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 خالصه

 کارگران میان این در. شود شناخته صنایع خیزترین حادثه از یکی عنوانه ب دهش باعث ساز و ساخت صنعت پویایی و مقیاس بزرگی پیچیدگی،

 ناگوار سوانح بروز از بازدارنده عاملی عنوانه ب ایمنی رعایت راستا همین در. باشندمی صنعت این در موجود خطرات تاثیر تحت نیز ساختمانی

 این در. داشته است ساختمانی کارکنان مهارت و ایمنی افزایش در بسیاری مثبت تاثیر هافزود و مجازی واقعیت هایفناوری از ستفادها. باشدمی

 تجاربیبا استفاده از این سیستم، . ائه شودار این صنعتمهندسین  به ایمنی هایآموزش سازی شده از واقعیت،در محیطی شبیه است نظر مد پژوهش

 .دشومیکسب  توسط مهندسین کمتر هزینه و زمان در آید،می بدست فراوانی مالی و جانی هزینه دادن دست از با تنها که

 

 ساخت و ساز ,واقعيت افزوده ,تلفن همراه هوشمند ,آموزش ,ایمنیکلمات کليدی: 

 
 

 مقدمه -1

 

 .یا جان خود را از دست داده اند در صنعت ساختمان بر اثر حوادث آسیب دیده( از کل افراد آسیب دیده درصد ۳۷نفر ) ۳۷۳۵د تعدا 1۳۹۷فقط در سال 

براساس آمارهای وزارت تعاون کار و رفاه  .شود دادهان قلمترین صنایع در جه صنعت ساخت و ساز یکی از خطرناکاین امر موجب شده تا هموار

ز حوادث به ا درصد ۹۰الملل براساس تحقیقات جامعه بین .ارتفاع بیشترین سهم در بین سایر حوادث را به خود اختصاص داده است اجتماعی، سقوط از

محیط کاری مطمئن و مناسب ایفا ریزی سزایی در پایههاز این سو آموزش ایمنی نقش ب  .[۳-1] احتیاطی خود افراد بوده استعلت کمبود آگاهی و بی

نی به شیوه امروزی دارای موزش ایمآ .[۵] های کاربردی ایمنی را ندارند وزهمنمودن تجربیات و آ توانایی فراهم به شیوه فعلیآموزش . [4] کندمی

در محیطی  راگیری دانش به صورت عملی وتجربینیاز به ف برای درک بهتر این تعلیماتباشد. ی در انتقال مفاهیم به افراد میهای بسیارمحدودیت

ای برای ، نیاز ویژهاز این رو .هستند کنندهخسته ی ایمنیهاشت آموزحجم باالی مفاهیم تئوری، بیشتر اوقا شود. اما متأسفانه به علتمی احساس 1واقعی

حققین، سطوح به خاطر مهای برپایه بررسی شود.احساس می نظری، هایآموزهدر  ت عملیاصالح سیستم آموزش فعلی در جهت به دست آوردن مهار

میزان حجم مطالب  است، بیان شده 1شماره  همانطور که در شکل .[6] باشدمی 1 شماره های نظری و عملی برای انسان مطابق با شکلسپاری آموزه

 %8۰و به خاطرسپاری تا میزان یادگیری  ،ی تمرینسازشبیه هایاما با آموزش به شیوه باشد.می از کل مطالب %2۰سرکالسی های نظری آموزشی با شیوه

 4هوشمند و تلفن همراه ۳، واقعیت افزوده2های گوناگون همانند واقعیت مجازیتوان از فناوریمیهای آموزشی این شیوهبرای رسیدن به یابد. افزایش می

از واقعیت مجازی استفاده  با در رابطهپژوهشگران . [4]شده است نجر به نتایج مطلوبی ها مستهها در سایر ردسته تکنولوژیوری از این استفاده نمود. بهره

                                                 
1 Real Environment 
2 Virtual Reality 
3 Augmented Reality 
4 Smartphone 
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ر شده تای به مراتب واقعیاین حالت باعث تجربه .کننددر آن صحبت می 1ورامل و حالت غوطهموزش، از حس حضور کهای سنتی آدر قیاس با شیوه

ای های تجربیان آموزهتواستفاده از ابزار تلفن همراه هوشمند می با .[۷]شود های ایمنی ختم میدر یادگیریهای جدیدی که در نهایت به ایجاد فرصت

با استفاده از تکنولوژی تلفن . [8]ها را به علم آموزان انتقال داد. شوند، به صورت تجربی آنکه در حال حاضر در قالب متن به افراد آموزش داده می

تلفن همراه  امروزه استفاده از. [۹] شودهای یادگیری در افراد میانگیزه همراه می توان جذابیت مطالب آموزشی را نیز بهبود داد، که این امر سبب افزایش

و محیط تر شدن آن با شرایطاف پذیری این وسیله باعث کاربردیانعطاست.  شدهتر نسبت به گذشته تر به مطالب آموزشی وسیعباعث دسترسی سریع

واقعیت  های واقعیت مجازی و یاابزاری مانند تلفن همراه هوشمند با محیطهای فوق، ترکیب صحیح براساس گفته .[1۰]شود های آموزشی مختلف می

این مطالعه با هدف  .برای فعاالن صنعت ساخت و ساز را دارد های آموزش تجربی ایمنی حاضرفراد، توانایی پر کردن خالافزوده در راستای آموزش به ا

مطالب تجربی در محیط واقعیت مجازی و واقعیت  نی ساخت و ساز به وسیله ارائه سیستم آموزشی نوین برای آموزشتی ایماصالح سیستم آموزشی سن

های ساخت تمرکز ، در مهندسین رسته ایمنی پروژه2قدرت تشخیص خطراتتهیه شده است. این سیستم بر ارتقای  هوشمند افزوده بر پایه تلفن همراه

ی بر همین اساس شناخت مسائل ایمن باشند.هنگام تعامل با محیطی واقعی میسین قادر به تجسم تمامی اطالعات مرتبط با ایمنی به مهند ،دارد. بدین گونه

های ایمنی به کمک سیستم تورالعملری دسیباشد، فاز اول دربردارنده یادگاین تحقیق شامل دو فاز میشود. تر میوارد فاز جدید در فضایی گسترده

 سازی شده از واقعیتشبیهکارگیری آن در محیط ه استفاده از این دانش و ب مربوط به. فاز دوم است مجازی و واقعیت افزوده مبتنی بر تلفن همراه واقعیت

 باشد.می

  

 
 [6] هرم توزیع ميزان به خاطر سپاری آموزش به شيوه های گوناگون - 1شکل 

 

 

 مرور ادبیات -2

 

در ساخت و  هوشمند همراه. تکنیک تجسم سازی و تلفن 2های امروزه آموزش ایمنی و . شیوه1در این قسمت به بررسی کارهای انجام شده در زمینه 

 ساز و آموزش از گذشته تا امروز پرداخته شده است.

 

 

 :آموزش ایمنیشیوه های امروزه  -2-1

 

پروژه میدر هر  ه فرد، از این حیث این صنعت دارای محیطی منحصر ب[11] های بسیاری همراه بوده استساخت و ساز همواره با عدم قطعیت صنعت

ای است که در ساختمانی به گونه هایرای فعالیتاشند. ترتیب اجبساختمانی عوامل متعددی در آن اثرگذار می مکان پروژهک به نحوی که در ی باشد.

ناپذیر این حرفه بوده مشکالت جدی و جدایی یط، سوانحهستند. با وجود این شرا انجامدر حال های متفاوتی در مکان پروژه الیتیک زمان مشخص فع

 وجود آمدن تأخیرها شده استه ود منابع انسانی و بها، کمبریز شدن هزینهکه سوانح ساختمانی باعث لب دهدها نشان میبررسی افتند.مکرراً اتفاق میکه 

                                                 
1 Immersive 
2 Hazard Identification 
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، آگاهی ضعیف یکی از عوامل اساسی این موضوع .[1۳] ها بوده استبرداشتعمدی، اشتباهات سهوی و سو غالبا علل سوانح برآمده از خطاهای . [12]

د که بسیاری از نکنتحقیقات بیان می. [14] ی کافی در مدیریت ایمنی بوده استکه منجر به فقدان دانش و تجربه عمل ،های  ایمنی استاز آموزش

وزشی های آمدانش ایمنی حداقل و پایه با روش از عدم انتقال ت گرفتهنشاکمبود آگاهی خود این  از آگاهی ایمنی کافی برخوردار نیستند.سین مهند

سوانح دانش و تجربه عملیاتی افراد برای جلوگیری از وقوع  تواند به ارتقایمی زش ایمنی مؤثربنابراین سیستم آمو. [1۵] به این اشخاص بوده است رایج

رآموزی و تجربه کاری های کای از طریق تمرین و آموزش، برنامه. اخیرا این دانش ایمنهای ساختمانی کمک نمایدمهلک و کشنده در محل پروژه

 .[1۷] های آموزشی بوده استای و ارائههای چند گزینههای نمایشی، تستنی آموزش ایمنی در قالب فایلهای تمریرنامهاکثر ب .[16] شودمحقق می

اما در تمام  .[18] گیرندها مورد بحث قرار میها، سخنرانی ها و فیلماز طریق سمینارها، کنفرانس ،ترهای قویبعضی اوقات شناسایی خطرات و ریسک

محققان بر  .[2۰] شودفرد می کنندگیکافی در برنامه آموزشی باعث خستهعالوه همین عدم درگیری ه ، ب[1۹] دارد آموز نقشی غیرفعالعلم ،هااین برنامه

که تنها از طریق مطالب نظری دانشی  به عالوهپیوندد. صورت عملی بوقوع می از طریق یادگیری به خاصکه دانش انجام کارهای کید کردند این نکته تا

های ایمنی باید از ها و تمریندر آموزش ه ویژهرود. بسرعت نیز از یاد میه ب ،[21] باالیی نداردو جزئیات محقق شود عالوه بر اینکه قدرت کاربردی 

ها آموزش ایمنی در دانشگاه  .[22] یادگیری و درک مفاهیم مطمئن شویم، تا در صورت نیاز توانایی تشخیص خطرات مشخص در فرد وجود داشته باشد

های در محل پروژه این آمادگی با آموزش .ماده سازدها را برای محل کار خود آتا آن ،آوردوجود میه الن آینده صنعت ساختمان بفرصتی را برای فعا

دهد که سخنرانی سنتی مبتنی بر واحد درسی توانایی به نتیجه رساندن ها نشان میبررسی ،ورد شیوه اخیر آموزش ایمنیدر م .[2۳] شودتکمیل می

های سنتی، یادگیری ربی همراه با کالسآموزش تج .[1۷] در محیط کار را ندارندها این آموزهکننده در دوره آموزشی برای استفاده مهندسین شرکت 

های تجسمکنیکت 1NMCش براساس گزار .[24] شودهای عملیاتی مینظری و عملی باعث بهبود توانایی هایین و تقویت یکپارچگی میان آموزشآنال

های سنتی آموزش و در قیاس با شیوه علم آموزانافزوده و تلفن همراه توانایی بیشتری در یاری رسانی به سازی پیشرفته مانند واقعیت مجازی، واقعیت 

 .[26, 2۵] ها دارندورد استفاده در دانشگاههای حال حاضر مسخنرانی

 

 

 در ساخت و ساز و آموزش هوشمند تکنیک تجسم سازی و تلفن همراه -2-2

 

واقعیت  .[2۷] اندفراهم آوردهرا این صنعت ارتقاء ایمنی  ی، زمینهسازی مانند واقعیت مجازی و واقعیت افزودههای تجسمتکنولوژیاخیر های در سال

، در حقیقت تکنولوژی است که به کاربران خود اجازه حضور در محیطی سه بعدی و الهام گرفته از ه استاخیر گسترش یافت یمجازی که در چند دهه

 ،کار گرفته شده است. در حقیقته ت مجازی برای یادگیری تجربیات گوناگون از تصاویر بواقعی .[28] دهدمی 2واحد را به صورت در آنواقعیت 

طور وسیعی برای ه ب و واقعیت افزوده های واقعیت مجازییلوژاز تکنو .[2۹] ثر بوده استهای عالی موبر آموزشمحیط واقعیت مجازی بطور ویژه 

از واقعیت افزوده  .[۳2]است رد دیگر مورد استفاده قرار گرفته بسیاری مواو  [۳1] ، جراحی[۳۰] ای در مشاغل با ریسک باال مانند خلبانیآموزش حرفه

ه، استفاده آن از محیط واقعی است. در واقعیت استفاده شده است. در حقیقت مزیت واقعیت افزود هایی ساختمانیپروژهنیز در مباحثی مرتبط با محل 

به کمک واقعیت ها در آنه ک مطالعات بسیاری وجود دارند. [۳۳] شودمیآن محیط برای تکمیل افزودن مواردی دلخواه به واقعیت  اقدام به افزوده،

 قسمتی از مطالعات در مورد انطباق .[۳4] است داده شده بازرسی و کنترل فعالیت ها مانند تجسم سازی اطالعات، کاری هایمهارت آموزش افزوده،

استفاده از واقعیت مجازی  دیگر به گروهی. [۳۵]ساخت و ساز بوده است.  افراد در صنعت آموزش و تمرین واقعیت مجازی و واقعیت افزوده به جهت

ش ایمنی به کمک جمعی از محققین یک بررسی برای آموز .[۳6] ختندپردا سازی سه بعدیاستفاده از اطالعات آتوکد و مدل اری بابرای آموزش معم

جهت  با واقعیت افزوده در سازی شدهات یک محقق به معرفی یک محیط مدلتحقیق. [4] پرداختنده ساختمانی پروژ مکانایجاد محیط بازی مبتنی بر 

فن های موجود در استفاده از تکنولوژی تله پتانسیلهای گوناگونی برای ارایدر ادامه تالش. [۳۷]و مدیریت ساخت ختم شد.  آموزش مهندسی رتقایا

                                                 
1 New Media Consortium Horizon Report 
2 Real Time 
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یکی دیگر از  .[۳4] ها استفاده شدبرای سیستم مدیریت کاستیهوشمند ن همراه عنوان نمونه از تلفه ب .[۳۹, ۳8] همراه در ساخت و ساز صورت گرفت

 پرداخت.ت مناطق ریسک پذیر سایت پروژه مییابی و ثبسک در محل کارگاه بود که به مکان سیستم مدیریت ریهوشمند، های تلفن همراه پتانسیل

در ادامه محققانی . [4۰] کردندتاکید به استفاده از واقعیت مجازی و واقعیت افزوده جهت آموزش مسائل ایمنی، ساخت وساز و تجهیزات  پژوهشگرانی

  .[41] پروژه به صورت بازی با ابزار واقعیت مجازی استفاده نمودند هایسازی محیطمفاهیم آموزش ایمنی ساخت از شبیهبرای انتقال 

آشنا  د و استفاده از آن برای افراد ناتباشیازمند دانش تخصصی خاصی میاما ن .شده استمثبت بسیاری  ، همه مطالعات منجر به نتایجموارد فوقبا توجه به 

در تلفن همراه برای پر  ای که به استفاده از واقعیت مجازی و واقعیت افزودهد که در نهایت مطالعهممکن باش ، شاید کاری ناوسیلهبدون حضور اپراتور 

 خورد.تفاده از آن سهل باشد به چشم نمیواقعی پروژه در جهت آموزش موارد ایمنی باشد به نحوی که اس مکانکردن شکاف بین کالس های درس و 

 

 

 روش تحقیق -3

 

 شامل سه شده طراحی افزارنرم، 2مطابق با شکل شماره  باشد.لفن همراه میت افزوده مبتنی بر تاز طریق واقعیایمنی  وزشمآاین پژوهش ارتقاء  دفه

ها سازی داده آماده. 2درجه از مکان پروژه ساختمانی(،  ۳6۰ها )گردآوری قوانین مورد نیاز برای آموزش ایمنی و تهیه تصاویر جمع آوری داده. 1 مرحله

های با ویژگی 1افزار به کمک موتوربازی سازی یونیتیافزار تلفن همراه هوشمند )ساخت نرمنرم ساخت .۳)تهیه سناریوهای آموزشی براساس تصاویر(، 

علم با شیوه پیشنهادی به . آموزش 1این سیستم شامل فاز  باشد.. آموزش با سیستم پیشنهادی به علم آموزان می4مدنظر سیستم آموزشی پیشنهادی( و

 . به بررسی جزئیات فازهای سیستم پیشنهادی پرداخته شده است ادامهدر  باشد.میشرایط این . ارزیابی دانش کسب شده علم آموزان در 2و آموزان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Unity Game Engine 

 ن همراه هوشمندهای واقعيت مجازی بر پایه تلفسازی واقعيت در عينکمراحل اجرایی سيستم آموزش به شيوه شبيه - 2شکل 
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 هوشمندواقعیت افزوده برپایه تلفن همراه  آموزش به شیوه فاز اول: -3-1

 

ها و شیوه ایمن باشد. از طریق این محتواها قوانین، دستورالعملتصادفی می آموزشی هایرد تعلیم و انتقال دانش ایمنی براساس محتوااین مرحله در مو

شود. در این رویکرد داده می آموزش ۳شکل شماره مطابق با  های هوشمندتلفن برپایه واقعیت افزوده یستمس با استفاده از آموزانها به علم انجام فعالیت

های واقعیت مجازی به سپس با استفاده از عینک کنند.افزار ساخته شده را نصب مید نرمخو هوشمندهمراه های به کمک تلفن مهندسین ،ابتکاری

به کمک ها . در این عکسدنباشتمانی میهای ساخی واقعی عکسبرداری شده از پروژههاند. این تصاویر، صحنهپردازمیمشاهده تصاویری آموزشی 

ت ها و خطرات ایمنی هستند، منطبق بر استانداردهای یادگیری ایمنی به علم آموزان به صورکه شامل ریسک مورد نظرد آموزشی واقعیت افزوده موار

که به این صورت  شود.به فرد علم آموز منتقل می یجسمبه صورت کامال تها نامهمطالب موجود در آیین همین اساس بر شود.تجربی آموزش داده می

های پروژه مکاناز دار افزونهایمنی به کمک تصاویر . بنابراین آموزش موضوعاتندکتجربه می را  هادر آن محیط سی مشابه با حضورحعلم آموز، 

 های ایمنی هستند.و ریسک خطرات. پس از گذراندن این مرحله، افراد قادر به تشخیص استه دشانجام  ساختمانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سازی شدهارزیابی دانش کسب شده علم آموزان در شرایط شبیهفاز دوم:  -3-2

 

اما با های ساختمانی کردند. پروژه مکانز وضعیت ادر فضایی مشابه با فاز نخست شروع به مشاهده تصاویری از دوم از سیستم پیشنهادی، علم آموزان در ف

با مطابق  به سبب سنجش میزان عمق یادگیری مهندسین موجود از تصاویر هدفمند ، سواالتیمشاهده اطالعات آموزشی این تفاوت که این بار به جای

 های ایمنیدر جهت تشخیص ریسک ،اندفاز پیشین کسب کرده هایی که درکنند تا از آموزهده است. در این فاز افراد سعی میش پرسیده 4شکل شماره 

باید به  که ،کنندشبه واقعی میشرایط  استفاده نمایند. در این فاز، ابتدا مهندسین احساس رویارویی با یک سازی شده از واقعیتدرست در فضایی شبیه

های آورند تا حداقل آموزشتمرینی از دانش خود بعمل می ،نگاهی دیگر در .ها را تحلیل نمایندو آن تشخیص داده آن واحدرا در  خطراتتنهایی 

 شود. تکرار یک مرتبه دیگر هازش محک زنند و آمو خود را پیشین

 

 

 ساخت سیستم پیشنهادی  -3-3

 

بتدا ا باشد،نمایان می 2 شکلهمانطور که در  . برای این منظور،بررسی شده است هوشمند همراه هایدر تلفندر این قسمت ساخت سیستم پیشنهادی 

 های عریض یابه همراه لنز 1DSLR هایتصاویر بهتراست با دوربین  . اینگردیده استهای ساختمانی محیط پروژهدرجه از  ۳6۰اقدام به تصویر برداری 

                                                 
1 1 Digital Single Lens Reflex 

تصویر محيط اجرایی فاز اول یا فاز  - 4 شکل

 آموزشی

 

 تصویر محيط اجرایی فاز دوم یا ارزیابی - 3شکل 
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ی نگری و ن تصاویر، توانایی جزیبایست با دیدمی اهمیت دارد که افرادبه این دلیل  کیفیتداشته باشند. کیفیت قابل قبولی  تا ،گرفته شوند 1پانوراما

ساخت رابط کاربری،  در اینجا روند. آورده می شوند یونیتی بازی سازی موتورها به داخل  پس از ثبت تصاویر، آن ز را داشته باشند.تشخیص موارد ری

طبق نظر  های آموزشیدر بسته . نکات آموزشیدشوانجام میواقعیت مجازی  2بسترها به واقعیت و در نهایت درج نکات آموزشی ایمنی در ایجاد افزوده

هر آموزش براساس  توانایی آموزش و یادگیری را داشته باشد. علم آموزمقتضای نیاز  به شوند تا هر بستهگردآوری می هدفمند سناریوهایبا کارشناسان 

یش پا افتاده صنعت حوادث ناگوار پ شاملهای آموزشی هر یک از بسته سناریوهای از پیش تعیین شده به مهندسین آموزش داده شده است. سناریو

گروهی  هایگزارش که طبق طوری هب باشد.می این صنعت ترین ریسک ایمنی در سایر سوانحدر این بین، سقوط از ارتفاع رایجد. باشساخت و ساز می

، سه سانحهبرای آموزش این  ، تنهاا دارد. بر همین اساساز انواع سوانح حوزه ساخت وساز ر درصد ۳۰این نوع سانحه سهمی حدود  ،از متخصصین

رفتار صحیح با این موضوع نیز مورد بررسی  از جرثقیل یا لبه طبقات می باشد.سناریو تعریف شده است. عامل حادثه ساز دیگر، سقوط اجسام و مصالح 

 د.انبه تفکیک توضیح داده شده 1 قرار گرفته است. گفته های فوق در جدول شماره

 

 آموزشی به همراه موضوعات مورد توجه سناریوهای - 1جدول 

 
 

 

 سیستم یاجرا -3-4

 

های آموزشی ایمنی، بهداشت و باشد که، هنگام برگزاری دورهبه این صورت می نمایان است 1در جدول همانطور که  روند استفاده از سیستم پیشنهادی

، حال های ساختهای پروژهر مقابل ریسکها، پس از توضیح یک سری موارد نظری در رابطه با رفتار صحیح ایمنی دزشگاهزیست در کلیه آمومحیط

خود نصب  هوشمندنرم افزار تهیه شده را پس از بارگیری در تلفن  طالب به علم آموزان، از افراد خواسته شده است کهبرای تکمیل و آموزش تجربی م

فاز  شروع به انجامو  ،دافزاری شونرمتا وارد محیط نشود . از علم آموزان خواسته میدهندقرار می خود را درون عینک واقعیت مجازی سپس تلفن .نمایند

 حسب سناریوهایها بر. در این مرحله تصاویر گرفته شده به همراه نکات آموزشی درج شده در آننمایندافزار ساخته شده یعنی فاز آموزش اول نرم

تهیه شده، سه تصویر در مورد خطر سقوط کارگران از ارتفاع بوده  آموزشیشوند. در بسته می آموزش داده ،مربی توسط علم آموزانزشی تحت نظر آمو

                                                 
1 Panorama 
2 Platform 
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ر همگی برحسب استانداردهای و دو تصویر نیز در رابطه با ریسک سقوط مصالح از جرثقیل یا طبقات بوده است. نکات گردآوری شده در این تصاوی

 افزار استفاده شدهموضوعاتی در نرماست.  ی قرار گرفتهو توسط کارشناسان این صنعت مورد بررس بودهایران در پروژه های ساختمانی  1HSE موزشآ

ت ایمنی علم آموزان نکا ،باشند. به همین ترتیبز مباحث مهم و کلیدی این حرفه میا دوماشوند و احث نظری به صورت کامل منتقل نمیدر مب اوالکه 

ویری منتخب برای تصا ز یادگیری نکات آموزشی، بار دیگرپس ا در فاز دوم یا یرد. سپسپذ، فاز اول از سیستم به پایان میبه بیان دیگر گیرند.را یاد می

از . پس شودمیقیم سوال پرسیده مستبه طور غیرفاز پیشین ار به جای آموزش، از دانش کسب شده در ب با این تفاوت که این .شودنمایان می علم آموزان

های بعدی در رابطه با نوع و . سپس در صورت تشخیص وجود ریسک، سوالشودمیابتدا در رابطه با وجود ریسک احتمالی سوال  ،تصاویر مشاهده

های ایمنی ام به تشخیص ریسک. به بیان دیگر، علم آموز پس از مشاهده تصویری از مکان پروژه ساختمانی واقعی، اقدشودمیمکان ریسک پرسیده 

 شود.در اختیار او و مربی گذاشته می آزمونبه تمامی سواالت و تصاویر، نتیجه  پس از جواب دهی. نمایدموجود آن می

 

 

 ارزیابی سیستم آموزشی پیشنهادی -4

 

های سنتی آموزش برای سنجش میزان ر قیاس با شیوهارزیابی کیفیت یادگیری این سیستم آموزشی دحله یادگیری و سنجش یادگیری، اقدام به بعد از مر

شکل از دانشجویان کارشناسی جامعه آموزشی مت .پر ریسک شده است های واقعی، حساس ومهارت فرد آموزش دیده، هنگام قرارگیری در موقعیت

. غالب مباحث آموزشی درباره سقوط از باشندیمختلف تجربه کاری و علمی نیز م در رشته عمران می باشد. این دانشجویان در سطوحارشد و دکترا 

ی راحتی استفاده، کیفیت رابط ارزیاب) . سهولت استفاده1نامه شامل موارد ارزیابی این پرسش.  باشدو باقی موارد درباره سقوط مصالح از ارتفاع میبلندی 

قابل . تشخیص مطالب ایمنی )۳حس حضور در محیط واقعی(، میزان )بررسی . تطابق با واقعیت 2 ثبت از به کار بردن این سیستم(،حس م کاربری و

. ۵پیشنهادی در مهندسین( و ا با روش هخاطر سپاری آموزشنی )میزان به. حافظه یادگیری ایم4نکات آموزشی مورد هدف سامانه(،  تشخیص بودن

شد، نمره ویژگی سهولت استفاده بامشخص می 2همانطور که در جدول  .ارزیابی به صورت کیفی انجام شدباشد. قابلیت اجرایی این سیستم آموزشی می

واقعی از سایت ه این بخاطر استفاده از تصاویر دست یافته، ک ۳,6تیاز تطابق با واقعیت به نمره شد که نشان از مطلوبیت کار با نرم افزار می باشد. ام 4,1

در  یا امکان حرکت شداستفاده می مختوم شد، این نمره اگر از تصاویر متحرک ۳,۷باشد. ویژگی تشخیص مطالب ایمنی به نمره های ساخت وسازی می

 علت این است. ۳,4ی ایمنی در این سیستم پیشنهادی برابر با نیز داشت. امتیاز ویژگی حافظه یادگیرمحیط محیا بود پتانسیل دست یافتن به نمره باالتر 

رسید. از عوامل  ۳,4رایی این سیستم آموزشی نیز به قابلیت اج . امتیاز ویژگیاستا حافظه متنی قدرت بیشتر حافظه تصویری در قیاس ب ،امتیاز قابل قبول

 ین در آموزش اشاره کرد.های نوهای مناسب و باورین نمره می توان به نبود زیرساختمحتمل ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                 
1 Health, Safety and Environment 
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 سيستم آموزشی پيشنهادی گانکنندفادهاست نتایج ارزیابی - 2جدول 

 
 

 

 نتیجه گیری -5

 

 هوشمند همراههای بزار واقعیت افزوده بر پایه تلفنجهت آموزش مفاهیم تجربی ایمنی ساخت و ساز با استفاده از ام تبه ارائه یک سیس تحقیق پیش رو

به جای یادگیری  ،در حقیقت .است شده بیشترها در ذهن ماندگاری آن ،، با استفاده از این شیوههای ایمنیبه سبب تجربی بودن آموزه. ه استپرداخت

های مطالب در همان محیطتا  ه استامکان محیا شداین د، نفراوان دار انحضور در محیط واقعی و صرف هزینه و زم و تجربه مفاهیمی که نیاز به

 هزینه پیاده سازی این سیستم بسیار کمتر از بروز ،شودهمانطور که مالحظه می. آموزش داده شوند سازی شده به متقاضیانکامال شبیهبه صورت آموزشی 

کالس درس  یکهمانطور که گفته شد، در پیرو بررسی شایستگی سیستم، در ادامه، . باشدمی مانیهای ساختدر پروژه موجودایمنی  سوانحز تنها یکی ا

کنندگان با درصد استفاده 8۰بیش از ، آموزشیدر این سیستم  4مطابق با شکل شماره  .شدارزیابی میزان کیفیت آموزشی  درنهایت و برگزار آموزشی

 کنندگان از تطابق با واقعیت تصاویر رضایت داشتند.درصد استفاده ۷۰لت استفاده از سیستم موافق بودند. بیش از سهو
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 دهد کهمورد حافظه یادگیری ایمنی نتایج نشان می دره همراه داشت. کنندگان را بدرصد استفاده ۷۰در مورد تشخیص مطالب ایمنی، رضایت بیش از 

درصد قابلیت اجرایی برای  6۵بیش از  کنندگاناستفادهطبق نظر  سیستم این و در نهایت بهبود داشته است. حافظه یادگیریموارد درصد از  6۵بیش از 

های سعی و خطایی در محیط کار گیری از کسب علم و دانش با تجربهجلو یشنهادیاین سیستم پ هدف اصلی را دارد. استفاده به عنوان سیستم آموزشی

که تکنولوژی واقعیت افزوده و تلفن شود. در آخر مشخص شد ان سنگینی برای پروژه میمنجر به صرف هزینه و زم در ادامه این مهم، ساختمانی بود که

ند. شایان توجه است که کصنعت ساخت و ساز عمل می های آموزشی درسیستمبه روی  جدید یامثابه باز شدن پنجره هبرای یادگیری ب هوشمند همراه

 حرکت نماییم. تر در این جهت که سریع است بهتر در این صورت. خواهد شدهای حال حاضر ای نه چندان دور جایگزین شیوهها در آیندهاین آموزش
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