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مقدمه•

چیست؟مجازیعصرچهارم،موج•

چیست؟متاورسیتیچیست؟متاورس•

متاورسوآیندهدانشگاه•

متاورسدردانشگاهازانتظارمورداقدامات•

متاورسدردانشگاهمورددراصلیسئوال•

بندیجمع•
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مقدمه

ی،آموزشسنتیهایروشاینکهبهتوجهبا•

وتخصصینیازهایرفعبرایالزمکارایی

راهکارندارند،راجوامعامروزایحرفه

النکدرآموزشینظامآیندهبرایپیشنهادی

چیست؟عالیآموزشو

د؟باشحلراهازبخشیتواندمیمتاورسآیا•
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مقدمه
ندچدرهمانطوریکهکنند،میصحبتمتاورسمورددرمردمدنیاسراسردرروزهااین•

تصحبهمرایانهوهوشمندهمراهتلفنوآنکابردهایواینترنتمورددرقبلدهه

.ایمبودههموارهنوپاهایفناوریاینبامخالفوموافقنظراتشاهدکردند،می

یمداریاحساسچهوکنیممیفکرچهآنمورددرمااینکهبهایتوجهفناوریمتاسفانه•

پیدابمناسشناختوشویمهمراهآنبااستبهترلذا،روندمیپیشوقفهبدون!ندارد

.بگیریمآنرااحتمالیضررهایجلویومندبهرهآنمزایایازتاکنیم

استدهکرفراهمراشرایطیاستشدهمطرحفیسبوکتوسطاخیراکهمتاورسپدیده•

ودخزندگیدرتغییرموجچهارمینعنوانبهمجازیعصرازتریروشندرکمردمکه

.دارند

راهردفرداجامعهنیازاساسبرمتاورسیدانشگاهیامجازیعصرآیندهدانشگاهآیا•

است؟

4
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تغییرات آموزشی: مقدمه

5

شركت كنندهآموزشارتباطاتحمل و نقلسال میالدي

1000
قدم، اسب،
ارابه و بلم

دود، طبل
كمشخصيو آينه

1900
بالن، ماشين بخار

و هواپيما
تلگراف
مقداريمحليو راديو

1980
اتوموبيل، جت،
سفينه فضايي

تلفن
خيليمليو تلويزيون

2000
افراد عادي

در فضا
پست الكترونيكي

همهجهانيو اينترنت

2030
خودروهاي خودران و 

هاي اجتماعيشبكههوايي
ايحرفه

هوشمند
همه

(تجربي)
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(سال قبل100كمتر از )نگاهی به كالس در گذشته : مقدمه
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هاي دانشگاهی دو بعدينگاهی به نسل: مقدمه

دانشگاه 

نسل اول

آموزشی

دانشگاه 

نسل دوم

آموزشی 

و 

پژوهشی

دانشگاه نسل 

پنجم

تیسینگوالری

دانشگاه 

نسل سوم

كارآفرین

دانشگاه 

نسل 

چهارم

اي، شبکه

نوآور و 

آفرینفن

هوشمنددیجیتالییالکترونیکحضوری

:پارادایم

7
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موج تغییر و تحول در جامعه، گذشته، حال و آینده

Evolution of Technology: where we are?
8



/729



/72

موج چهارم در دانشگاه ویرجیناي غربی-سخنرانی در موضوع عصر مجازي

10

سال قبل27

موج چهارم-عصر مجازی
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میالدي در واشنگتن دي سی2002دسامبر 14سخنرانی علمی در موضوع عصر مجازي  

11

ر برگزاری سمینار توسط پرفسو

اهلل رضا رئیس انجمن فضل

،  IAAPآمریکایی، -متخصصان ایرانی

 Catholic University ofدر 

America جهت ارائه نظریه عصر

موج چهارم دکتر جاللی، در -مجازی

ظریه جمع دانشمندان ایرانی و تایید ن

در توسط ایشان و شرکت کنندگان

!سال قبل20سمینار حدود 
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Paper 2: Virtual Age: Enabling Technologies and Trends

12

ه در این دو مقاله عالوه بر تشریح دنیای مجازی پیش رو، ب

:سال قبل شامل20افزاری آن در محدودیتهای سخت

(Storage)حجم باالی داده •

(Communication media)سرعت انتقال داده •

هاCPUسرعت پرداش •

.پرداخته شده است که در آن زمان محدودیت وجود داشت

اما هنوز )ها کمتر شده است های اخیر این محدویتدر سال

آینده ای نزدیک تر از آنچه تصور ، احتماال در (وجود دارد

ت عظیمی می کنیم، با تبدیل دنیای فیزیکی ما به حجم بی نهای

ندگی از داده قابلیت مدیریت بتوانیم به موج چهارم تغییر ز

.موج چهارم یا متاورس برسیم-بشر، یعنی عصر مجازی

بهمجازیعصرنطریهتشریحضمنمقاالتایندر

.استشدهپرداختهآنتوسعهمسیرهایچالشوهامحدویت



/72

نگاهی به كالس عصر مجازي متاورس در آینده نزدیک با آواتار: مقدمه
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نگاهی به آزمایشگاه تركیبی انسان واقعی و مجازي: مقدمه

14
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معرفی عصر مجازي به زبان ساده 
:انسانیادگیریسیستم•

درصد10خواندنطریقاز•

درصد20دادنگوشطریقاز•

درصد30دیدنطریقاز•

درصد50شنیدنودیدنطریقاز•

درصد70گفتگوومباحثهطریقاز•

درصد80عملیتجربهطریقاز•

درصد90دیگرانبهآموزشطریقاز•

15
https://twitter.com/antgrasso
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معرفی عصر مجازي به زبان ساده 

:انسانیادگیریسیستمدراخیرتحقیقیکنتیجه•

براییادگیریحفظکهدریافتهواستدادهانجامآزمایشیآمریکاملیکتابخانه•

،VRباآموزشبرایاما،استدرصد10خواندن،برایودرصد5تنهاهاسخنرانی

ایبرموفقفناورییکمتاورسکهگرفتهنتیجهو،استدرصد75یادگیریحفظ

.استآموزش

یکدررامصنوعیهوشو(VR)مجازیواقعیت،(AR)افزودهواقعیتمتاورس•

فناوریهتوسعبرایزیادیبسیارپیامدهایومی کندترکیبغوطه ورخیالیدنیای

.داردآموزشی

16
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معرفی عصر مجازي به زبان ساده 

مادنسیاهتختهبرنوشتنیاخواندن•

.استبعدییکدنیای

العاتاطنویسممیراسیبکلمهوقتی•

.ودشنمیمنتقلیادگیرندهبهزیادی

کیراحرفهراگرکامپیوتریزبانبه•

لمهککالبگیریمنظردربیتی8بایت

(یکوصفرتا24)بیت24ازسیب

.استشدهتشکیل

17

سیب
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معرفی عصر مجازي به زبان ساده 

.استبعدیدودنیاینمادعکس،نمایش•

بینیممیآنراتصویریاوکشیممیراسیبشکلوقتی•

.دشومیمنتقلیادگیرندهبهبیشتریاطالعات

40)بیت40راسیبشکلبعدهرکامپیوتریزبانبه•

بابسینمایشحاالبگیریم،نظردر(یکوصفرتا

40x40 = شدهانجامکمتراکمباآنهمبیت،1600

.است

!فهمیممیاینجارااطالعاتارزشبادادهحجمرابطه•

181600 (Zeros, “0”, and Ones, “1”) BITS
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معرفی عصر مجازي به زبان ساده 
.استبعدیسهدنیاینمادواقعیسیبنمایش•

مراتببهاطالعاتدهیممینشانراسیبوقتی•

.شودمیمنتقلیادگیرندهبهبیشتری

40)بیت40راسیبشکلبعدهرکامپیوتریزبانبه•

بابسینمایشحاالبگیریم،نظردر(یکوصفرتا

4x40x40 = شدهانجامکمتراکمباوبیت64000

.است

کارکیفیتودادهحجممحدودیتمتوجهاینجا•

وارآواتازمتاورسدرامروزهدلیلهمینبهوشویممی

.گویندمیکارشناساندیجیتالدوقلوی

1964000 (Zeros, “0”, and Ones, “1”) BITS
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نظریه موج چهارم عصر مجازي به زبان ساده

20
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نظریه موج چهارم عصر مجازي به زبان ساده

21
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نظریه موج چهارم عصر مجازي به زبان ساده

23
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موج چهارم به زبان ساده-نظریه عصر مجازي 

24

بصورتراشمامجازی،عصر

کهدلخواهمحلهربهغیرحضوری

صرعبامتناسبارتباطیزیرساخت

در.بردمیباشدداشتهمجازی

سهاینترنتدرونشماحقیقت

بامجازیفضای،3وببعدی،

ندمانمخصوصهدستیکپوشیدن

.گیریدمیقرارآکالوس

دراستادکهحالیدرمثال،عنوانبه

رحضوفیزیکیبصورتخودمنزل

درمجازیبصورتهمزماندارد،

دانشجویانکهدرسیکالس

.ودبخواهدنیزدارندحضورفیزیکی
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عصر مجازي به زبان ساده

25
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عصر مجازي به زبان ساده

26
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عصر مجازي به زبان ساده

27
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عصر مجازي به زبان ساده

28
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عصر مجازي به زبان ساده
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عصر مجازي به زبان ساده
شمسیمنظومهآموزشیبرنامهبهOculusهدستازاستفادهبا•

Titans of Spaceاآشنمختلفقمرهایبازحلکناردروشودمراجعه

!شوید

،Unaversive:مانندهاییشرکتتوسطمختلفیتورهایوتجربیات•

Immersive VR Educationوجوددریاتهدرغواصیوبدندرسفر

.دارد

دادننشانبرایمیکروسافتشرکتExpeditionsبرنامهازمعلمان•

تفادهاسمیزترکبهنیازبدوندانش آموزانبهکالسازخارجدنیایی

.می کنند

30
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عصر مجازي به زبان ساده
دسترسدرابزارهاییمجازیعصردر•

آرزویزیادیحدودیتاکهبودخواهند

تااستممکنالعرضراطیبشر،دیرین

!شودامکانپذیرحدودی

فناوریهایازمندیبهرهشاهدبزودی•

دورکاریمشاغلبرایمجازیعصر

شبکهفضایمایکروسافت،توسط

بوکفیس)متاشرکتبعدیسهاجتماعی

!بودخواهیمدیگرپروژههادهو(سابق

درروزهااینمجازیعصرنمادهای•

واجربسیاربعدیسهایرایانهبازیهای

.استیافته

31
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مقدمه

32

کنیممیزندگیاطالعاتعصردرکههستیمیشانسخوشهایانسانما•

استمجازیوواقعیزندگیازترکیبیکهمجازیعصرواردبزودیو

هاگاهدانشبرایرابزرگیهایفرصتهافناوریسریعتغییر.شدخواهیم

ازیکیمناسبزماندرآنهاشناختوآگاهی،رساندمیظهورمنصهبه

!باشدبایدهادانشگاهمسئولینهادغدغهترینمهم

داد،انجام1990دههاوایلدرآنالینیادگیریظهورباقیاسیشودنمی •

الینآنیادگیریباعالیآموزشکهبودروشنبسیاریبرایزمانآناما

تالدیجیتحولدربعدیجهشکهاستواضحاکنونوشدخواهدمتحول

.استپیشدرمتاورسظهورباعالیآموزش
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مقدمه

33

آموزشبرایتوجهیقابلپیامدهایبافراگیرمحیطیکمتاورس•

متاورسدریادگیریمحبوبیت.آوردخواهدبوجودیادگیریو

.کندتسریعراعالیآموزشدرتحولوتغییراستممکن

شکافدانشگاهی،آزادیبرایپیامدهاییهمچنینمتاورس•

.داردهادادهخصوصیحریمودیجیتالی

تواندمیمجازیصرعسریعتغییراتاینبادانشگاهشدنهمراه•

یطمحوکارمنددانشجو،استاد،کاروزندگیدرزیادیتأثیرات

وزهحدررانوآوریومفاهیمآزمایشزمانوباشدداشتهدانشگاه

کاهشچشمگیریطوربهبرایمانپژوهشویادگیریآموزش،

.یابدمی
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مقدمه
یکعنوانبهمتاورسجایگاهمعرفیبهمحدودصورتبهوبینارایندر•

آیندهدانشگاهدریادگیریوآموزشهایحوزهدرتوجهموردفناوری

.شودمیپرداخته

مبتنیهآینددانشگاهایجاددرموثرعواملشناختوبیناراینازاصلیهدف•

رویشپیتحوالتباشدنهمراهبرایمناسبراهکاریافتنومتاورسبر

.باشدمیبعدیسهمجازیعصردرجهانهایدانشگاه

آیندههایدانشگاهآیندهبرایمشخصاستراتژییکیاونمونهیکهنوز•

ریگیهمهازبعداماندارد،وجودجهاندرمتاورسبکارگیریبهمبتنی

وننویهایفناوریبرمبتنیهایآموزشبهمردموجامعهشناختکرنا

.استداشتهچشمگیریافزایشبرخط

34
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مقدمه

کهیمهستلحظه ایدرکهباشیمداشتهنظردرالبته•

دتشبهدانشگاه،فقطنهو،چیزهمهخیلی ها،برای

!تاسنامتعادلشرایطوبودهتحولوتغییرحالدر

ربشکهداردوجودکنندهامیدواردالیلوجوداینبا

بزارهایاوداشتهدانشبهبیشتریدسترسیاکنون

انزمهرازبیشتامی کندکمککهداردبیشتری

.ردکتجربهبهتریزندگیبشرتاریخدردیگری

35
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مقدمه

یبنیاداصولاصلی،هایارزشگرفتننظردربا•

نظردروفعلیآموزشیهایسیستمدرنهفته

یهاسیستمدرگذشتههایعدالتیبیگرفتن

توسطشدهایجادفرصتازبایدآموزشی،

ترمیمضمنتاکرداستفادهنوینفناوریهای

راندهآینسلنیازمورددانشگاهگذشتهمشکالت

.ساخت
36
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آینده دانشگاه و متاورس
داریم؟آیندهدانشگاهدرمتاورستاثیرازتخیلیچه•

کلیدابتوانیدمیشماوداردورودیقفلیککهکنیدتصویررافضایی•

.کنیدبازآنراتخیل

ولیمعماخالقیوقانونیمحدودیتهایازفراترایمنطقهوفضاییداخل•

.ایدداشتهذهندرکهاستتصوریآنازفراترکهگیریدمیقرار

شاملکههنذبعدبینایی،بعدصدا،بعدمانندمختلفیابعادبافضاایندر•

عمولیمفضاییکازمتفاوتکامالکهکنیدمیبرخورداستموادوسایه

مجازیعصربشرزندگیازچهارمموجواردشما.استشماانتظارمورد

!استگرفتهقرارشماخدمتدرمتاورسابزاروایدشدهبعدیسه

37
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آینده دانشگاه و متاورس
وشیآموزنوینهایفناوریازاستفادهبهمجبورتااستشدهسببکرنا•

درمافکرطرزتاشدسبباینوشویمZoomمانندارتباطیابزارهای

هگذشتازمتفاوتهابدانشگاهوعالیآموزشدریادگیریوآموزشمورد

.شود

ازتتعامالطریقکهاستیادگیریوآموزشعالی،آموزشاصلیمحصول•

.شودجایگزینکاملیبصورتنتوانستهZoomنوع

درودانشگاهدرحضوراما.نداردوجودZoomدروضوحبهاجتماعیمولفه•

یگرایواقعاستممکن"آواتار"اساتیدودانشجویانباهمراهمتاورس

.ستنیواقعیچیزبرایجایگزینیاماببخشد،تجربهاینبهراخاصی

38
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آینده دانشگاه و متاورس

استممکنمتاورسبهمهاجرتترتیب،اینبه•

.بخشدتسریعراعالیآموزش"بزرگگسست"

نآبهفقطایفزایندهطوربهاستممکندانشجویان•

وندباشداشتهتمایلیادگیریوآموزشاصلیمحصول

دردگیزنماننددانشگاهیزندگیترسنتیهایویژگیاز

هایبازیکتابخانه،میزهایدانشگاه،غذایخوابگاه،

مچشدانشگاهسبزفضایدرخیزوجستوفوتبال،

.کنندپوشی
39
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متاورس به عنوان یک ابزار آموزش و یادگیري
ادگیرییابزاریکبهمی توانداستتربرجستهظاهراآنتجاریهایجنبهکهمتاورسآیا•

دارد؟عالیآموزشبرایپتانسیلیچهاست،چنیناگرشود؟تبدیلکارآمد

بهمطمئنا  ؟داریدحضورمتاورسیدانشگاهیکدرکهکنیدتصورتوانیدمیراروزیشماآیا•

.رویممیسمتآنبهاحتماالوداریممثبتیحساکنونهمازماکهرسدمینظر

کرنارهمه گیبیماریایندرکنیم،میاستفادهمجازیدانشگاهیتورهایازاکنونهمما•

مختلفافزارهاینرمطریقازرادهییادویادگیری،ایمکردهدرکرامجازیفضای

دودانشگاهمحیطاینازشدنورغوطهومهاجرتآمادهوایمکردهتجربهبرخطبصورت

.باشیممیمتاورسیدانشگاهیزندگیبعدیسهمجازیفضایبهبعدی

واداندانشگاهدرمثالودهدمیانجامراعملیتجربیاتمتاورسفضایدرامروزماآواتار•

.کنندچتجمهوریریاستآواتارباتوانندمیحتیدانشجویانوگاس،السدر
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متاورس به عنوان یک ابزار آموزش و یادگیري
شرکتختاریسخنرانییکدرتوانندمیاکنونهممتاورسیدانشگاهدانشجویان•

باستانایهنربررسیبراییادهند،انجامشیمیآزمایشگاهدرراآزمایشاتیکنند،

.کنندبازدیدموزهازشناسی

،معماریزمینهدرراایهمهجانبهیادگیریتجربیاتمیامیدانشگاهXRابتکار•

وعاتموضجملهازرفتاری،تحقیقاتوهوا،وآبتغییراتبهداشتی،هایمراقبت

.دهدمیارائهدیگر

عملتاقادررابیهوشیانجامنحوهتوانندمیپزشکیدانشجویانمثال،عنوانبه•

هستندعمومیآنهاتای9که-کالج10آینده،پاییزاز.بیاموزندشدهسازیشبیه

ازرافراگیرپردیس هایودرسکالس هایکهشرکتی،VictoryXRطریقاز-

واهندخراه اندازیرا"متاورسیتی"پردیس هایمی کند،ارائهمجازیواقعیتطریق

.کرد
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متاورس به عنوان یک ابزار آموزش و یادگیري
ویاندانشجکهکندمیمعرفیرا"دیجیتالدوقلو"نمونهیککالجهر•

شرکتآندردورراهازیادگیرییامحلدرحضورحیندرتوانندمی

.کنند

VRهدستیکآموزاندانش• Meta Quest تاکردخواهنددریافت2

مدیرعاملگرابز،استیو.کننداستفادهآنازخودهمزمانهایدورهدر

VictoryXRشتهنومتاورسآموزشتاریخچهوقتی»:گفتایبیانیهدر

.شوندمیشناختهمتاورسپیشگامانعنوانبهمدارساینشود،

نداگرفتهتصمیممدارساینواسترشدحالدردورراهازیادگیری"

".باشندزومکالسازبهترچیزیدنبالبه
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متاورس به عنوان یک ابزار آموزش و یادگیري
جویاندانش،هاکالجومدارسبرایمتاورسیآموزشیویدئوییهایبازیتوسعهبرایگذاریسرمایه•

یادگیری.ندکمیورغوطهپزشکیزیستعلومومهندسیکامپیوتر،علومفضا،اکتشافرباتیک،دررا

.نیستجدیدیچیزنوعاینازجانبههمه

درسهایکالسخواستندمیکههاییکالجبرایبستریعنوانبه"دومزندگی"پیش،سال15حدود•

زندگی»اال احتماکنوناماشودفراگیرنتوانستفنینظرازاگرچه.کردکاربهشروعدهند،ارائهمجازی

قراراهدانشگاهاستقبالموردنوینفناوریهایپیشرفتباواستظهورحالدرسمتاوردررا«دوم

.گرفتخواهد

.استدانشگاهدرتحصیلهزینهپرداختنحوهاستجدیدهادانشگاهدرامروزهکهچیزی•

نقشیتالدیجارزاحتماال می دهیم،ادامهمجازیقلمرویکبهفیزیکیقلمروازتکاملبهماکههمانطور•

.کردخواهدبازیمالیتراکنش هایدررامهمی

اوربواندکردهآغازشهریهپرداختبرایراکوینبیتپذیرشهادانشگاهازبرخیحاضر،حالدر•

درپیوستهطوربهکهکریپتووچینبالکمانندفناوریبنیادهایبهنیازمتاورسفضایدرکهدارند

!کنندمیآمادهآنبرایراخودواستالزمهادانشگاهمجازیآیندهبرایهستندتوسعهحال
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و افرادها دانشگاهمشکالت بالقوه برای 
مانندفرم هاییپلتآیا،بیفتدخطربهمتاورسهایمیزبانشرکتیمنافعتوسطاستممکنآکادمیکآزادی•

سهامیمتقبهمی تواندتبلیغاتکهزمانیحتیهستند،متعهدمحدودیتبدونآزادمبادالتبهزومومتا

برساند؟آسیبآنها

تماشایی،حواس پرتیازمملوآنالینمحیطیکدردانش آموزتمرکزحفظ•

غیرکالمی،ارتباطاتوچهرهحاالتدرظریفتفاوت هایبدونمعنی دارمکالماتانجام•

راندهیهحاشبهافرادازیبیشترتعدادونمی شودگسترده تردیجیتالیشکافاینکهازاطمینانعدم•

.داشتنخواهندالزمابزاربهدسترسودنمی شو

"ویقدیجیتالیانساندوقلوی"یکایجاد)دانشجویانهویتازحفاظتوهادادهخصوصیحریمحفظ•

تاسدادهجایخوددرراشخصیاطالعاتزیادیتعداددوقلواین.کندمیایجادراجدیدیکامالسواالت

.(خوردمیتابوپیچمتاورهسراسردرکهشودمیردیابیدقتبهو

ژانویهدرNordVPNنظرسنجییک!استخصوصیحریمکابوسیکمتاورسکنندمیفکرمردمبیشتر•

وکبفیساگراماچیست،متاورسنمیدانستندحتیدهندگانپاسخاز٪55اگرچهکهدادنشان2022

.داشتندخصوصیحریمحفظمورددرنگرانی٪87شود،متاورسایجادبهموفق
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مشکالت بالقوه برای کالج ها و افراد

.استرهاهکبرایعالیمکانینظربهکهگفتندآنهاازنیمی•

لحقممتاورژنبهکهگفتندچهارمسهتقریبا حال،اینبا•

.تاسچیزهمهبودنناپذیراجتنابگویایکهشد،خواهند

میحرکت3.0وبسمتبهناپذیریاجتنابطوربهما•

جربهتنحوهمتاورسآندرکهغیرمتمرکزمحیطیککنیم،

یوستنپبرایاحتیاط،باشایدها،کالجوکندمیتعریفراما

.کشندمیصفنیز
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بررسی متاورس در یک گزارش جدید
بهدیبعچنددنیاییایجاد-واقعیتمرزهایگسترشبرایفناوریتکامل•

القوهبمعایبوفوایدمورددرکهاستکردهوادارراکارشناسان-متاورهنام

شرفت هایپیکهمی کنندپیش بینیبسیاری.کنندفکربشریتبرایآن

ازمفیدترماروزمرهزندگیدرآیندهسال18درترکیبیوافزودهواقعیت

.بودخواهندفراگیرکامال مجازیواقعیت

ابزارهایازامروزیاستفادهازناشیمشکالتکهدهندمیهشداربرخی•

هدیدهایتشود،میفراگیرتردیجیتالیزندگیکهزمانیاستممکنآنالین

.کندایجادتریبزرگ

جدیدیگزارشدربالقوهآیندهاینمورددرمتخصص600ازبیشدیدگاه•

Imaginingاینترنتیمرکزوپیوتحقیقاتمرکزتوسط the Internet

University's Elonمطرحاینجاگزارشخالصه.استشدهبررسی

.شودمی
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بررسی متاورس در یک گزارش جدید

.استدیجیتالزندگیآیندهمورددرمدتطوالنیمجموعهیکازبخشیگزارشاین•

وجاریترهبرانتوسعه دهندگان،فناوری،مبتکرانازغیرعلمیبررسییکاساسبراین•

راتاورسمتأثیرومسیرتاشدخواستهآنهاازکهاستفعاالنیومحققانسیاست گذاری،

.بگیرندنظردر2040سالتا

گفتندآنهاازدرصد54کهگذاشتنداشتراکبهراخودنظراتپاسخ دهنده624مجموع،در•

وطهغکامال  واقعا  وترپیشرفتهبسیارایجنبهمتاورس2040سالتاکهرودمیانتظارکه

درصد46وباشدجهانسراسردربیشتریانفرمیلیاردنیمبرایروزمرهزندگیازورتر

.ندهدرخاتفاقیچنیندارندانتظارکهگفتند
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بررسی متاورس در یک گزارش جدید
.استبودهمتفاوتگروهدودرکارشناساناینپاسخ های•

کیدراولدرجهدرمتاورس،،کاملمجازیواقعیتاندگفتهاولگروه•

به2040سالتاوماندمیباقیسرگرمیوبازیبرایخاصفضای

توسعهمردمروزمرهزندگیدرافزودهواقعیتابزارهایکافیاندازه

!کردنخواهدپیدا

بهتوانندمی(XR)یافتهتوسعهواقعیتابزارهایکهاندگفتهدومگروه•

زرگبرابدیاوخوبچه،انسانیگرایشوویژگیهرچشمگیریطور

.کنند

.اندداشتهمشترکهاینگرانیگروهدوهر•
•
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بررسی متاورس در یک گزارش جدید

ماعیاجتهایرسانهفعلیمشکالتکهمعتقدندگروهدوهر•

توسطXRتوسعهاگرخصوصبه،دیدبزرگترتوانمیرا

اکثرکنندهادارهومالککهبزرگفناوریهایشرکت

.شودرهبریهستند،امروزیوبعمومیفضاهای

اینکههستندکسانیتوانایینگرانهمچنینآن ها•

مردمآنچهبهتامی کنندکنترلرادیجیتالسیستم های

برایراآن هاتواناییودهندشکلمی دهندانجام

.کنندخفهخودآزادارادهاعمالطریقازخودشکوفایی
49
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خالصه نظرات مثبت و منفی
فعال(AI)مصنوعیهوشسیستم هایتوسطکه(MR)ترکیبیواقعیتو(AR)افزودهواقعیتبهفناوریپیشرفت های•

.استخوردهگرهمی شوند،

کردنرتجالبوتردرکقابلباودهندمیگسترشراواقعیدنیایتجربیاتزیرایابندمیجذابراهاپیشرفتاینمردم•

.بخشندمیبهبودراکاربرانروزمرهزندگیواقعیت،

کوچک تر،امامشتاقکاربرانپایگاه هایبه(VR)مجازیواقعیتگسترده ترپذیرشدارندانتظارکهگفتندکارشناسانایناکثر•

.شودمحدودمنتخبآموزشیوآموزشیپزشکی،تجاری،محیط هایدروسرگرمیجویندگانوگیمرهابه ویژه

.کندخدمتمردمبهکنونیوبازبهترکهساختروش هاییبهمی توانراشبکه ایدانشاکوسیستمبعدینسل•

ازانسانی،فعالیت هایتماممتاورس،فن آوری هایدرآیندهفناوریپیشرفت هایکهکردنداستداللکارشناساناینازبخشی•

.کردخواهدبزرگ تراست،مرتبطکنونیدنیایبااکنونکهرامشکالتیجمله

ند،کایجادبشرحقوقوانسانیآژانسبرایرامهمیتهدیدهایمی توانداستفراوجه ایویژگی هایدارایکه3.0وبمحیط•

.می برندبهرهجدیدفناوری هایاینازمستبددولت هایومی یابدگسترش«نظارتیسرمایه داری»زیرا
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خالصه نظرات مثبت و منفی
دلیلبهمانزآنتایافتهتوسعهواقعیتوکردخواهدپیشرفتمتاورستوجهیقابلبه طور،شودمیپیش بینی،2040سالتا•

.شودترپیچیدهبسیاردیگرعواملوتقاضاواستقبال

یه گذاریسرمامحرکاصلینیروی،می دهدسوقفناوری هااینپیشرفتبرایراتوجهیقابلسرمایه گذاریسود،انگیزه های•

.ببرندسودآنموفقیتازتااستبودهمردمبرایفرصتیهمیشهفناوریتوسعهدر

.دنداررامتاورسسریعتوسعهانتظارآن،عظیمتجاریپتانسیلدلیلبه•

خواهندمفیدخوداربکروزانهدسترسیبرایکافیاندازهبهرامتاورسبیشتریبسیارافراد،قبلیفناوریهایسایربامقایسهدر•

.یافت

قعیتموبرعالوهکهمعتقدندکند،پیشرفتفناوریاینتوجهیقابلطوربه2040سالتادارندانتظارمتاورستوسعهموافقان•

فناوری.گرفتخواهدقراراستفادهموردگستردهطوربهنیزآموزشوتجارتبویژهودیگریهاحوزهازبسیاریدرفعلی،های

بتمثمواردشاملمتاورساستفادهموارددیگری،فناوریهرماننداما،استامکان پذیر2040سالتاغوطه ورجهانیکایجاد

.استمنفیو
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خالصه نظرات مثبت و منفی
یکتاکنندپیشرفتکافیاندازهبهآیندهسال18درمی توانندشبکهقابلیت هایوکاربریرابط هایسخت افزار،نرم افزار،•

.شودممکنگسترده ترویافتهبهبودبسیارمتاورس

درسرمایه گذاریوتقاضا19-کوویدهمه گیریطولدرتجربیات:بخشیدزیادیرونقXRتوسعهبهکرناهمه گیربیماریاین•

.استکردهتسریعراآموزشیوتجاریبهداشتی،زمینه هایدربه ویژهیافته،بهبودوجدیدآنالینابزارهای

کهراخدماتیوهافعالیتازایگستردهتعدادکارشناساناین:داردوجودمتاورسازایبالقوهبخشلذتومثبتکاربردهای•

.کردندبرجستهغنی،یادگیریتجربیاتجملهازکرد،ارائهمتاورسفضاهایدرتوانمی

ادالتمببرایمکانگسترشجوامع؛ازجدیدیانواعایجادبالیا؛بهواکنشدرپذیریانعطافدور؛راهازپزشکیهایروش•

حرفهآموزشحسابداری،ماننداموریکههوشمندیعواملباخودکارکامال برخوردهایمد؛وهنردرخالقیتشکوفاییتجاری؛

.دهندمیانجامراروانسالمتمشاورهوای

مانند)کنیدفرسکنندهسرگرموغریبوعجیبمناطقبهوبرجسته؛ورزشکارانبابازیزمینتجربیاتمشهور؛افرادباتعامل•

دنیویهایمکانودوردستهایکهکشانها،موزهسواحل،تاریخی،هایصحنهها،کوهقلهشناسی،باستانهایحفاری

.(دیگر
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خالصه نظرات مثبت و منفی
.شدنخواهداستفادهمردمروزمرهزندگیدرگستردهطوربه2040سالتاکاملورغوطهمتاورستنظیماتدرپیشرفت•

.کنندمیجذبراویژهکنندگانشرکتفقطوشدنخواهددیدهمفیدروزمرهزندگیدر•

درتربیشبسیارافرادبهدستیابیبراینیازموردفناوریوکردخواهنداستفاده2040سالتامتاورسازمردمازکمیتعدادکهمعتقدندآنها•

.شدنخواهدآماده2040سال

شدنورغوطههبراانبوهمخاطبانتابودنخواهدپیشرفتهکافیاندازهبهشبکهقابلیتوکاربریهایرابطافزار،سختافزار،نرمدرارتقا•

.بکشاند2040سالتاترکامل

وجودشبکهدبانپهنایوتاخیربهمربوطمشکالتهمچنانوآمدنخواهدبوجودمتاورسدرکاربرپسنداستفادهبرایالزمتجهیزاتاحتماال •

.داشتخواهد

.نمی دانندجذابرامتاورسدرکاملشدنغوطه ورمردمبیشتروکنندزندگیواقعیواقعیتازالیه هاییدرمی دهندترجیحمردم•

.شوندطه ورغوواقعیتدربیشترمی دهندترجیحشوند،غوطه ورمتاورسدرنمی خواهندبد،اتصالیاباالهزینهضخیم،تجهیزاتدلیلهب•

یاکندارپذیرشمستبد،هایرژیمسویازاستفادهسوءونظارتیداریسرمایهتأثیرمورددرعمومیهاینگرانیواقعیدنیایدرجذب•

.کندمیمتوقف

53



/72

خالصه نظرات مثبت و منفی
درارخودانرژیوزمانبودنخواهندحاضرمردمکهکنندمیبینیپیشکارشناساناینازتعدادی•

.ردکنظارتودستکاریآنهاتوسطبیشترتوانمیآندرکهکنندگذاریسرمایهمجازیفضاهای

کناردرهکدانندمیمتاورسبهورودمانعمردمراخودزندگیکنترلبرایافرادتواناییواستقاللکاهش•

جدیددهایتهدینفرت؛وقلدریاذیت،وآزارجدیداشکالشده؛تشدیدتبعیضدیجیتال؛شکافتشدید

ادرستناطالعاتبرایبیشترهایراهجنسی؛استثماروخشونتمورددرویژهبهعمومی،امنیتبرای

کهپرتیاسحو؛سمتاورهایفعالیتبهاعتیادترعمیقسطوح؛(هوشمندانهجعلیاتبامرتبطمخصوصا )

.شودمی(بدتریا)تنهاییباعثوکندمیجداواقعیزندگیازراافراد

عالیتفازبیشتردرآمدکسبوبیشترسازیتجاریوکاربران؛شخصیدادههایبرایجدیدتهدیدات•

.دانندمیدیگرمانعراانسانیاساسیهای
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جالب ترین پیش بینی هایی 
عناصررسایوافرادمورددرمردماحساسوتفکرنحوهازپیچیده تریتحلیل هایدیجیتالسیستم های•

هبرامردمما.دادخواهندانجامآن هاعاطفیمحرک هایوخصوصیمعنویوسیاسیافکارزندگی شان،

.نشده ایمتبدیلآزاداندیشافرادبهدیگروکرده ایمتبدیلداده کاوی

ایحیواناتانسان ها،درونبهمجازیطوربهتامی دهنداجازهمردمبهجایگزینسایبریمحیط های•

.بروندماشین ها

.می کنندعملدنیاچنددرافراددیگرروحیه هایبه عنواناغلب«دیجیتالدوقلوهای»•

وبیماری هاپیش بینی کنندهمدل سازیدربهداشتیمراقبت هایدردیجیتالدوقلویکداشتن•

.بوددخواهقدرتمندفوق العادهبهداشتیمراقبت هایارائه دهندگانمیاندربیمارداده هایاشتراک گذاری

هککندایجادراروان شناختیمسائلکافیاندازهبهاستممکنغوطه ورکنندهآینه ایمحیط های•

.«ندشوفراخواندهخودچندگانهسندرمبامقابلهبرایافرادبهکمکبرایمشاورانوروان پزشکان»
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جالب ترین پیش بینی هایی 
دردرتمندقروایاتوشددموکراسیواعتمادمورددربنیادیناجتماعیقراردادهایبازنویسیخواستارباید•

اصدهاز"اعتمادبیاعتماد"ازجدیدیاشکالبارااجتماعیارتباطتجربهجدیدهایراهجهانماورای

.کندمیترکیبافرادمبادلهوکوچکقرارداد

وانساننشان دهندهکهآواتارهاییبینندنمی توانمردماکثربرای2040سالدرکهشودمیپیش بینی•

.تداشخواهدوجود«آنازبدترومتقاعدکنندههویتجعل»ودونشقائلتمایزهستندمصنوعیهوش

راخودکارکندمیکمکافرادبهکهفناوریهایپیشرفتاز"Super-Metaverse"یکاستانتظار•

.کننداستفادههاجراحیانجامبرایعملگرهاوتصویربرداریازمثالعنوانبهکنند،تقویت

وترلکنردیابی،برایرااقتدارگرایانتواندبمتاورس"کهداردوجودامکاناینکهشودمیهدادشداره•

نظارتتتحنامرئی،خاردارسیمتوسطشدهاحاطهسیلیکونیهایزنداندرانسانمیلیاردهاکردنوادار

".کندتوانمندعظیم،مصنوعیهوشوغیرشفافالگوریتمیقوانین
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متاورس چیست؟

کهدانیممیقدرهمینگویدمیجهانگذاریسرمایهبانکبزرگترینمدیر•

ایبگونهاست،مازندگیجاریروندهایزنندهبروبزرگمزاحمیکمتاورس

نظرازاما!استنبودهایزنندهبرهمچنینبشرتاریخطولدرهرگزکه

!استخوبمابرایکهکندمیخلقعظیمیهایفرصتاقتصادی

زندگیدرموثرتربرابرهادهابعادیبااینترنتحضورتکرارمتاورسحقیقتدر•

یبترکبعدیسهمجازیدنیایبارامافیزیکیزندگیوبودخواهدانسان

!کردخواهد
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متاورس چیست؟

وت هاواقعیازطیفیکهاستیافتهارتقاءدیجیتالیدنیایبعدیسهنسخهمتاورس•

دههردراتجارتوزندگیهایجنبهتمامتقریبا تاکندمیمعرفیراکسب وکارمدل های

ودهشتقویتفیزیکیهایمکانمجازی،فضاهایدرهمکاریامکانونمایدمتحولآینده

.آوردفراهمرادوهرازترکیبی

رااهشرکتومشتریانبینتعامالتوکندمیایجادتجارتازجدیدیخطوطمتاورس•

.نمایدمیمتحول

ازوتمتفابسیارکههستندآینده ایسویبهرقابتحالدرکسب وکارهاحاضر،حالدر•

!استمتاورسدنیایآیندهآن،شده اندطراحیآندرفعالیتبرایکهاستآینده ای
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متاورس چیست؟
بعدیسلنوآواتارهادنیای،(دیجیتالی)مجازیزندگیبافیزیکیجهانپیوندمتاورس•

.استبعدیسهاینترنت

universeو«فراتر»معنیبهmetaازمتشکلترکیبیواژه ایMetaverseمتاورس•

.کردترجمه«جهانازفراتر»راآنمی توانواست«جهان»معنیبه

کاربه1992سالدر«برفیسقوط»علمی تخیلیکتابدرباراولینبرایاصطالحاین•

.استشدهمعرفیزاکربرگ،مارکفیسبوک،موسستوسطخیراا.شدبرده

آندرکهشدهاستفادهمجازیدنیاینوعیتوصیفبرایمتاورسواژهازکتابایندر•

یحتومی کندخریدمی کند،معاشرتدیگرانباخودآواتارقالبدرداستانقهرمان

.می دهدشکستراخودواقعیدنیایدشمنان

.دارندحضور(Avatar)«آواتار»بعذی،سهنقاشیبه صورتشخصیت ها«متاورس»در•
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متاورس چیست؟
 ها،زبانوکابل هافناوری ها،پروتکل ها،ازوسیعیمجموعهاینترنتدانیممی•

.استیارتباطتجربیاتومحتواوآنبهدسترسیبرایدستگاه هاییبه عالوه

.بودخواهدشکلهمینبههممتاورس

نیزنآکلیدیمفهومسهبااستمهممی کنیم،صحبتمتاورسدربارهوقتی•

:شویمآشنا

،presenceحضور•

!داشتحضورپلتفرم هاتمامدرمی توانآواتاریکبامتاورسدر•

interoperabilityتعامل پذیری•

کنیم،سفردیگرمقصدبهمقصدیازمی توانیممتاورسدر•

standardizationاستاندارسازی•

استانداردهاینبازمتاورستعامل پذیری•
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متاورس چیست؟
هزاردهبابزرگیپروژهخواهدمیواست"متاورس"یکساختنایدهدنبال،فیسبوکمدیرزاکربرگمارک•

.بگیردبخدمتآنتوسعهبرایکارمند

آنانجامکه،است"سازمانیسمتاور"ساخترویبرکارحالدرکهاستکردهاعالمهممایکروسافت•

.کردخواهدرونماییراجدیددورکارینوعیکودهدمیقرارتاثیرتحتبشدترامشاغلوضعیت

(آواتار)ندواهخمیکهراشخصیتیهرندتوانمیافرادآندرکهاستیمشترکدیجیتالیدنیایمتاورسفعال•

لیاصصورتباوواقعیبصورتانسانهاوشودمیحذفآواتاردورترزمانهایدرالبته)ندبگیرخودبه

مجازییسفرهاکنند،ورزشدهند،انجاممشترکهایپروژههمباتوانندمیو(کنندمیپیداحضورخودشان

امروزفیزیکیگیزنددیگرکارهایازبسیارییاوکنندکامپیوتربازیبیندازند،راهکاروکسبباشند،داشته

.دهندانجامکندمیایجادبرایشانبالکچینکهامنیتیباایندهبعدیسهمجازیفضایدررا
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متاورس چیست؟
فادهاستوگیردمیشکلهمه جانبهسه بعدیمحیط هایدر،چهارمموج-مجازیعصرمانندمتاورس•

بهترشرفتهپیهایهدستوکامپیوتریقدرتمندابزارهایتولیدنیازمندهنوزآنازباالیکیفیتبا

.باشدمیبسیاریامنیتیوحقوقیمسائلوافزارهانرمافزارها،سختهمراه

باالیارزشوفناوریایناهمیتبهنظرامااست،راهآغازوشودمیتلقیهزینهپرفناوریاینفعال•

همهبرایمتاورسموضوعپیگیری.کندپیشرفتزیادیسرعتبامیرودانتظارداردکهاقتصادی

.استالزممرحلهایندرحقوقیبخصوصوحقیقیافراد

بهترلذات،داشخواهدبشرزندگیدرمنفیومثبتتاثیرپیشینهایفناوریمانندنیزفناوریاین•

راالزمتشناخآنمنفیومثبتعواملبهنسبتکشورهامسئولینهموجامعهعادیمردمهماست

.نگردندخسارتدچارتاباشندداشته
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بعضی از فناوریهاي ایجاد متاورس
غوطه وري كامل . محيط كامال مصنوعي (VR):واقعيت مجازي•

در محيط مجازي 

اشياء مجازي روي محيط دنياي واقعي  (AR):واقعيت افزوده•

يت شده دنياي واقعي با اشياء ديجيتالي تقو. پوشانده شده اند

.است

.  محيط مجازي همراه با دنياي واقعي (MR):واقعيت تركيبي•

.  يدهم با دنياي واقعي و هم با محيط مجازي تعامل داشته باش

تركيبي از همه  Metaverse / (XR):واقعيت توسعه يافته•

.موارد فوق
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جایگاه مدیریت  دانشگاه نسل سوم

دانشگاه
آینده

ورودی خروجی
کنترلر

(عوامل ناخواسته)نویز 

انتظارات مورد انتظار از 

دانشگاه آینده 

های مورد انتظار از واقعیت

دانشگاه آینده 

اختالف بین انتظارات و 

های دانشگاهواقعیت

دانشگاه کارآفرین

مدیریت

نگاه سیستمی به دانشگاه آینده: مقدمه
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هاي مورد انتظار دانشگاه آیندهبخشی از مشخصه

رخییکوعمومیتالشیکعنوانبهآموزش:شاملیادگیریوآموزشاصلیهاارزش•

ومشارکتعلم،،(محتوی)اطالعاتبهدسترسیحق،زندگیطولدرآموزشحق،عمومی

.شودگرفتهنظردرحالوگذشتههمچونارتباط

وزرهایفناوریکهجدیدیهایفرصتازوشودبررسییادگیریسازماندهینحوهباید•

.گرددفادهاستبیشتریادگیریحوزهدردهندمیقرارهادانشگاهاختیاردرمجازیعصرمانند

آموزشیتمسیسیکدنبالبهفعلی،آموزشیسیستمچارچوببهبودوحفظکناردرباید•

.آوریموجودبراکندبینیپیشراجامعهآیندهنیازموردتخصصینیازهایبتواندکهپویا
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هاي مورد انتظار دانشگاه آیندهبخشی از مشخصه
بایدکهتاسدیروزهایعدالتیبیوهامحرومیتاساسبرامروزیآموزشیهایشکافازبسیاریکهبپذیریمباید•

.بخشدبهبودآنراآیندهدانشگاه

وکودکیکدرآمد،کمکشورهایدرکودکپنجهراز•

.استبازماندهمدرسهازهنوزکودکیکجهان،سراسردرکودکدههراز•

ترکرامدرسهمتوسطهتحصیالتاتمامازقبلدرآمدکمکشورهایدرآموزاندانشازدرصد90بهنزدیک•

.کنندمی

.استسوادبیهنوزنفریکدرآمد،کمکشورهایدرجوانچهارهراز•

.استکردهتشدیدراهانابرابریوکردهبدترزیادیحدتارامشکالتاینCOVID-19گیریهمه•

آنالتیامبرایبزرگیشتابامااست،زیستیمحیطخطردرزمینکرهمثال،داردوجودهمدیگریاجتماعیمسائل•

.تندنیسمردمهمراههاحکومتازبخشی،استرشدحالدرشهروندانمشارکتکهحالیدرهمینطوروداردنوجود
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هاي مورد انتظار دانشگاه آیندهبخشی از مشخصه
درستآنهاازباید،دارندزیادیپتانسیلامانمی کنند،عملوعده هابههمیشهدیجیتالفناوری های•

.شوداستفادهمناسبزماندرو

،استمهمکهکاریوهدفبهبیشتریتوجهاماشود،میترسختمحورانسانکارآیندهدر•

.بگیردنظردررامهماینبایدآیندهدانشگاهلذا،شودمیمعطوف

متعادلاوریفنباویکدیگرباراخودروابطوبیاموزیمدوبارهراخودمتقابلهایوابستگیبایدما•

.نشودتاثیرگذارماانسانیاموربرفناوریتاکنیم

کهاستمهمنکتهاینیادآوریمی شویم،مواجهخودرویپیشچالش هایباماکههمانطور•

درکلیدینقشهمهمراهبهدانشویادگیری–دهدنشانواکنشنمی تواندتنهاآموزش

.دارندمی خواهیمکهآینده ایبهشکل دهی
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هاي مورد انتظار دانشگاه آیندهبخشی از مشخصه
ماعی،اجت،اقتصادیتوسعهآموزشصرفبراولیهتمرکزجایبهبایدآموزشهدف-گیریممییادچرا•

.کندایجادتغییربرایراجمعیوشخصیرفیت هایظوبگیردنظردرراسیاسیواخالقی

حولاریدانشدرسیهایبرنامهاغلبامروزهیادگیریسازماندهیویادگیریمحتوای–آموزیممیآنچه•

.کنندمیسازماندهیمعاصرپیوستههمبههایچالشوروزمرهزندگیباناکافیارتباطبامجزاموضوعات

.کنندرکزتمایرشتهمیانوشناختیبومیادگیریبربایدیادگیریاهدافودرسیهایبرنامهعوض،در

ییادگیروآموزشهمکاری،هایآموزشبایدماتدریسویادگیریهایروش–یادگیریوآموزشنحوه•

.کنیمتقویترایادگیریمعنادارارزیابیومشارکتی

فردبهمنحصرهایمکانعنوانبهبایدهادانشگاه–کنیممیسازماندهیراآموزشیفضاهایچگونه•

هایبکهشوترگستردهآموزشیهایاکوسیستمسازندههایبلوکعنوانبهوشوندمحافظتیادگیری

.شوندتبدیلیادگیریفضاهای
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هاي مورد انتظار دانشگاه آیندهبخشی از مشخصه

نحرفمخطرناکیطوربهرادانشگاهاغلبفناوریازغیرانتقادیاستقبالامااستمهمفناوری•

.دهدوسعهتشدهریزیبرنامهبصورتراخوددیجیتالیهایشایستگیکهبایددانشگاهکند،می

امدهایپیوعملکردانتقادیدرکبرایجویاندانشومعلمانازبایددانشگاهدرسیبرنامه های•

برایوناوریفازاستفادهچگونگیتعیینبهکمکبراییکدیگرباهمکاریودیجیتالفناوری های

.کنندحمایتاهدافیچه

ایفانجویادانش ارتباطاتوخالقیتافزایشدرارزشمندینقشمی تواننددیجیتالابزارهای•

دیجیتالایفناوری هبانمی تواندونبایددیگران،ازوبایادگیریمدرسه،حضوریتجربهاماکنند،

.شودجایگزین
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هاي مورد انتظار دانشگاه آیندهبخشی از مشخصه
بهراینبناب،(اجتماعیهایشبکهدرشاید)دهدمیرخعمومیفضاییکدرآیندهدانشگاهآموزش•

بلمقادرودهدارتقاراعمومیوملیمنافعکهاستمتعهددانشگاهعمومیتالشیکعنوان

.باشدپاسخگوجامعه

عدمولاصحفظهنگامدرآموزشحقتضمیندرتوانندمیغیردولتیبازیگرانآیندهدانشگاهدر•

.دکننایفانقشاجتماعیعدالتوهافرصتبرابریتبعیض،

کنندتمرکزسازیتجاریبرابردرآموزشازحفاظتومقرراتبربایدایفزایندهطوربههادولت•

.شودمحافظتبرابرآموزشیهایفرصتازتا

تالشیکعنوانبهآموزشازحمایتبهمتعهدبایدآیندهدانشگاهطراحانوبازیگرانهمه•

.باشندمشترکخیریکعنوانبهآموزشتقویتواجتماعیعمومی
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هاي مورد انتظار دانشگاه آیندهبخشی از مشخصه
:بدهیمجوابآیندهدانشگاهبهرسیدنبرایبایدکهسئوالچند•

دهیم؟ادامهتغییربدونبایدراداریمفعالکهکارهاییچه•

ندهیم؟انجاموبگذاریمکنارکامالبایدرادهیممیانجاماکنونهمکارهاییچه•

؟بسازیمراآیندهدانشگاهبتوانیمتانیازمندیمهایینوآوریوهاخالقیتچهبه•

کند؟میتبدیل(Metaversity)سیتیمتاورسبهراآیندهدانشگاهمتاورسآیا•

اجراییامهبرنیکودرستاستراتژییکبهتاکنیمبحثآنهارویبروطرحرامختلفیسئواالتباید•

.کنیمپیدادستموثر

یشتریبدقتباآیندهدانشگاهبهتااستکردهایجادبازنگریفرصتمتاورسفناوریومجازیعصر•

.باشدتهنداشوجودگذشتههایمحدودیتتانماییمرااستفادهحداکثرآمدهپیشفرصتازوبپردازیم
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سئوال اصلی دانشگاه عصر مجازي
یطورتوانمیرادانشجویانوداردوجودشدهاحاطهسفیددیوارهایبادرسکالسیککنیدتصور•

.اندنشستهحقیقیکالسیکدرگوییکهکردجابجا

بود،واهدخواقعیانسانیمعلمیکاوبلکهاست،آواتاریکنهوبودخواهدبعدیدونهاستادفضا،ایندر•

.ببردحالمانزبهوگذشته،آیندهبهیعنیخوددنیایازفراتربهراآنهاتاکندمیکمکدانشجویانبهکه

ششازبرخورداریضمنوکنندپیدااولیدستتجربیاتتوانندمیدانشجویان،مجازیدنیاایندر•

نفسبهاداعتموخالقانهنوآوریانتقادی،تفکرمحتوی،ارتباطات،همکاری،یعنییادگیریاصلیمهارت

.کنندمنتقلواقعیدنیایبهراخوددستاوردهای

طراحان،عنوانبهخصوصیبخشودولتیبخشوهادانشگاهآیاکهاستایناصلیسوال•

ایندرتندهسآموزشیواقعا کهرامناسبیوعمدیفرصت هایندمی توانوالدینومربیانسیاستگذاران،

؟کنندایجادهیجان انگیزوجدیدزمینه
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دانشگاه عصر مجازي
بستردریآموزشهایشیوهبهترینآوردنبرایرامسیریبایدمتاورسبرمبتنیمجازیدانشگاه•

موزشیآسیستمهدایتبرایرایادگیریوآموزشنحوهعلمازبرگرفتهاصولباهمراهمتاورس

.دهدپیشنهادجدید

بهراندمی کنتولیدمتاورسبرایآموزشیمحصوالتکهراکسانیمجازیعصردانشگاهباید•

درجویاندانشکهشودحاصلاطمینانتاکنندهمکاریدانشمندانواساتیدباتابکشدچالش

.می کنندتجربهراواقعیانسانیاجتماعیتعاملمجازی،فضاهایدرحرکتحین

فضایدراندانشجویحضورازکاملینظارتواقعیچشمیکعنوانبهبتواندبایدآیندهدانشگاه•

متاورسضایفدرآنهاآموزشهایفعالیتبهدسترسیوبازنماییبابتواندوباشدداشتهمتاورس

.کندپشتیبانیآنهااز
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دانشگاه متاورسی چگونه خواهد بود؟ 
Second)دومزندگیافزارنرممیالدی2003سال• Life)دانشگاهچندیندروآمدبوجودبرخطبصورت

.نیافتدواماماشداستفادهآنازآمریکا

دررحضوآمادهوپذیرندمیرامتاورسهادانشگاهآیاداردوجوددومزندگیتجربهکهسال20ازبعدحاال•

باشند؟میآن

آنراکهاستمجازیفضایبعدیسهاجتماعیشبکهسکوییکمتاورسزیراباشدمثبتجوابشاید•

!داردوجودحدودیتاامروزهنداشتوجودقبلسال20درکهالزمفناوریهایگویند،میهمآیندهاینترنت

واهیمخبعدیسهمتاورسیهایآمزشوفیزیکیواقعیهایآموزشترکیبشاهدبزودیزیاداحتمالبه•

.بود

!نیستآمادهآنفنیبسترهایواستزودمجازیعصردانشگاهمعرفیبرایپاسخهنوز•
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(1/2)بندي جمع
Virtual"مجازیعصر"نظریهباراولینبرایمیالدی1993سالدر• Ageموجچهارمینعنوانبهرا

بوجودنجهادررااساسیتحولخودهمراهبهپدیدهاینکهگردیداعالموشدارائهبشرزندگیدرتغییر

.آوردخواهد

Infinityفیسبوکبرایجدیدناماعالنبافیسبوکشرکتمدیر2021سالدر• Meta،جدیدیپروژهاز

هپروژازهممایکروسافتشرکت.نامیدآیندهاینترنتآنراوکردرونماییMetaverseعنوانتحت

Enterprise"عنوانتحتراجدیدی Metaverse"کردشروعسالهمیندر.

توجهموردشده،گفتهMetaverseمورددرمایکروسافتشرکتوفیسبوکمدیرتوسطکنونتاآنچه•

اقتصادی،رتاثیمختلفهایجنبهدرپژوهشوتحقیقبهمشغولمختلفیهایشرکتوگرفتهقرارجهان

.باشندمیآنهایچالشوهافرصتشناساییوآنهرهنگیواجتماعی
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(2/2)بندي جمع

آنهمم.باشیمآمادهآنبهورودبرایباید!استقطعیمجازیزندگیدرفیزیکیزندگیادغام•

واهدخقرارتاثیرتحترازندگیوشدخواهدپیادهصورتهردرفناوریاینبپذیریمکهاست

تماعی،اجاقتصادی،عدالتآنمناسبگیریبکاروبهترشناختباکنیمتالشبایدلذاداد،

.سازیمبرقرارجهاندرراپایدارصلحوآوریمبوجودسیاسیوفرهنگی

بهامروزبعدیدوهایدانشگاهازگذربرایالزمبعدیسههایفناوریآغازگرمتاورس•

.بودخواهدفردابعدیسههایدانشگاه

ریهایفناوازمتاثرتحوالتاساسبرجامعهنیازاساسبرمجازیعصربعدیسههایدانشگاه•

.شدخواهندایجادنوین
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