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دکتر سید احمد طباطبایی
واقعیت افزوده و مجازی الگوریتم دانشگاه معکوس درعصر مجازی

« دانش افزا -کارآفرینانه و نبوغانه»

 دروازه ای از جهان واقعي به جهان مجازی به ویژه در آموزش
و یادگیری
 افزودن اطالعات مجازی به دنیای واقعي

 ایجاد و ارتقا تعامل ،میان دانش فردی و فهم كاربر از جهان واقعي
 تجسم واقعي پدیده ها از طریق نمایش واقعیت گرایانه
 آنچه كه در فیلم شاهد آن خواهید بود...

واقعیت مجازی

Virtual Reality

یك محیط سهبعدی شبیهسازی شده كه كاربر ميتواند به گونهای با آن كار كند كه گویي یك محیط
فیزیكي است .كاربر ،محیط را در صفحههای نمایشي ميبیند كه احتماالً برروی یك جفت عینكهای
ویژه آندراسكوپي و پرسپكتیو و حتي استرسكوپ سوار شده است .وسایل ورودی ویژه همچون
دستكشها یا لباسهای مجهز به سنسورهای حركتیاب ،عملیات كاربر را ممیزی و تشخیص مي دهد.

عناصر كلیدی واقعیت مجازی
عناصر اصلي هر سیستم واقعیت مجازی عبارت است از:
–
–

–

–

دنیای مجازی
غرق شدن و عجین شدن()immerging
احساس بودن در یك محیط كه ميتواند یك حالت ذهني خالص باشد یا توسط لوازم
فیزیكي ایجاد شود
فیدبك حسي
در بیشتر موارد ،فیدبك به صورت دیداری است اما محیطهای واقعیت مجازی نیز وجود دارد
كه در آنها حس «المسه" عین تجربه واقعي عمل مي كند.
ارتباط شبكه ای ،تعاملي و متقابل

نرخ استقبال كاربران

طبق گزارش مؤسسه سوئیسي Digital Capital
كه در زمینه تحلیل بازار سرگرمي های
الكترونیكي و ارائه مشاوره به كمپاني های بزرگ
فعالیت دارد شركت های گوگل ،اپل و فیسبوک
در سال  2018مجموعاً  900میلیون كاربر واقعیت
افزوده خواهند داشت كه این رقم تا سال 2021
احتماالً به  3میلیارد كاربر افزایش مي یابد.

ازارواقعیت افزوده،واقعیت مجازی تا 2020
بر اساس گزارش "واقعیت مجازی و واقعیت افزوده در تابستان  "2015بازار واقعیت مجازی و واقعیت افزوده تا
سال  2020به ارزش  150میلیارد دالر مي رسد .در حال حاضر سهم واقعیت افزوده از بازار  120میلیارد دالر و
واقعیت مجازی  30میلیارد دالر است.

مطالعه موسسه تحقیقاتي ژونیپر نشان مي دهد كه شركت های و بازارهای حوزه صنعت حدود  2.4میلیارد دالر از
بازار سال  2019سهم خواهند داشت ،در حالي كه در سال  2014این رقم  247میلیون دالر بوده و تفاوت چشمگیر
است و این روند در سالهای  2021گسترش مي یابد و این پیش بیني ها قبل از بروز كرونا بوده است

موارد كاربرد و راه اندازی كسب و كارها در حوزه های ...
،آموزش عالي
آموزش
پرورششناسی
کنفرانس وملی آسیب
• اولین
•

بهداشت و درمان و روانشناسي

•

محیط زیست و عمران و ساخت

* اقتصاد و بانكداری
* تربیت و فرهنگ و هنر
*گردشگری

•

تجارت( كسب و كار و بازاریابي)

•

كلیه فعالیت های روز مره و روتین

مصادیق كاربرد و راه اندازی كسب و كارها در حوزه های ...
 دانشگاه معكوس رایانش ابری بوتیك ها و لباس
فروشي ها

طراحی اتاق های پرو مجازی
 صنعت مبلمان
انتخاب رنگ و مدل مبلمان
 ساخت و ساز و عمران
جایگزین کردن این فناوری با ماکت ها و نمونه ها،

مصادیق كاربرد و راه اندازی كسب و كارها درحوزه های ...
تورهای تفریحي ونقشه های مجازی
موزه ها و اماكن فرهنگي
دانشگاه معكوس و آموزش در همه ابعاد زندگي حتي تا
كوهنوردی و گذر به كوه ها و قله ها و ...اعماق آبها
آموزش شنا و گذر به اعماق و دریاها و اقیانوس ها

دانشگاه معكوس و تحوالت دانشگاه نسل سوم و چهارم

.( .انیستیتو ( ) Gray A 2016 & Accessed 2018در قالب دانشگاه نسل سوم در انقالب صنعتی چهارم مهارتهای را برای مردمان
در آینده در نسل سوم و چهارم تعیین می کند که تصویری کلیدی از تغییرات است که از طریق سواد فناورانه ( )T Literacyدر
قالب دانشگاهها باید مورد توجه قرار دهند از جمله:
 حس سازی (  :)sense- Makingتوانائی تعیین اهمیت ژرف تر از آنچه که بیان می شود هوش اجتماعی( :) Social Intelligenceتوانائی پیوند با دیگران به شیوه ای ژرف و مستقیم تا بتوان واکنش ها و برهم کنشهای مطلوب را حس و برانگیخته نمود
 تفکر انتقادی(:)Innovative thinkingتوانائی برآمدن از پس چالشها در مسائل با راه حل هایی که از پاسخ رایج فراتر می روند شایستگی میان فرهنگی(:)Cross-cultural competencyتوانائی ارتباط موثر و کارآمد در شرایط فرهنگی گوناگون تفکر محاسباتی(:)Computational thinkingتوانائی ترجمان داده ها به مفاهیم انتزاعی و ملموس کردن این اطالعات سواد رسانه ای نوین( :) New –Media Literacyتوانایی ارزیابی و توسعۀ محتوای کارآمد و موثر با به کارگیری رسانه نوین تفکر فرارشته ای( :) Trans – Disciplinary Thinkingتوانائی درک مفاهیم از میان رشته های چندگانه مدیریت بار شناختی(  :) Cognitive Load Managementتوانایی پاالیش برای دریافت اطالعات مهم و به کارگیری تنوعیاز ابزارها و تکنیک ها جهت استخراج ارزش بیشینه از اطالعات
 همکاری مجازی( :)Virtual Collaborationتوانائی کار با بهره وری باال به عنوان عضوی از تیم مجازی* *نبی پور ایرج دانشگاه نسل سوم در انقالب صنعتی چهارم ص  53و  54انتشارات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتیبوشهر )1397

قرابت دانشگاه معکوس با عناصری از آموزشهای مجازی :
هر چند این دانشگاه و روشهای یادگیری دانشگاه معکوس آن با عناصری از آموزش های از راه دور( Distance
 )Learningو آموزش های الکترنیک( )E-Lو آموزش انالین( )O-Educationو آموزش های مجازی( ) V-Tو دانشگاه
مجازی(  )V-Uبر اساس واقعیت افزوده و واقعیت مجازی قرابت های دارد اما وجه متماتز دانشگاه معکوس امکان بهره گیری
از تمام انواع آموزش ها و روشهای است که می تواند فرآیند یادگیری را حتی در فضاهای آموزش های سنتی از طریق
ظرفیتهای بالقوه با الهام از چالشهای موجود در مقابله با ایده دانشگاه معمول به صحنه عمل واقعی در یادگیری بدون
محدودیت تبدیل کند
تعریف دانشگاه معکوس:
هرچند ارائه تعریف واحد از دانشگاه معکوس به دلیل نداشتن چارچوب تئوریک نه امکان پذیر است و نه عقالئی اما ناگزیریم
با الهام از دانشگاه مجازی و الکترونیکی به دلیل پاره ای از شباهت ها بخشی از این مفاهیم و متغیرها را در تعریف بکار
گرفته و به عنوان بخشی از دانشگاه معکوس مورد توجه قرار دهم
در واقع می توان بر مبنای دو مفهموم واقعیت افزوده و ارزش افزوده دانشگاه معکوس را همکاری نظامند برنامه ریزی شده
و اشترا کی فرآیند یادگیری بین فراگیران در نظر گرفت که با بهره گیری از امکانات آموزشی ناشی از واقعیت افزوده و ارزش
افزوده در هر مکان و هر زمان از طریق اینترنت و تجهیزات فناورانه برخط ،بدون محدودیت ،فراگیر،با کمترین هزینه مالی و
کامال استاندارد با معیارهای علمی و دانشگاهی از طریق شبکه های صحیح یادگیری تعامل یافته و ارتقا یافته در محیط های
مجازی درحوزه های محلی ،ملی ،منطقه و جهانی بدون محودیت های دانشگاه معمول سازماندهی شده است
بنابراین اجزا این تعریف دانشگاه معکوس عبارتند از:

نظامندی :دانشگاه دارای ساختار و سازماندهی بوده و فراگیران و اساتید و حتی عالقمندان
دیگر از طریق ارتباطات فناورانه با یکدیگر ارتباط دارند
برنامه ریزی شده :آموزش ها بر اساس شبکه های برنامه ریزی شده با محتوای برنامه ریزی
شده در سطوح مختلف یادگیری سازماندهی و در قالب پازل های پیش نیاز در تعامالت
یادگیری به کار گرفته می شوند و در نهایت ارزش گذاری و به مدرک منجر خواهد شد
اشتراکی بودن فرآیند یادگیری فراگیران :ایجاد فضای برای یادگیری و فراهم کردن محیطی
برای پاسخگویی به فشارهای اجتماعی ظهور یادگیری های برخط اما مشارکتی و تعامل
گرایانه را بیشتر کرده به گونه ای که یادگیری فردی در مدار یادگیری اجتماعی و یادگیری
مشارکتی دستیابی به یادگیری با هزینه کمتر را فراهم می کند

واقعیت افزوده(  :)augmented realityنماد فیزیکی زنده مستقیم و غیر مستقیم است که عناصر یادگیری را در محیط
پیرامون دنیای واقعی افراد به نمایش می گذارد و این عناصر از طریق داده و تولیدات کامپیوتری با سنسورهای وردی مانند
صدا ،ویدئو ،تصاویر گرافیکی با مدلهای مختلف و اپلیکشنهای با کاربری متنوع فراهم شده است
واقعیت مجازی( : )virtual realityفناوری های است که انسان می تواند از طریق آن در دنیای مجازی تعاملی قرار گیرد و
با حرکت دادن بدن و احساس و حتی بازخوردهای شنیداری ،بصری و المسه و...فرصتهای یادگیری بهتر را تشهیل می کنند

در هرمکان و در هر زمان :فراگیر در هر زمان و در هر شرایطی فقط با داشتن خط انالین می تواند با گوشی ساده ارتباطی
خود به دانشگاه متصل شده و در فرآیند یادگیری قرار گیرد و این آموزش ها در هر زمان و هر مکان امکان پذیر است
از طریق اینترت و تجهیزات فناورانه برخط :سرور های اختصاصی به منظور دسترسی به اینترنت و شبکه رسمی یادگیری
معکوس در دانشگاه معکوس با استفاده از ابزارهای فناورانه محتواهای آموزشی را در اختیار فراگیران قرار می دهند بطور
طبیعی عناصر این یادگیری از طریق تعامالت چند رسانه ای با سرعت روبه گسترش است

بدون محدودیت :در فرآیند انتخاب مطالعه و هر اقدام رسمی و غیر رسمی دیگر هیچ محدودیتی برای بهره گیری از فرصت های یادگیری
وجود ندارد.حتی فرد هیچ محدودیتی در انتخاب پیش نیاز یا هر محدودیت دیگری را در خود نمی بیند هر چند ممکن است نظام رسمی
دانشگاه یا مدرسه معکوس توصیه ها و راهنمایی همهای برای افزایش یادگیری به مخاطبان و فراگیران ارائه داده و در بهره گیری از مدارک
رسمی محدودیتهای قائل شوند اما فرد در فرآیند انتخاب و یادگیری کامال آزادانه و بدون هر گونه محدودیتی قادر به تصمیم و تسهیل در
فرآیندهای یادگیری است
فراگیر و قابل دسترس :قابلیت دسترسی همگان در هر شرایط و زمان و مکان با هر سن و جنس و قوم و سواد امکان پذیر است
با کمترین هزینه مالی  :دانشگاه و محتوا و ارائه و استفاده همه جانبه از امکانات و تجهیزات دانشگاه معکوس کامال آزاد رایگان و در دسترس
است و اندک هزینه مترتب بر دانشگاه زمانی است که فرد می خواهد با شرکت در آزمانهایی مهارت به دریافت مدرک رسمی اقدام نمایند
با رعایت استاندارد های علمی و دانشگاهی در محیط های مجازی :نه تنها کیفیت دانشگاه معکوس از دانشگاه معمول کمتر نیست بلکه به
دلیل تقویت حس فراگیری و فراهم بودن همه تکنیک های یادگیری خودجوش و فراگیری آن به جهت دیده شدن و قابل کنترل بودن و
مشارکت فراگیرتر می تواند در رعایت استانداردهای علمی قابلیت کنترل بیشتری را از خود به نمایش بگذارد و به وضوح قادر است شبکه
های صحیح یادگیری تعامل یافته و ارتقا یافته را در محیط های مجازی به نمایش بگذارد
امکان سرتاسری در حوزه محلی ،ملی ،منطقه ای و جهانی :محتوای معکوس دانشگاه می تواند در سطح محدود محلی تا عرصه های بین
المللی با دهها زبان گسترش یافته و امکان مشارکت فراگیر را در همه اجزا یادگیری فراهم نماید و حتی از این طریق می توان به احیا تمدنی
و خط سیر تمدنی از هویت ایرانی -اسالمی از طریق دیپلماسی آموزش و دانشگاهی دست یافت

ارتباط با ما
دكتر سید احمد طباطبایي
0912 447 6489
Ahmad_taba@yahoo.com

ماهرانه و نبوغانه اندر فن استادی به راز واقعیت افزوده و دنیای مجازی در دانشگاه معكوس دریا،
دریاباآموزش

تورا معکوس می سازم
تخیل با تو می سازم تورا محبوب می سازم

تصور با تو می سازم تورا محجوب می سازم

درون سرزمین خود به دانش عشق می ورزم

تفاوت با تو می سازم تورا مرجوع می سازم

ورا با انجمن اکنون

تناوب با تو می سازم تورا محبوب می سازم

میان هر دو دل گفتم

عجب قندی به دل داری عجب گنجی به دل داری

تحول با تو می سازم تورا مشحون می سازم

ستاره با تو می سازم چکامه را با تو می سازم

تشیع با تو می سازم تورا منصور می سازم

شهاب تو،سهاب تو ،زبان تو خدا داد است

تصور با تو می سازم تورا محمول می سازم

به دانشگاه معمولی قسم در دل ترا معکوس می سازم
چه سّری دربیان دارم چه طعمی در زبان دارم

تخیّل با تو می سازم تورا مکنون می سازم
تجمع با تو می سازم تورا مهمور می سازم

نه تحقیری نه تاخیری نه تعجیلی به تن داری

سکندربا تو می سازم تورا مقبول می سازم

توخود بودی مرا مسنون زخود بودی مرا مجنون

چلنگر با تو می سازم تورا اکنون می سازم

مرا با خود چه می خوانی بدل دانش چه می رانی

تنوع با تومی سازم تورا مسعود می سازم

میان عاشق و در یا مرا پژواک می خوانی
چوصبح صادقی اکنون بخوان با ما چو دریاهیچ

پیمبر با تو می ساز م تورا مشمول می سازم
تفکر با تو می سازم تورا معکوس می سازم

دریا و هیچ  10شهریور 1399

