کالس درس به ارمغان بیاورند[.]39
 .4فراهم آوری فرصت همکاری :همکاری میتواند تسهیلکننده یادگیری باشد زیرا یادگیرندگان میتوانند همزمان با یکدیگر و همچنین
با محتوای آموزشی تعامل داشته باشند .این فناوری اجازه میدهد تا یادگیرندگان ،محتوای آموزشی را از چشماندازهای مختلف بررسی کنند
و هر یک مستقیما به مطالعه جنبههای مختف محتوای آموزشی بپردازند .همان طور که یادگیرندگان نیاز به این دارند که افکار خود را به
یکدیگر متصل کنند ،در مورد دانش خود فکر کنند و درباره چگونگی مطابقت افکارشان با آن چه که دیگران میدانند فعالیتی انجام دهند،
این توانایی را دارند که مهارتهای فراشناختی خود را در تعیین یادگیری خود وحل مشکالتشان افزایش دهند[.]40
 .5ساختن مفاهیم انتزاعی و عینی :واقعیت افزوده ،ظرفیت آوردن مفاهیم انتزاعی در دنیایی فیزیکی را داراست .تکنولوژی گرافیک
کامپیوتری میتواند مفاهیم انتزاعی را به صورت نمایشهای بصری ارائه دهد .به عنوان مثال  ،میتوان از مفهوم سرعت توپ استفاده کرد و
آن را به صورت یک شی بصری نشان داد و ویژگیهای این مفهوم را میتوان با نمایش آن مرتبط کرد .سرعت را میتوان با یک فلش فیزیکی
نشان داد و میزان سرعت آن را میتوان به وسیله اندازه فلش نمایش داد.عالوه بر این افرادی که مبتال به اوتیسم هستند ،درک مفاهیم انتزاعی
برایشان بسیار دشوار است .بنابراین واقعیتگرایی ارائه شده توسط فناوری واقعیت افزوده ممکن است فرصتی باشد تا به این افراد (اوتیسم)
کمک کند تا ایدههای انتزاعی را بیاموزند .واقعیت افزوده میتواند مفاهیم انتزاعی را به یک تجربه واقعیتگرایانه تبدیل کند[.]41

مشکالت استفاده از واقعيت افزوده در فرایند آموزش و یادگيري
یکی از مشکالت استفاده از واقعیت افزوده در فرایند آموزش و یادگیری ،ایجاد محتوا است  .ایجاد محتوای آموزشی برای واقعیت افزوده
نیاز به دامنهای از تخصصها و تکنیکهای تجربی دارد .دشواری در ایجاد محتوا از دو عامل به وجود میآید  :تجربیات واقعیت افزوده عموما از
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گرافیک کامپیوتری استفاده میکنند که معموال توسط هنرمندان آموزش دیده ایجاد میشود ،ایجاد چنین تجربیات تعاملی دشوار است و
ابزارهای بسیار کمی برای کمک به این فرایند وجود دارد[ .]42از دیگر مشکالت مربوط به استفاده از واقعیت افزوده ،هزینههای سرمایهگذاری
میباشد .هزینه حمل ابزارهای واقعیت افزوده به مدارس میتواند گران باشد .مدارس باید فناوریهایی مانند دوربین ،پروژکتورها و رایانهها را
به دست آورند .به استثنایی هزینه تکنولوژی ،هزینه های آموزشی مدرسان در استفاده از فناوری و محتوای آموزشی هزینه بر است .هچنین
اگرچه اگرچه فناوری واقعیت افزوده میتواند برای استفاده بصری باشد  ،ولی نمیتوان ادعا کرد که واقعیت افزوده کامال با انتظارات کاربران
مطابقت دارد[ .]40دشواری دیگر مرب وط به فقدان تحقیقات علمی در مورد چگونگی اثرگذاری واقعیت افزوده در یادگیری است .بخش عمدهای
از تحقیقات موجود ارتباط میان واقعیت افزوده و شناخت فضایی را مورد بررسی قرار داده است .اما تأثیرات آن بر یادگیری یادگیرندگان به طور
کامل مورد بررسی قرار نگرفته است[.]43
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بحث و نتيجهگيري
از دید آزوما ،واقعیت افزوده یک محیط مجازی است با این تفاوت که در محیطهای مجازی ،کاربر به کلی خارج از دنیای واقعی بوده و
تنها با اجسام گرافیکی و کامپیوتری سر و کار دارد .در حالیکه در واقعیت افزوده ،اجسام گرافیکی جایگزین دنیای واقعی نشده بلکه به آن
افزوده می شوند .درواقع ترکیبی از اجسام واقعی و دیجیتالی وجود خواهند داشت و کاربر همچنان احساس حضور و تعامل با دنیای واقعی را
دارد .از واقعیت افزوده در آموزش ،تصویرسازی و نمایش ،بازی و سرگرمی ،پزشکی ،عملیات نظامی هوایی ،طراحی مهندسی و در تولید و تعمیر
محصوالت استفاده میشود .واقعیت افزوده اجازه انعطافپذیری در استفاده از آن را میدهد که این امر برای فرایند آموزش و یادگیری جذاب
است .عالوه بر استفاده از واقعیت افزوده در کالس درس ستنی که مشارکت مؤثر و فعاالنه را تشویق مینماید ،در آموزش ویژه و حتی خارج از
کالس درس نیز میتوان از آن بهره برد .واقعیت افزوده توانایی ارائه ارزشها و تجربهها با کیفیت باال برای یادگیری یادگیرندگان با معلولیت
جسمی و همچنین کالسهای آموزشی ویژه را فراهم میکند و بهرهگیری از این فناوری در خارج از کالس درس ،تجربه فرصتهای بسیاری را
فراهم مینماید تا اطالعات کالس را به محیط دنیای واقعی متصل کند .یادگیری مبتنی بر کشف ،مدلسازی اشیاء ،کتابهای واقعیت افزوده،
آموزش مهارتها و بازیهای واقعیت افزوده از روشهای اجرای واقعیت افزوده در فرایند آموزش و یادگیری هستند .استفاده از فناوری واقعیت
افزوده در فرایند آموزش و یادگیری منجر به یادگیری چند منظوره ،افزایش دسترسی به محتوای آموزشی ،افزایش کنترل یادگیرنده ،فراهمآوری
فرصت همکاری و ساختن مفاهیم انتزاعی و عینی میشود .با این حال بهرهگیری از این فناوری نوظهور مشکالتی را نیز به همراه دارد که ایجاد
محتوا ،هزینه سرمایهگذاری و فقدان تحقیقات علمی از جمله آنهاست.
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