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Exploratory Learning Styles) from the Perspective of Virtual 
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ARTICLE INFO  ABSTRACT 

Article Type 
Analytical Review 

 Purpose: The purpose of this study was to analyze the components 

of virtual reality from the point of view of virtual competencies. 

Materials and Methods: The method of this research has been 

selected as a qualitative method, from the type of content analysis, 

using the deductive categorization system. The present study, as a 

virtual reality program design model, from the point of view of 

virtual competencies for all planners and those involved in 

education and different dimensions of the country, provides the 

possibility to seriously review the competencies of the people of 

the country with a new perspective. Have virtual training courses 

in all courses and most importantly. 

Findings: According to the findings, virtual competence was 

divided into three components: knowledge, attitude and 

performance. In the component of knowledge (analysis of 

technical competencies of virtual reality engineering, simulated 

three-dimensional system, emphasis on exploratory learning, e-

learning, interactive learning, potential for scientific and scientific 

development, unlimited learning, new knowledge in practical 

potential, systematic learning) And emphasizes the component of 

attitude (creating personal meaning, developing educational 

justice, increasing self-confidence and success, the ideal attitude of 

promoting a sense of competence, technical breadth and dispersion 

of positive and strong attitude) and in the component of 

performance (facilitating position recognition, distance education, 

Communication interaction, computer-based training, design of 

enriched models, application of special tools, creation of artificial 

world, creative performance) were clustered. 

Conclusion: The results showed that virtual competence had three 

components of knowledge, attitude and performance. 
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  و همکاران                 شریفی ملیحه  128

 1398، زمستان5، شماره 3دوره  سالمتفصلنامه سبک زندگی با محوریت 

 یها ) سبکیمجاز تیواقع یمؤلفه ها یواکاو

 یستگیاز نقطه نظرشا( یو اکتشاف یتعامل یریادگی

 یمجاز یها
 

 1شریفی ملیحه
واحد ، یدانشگاه آزاد اسالم، یدرس یزیبرنامه ر یدکتر یدانشجو
 .رانیا، اصفهان، )خوراسگان ( اصفهان

 
 *2آرای کشتی نرگس

 واحد اسالمی، آزاد دانشگاه تربیتی، علوم ستادیار،گروها
 (.مسئول نویسنده)  ایران اصفهان، ،(خوراسگان)اصفهان

 
 3بروجنی زمانی فرساد

 واحد اسالمی، آزاد دانشگاه مهندسی، فنی استادیار،گروه
 .ایران اصفهان، ،(خوراسگان)اصفهان

 
 چکیده
 از مجازی واقعیت های مؤلفه واکاوی پژوهش این هدف هدف:
 . است بوده مجازی های نظرشایستگی نقطه

 تحلیل نوع از کیفی، شیوه به پژوهش این روش مواد و روش ها:
.  است گردیده انتخاب قیاسی بندیمقوله نظام از استفاده با و محتوا

 مجازی واقعیت برنامه طراحی مدل یک عنوان به حاضر پژوهش
 و ریزان برنامه تمام برای مجازی های نظرشایستگی نقطه از ،

 را امکان این کشور مختلف وابعاد تربیت و تعلیم اندرکاران دست
 بازنگری  به اقدام جدید، دید زاویه یک با که کند می فراهم
 مهمتر همه از و ها دوره تمام در کشور افراد شایستگی در جدی
 .باشند داشته مجازی آموزشی های دوره

 دانش، مولفه سه مجازی به شایستگی با توجه به یافته ها یافته ها:
 شایستگی تحلیل) دانش مولفه در. شد بندی تقسیم عملکرد نگرش و

 سازی شبیه بعدی سه نظام مجازی، واقعیت مهندسی فنی های
 الکترونیک، پایه بر یادگیری اکتشافی، یادگیری بر شده،تاکید

 علمی،یادگیری وجهش رشد پتانسیل تعاملی، یادگیری
 بوده(مند نظام عملی،یادگیری پتانسیل دانش در نوین نامحدود،حول

 عدالت شخصی،توسعه معنای خلق ر) نگرش مؤلفه ودر
 حس ارتقا آرمانی وموفقیت،نگرش نفس به عتماد آموزشی،افزایش

 تاکید( قوی و مثبت نگرش گی وپراکند وسعت فنی شایستگی،
 راه از موقعیت،آموزش شناخت تسهیل)عملکرد ودرمؤلفه داشته

 غنی های مدل کامپیوتر،طراحی پایه بر اطی،آموزشارتب دور،تعامل
(  خالقانه عملکرد مصنوعی، دنیای خلق خاص، ابزار شده،کاربرد

 .شد بندی خوشه
 سه دارای مجازی شایستگینتایج پژوهش نشان داد  نتیجه گیری:

 .بود عملکرد و نگرش دانش، مولفه
 

 .مجازی شایستگی مجازی، واقعیت ، شایستگی: ها واژه کلید
 

 03/10/1398تاریخ دریافت: 
 12/12/1398تاریخ پذیرش:  

 
 :نویسنده مسئولkeshtiaray@gmail.com 
 

 مقدمه
عات و ارتباطات الاط یو فناور است رییجهان همواره در حال تغ

 دیبا راتییتغ نیبا ا یهماهنگ یبرادر حال گسترش است. زین
 منظور بهی ریادگی یبرا یعیطب لیالعمر بود و تما مادام ةرندیادگی

در ( گرچه 1ایجاد شود.)مهارتها  یسازی و غن راتییبا تغ قیتطب
ی سنتی شهای آموز تاب کنونی، بسیاری از روششدنیای پر

دید جناکارآمد و کند هستند و قدرت کافی را برای انتقال مفاهیم 
درحالیکه رسالت وهدف آموزش وپرورش، ندارند.ان به فراگیر

هاو تکامل آنان در کنار تولید ونوآوری رشد وشکوفایی انسان 
های نوین در  آوری رهایی که فنزااز ابباید بنابراین،  (2است.)

 ه این فنلمجدهند، به نحو احسن استفاده گردد . از  اختیار قرار می
ب جو ارتباطات است که مو العاتآوری اط ها، فن آوری

ده ش صه آموزش و یادگیریعرار در یهایی بس خدمات و پیشرفت
هایی که  ارها و روشزگیری از اب با بهرهن توا  است. بنابراین، می

ت در یادگیری، عیش سرزاآوری ایجاد کرده است، ضمن اف این فن
فراهم  نهای گوناگو رایط یادگیری را برای استعدادها و سلیقهش

( انسان در طول زندگی به طور 2008نوروزی زندی و مدنی،آورد )
ت نیاز دارد و تربیت به عنوان یک موضوع اعم به تعلیم وتربی

فرهنگی مستقل، از زمان ورود تعلیم وتربیت جدید به –سیاسی 
ایران وشاید کمی قبل تر ، از تاریخ ظهور پیش درآمدهای اجتماعی 

( 1واقتصادی مقتضی آموزش وپرورش نوین، مطرح بوده است.)
لذارسالت وهدف آموزش وپرورش، رشد وشکوفایی انسان هاو 

( در زمینه نظام تعلیم 2تکامل آنان در کنار تولید ونوآوری است.)
وتربیت وفضاهای مجازی تحقیقات متعددی صورت گرفته 

(.همچنین دستیابی به جامعه ی آنالین، منجر به اجتماعی 3است.)
شدن بیشترو سطوح باالتری از جامعه پذیری می شود.مطالعات 

در خصوص اثر گذاری رسانه بر شکل گیری نظام تعلیم  1کالیر
وتربیت نشان داد به تأثیرات رسانه در رفتار وایدئولوژی انعکاس 

پس محیط یاد گیری باید به فنا وری ورسانه های  داده می شود.
امروزه آموزش مجازی پیشرفته مجهز شود.با توجه به اینکه 

 های آموزشی است درشرف تبدیل شدن به یکی از مهمترین محیط
های بسیار زیادی را برای آموزش  و فنآوری اطالعات، فرصت

اکنون اینترنت به عنوان مکمل یادگیری و ( 4)ایجاد کرده است
های سنتی و یک وسیله مهم و مفید، در آموزش  یاددهی در کالس

اصطالحاتی چون کالس بدون  (5رود) از راه دور به شمار می
دانشگاه مجازی، اشاره به نوع جدید و دیوار، مدارس هوشمند و 

شاید غیر معمولی از آموزش الکترونیک دارد که در مقابل 
های  آموزش سنتی و معمول، امروزه در حال جایگیری در سیستم

اگر چه در حال حاضر،  (6.)آموزشی کشورهای مختلف هستند
نمایند،  میلیون دانشجو از کالسهای مجازی استفاده می 5/3بیش از 

العات کمی در مورد نگرش دانشجویان نسبت به این روش اط
 (7.)آموزش در دسترس است

پذیرش و یا عدم پذیرش رایانه اثر عمیقی بر  باید یاد آوری گردد
دارداز آنجا که نگرش نسبت به یک  افرادآموزش و یادگیری 

_________________________________ 
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های یادگیری  تواند تحت تأثیر سبک روش آموزشی، می
ری مانند یک چرخه است که با تجربه یادگیچون باشد، یادگیرنده
 .گردد یابد و به فعالیت ختم می شود، با تفکر ادامه می شروع می

ای و در کنـار آن محـیط هـای مجـازی  آوری رایانه فنچون 
لذا  .های آموزشی است ها در سیستم یکی از مهمترین نوآوری

تواند بدون  ها هر فردی می در این محیطضرورت است تا 
فیزیکـی کسب تجربه کنـد و بـه دور از نگرانـی  حضـور

های سـه بعـدی کـه  واضـطراب نتـایج کار خود را ببیند. موشواره
بـرای ایـن منظور طراحـی شـده انـد موجـب مـی شـوند کـاربر 
بتوانـد آزادانه در محیط حرکت نموده و کنترل بهتری بـر اشـیا و 

اهش هزینه و زمان و در های سه بعدی داشته باشد. ک موجودیت
منـدی  کارها شرایط مناسبی را برای بهره نهایت سرعت بخشی به

. در آموزش ویـژه خواهد ساختاز یـادگیری مجـازی فـراهم 
ها برای  گونـه محیط خـوبی از مزایـای این نیـز مـی تـوان بـ ه

یادگیری بهتر سود برد. هـر دانـش آمـوز در قالب یک شخصیت 
یابـد کـه بـه وسیله آن از دیگران متمایز  وجودیت میدر محیط م

توانند به کمک این شخصیت با او ارتبـاط  شود و دیگران می می
تری درتعریف  برقـرار کننـد. در نتیجـه یادگیرنده نقش فعال

کند.  اهداف یادگیری پیدا کرده و یادگیری خود را تنظیم می
ـاب بهتـرین راهبـرد بدیهی است نقش معلمان در طراحی یـا انتخ

های خاصی را در  تواند فرصت مناسـب بـا گروه یادگیری می
ارتبـاط با نیازهای آموزش ویژه در اختیار قرار دهد. در این 

  پژوهش سعی برآن است تا مؤلفه های
مهندسی به منظور طراحی محیط آموزشی مبتنی بر  شایستگی

 است شناسایی شود.  1واقعیتهای مجازی
 نظریمبانی 

های مهمی است که در یادگیری تأثیر عناصر برنامه  درسی مؤلفه
 گذارند. این عناصر عبارتند از: 

الف ( هدف: بدون هدف جریان یادگیری باعث رشد جهت 
شود. این عنصر به قدری در برنامه درسی اهمیت داریادگیرنده نمی

ریزی درسی، دارد که بدون آن در هیچ یک از مراحل برنامه
ریزی درسی و توان تصمیمی گرفت. اهداف، مبنای برنامهینم

ها ی اصلی تمام وظایف و کارهای برنامه ریزان است. هدفهسته
سازند در واقع، قصد نهایی تعلیم و تربیت یا نتایجی را مشخص می

رود پس از اجرای یک برنامه درسی، بتوان آنهارا در که انتظار می
 نمود. رفتار یادگیرندگان مشاء هده

ب( محتوا: بدون تردید باید چیزی به یادگیرنده آموخت تا او به 
هدف خود برسد که آن چیز همان محتوا است. اصوالً بدون داشتن 
محتوای مناسب، یادگیری قابل تصور نیست، زیرا کارایی و اثر 
بخشی یادگیری تا حد زیادی به نوع محتوا بستگی دارد.محتوا 

ا وگرایشهایی است که ازسوی برنامه همجموعه مفاهیم، مهارت
شود، در عین حال بخشی از ریزان انتخاب وسازماند هی می

یادگیری معلم و شاگرد را نیز در بر  –های یاددهی فعالیت
 گیرد.می

_________________________________ 
1 - Reality Virtual  

د(  منابع و ابزارهای یادگیری: برای تهیه یک برنامه درسی 
نیازهای  هایی در بارهمطلوب و اثربخش، برنامه ریزدرسی باید ایده

واقعی فراگیران داشته باشد. برنامه ریز باید از تغییراتی که برای 
دهد، آگاه باشد و آنها را شناسایی رسیدن به غایت مطلوب روی می

کند. تحلیل اجتماع و موقعیت شرکت کنندگان وتعیین نیازها و 
گردند. معمواًل ی خود منتهی به تدوین اهداف میمشکالت به نوبه

یزان درسی بر سه منبع اهداف که باید مورد بررسی و برنامه ر
 مطالعه قرار گیرند توافق دارند:

نیازها و انتظارات و عالئق خود فراگیران، نیازهای اجتماع معاصر 
ی مورد نظر، متخصصان رشته یا یا روندهای متغیر زندگی یا جامعه

ای اساسی در فرایند موضوع درسی.انتخاب منابع، مرحله
ریزی درسی است. در این مرحله باید معیارهایی را برای برنامه

انتخاب و گزینش محتوای مناسب و مطلوب به کار گرفت. 
اورنشتاین و هانکینز، هفت مالک را برای انتخاب منابع 

اند که عبارتند از: خودبسندگی به معنای یاری رساندن به برشمرده
ابلیت یادگیری و فراگیر، معناداری، اعتبار، عالقه، سودمندی، ق

 امکان پذیر بودن.

گیری ه (  ارزشیابی: فرایند جمع آوری اطالعات به منظور تصمیم
های های درسی به صورت عام و اجزای برنامهدر مورد برنامه

درسی مثالً مدرسه یا کتب درسی به صورت خاص است. از طریق 
های آن شود، بعضی از قسمتهای درسی تأیید میاین فرایند، برنامه

گردد.ارزشیابی برای تعیین نقاط شود یا کالً اصالح میتغییر داده می
ها، قبل از اجرا و سنجش کارایی برنامه پس قوت و ضعف برنامه

رود. هدف از ارزشیابی این است که به طراحان از اجرا به کار می
هایشان تجدید نظر ها و برنامهبرنامه درسی اجازه دهد در فعالیت

سازد سه کنند. ارزشیابی، طراحان برنامه درسی را قادر میو مقای
گیری کنند و اطالعاتی را که از که تصمیم بگیرند، نتیجه

تصمیمات آنها در مورد برنامه درسی حمایت خواهد کرد فراهم 
 نمایند.

 محیط و فضای یادگیری-2

اولین جزء مهم هر برنامه هدفمندی برای غنی سازی فرایند 
گیر این است که یادگیری به همراه اطالعات و یادگیری فرا

تجارب جدید، چالش برانگیز است. اغلب اوقات تازگی مطلب 
کند، اما باید چالش برانگیز باشد. دوم آنکه باید روشی کفایت می

یافت که فراگیران ضمن تجربه کردن بتوانند به معلم بازخورد 
.منابع پربار سازی بدهند و از او بازخورد بگیرند )بازخورد تعاملی(

محیط عبارتنداز: خواندن و زبان، تحریک حرکتی، تفکر و حل 
مساله، هنر و محیط اطراف .دو مؤلفه عمده چالش و بازخورد در 
پربار سازی نقش دارند. هنر و حرکت را اغلب دو صورت متعالی 

کند در تقاضا می "نورمن واین برگر "دانند. چالش و بازخورد می
های گسترده آموزشی انجام شود. یقی، آزمایشآموزش و موس

هایی مدارس نیز باید در مورد آموزش هنر و حرکت، آزمایش
 شود.نظام مند اجرا کنند که نتایج به طور رسمی مستند می

 شایستگی مهندسی-2

امروزه آموزش مجازی در شرف تبدیل شدن به یکی از مهمترین 
فرصت های بسیار  محیط های آموزشی است و فنآوری اطالعات،
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( آموزش مجازی از 4زیادی را برای آموزش ایجاد کرده است )
مدتها پیش در کشور ما موردنظر بوده است.به طورکلی می توان 
ابعاد مختلف آموزش  مجازی یا یادگیری الکترونیکی را به صورت 

، استفاده 2، آموزش از راه دور 1زیر تعریف کرد: محتوای دیجیتال
.. اگر آموزش را فرایند 4،و آموزش بر پایه  کامپیوتر 3از اینترنت

انتقال محتوا یا دانش از معلم به شاگرد یا فراگیر بدانیم،این محتوا 
در آموزش حضوری از طریق جلسه حضوری انتقال پیدا می کند و 
در آن معلم و دانش آموز به طور رو در رو در یک مکان و 
همزمان در این فرایند شرکت می کنند. در بعددیگر در آموزش 

مسئله رودررو بودن و همزمان بودن حضور معلم و  مجازی،
شاگرد درفرایند آموزش حضوری می تواند حذف شود. یعنی محتوا 
می تواند در زمان و مکان دیگری تهیه شود و شاگرد در زمان و 
مکان دیگری فرایند یادگیری را طی کند. بعد سوم از ابعاد آموزش 

ع محتوای آموزشی مجازی امکان استفاده از اینترنت در توزی
است.اینترنت هم می تواند بستری برای انتقال حجم فایل محتوای 
آموزشی دیجیتال، و هم بستری برای پخش آموزش به صورت 
آنالین و آفالین باشد. در پایان به یک ویژگی مهم اشاره می کنیم 
که آموزش بر پایه کامپیوتر است. البته این مفهوم را می توان به 

ختلف تفسیر کرد. برخی آن را استفاده از تکنولوژی گونه های م
کامپیوتری در فرایند آموزش تعبیرکرده اند و حتی استفاده از تخته 
های هوشمند را از این دسته می دانند اما برخی دیگرمصداق آن را 
استفاده از نرم افزارهای تألیف و تولید محتوا می دانند  آموزش 

ت های صنعت فنآوری اطالعات مجازی با بهره گیری از پیشرف
وارتباطات از راهکارهای نوین توسعه عدالت آموزشی در دنیای 
معاصر به شمار می رود وبنا بر اعالم کارشناسان و متخصصان 

آموزش مجازی مبتنی 2020فنآوری اطالعات و ارتباطات تا سال 
بر یادگیری الکترونیکی، روش متعارف آموزشی در جهان خواهد 

ر از شایستگی های حرفه ای مهندسان، قابلیت ها و بود. منظو
توانمندی هایی است که تجمیعآنها در یک مهندس منجر به 
موفقیت او در وظایف شغلی و اقتصادی او می گردد. اهمیت 
اینشایستگی ها به اندازه ای است که حتی فقدان یکی از آنها )در 

رفه ای عین وجود سایر شایستگی ها( شکست وی را در وظایف ح
 (. 8او در پی خواهد داشت )

 

 مهم ترین شایستگی های مورد تأکیدحوزه مهندسی. 1 جدول
 عنوان شایستگی ها ردیف

1 
درک ضرورت کسب مداوم دانش در طول کار حرفه 

 ای

توانایی بکارگیری دانش های ریاضی علوم ومهندسی در  2
 حل مسئله

 مؤثر)شفاهی،نوشتاری، تصویری(توانایی ایجاد ارتباط  3
توانایی شناسایی، فرموله کردن وحل مسئله با نگاه  4

_________________________________ 
1- digital content 
2- distance learning 
3 -. internet  
4 - computer base training 

 سیستمی

5 
توانایی درک مسئولیت های حرفه ای واخالقی و 

 رعایت مفاد آن

6 
توانایی استفاده از فناوری ها و ابزار های مدرن در 

 فعالیتهای مهندسی

راهبری گروه ومدیریت پروژه با تیم های چند رشته  7
 ای 

کسب آموزش الزم برای درک تأثیر مهندسی  8
 برجامعه محلی وجهانی

9 
توانایی تصویر کردن مشکل .حل خالق مسئله و رفع 

 نیاز

10 
توانایی طراحی و اجرای آزمایش ها و تحلیل و تفسیر 

 داده ها
 کار گروهیتوانایی کار انفرادی در ضمن  11

شناخت ودرک استانداردها و قوانین مرتبط با فعالیت  12
 های مهندسی

 توانایی کار در گروه های دارای عملکردهای متفاوت 13
 تفکر انتقادی و انتقاد پذیری 14

توانایی تدوین طرح های جامع چند رشته ای برای رفع  15
 نیاز های جامعه

جهانی،اجتماعی، زیست حساسیت نسبت به موضوعات  16
 محیطی

17 
کار آمدی در انجام وظیفه علی رغم محدودیت 

 امکانات

18 
توانایی کاربرد اصول وفنون مهندسی و ردک کنیت 

 های فیزیکی

توانایی طراحی یک وسیله ، سیستم یا فرآیند برای رفع  19
 یک نیاز

انعطاف پذیری سازمانی انجام چند وظیفه همزمان و  20
 انتقال یادگیری در فعالیت حرفه ای توانایی

نشان می دهد درهمه نهادها و مؤسسات مذکور،  1چنانچه جدول 
به نوعی به مقوله شایستگی مهندسی به عنوان یکی از شایستگی 

 های اساسی مهندسان تأکید شده است. 

 الگوی شایستگی-1/2

اگر همه شایستگی های مورد انتظار از مهندسان را در یک مدل  
 فهومی تصور کنیم، مفهوم )سازه( جدیدیم
تحت عنوان الگوی شایستگی مهندسان شکل می گیرد. الگوی  

شایستگی مفهوم نسبتا جدیدی است که بسیاری از انتظارات مورد 
توجه صاحب نظران را در خود جای می دهد. با نگاهی به ادبیات 

برای  رایج در توسعه منابع انسانی اصطالح مدل یا الگوی شایستگی
مشاغل و حرف مختلف به کرات دیده می شود. برای مثال: الگوی 
شایستگی مدیران، الگوی شایستگی پزشکان، الگوی شایستگی 
معلمان، الگوی شایستگی مشاوران و نهایتا الگوی شایستگی 

درصد از مراکز ارزیابی موفق و پیشرو جهان،  75در »مهندسان. 
درصد از  10مورد است. فقط در  10تا  7تعداد این قابلیت ها، بین 
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مورد گزارش  15مراکز ارزیابی، تعداد این شایستگی ها، بیش از 
 «.شده است

 مدل عمومی شایستگی: 2/2
منظور از مدل عمومی هر شایستگی، تشریح و توصیف صریح یک 
شایستگی در قالب مؤلفه های تشکیل دهنده آن است، چرا که هر 

با پخته تر »فه نسبتا مستقل است. شایستگی، آمیزه ای ازچند مؤل
شدن مفهوم شایستگی، دیدگاه شایستگی، حوزه های مشخص تری 

ترکیب دانش، مهارت ها، توانایی ها و »را دربر گرفت. برای مثال: 
«  که عملکرد باالتر از متوسط را متمایز می کند«  1سایر ویژگی ها

نیازمند . مدل عمومی شایستگی، به دلیل تنوع دیدگاه ها خود 
بررسی است که در پژوهش حاضر مورد تجزیه و تحلیل قرار 

مؤلفه در نظر  5گرفته است. در این پژوهش برای هر شایستگی 
گرفته شده بود که پس از مرحله کمی و ارزیابی مدل تئوری، مورد 

 مؤلفه تغییر یافت. 4تجدیدنظر قرار گرفته، به 

 
های مهندسی برگرفته : سطوح پرورش و ارزیابی شایستگی 1شکل 

 (1388از فیض و زارع)

 
فیض و بهـادری نـژاد  بیان می دارنـد کـه از یـک مهندس 
انتظاراتی بسیار فراتر از دانستن مجموعه ای از دانش هـای بنیـادین 
و فنـاوری هـای نوین است. ساالریانزاده و همکاران  آموزش 

دوره های آموزشی مدیران بر اساس الگوی مبتنی بر شایستگی در 
اجرا شده به تفکیک سطوح مدیریت، در راستای اهداف، 
راهبردها و فرآیندهای کالن و اهم مسائل بودند و تکالیف قانونی 
 و ظرفیتهای شغلی و سازمانی مورد نیاز مدیران را پوشش می دادند.

معتقد است روش های موثر برای ایجاد شایستگی مورد نظر صالح 
نش آموزان برای آینده وساخت و راه اندازی در و آماده سازی دا

آخرین پارادایم صنعت، فن آوری های تجسم، به ویژه واقعیت 
مجازی، برای آموزش به دانش آموزان جوان تأکید شده است. این 
کاریک تکنیک برای استفاده از روش تجسم پیشرو بر اساس 

 .واقعیت مجازی ارائه می دهد

_________________________________ 
1 - KASO :Knowledge,Abilities,Skills & Other 

Characteristics 

 
 گیالگوی عمومی شایست 2شکل

 

 کاربردهای واقعیت مجازی در دنیای امروز

ترین طرفداران های ویدئویی یکی از بزرگشک صنعت بازیبی
 و Skyrim های مثلتکنولوژی واقعیت مجازی است. بازی

Grand Theft Auto از سربندهای Oculus Rift 

ها کنند، درحالی که این قابلیت بعدا روی این بازیپشتیبانی می
 :Elite های جدیدتر مانندشده است، اما بازیبندی سرهم

Dangerous اند. از با قابلیت پشتیبانی از هدست ساخته شده
دهند تا از بین کاالهای موجود، کاالیی آنجا که مشتریان ترجیح می
روزتر و بیشتری داشته باشد، های بهرا انتخاب کنند که قابلیت

های کاربری خود را واسط شده، بایدهای معتبر و شناختهاکثر بازی
افزارهای اینکه سخت با واقعیت مجازی سازگار کنند. با توجه به

مورد نیاز برای واقعیت مجازی به وفور در دسترس هستند، صنایع 
 .باید هرچه سریعتر با این تکنولوژی سازگار شوند

های اخیر در پیشرفت ها:سازی دادهواقعیت مجازی و بصری-1
سازی ت نمایش، موجب گرایش فراوان به بصریتکنولوژی صفحا

واقعیت مجازی    .استهای هوایی شده مولکولی، معماری و مدل
آموزش از طریق واقعیت در صنایع هوایی، پزشکی و نظامی و

ی واقعی تجهیزات مجازی، جایگزینی پرطرفدار برای تجربه
 های شده است.های خطرناک یا تکنولوژیقیمت، موقعیتگران

: در بحث پزشکی و های روانیواقعیت مجازی و درمان بیماری-2
، اختالل استرس بعد از سانحه درمان اختالالت روانی از جمله

توان توان از واقعیت مجازی در درمان بیماران، استفاده کرد. میمی
یا  رفتار درمانی در جریان بر ترس ها غلبه این تکنولوژی را برای

ها در محیطی تحت کنترل، به کار گرفت. مار با چالشرویارویی بی
افزارهای ، نرمتوان با استفاده از واقعیت مجازی در قالب بازیمی

ها، درک اتفاقات زندگی ، در درمان بیماریبازاریابی صنعتی یا
 ها کمک کرد.واقعی و آشتی با زندگی، به انسان

 

 هاروش  مواد و 
. روش این پژوهش به شیوه کیفی ، از نوع تحلیل محتوا و با 

بندی قیاسی انتخاب گردیده است در این استفاده از نظام مقوله
مجازی از نقطه منظور واکاوی مؤلفه های واقعیت مطالعه به

از فرایندهای قانونی به منظور  نظرشایستگی های مجازی ،
بندی مطالب در قالب واحدهای تحلیلی استفاده گردید. تقسیم

به عنوان 

یک مهندس شایسته

به عنوان یک خردمند

به عنوان یک ارزشمند

شایستگی مهندسی

دانش کاربردی

مهارت عملیتوانایی ذهنی
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ها به روش تحلیل  پارگراف با توجه به عناصر مورد نظر در داده
قالب جداول و شکل ،کدبندی شده است . پس از مکتوب کردن 

واالت تحقیق،  کدها استخراج گردید جمالت وعبارات مرتبط با س
-و در جدول قرار گرفت. در قدم بعدی این کدها بر اساس پدیده

ها که مستقیماً به پژوهش های تحقیق های کشف شده در داده
های بدست آمده مجدداً به شد. مقولهبندی شوند، دستهمربوط می

دند تر از کدهای مرحله اول بوکدهایی مرتبط شدند که انتزاعی
سپس کدها باید به شکل بارزی نمایانگر محتوای مقوله باشند و 
باالتر از همه باید به یادآوری مرجع مقوله کمک کنند. درمرحله 

کد استخراج گردید ودر مضامین همدسته 396اولیه کدگذاری 
انواع روشهای تدریس استخراج وطراحی شد. تشکیل مقوالت 

های فنی مهندسی واقعیت تبیین ویژگی های شایستگی  محوری در
 ؛ به صورت چارچوب منسجمی ارایه گردیده است مجازی 

 یافته های پژوهش
های نوین است  های بنیادین و فناوری دانستن مجموعه ای از دانش

و الگوی کلی نظام آموزش مهندسی باید در خصوص ایجاد 
هایی باشد که فهرست آنها به صورت  مجموعه ای از شایستگی

متنون مرتبط و اسناد بین المللی یافت می شود هر چند متنوع در 
های مطرح شده امری ناممکن می نماید،  رسیدن به همه شایستگی

ولی حداقل باید به مجموعه شایستگیهای مورد اشتراک نهادها و 
موسسات معتبر در این حوزه توجه ویژه ای صورت پذیرد. اجتماع 

اه مهندس شایسته نزدیک ها در یک فرد او را به جایگ این ویژگی
ها، الگوی شایستگی مهندسان را  می سازد این ترکیب از شایستگی

 های مختلف مسئولیت شکل می دهد هرچند مهندسان در سازمان
های بسیار متفاوت و بعضا غیرهمسنخ را برعهده می گیرند، ولی 

ها این امکان را فراهم می آورد که  جوهره مشترک این مسئولیت
مهندسان، فارغ از رشته تحصیلی و رسته شغلی آنها  برای عموم

هر شایستگی، تشریح و  .الگوی شایستگی مهندسان تدوین شود 
های تشکیل دهندة  توصیف صریح یک شایستگی در قالب مؤلفه

نسبتًا  هلفؤای از چند م آن است، چرا که هر شایستگی آمیزه
شایستگی تر شدن مفهوم شایستگی، دیدگاه  مستقل است. با پخته

استفاده  نیبنابرا( 8) .می گیردبر  تری را در  های مشخص حوزه
 یاست. بعض یضرور یمجاز تیبخصوص واقع نینو یهایازفناور

به  ازیآن ن میدانش عملى هستند وآموزش مفاه یدروس دارا
براى مشاهده ظاهرى فعل  لمی،نرم افزار ، ف شگاهىیآزما زاتیتجه

و علوم مختلف کتب درسى  ،یاضیر ک،یزیف ى،یایمیوانفعاالت ش
براى  نیتئورى و نظرى و حل تمر ولاص رىیمناسب براى فراگ

و  یهوش مصنوع ،یمجاز تیواقع .محاسباتى دارد یکسب مهارتها
رشد  یبرا ییباال لیسه مقوله، از پتانس نیاز ا کیهوش افزوده.هر 

دهد  یبه کاربر امکان م یمجاز تیو جهش برخوردار است. واقع
داشته باشد  اتعاملیکنش  یا انهیرا یساز هیشب طیمح کیتا با 
است که بر آموزش  دیجد یهایفناور نیاز ا یکی یمجاز تیواقع

سه  طیمح کی یمجاز تیاست. نظام واقع رگذاشتهیوپرورش تأث
با آن  یتواند به گونه ا یشده است که کاربرم یساز هیشب یبعد

 ،یمجاز تیاست. واقع یکیزیف طیمح کی ییکار کند که گو
 یاست که برا طیا محیپنداره  کیاز  یا انهیرا ینرم افزار دیتول

سه  یوانمود گردد و به فضا ت،ی(معادل واقعیبصر شتریحواس )ب
 نیگردد. در ا یشود، اطالق م یم جادیا وتریکه توسط کامپ یبعد
با  سهیقابل مقا یمجاز یحوادث و رخدادها اء،یکاربر اش طیمح
 یشده و حس گرها یطراح یرا با استفاده از مبدل ها یواقع یایدن

و  یشینما ریو تصاو ردیگ یدر دست م یتعامل ورخاص به ط
 یتواند نقش مؤثر یم یمجاز تیکند واقع یرا مشاهده م یحرکت

و  یریادگی یسنت یکردهایکند و رو فایآموزش ا یدر حوزه 
 یژگیت با واطالعات و ارتباطا یرا متحول کند. فناور سیتدر
 شیو افزا یکردچندحسیرو ،یریادگی یساز یهمچون شخص ییها

دانش  یریرا در شکل گ یتواند نقش مهم یتعامالت با محتوا، م
 .کند فایدانش آموزان ا یومهارتها

 
 واقعیت مجازی های فنی مهندسی مولفه دانش درتحلیل شایستگی 3شکل 
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شوند  یم یبیباهم ترک یو مجاز یکیزیف یایدن یمجاز تیدر واقع
هم  یتالیجیو د یکیزیف اءیشود که در آن اش جادیا یطیتا مح

 شیباعث افزا طیمح نیا. دارند و باهم تعامل به موقع دارند یستیز
 رندهیادگی یبرا یتیشناخت موقع لیو تسه یحضور،غوطه ورساز

 رندهیادگی یریدرگ زانیم  یتجربه لمس مجاز قیشود واز طر یم
 تیواقع یرینشان داده است به کارگ قاتیدهد تحق یم شیرا افزا
دهد، فاصله  یم شیدر آموزش ، احساس حضور را افزا یمجاز

مهارت  شیدهد، باعث افزا یرا کاهش م رندگانیادگی نیب یاجتماع
 یم یتیمتنوع و عملکرد موقع یها دگاهیکسب وانتقال دانش و د

های درسی در نظامهای آموزشی،  اثر بخشی برنامه ر ارزیابید .شود
های شناختی،  های کسب دانش و پرورش توانایی عالوه بر جنبه

 آموختگان از جنبه باید تأثیر نظام را در تغییر نگرش و نظر دانش
های انگیزشی، انضباطی، سختکوشی، شهروندی و به طورکلی، 

قسمت اعظم  (. در همه جا8) رفتاری و عقیدتی در نظر گرفت
به بهسازی نیروی انسانی گردیده است؛ و  فگذاریها، معطو سرمایه

گیرد  منظور مورد استفاده قرار می نمهمتری ابزاری که به ای
و  شآن ارتقا کیفی سطح مهارت، دان فآموزش است که هد

توانمندی آنها در ایفای وظایف  بنگرش کارکنان است و موج
نیروهای انسانی، به (. 9)شود خود و کامیابی سازمان می

در موفقیت سازمان  نوجودآورنده یک سازمان هستند، بنابرای
نیروی انسانی، کاربران نهایی فناوری هستند که  .بسیار تأثیرگذارند

زم، تجربه عملیاتی، نگرش صحیح، الباید مهارت و شایستگیهای 
طرز فکر مثبت و فرهنگ تغییر و تطابق با فناوری جدید را داشته 

، توسعه حرفهای فعالیتی است که دارای سااه 1باشند به اعتقاد بیوتی
بخااش محتااوایی توسااعه و پیشاارفت دادن دانااش تخصصی، 
توسعه فنون و مهارتهای تدریس، توسعه نگرش و درک اصول 
اخالقی که فعالیت تدریس را پشتیبانی کناد می باشد. نتایج این 

ای و رشد شخصی با مطالعات  پژوهش در دو مولفه ی رشد حرفاه
 .بیوتی همخوانی دارد

_________________________________ 
1 - . Beaty 
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ارزیابی عملکرد کارکنان نیز جهت بررسی رفتارها و قابلیتهای 

 آنان و رشد و شکوفایی آنها برای رسیدن به اهداف سازمان می

باشد. شایستگی ویژگی اساسی یک فرد است که به عملکرد برتر 

شود و روشهای رفتار کردن و فکر کردن در  در شغل منجر می

در مورد انتخاب افراد . دهد های خاص را نشان می عیتموق

رود ظهور و  درستی تشخیص داده شوند انتظار می بهوقتی شایسته، 

بروز این شایستگیها، در عملکرد کاری کارکنان، خود را نشان 

دیگر، وقتی شایستگیهای یک فرد باال باشد انتظار  عبارت دهد. به

هایی  یی باشد. یکی از روشرود عملکرد فرد هم عملکرد باال می

 واقعیت رود که برای بررسی عملکرد افراد در سازمانها به کار می

 و واقعیتها تجسم تکنولوژی ها، پیشرفته ترین از استفاده با مجازی

 می توانید لذا .است ساخته امکان پذیر مختلف را تجربه های

 نیافتنیدست  یا ندیده اید به حال تا که را گوناگونی فضاهای

 واقعیت .کنید کشف و تجربه را مشتری یا ماه مثل هستند،

 یمنظور از مدل عموممی سازد.پس  واقعی را غیرممکن ها مجازی

در قالب  یستگیشا کی حیصر فیو توص حیتشر ،یستگیهر شا

 زهیآم ،یستگیدهنده آن است، چرا که هر شا لیتشک یمؤلفه ها

با پخته تر شدن مفهوم »ازچند مؤلفه نسبتا مستقل است.  یا

می را دربر  یمشخص تر یحوزه ها ،یستگیشا دگاهید ،یستگیشا

 ریها و سا ییمهارت ها، توانا ش،دان بیترک»مثال:  ی. براگیرد

 «.کند یم زیکه عملکرد باالتر از متوسط را متما«  ها  یژگیو

 و ارزیابی بر مبتنی رایج آموزشی فراگیران،  سیستم بهتر ارزیابی

 بر مبتنی است مجازی واقعیت اما .است دانش آموزان آزمون

 هم چقدر هر فراگیران، عملکرد و آزمون اساس بر پاداش

 از نیز بهتر عملکرد به فراگیران تشویق منظور به باشد .اندک

به  می گیرد.د نتیجه الزم است کمک بازی در پاداش سیستم

مواد  تیفیاز صحت عملکرد و باال بودن ک نانیمنظور اطم

 نانی. اطمدیقرار ده یآن ها را قبل از استفاده مورد بررس ،یآموزش

خود به کار  سیدر تدر دیکه قصد دار یلیوسا یهمه  دیحاصل کن

و  یبرق لیدر مورد وسا ژهیکنند. به و یدرست کار م د،یریگ

کنند.  یآن ها خوب کار م یپنداشت که همه  دینبا یکینالکترو

قبل از شروع کالس  ،یاز بروز مشکالت احتمال یریشگیپ یبرا

 را کنترل کرد. ازیمورد ن لیوسا یهمه  دیدرس با
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است و مهارتهای صریح و ضمنی  نگرششایستگی ترکیبی از دانش، 
تشخیص هستند.  شایستگیها از دانش سنتی، مهارتها و تواناییها قابل.

برای این منظور، شایستگیها درجاهایی که بر توسعه آینده و 
به پاسخ این توانند  کنند می پتانسیل فرد برای عملکرد تمرکز می

بینیم  زمانی که ما یک عملکرد خوب را می»پرسش کمک کنند: 
بهترین رویکرد برگزیدن  «توانیم آن را شناسایی کنیم؟ چگونه می
های استراتژیک و  انداز کلی است که ترکیبی از جنبه یک چشم

توان با اشاره به ویژگیهای  عملکردی باشد. شایستگی را می
فردی ازجمله مهارت، دانش، نگرشها، زیربنایی مرتبط با کار 

هایی در نظر گرفت که عملکرد کاری  ها و ویژگی باورها، انگیزه
های استراتژیک  آورد و به حفظ فعالیت موفق را فراهم می
 فرد بودن، آینده انداز، مأموریت، منحصربه سازمانی مانند چشم

 (.10) شود نگری، موفقیت و پویایی منجر می
 

 یجه گیرینت
وکار کنونی، موضوع انتخاب و گزینش  دنیای پرتالطم کسبدر 

درست کارکنان و مدیران موضوعی اساسی بوده است. سازوکاری 
که در یکی دو دهه اخیر برای اطمینان از گزینش درست کارکنان 

فعالیتی است که در  مدیریت شایستگیها مورد استفاده  در سازمان
سازمانهای خصوصی و دولتی به مبحثی خیلی مهم تبدیل شده است 

کند،  که به آنها درجذب و توسعه کارکنان مستعد کمک می
شخص مناسبی را برای یک موقعیت شغلی شناسایی می کند و طرح 

تجزیه و تحلیل آموزشی و دیگر کارکردهای اصلی جانشینی ،
” عالوه بر تعریف مفهوم  مدیریت منابع انسانی را انجام می دهد

در چرخه حیات شایستگی در یک  سه مؤلفه مهم، ” شایستگی 
دانش،  ترتیب عبارتنداز: سیستم شایستگی شناسایی شد که به 

و آنها را به تفصیل مورد بحث قرارداده ایم .به نگرش، عملکرد ، 
و زیر مجموعه هرکدام از هر  شایستگیارتباط مؤلفه های عالوه، 

ارائه کردیم ، در  واقعیت مجازیشایستگی را برای توسعه مؤلفه 
است که  یمصنوع یایدن کیخلق  یتالش برا ،یمجاز تیواقع

 ستمیس نیاشکال با ا گریو د ریصدا، تصو لهیتواند به وس یکاربر م
 یرا فراهم م یافزوده، امکان تیداشته باشد. واقع میارتباط مستق

مکمل در  کیمصنوع،  طیمح کیخلق کامل  یآورد که به جا
 یاستفاده از دستکش ها ،یمجاز یایدر دن .ارائه کند  یواقع یایدن

امکان را  نیکاربر ا یبرا یحرکت یها ابیرد نیخاص و همچن
و اجسام  ایکند که بتواند با به حرکت درآوردن اش یم جادیا

شده  یساز هیشب طیاثر آنهارا در مح دش،ید دانیموجود در م
 یها طیمح یساز هیعالوه بر شب یمجاز تیمشاهده کند. واقع

دهد که بتواند  یکاربر قرار م اریاختامکان را در  نیا یواقع
های  در آموزش  .ندیبب یمختلف یخودش را در نقش ها و شکل ها

و کشف  یعمل اتیعدم تجرب لیبه دل یریادگیانتقال  زانیم ،موجود
 یریادگی ن،یاست و عالوه بر ا فیدانش تازه شناخته شده ضع

و  پیتنها به تعامالت باتا رندهیادگیموجود تعامل  یکیالکترون
به عنوان نقطه ضعف و  دهیپد نیکردن محدود است که ا کیکل

. دیآ یموجود به حساب م یکیترونالک یریادگیدر  یتیمحدود
حل مشکل  نیا یبرا یتوان روش یم یمجاز تیاستفاده ازواقع

در حال ورود به  یمجاز تیواقع یباشد. باتوجه به آنکه فناور
حس المسه است که با  ،یمجاز تیواقع یمؤلفه ها گریآموزش د

 یها طیحس المسه در مح جادیکه درا ییتهایتوجه به محدود
حس المسه  یساز هیشب نهیدر زم شرفتیپ دارد،وجود  یمجاز

مهندسان،  یحرفه ا یها یستگیشا. داشته است یروند کندتر
مهندس منجر  کیدر  آنها عیکه تجم هارا یها و توانمند تیقابل

می تواندراه گردد. یاو م یو اقتصاد یشغل فیاو در وظا تیبه موفق
 یاست که حت یها به اندازه ا یستگیشا نیا تیاهم حل باشدزیرا

آسیب های ها(  یستگیشا ریوجود سا نیاز آنها )در ع یکیفقدان 
 .خواهد داشت یدر پغیرقابل جبران 
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