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ــات  ــاوري اطالع ــگرف فن ــد ش رش
یادگيــري  جهــان  ارتباطــات  و 
و آمــوزش را تحــت تأثيــر قــرار 
داده اســت و دانشــگاه ها و مراکــز 
توســعه  ســمت  بــه  آموزشــي 
پيــش  الکترونيکــي  یادگيــري 
مســئولين  و  مدیــران  مي رونــد. 
کشــورها بــه دالیــل متعــددي چون 
ایجــاد فرصت هــای برابــر آموزشــي، 
اســاتيد  تجــارب  از  بهره منــدی 
وســيع تر،  گســتره ای  در  مجــرب 
در  صرفه جویــی  و  درآمدزایــي 
ــا در  ــان پ ــه مخاطب ــان و هزین زم
ــاهد  ــته اند و ش ــير گذاش ــن مس ای
و  دانشــگاه ها  کــه  هســتيم  آن 
ــان،  ــتاز جه ــي پيش ــات عال مؤسس
را  خــود  دوره هــاي  از  بســياري 
برگــزار  الکترونيکــي  به صــورت 
مي کننــد و فراگيرنــدگان زیــادي 
از سراســر کــره خاکــي در ایــن 
دوره هــا شــرکت مي کننــد؛ ایــن 
حرکــت نشــان از آن دارد کــه آنــان 
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راهکارهایــی بــرای حــل مســائل مرتبــط 
بــا اســاتید در آمــوزش الکترونیکــی 

ــت( ــم و صنع ــگاه عل ــه دانش )تجرب

دکتــر ناصــر مزینــي دانشــيار دانشــگاه 
علــم و صنعــت بــا تخصــص کامپيوتــر 
و هــوش مصنوعــي اســت. وی از ســال 
در  حرفــه ای  به صــورت  تاکنــون   1383
الکترونيکــي فعاليــت  حــوزه آمــوزش 
ــت  ــون ریاس ــئوليت هایی چ دارد و مس
و معاونــت مرکــز آمــوزش الکترونيکــي 
بــر  را  صنعــت  و  علــم  دانشــگاه 
عهــده داشــته اســت؛ هم چنيــن 
ــٔه  ــه درزمين ــاري از تجرب ــه ب کول
فعاليت هــای علمــي و تدریــس 
را  الکترونيکــي  آمــوزش  در 
بــه  توجــه  بــا  و  داراســت 
ــن  ــود در ای ــته خ ــه زیس تجرب
مبحــث مســائل مرتبــط بــا 

اســاتيد در آمــوزش الکترونيکــي 
و راهکارهــاي موردنظــر را بيــان 

ــت. ــرده اس ک

ــت  ــو هیئ ــی) عض ــر مزین ــر ناص دکت
ــت( ــم و صنع ــگاه عل ــی دانش علم

راهکارهایی برای حل مسائل مرتبط با اساتید در آموزش الکترونیکی )تجربه دانشگاه علم و صنعت(

ــه  ــه تجرب ــه ب ــا توج ــتاد ب اس
خــود  مدیریتــي  و  اجرایــي 
مســائل مختلفــي کــه اســاتید 
در آمــوزش الکترونیکــي بــا آن 
روبــرو می شــوند را تشــریح 
ــي  ــن راهکارهای ــد. همچنی کنی
مســئوالن  و  اســاتید  کــه 
ــکالت  ــن مش ــع ای ــراي رف ب

ــد  ــه کار بگیرن ــد ب می توانن
ــد. ــح دهی را توضی

 

ــي  ــري الکترونيک ــوع یادگي موض
ــا  ــه ب ــت، چراک ــم اس ــيار مه بس
خواه ناخــواه  زمــان  گذشــت 
در  مجــازي  ابزارهــاي  نفــوذ 
می شــود  بيشــتر  مــا  زندگــي 
اســت.  اجتناب ناپذیــر  ایــن  و 
 15-  10 حــدود  مــن 
مدیــر  پيــش  ســال 
بــودم  کتابخانــه ای 
از  یکــي  بــا  و 
مصاحبــه  روزنامه هــا 
داشــتم و عنــوان آن را 
گذاشــتيم کليــک 
تــورق.  یــا 
ســؤال اصلــي 
بــود  ایــن 
مــردم  کــه 
را  کليــک 
دوســت 
دارنــد 

یــا 



مدیریت بالندگی حرفه ای منابع انسانی

تــورق حضــوري را، پاســخ مــن ایــن 
نمی توانيــم  هيچ وقــت  کــه  بــود 
بــا  را  فيزیکــي  تــورق  لــذت  آن 
ــه  ــازي مقایس ــاي مج ــات فض امکان
ــا این وجــود  کنيــم، شــک نکنيــد! ب
فيزیکــی  تــورق  کــه  می بينيــم 
ــه  ــن ب ــون رفت ــی چ محدودیت های
کتابخانــه و دریافــت کتــاب در بــازه 
زمانــی مشــخص، محدودیــت تعــداد 
و مشــکالت  فيزیکــي  کتاب هــای 
ــراه دارد. ــه هم ــر را ب ــدد دیگ متع

ــم  ــي تواني ــا م برعکــس آن طــرف م
100 هــزار کتــاب در زیر انگشــتمان 
ــن  ــي ای ــال وقت ــيم. ح ــته باش داش
مقایســه می کنيــم  را  دو شــرایط 
چــاره ای نيســت و مــردم بــه ســمت 
می رونــد.  الکترونيکــي  یادگيــري 
خــود مــن به عنــوان اســتاد راهنمــا 
ــورت  ــر به ص ــه دیگ ــت ک سال هاس
دانشــجویي  پایان نامــه  فيزیکــي 
دریافــت نمی کنــم. چــرا؟ چــون 
ــدارم،  ــرای نگــه داری آن ن ــی ب فضای
در  این هــا  همــه  درصورتی کــه 

ــن هســت. ــت م تبل

 آمــوزش در فضــاي الکترونيکــي 
و  اســت  داســتان  ایــن  ماننــد 
برتــري آمــوزش حضــوري، واقعيــت 
ــروز  ــای ام ــه در دني ــت ک ــن اس ای
آمــوزش  امــکان  نمی توانيــم 
حضــوری را بــراي همــه برقــرار 
ــت؟  ــن چيس ــس جایگزی ــم. پ کني

مدیریـت بالندگـی حرفه ای به عنوان یکـی از زیرمجموعه های معاونـت نظارت، ارزیابی 
و تضميـن کيفيـت دانشـگاه فرهنگيـان با هـدف بهبود کارایی و اثربخشـی سـازمانی از 
طریـق تبدیـل افـراد بـه یادگيرنـدگان خـود راهبـر، متولـی فراهـم کـردن فرصت های 
بالندگـی حرفـه ای بـرای اعضـای هيأت علمی و کارکنان دانشـگاه اسـت. بدیـن منظور، 
ایـن مدیریـت بـا اتخـاذ رویکـرد علمـی بـه آمـوزش، از یـک چرخـه چهـار مرحلـه ای 
متشـکل از نيازسـنجی، تدویـن تقویـم آموزشـی، اجرای دوره هـای بالندگـی، و ارزیابی 
دوره هـای اجرا شـده تبعيـت می کند. نقش اصلـی مدیریت بالندگی حرفـه ای کارکنان، 
شناسـایی نيازهای بالندگی حرفه ای منابع انسـانی سـازمان و برآوردن این نيازهاسـت. 

دکتر رضا کچوئیان  
) مدیر بالندگی حرفه ای منابع انسانی(

دکتر غالمرضا کیانی
)معاون نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت(
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ــوزش،  ــراي آم ــر را ب ــن ام ارزش ای
ــدن، درآمدزایــي  توســعه، مطــرح مان
و رقابــت مي داننــد و در ایــن زمينــه 

می کننــد. ســرمایه گذاری 
ــي یادگيــري  ــا تأســي از رشــد جهان  ب
الکترونيکــي، مراکــز و ســازمان هاي 
آموزشــي ایــران نيــز به ســوي ایــن 
قطــار روان و دوان خيــز برداشــته اند 
و چالش هایــي وجــود  امــا مســائل 
دارد کــه حرکــت را کنــد کــرده اســت، 
بســي  و  اســت  جدیــد  راه  چراکــه 
ــام و  ــر از ابه ــم پ ــير ه ــوار و مس دش
چالــش. برخــي بــدون در نظــر گرفتــن 
جوانــب مختلــف بــا ذوقــي پرشــتاب در 
حرکت انــد و برخــي از مواجهــه بــا ایــن 
نــوآوري هــراس دارنــد و نگران انــد. 
شــواهد هــم نشــان مي دهــد کــه 
ــا وضعيــت مطلــوب  فاصلــه بســياري ب
یادگيــري الکترونيکــي داریــم؛ ازایــن رو 
در این شــماره از نشــریه نامــه بالندگي، 
یادگيــري الکترونيکــي و موانــع توســعه 
آن، تجربــه مراکــز آموزشــي کشــورمان 
قلمــرو  و  تعریــف  ایــن حيطــه،  در 
الکترونيکــي،  یادگيــري  مفهومــي 
ــار کاري  ــط، ب ــي مرتب ــائل فرهنگ مس
الکترونيکــي،  آمــوزش  در  اســاتيد 
یادگيــري  در  عاطفــي  ارتبــاط 
الکترونيکــي و منابــع و رویدادهــاي 
بررســي  را  حيطــه  ایــن  جهانــي 
مي کنيــم و راهکارهــاي متخصصــان 
ــل  ــراي ح ــه را ب ــراد صاحب تجرب و اف
ــا  ــا ب ــم ت ــان مي کني ــائل بي ــن مس ای
ــوج  ــن م ــل بيشــتري در مســير ای تأم

ــم. ــدم برداری ــتاب ق پرش

مصاحبه
ــن  ــه ای ــوزش الکترونيکــي". نکت "آم
ــوزش  ــم آم ــد بپذیری ــه بای ــت ک اس
الکترونيکــي اجبــاري اســت و دیــر یــا 
ــا  ــن فض ــه ای ــا ب ــه آموزش ه زود هم
مــی رود، پــس بایــد ســعي کنيــم بــه 
بهتریــن نحــو اســتفاده کنيــم. ســعي 
کنيــم آن چيزهایــي کــه آمــوزش 
منتقــل  دارد  کمتــر  الکترونيکــي 
ــان آن  ــف و نقص ــد و نقطه ضع می کن
ــه آمــوزش حضــوري اســت  نســبت ب

ــم. ــران کني را جب

را  ایــن  ادعــاي  هيچ وقــت  مــن 
الکترونيکــي  آمــوزش  کــه  نــدارم 
بهتــر از آمــوزش حضــوري اســت 
ــا شــرایط فعلــي اجتناب ناپذیــر  امــا ب
اســت و راه دیگــري نداریــم. مــن 
ــر  ــگاه های دیگ ــا دانش ــی ب درس های
داشــتم کــه بــا توجــه بــه محدودیــت 
زمانــي بــا دانشــگاه شــرط کــرده 
بــودم بــه شــرطي می توانــم ایــن 
درس را تدریــس کنــم کــه حضــوري 
نباشــد و یــا ماهــي فقــط یک بــار 
ــي  در ســر کالس حاضــر باشــم و باق
برگــزار  الکترونيکــي  به صــورت 
دليــل  بــه  هــم  دانشــگاه  شــود، 

پذیرفــت. محدودیت هــا 

مشــکالت  الکترونيکــي  آمــوزش 
و  یادگيرنــده  نــزد  چــه  زیــادي 
چــه نــزد یــاد دهنــده دارد و مــا 
بــه  حرکــت  حــال  در  به کنــدی 
قســمت  در  هســتيم.  آن  ســمت 
و  اســتاد  معلــم،  آموزش دهنــده، 
ارائه دهنــده، مشــکالت شــامل مــوارد 

می شــوند: زیــر 

 یکــي مســئله تکنو فوبیا اســت، 
بخصــوص بــراي اســاتيد قدیمــي کــه 
بــا ایــن ابزارهــاي جدیــد خيلــي 
ــی کــه  آشــنا نيســتند. برعکــس زمان
ــوند  ــذب می ش ــروز ج ــای ام جوان ه
بــدون درخواســتي از آن هــا، شــاهدیم 
ــان در  ــياري از آموزش هایش ــه بس ک
ــه  ــت؛ چراک ــي اس ــاي الکترونيک فض
ــتند و  ــر هس ــن عص ــي ای ــا بوم آن ه
زندگــي آن هــا بــا ابزارهــاي دیجيتــال 
ــن  ــن ای ــت، بنابرای ــده اس ــن ش عجي
فــرد بــراي ایــن فضــا خيلــي آماده تــر 
ــر  ــتان قدیمی ت ــس دوس ــت. برعک اس
ــا  ــن فض ــي از ای ــرس و نگران ــک ت ی
ابــزار به خوبــی  ایــن  دارنــد و بــا 
ــت  ــرل و مدیری ــده اند، کنت ــنا نش آش
ــت،  ــخت اس ــان س ــزار برایش ــن اب ای
دستشــان کنــد اســت و روزبــه روز 
نرم افزارهــا  تغييــر  شــاهد  هــم 
هســتيم. ایــن مــوارد باعــث ایــن 
ــاتيد  ــب اس ــود و ترغي ــي می ش نگران
قدیمــي را ســخت می کنــد، بایــد بــه 

آن هــا حــق داد چراکــه امــروزه وقتــی 
می آیــد  هوشــمند  گوشــي  یــک 
ــاً  ــد دارد و حقيقت ــرد جدی صــد کارک
ــه  خــود مــن هــم واهمــه دارم. چگون
بایــد جبــران کــرد؟ کارگاه هــای و 
همچنيــن  و  آموزشــي  دوره هــای 
وجود دســتيارassistants(( در ســر 
ــا  ــد. م ــک می کن ــي کم کالس خيل
بــه اســاتيدي که شــرایط ذکرشــده را 
ــا  ــد آمــوزش می دهيــم کــه دو ی دارن
ســه کار را بایــد انجــام دهنــد و خيلي 
آن هــا  از  انتظــارات عجيب وغریــب 
نداریــم. برایشــان امکاناتــي چــون فضا 
ــزات،  ــه همــراه تجهي ــی ب و اتاقک های
دوربيــن، قلــم نــوري و ابزارهــاي الزم 
را فراهــم کرده ایــم. اســتاد را بــه 
ــزات  اینجــا دعــوت می کنيــم و تجهي
را تنظيــم می کنيــم و بــه اســتاد 
ــم، یکــي دو جلســه  ــوزش می دهي آم
اول را تــا زمانــی کــه اســتاد بــه حــد 
تســلط برســد در کنــارش هســتيم و 
جلســه های بعــدي را اســتاد خــود 
ایــن  می کنــد.  برگــزار  منــزل  از 
پشــتيباني الزم و تأثيرگــذار اســت. 
اختــالف بيــن اســاتيد جوان تــر و 
ــته اند  ــن گذاش ــه س ــا ب ــه پ ــا ک آن ه
واقعيتــي اســت کــه بایــد پذیرفــت و 
ــه ســمت  ــه ب به تدریــج هــم ایــن وزن
افــراد مســلط بــه تکنولــوژي خواهــد 
آمــد و نگرانی هــا در ایــن زمينــه 

ــد. ــد ش ــر خواه کمت

نکتــه دوم مشــغله زیــاد اســاتید 
ــو  ــه عض ــا اگرچ ــاتيد م ــت. اس اس
انتظــار  و  هســتند  هيئت علمــی 
مــی رود طبــق قانــون 40 ســاعت 
تمام وقــت در دانشــگاه باشــند امــا 
بــه خاطــر مســائل مالــي بــه کارهــاي 
به خصــوص  می پردازنــد.  دیگــر 
دهــه  دو  حــدود  در  کــه  اکنــون 
ــه ســمت  ــر دانشــگاه ها بيشــتر ب اخي
چــاپ و انتشــار مقالــه رفته انــد و 
ــت،  ــده اس ــر ش ــي کمت وزن آموزش
هســتند  کمتــری  اســاتيد  یعنــي 
ــوزش  ــرف آم ــود را ص ــت خ ــه وق ک
کننــد. متأســفانه ایــن یــک واقعيــت 
ــن  ــر م ــه اگ ــت ک ــا اس ــور م در کش
ــوزش در  ــه آم ــم تجرب ــال ه 100 س
دانشــگاه را داشــته باشــم ارتقــاء مــن 
 ISI ــه ــر مقال ــا اگ ــد ام را نمی پذیرن
باشــم می پذیرنــد. خــوب  داشــته 
ایــن باعــث می شــود کــه اســاتيد 
ــد  ــوزش کنن ــان صــرف آم ــر زم کمت
و بــه هميــن دليــل وقتــي شــما 
را  الکترونيکــي  تدریــس  پيشــنهاد 
می کنيــد اســتاد حســاب می کنــد 
ــان بيشــتري  فضــاي الکترونيکــي زم
کالس  در  چراکــه  می گيــرد،  او  از 
حضــوري بــا جــزوه و کتــاب مــی رود 



ــه در درس  ســر کالس و در صــورت داشــتن تجرب
موردنظــر خيلــي نيــاز بــه آماده ســازی هــم نــدارد، 
پــس از خــروج از کالس همه چيزتمــام اســت، امــا 
آمــوزش در فضــاي الکترونيکــي این گونــه نيســت، 
وقتــي وارد فضــا می شــود پيام هــای متعــددي 
صــورت  بحث هایــی  و  اســت  شــده  ردوبــدل 
گرفتــه اســت. همچنيــن در آمــوزش الکترونيکــي 
ــک  ــد خــوب تشــریح شــود، لين صورت مســئله بای
ــود. ــود ش ــط آپل ــل مرتب ــود و فای ــته ش آن گذاش

ــه  ــن نتيج ــه ای ــر ب ــي مختص ــک بررس ــا در ی م
رســيده ایم کــه ارائــه ی یــک درس به صــورت 
الکترونيکــي و باکيفيــت مطلــوب، نســبت بــه 
ــتاد  ــر از اس ــه براب ــل س ــوري حداق ــوزش حض آم
را  شــرایط  اســتاد  بنابرایــن  می گيــرد؛  زمــان 
می ســنجد و می بينــد آمــوزش الکترونيکــي زمــان 
بيشــتري می گيــرد و آمــوزش حضــوري را ترجيــح 
می دهــد. البتــه اســاتيد بایــد دقــت داشــته باشــند 
کــه ظاهــر قضيــه این گونــه نشــان می دهــد و 
ــراي  ــاده شــدن ب ــراي آم ــه ب ــي را ک ــر تمام وقت اگ
رفت وآمــد بــه کالس از یــک دانشــگاه بــه دانشــگاه 
دیگــر و مــوارد دیگــر را در نظــر بگيریــم، آمــوزش 

حضــوری هم زمــان زیــادی می گيــرد.

عامــل ســوم بحث هــای مالــي اســت. یکــي از 
عامل هــای مهــم در انتخــاب درس هــا بحــث مالــي 
اســت و ایــن طبيعــي اســت. اگــر بــراي خــود مــن 
ــود  ــف ش ــاوي تعری ــرایط مس ــم دو درس در ش ه
آن کــه ازلحــاظ مالــي بهتــر اســت را انتخــاب 
ــردم  ــر ک ــه ذک ــل ک ــان دلي ــه هم ــم و ب می کن
ــتري  ــت بيش ــي وق ــاي الکترونيک ــوزش در فض آم
را می طلبــد بایــد پرداخــت مالــي مناســب تری 
ــن  ــا ای ــي م ــم. ارزیاب ــی کني ــراي آن پيش بين را ب
ــابه  ــدي مش ــه واح ــک درس س ــر ی ــه اگ ــت ک اس
بــراي اســتاد در فضــاي الکترونيکــي تعریــف کنيــم 
ــا ضریــب ســه  ــراي آن ب ــد پرداخــت ب حداقــل بای
باشــد تــا زحمــت اســتاد جبــران شــود. اگــر شــما 
ــه  ــت ک ــي اس ــد طبيع ــاد نکني ــي ایج ــزه مال انگي
ــه  ــتاد متوج ــرم اس ــد از یک ت ــود. بع ــتقبال نش اس
ــد چــه کاری اســت  ســختي کار می شــود و می گوی
مــن همــان تدریــس حضــوري بی دردســر را بگيــرم 
ــن ســه  ــه نظــر مــن ای کــه خيلــي بهتــر اســت. ب
ــکاران  ــري هم ــارکت حداکث ــذب مش ــل در ج عام

ــم اســت. بســيار مه

ــم  ــه قابل تعمي ــم ک ــم داری ــارم ه ــع چه ــک مان ی
نيســت و در بعضــي مــوارد این طــور اســت. معمــوالً 
و  به صــورت شــهریه ای  الکترونيکــي  دوره هــای 
ــده اند  ــاد ش ــگاه ایج ــداول دانش ــارج از روال مت خ
و ورودی هــای دوره هــای الکترونيکــي دانشــجویاني 
و  عالقــه  و  آموزشــي  توانایــي  کــه  هســتند 
ــر  ــداري پایين ت ــل مق ــراي تحصي ــا ب ــزه آن ه انگي
ــس  ــوري تدری ــن در کالس حض ــي م ــت. وقت اس
ــد  ــراپا گوش ان ــجویان س ــم دانش ــم می بين می کن
و عالقه مندنــد و ســؤال های جــدي می پرســند. 
در کالس هــای مجــازي به نــدرت افــراد باانگيــزه را 
ــس  ــت و برعک ــم نيس ــن قابل تعمي ــم. ای می بيني
ایــن هــم هســت، در برخــي کالس هــا افــراد بســيار 
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به صــورت  امــا  دارنــد؛  وجــود  هــم  عالقه منــد 
کمتــر  مجــازي  دوره  در  عالقه منــدي  متوســط 
اســت و بنابرایــن اســتادي کــه دعــوت بــه تدریــس 
ــورد را هــم در نظــر  ــن م ــن فضــا می شــود ای در ای
ــرد.  ــوزش را نمی پذی ــوع آم ــن ن ــرد و گاه ای می گي
ــت.  ــت را پذیرف ــد واقعي ــائل بای ــن مس ــه ای ــا هم ب
به خصــوص  آمریکایــي   - اروپایــي  دانشــگاه های 
ــادي از  ــد زی ــی درص ــتنفورد و ام آی ت ــي، اس برکل
ــل  ــه قاب ــواردي ک درس هــای خــود و به خصــوص م
ــوزش  ــي آم ــورت الکترونيک ــتند را به ص ــرار هس تک
ــد.  ــال حرکت ان ــمت در ح ــن س ــه ای ــد و ب می دهن
بنابرایــن مــا هــم بایــد بــه ایــن ســمت پيــش برویــم 

ــت. ــر اس ــن اجتناب ناپذی و ای

ــد ســال اول  ــراي شــروع و چن ــي ب مشــوق های مال
خــوب اســت ولــي در آینــده آئين نامه هــا و قوانيــن 
و مقــررات بایــد بــه نحوي باشــد کــه اســاتيد مجبور 
باشــند بــه ایــن فضــا روي بياورنــد. چطــور می شــود 
ارتقــا می شــود.  آئين نامــه  وارد   ISI مقالــه  کــه 
ــود!  ــرح نب ــا مط ــن حرف ه ــه ای ــش ک ــال پي 20 س
ــناد باالدســتي  ــوم و اس ــررات وزارت عل ــد در مق بای
آمــوزش در فضــاي الکترونيکــي به صــورت اجبــاري 
بيایــد و ارائــه برخــي دروس به صــورت الکترونيکــي 
به عنــوان وظيفــه اســاتيد باشــد. وقتــي ایــن اتفــاق 
بيفتــد مثــل برخــي از کارهــاي دیگــر کــه بــراي مــا 
خوشــایند نيســت ولــي انجــام می دهيــم به صــورت 
وظيفــه تلقــي می شــود و مــن فکــر می کنــم 
چندیــن ســال آینــده ایــن اتفــاق بيفتــد. مــا بــراي 
بخــش خودمــان ایــن سياســت ها را داریــم و از 
ــراي  ــه ب ــم ک ــزی کرده ای ــال برنامه ری ــن امس همي
ــه  ــي ارائ ــورت الکترونيک ــي به ص ــاتيد آن موظف اس
شــود و به تدریــج اجبــار کنيــم اگــر در آینــده 
ارائــه  الکترونيکــي  به صــورت  نمی توانــد  کســي 
دهــد خداحافــظ و ایــن همــکاري قطــع شــود. 
ــد وجــود  ــاز اختــالف پرداخــت می توان بااین حــال ب
داشــته باشــد و بــراي کالس هــاي الکترونيکــي یــک 
مقــدار پرداخــت بيشــتري صــورت بگيــرد. در آینــده 
ــورت  ــرح به ص ــگاه های مط ــد دانش ــا مانن کالس ه
ــل  ــد از قب ــه بای ــوند، هم ــره می ش ــه و مذاک مباحث
محتــواي آن درس را دیــده باشــند، ســر کالس 
بــراي مباحثــه می آیيــم، بایــد هــر آنچــه مــن 
قابل گفتــن دارم قبــاًل گفتــه باشــم و دانشــجو بایــد 
ــيدن و  ــش کش ــه چال ــراي ب ــد ب ــر کالس بيایي س

بحــث. ســؤال بپرســند و پاســخ بخواهنــد از اســتاد.

ــه  ــد ک ــن قابلیــت را دارن ــا ای ــه درس ه ــا هم آی
بیامــوزد و کالس  را  خــود دانشــجو مطالــب 
به صــورت مباحثــه ای و پرسشــي برگــزار شــود؟

ــات،  ــه ریاضي ــث پای ــاًل مباح ــا مث ــي درس ه بعض
شــامل اصــول اســت، چــه مــن بگویــم چــه 
خودشــان بخواننــد هميــن اســت، بســياري از 
ــوب  ــت مکت ــای رشــته های مهندســي قابلي درس ه
ــوان بخشــي  ــر رشــته ای می ت ــد و در ه شــدن دارن
ــا  ــده و ی ــش آماده ش ــورت از پي ــوزش را به ص از آم
نهایــت به صــورت صــداي ضبط شــده، فيلــم از 
چهــره و... طراحــي کــرد، بنابرایــن در هــر درســي 
می تــوان ایــن کار را کــرد. ایــن مــوارد بــراي 
ــا و  ــت و مثال ه ــرار اس ــل تک ــي قاب ــول و مبان اص
نمونه هــای جدیــد در کالس درس قابــل گفتگــو 
اســت. البتــه در برخــی رشــته ها و تخصص هــا 
ــرد  ــاده ک ــش آم ــب را از پي ــود مطال ــر می ش کمت
و بایــد برحســب رشــته و تخصــص اســتخراج کــرد 
کــه چــه مقــدار از هــر رشــته را می تــوان از پيــش 

ــرد. ــاده ک آم

ــا  ــوژي مــا را ب نکتــه ایــن اســت کــه تکنول
ــرل و  ــراي کنت ــد ب ــا بای ــرد و م ــود می ب خ
اســتفاده آن مدیریــت و برنامه ریــزی کنیــم. 
چنــد وقــت پيــش کاریکاتــور جالبــي در ایــن زمينه 
دیــدم کــه موبایــل بــا طنــاب انســان را بــه ســمت 

ــد. ــود می کش خ

مــا  کــه  اســت  ایــن  خاطــر  بــه  نگرانی هــا 
ــد  ــم. بای ــت کني ــزار را مدیری ــن اب ــته ایم ای نتوانس
برنامه ریــزی  برایــش  ابــزار  ایــن  ورود  از  پــس 
ســنين  بــراي  آن  قابليت هــای  از  و  می کردیــم 
ــه هميشــه  ــه این ک ــم ن ــتفاده می کردی ــف اس مختل
تــرس داشــته باشــيم کــه حــاال ایــن چقــدر فســاد 

می کنــد. ایجــاد 

تکنولــوژي را بایــد اســتفاده کنيــم و تحــت کنترل 
دربياوریــم، آمــوزش الکترونيکــي هــم چنيــن 
ــن فضــا شــویم از  ــر وارد ای اســت، هــر چــه زودت
ــم  ــد اســتفاده کني ــر می تواني ــای آن بهت قابليت ه
و مشــکالتش نســبت بــه زمانــی کــه به اجبــار در 



   تجربه دانشگاه علم و صنعت در آموزش الکترونیکی
ــود. ــر می ش ــم کم ت ــرار بگيری ــا ق ــن فض ای

ــاتید  ــه از اس ــورت گرفت ــیابی های ص در ارزش
مرکــز آمــوزش الکترونیکــي دانشــگاه علــم و 
صنعــت افــرادي کــه نمــرات باالتــري را کســب 

ــد؟ ــاخص هایی دارن ــه ش ــد چ کرده ان

ــه  ــتند ک ــر هس ــا موفق ت ــن فض ــاني در ای  کس
تعامــل آن هــا بيشــتر باشــد. مــا اســتادي داریــم 
ــي  ــت ول ــاده باالس ــي فوق الع ــاظ علم ــه ازلح ک
حداقــل تعامــل را دارد و از ایــن فضــا می ترســد، 
الکترونيکــي  فضــاي  در  تعامــل  به خصــوص 
و  می گيــرد  وقــت  بيشــتر  و  اســت  زمان بــر 
برعکــس کالس حضــوري کــه مــن نمی توانــم بــا 
ــدا  ــا را ج ــم و آن ه ــجویان کارکن ــک دانش تک ت
هدایــت کنــم و فقــط ســؤال چنــد نفــر را پاســخ 
می دهــم، در اینجــا امــکان ارتبــاط بــا همــه 

ــت. ــور اس ــده مح ــود دارد و یادگيرن وج

امــا در ایــن فضــا بهتریــن اســتادي کــه مــا 
ــده  ــات انجام ش ــه تمرین ــود ک ــي ب ــتيم کس داش
را مــورد بــه موردنظــر مــی داد. او ایــن کار را 
ــام  ــراري انج ــالت تک ــا جم ــاه و ب ــورت کوت به ص
مــی داد، چراکــه برخــي اشــکال هــا مشــابه 
ــته و  ــا نوش ــک ج ــوارد را ی ــي م ــتند، برخ هس
ــد.  ــي می کن ــرد کپ ــر ف ــن ه ــل تمری ــط داخ فق
بــا ایــن کار بچه هــا فوق العــاده تحــت تأثيــر 
تابه حــال  مــا  و می گفتنــد  قــرار می گرفتنــد 
هيــچ تمرینــي را در هيــچ درســي نداشــته ایم کــه 
اســتاد تک تــک بــراي مــا پاســخ بگــذارد و ســؤال 
ــد و ایــن بی نظيــر  ــا را بگوی ــه ســؤال اشــکال م ب
ــتر  ــي بيش ــوزش الکترونيک ــاني در آم ــت. کس اس
ــته اند و  ــت گذاش ــتر وق ــه بيش ــد ک ــق بوده ان موف
تعامــل مناســب تری بــا دانشــجویان داشــته اند.

ــي  ــارت خاص ــه مه ــاز ب ــن کار نی ــراي ای ب
ــت؟ اس

نــه، اگــر آن تــرس بریــزد حــل می شــود. زمانــي 
کــه بــا اســاتيد گفتگــو داشــته ام می گوینــد 
وقتــي زیــادي هــم از مــن نمی گيــرد، مــن فایــل 
را بــاز می کنــم و یــک نــگاه می انــدازم کــه 
مشــکل کار کجاســت و یــک فایــل هــم دارم کــه 
ــای  ــته ام و در تمرین ه ــي را نوش ــکالت اصل مش

ــم. ــي می کن ــجویان کپ دانش

از  خــود  دوره هــای  کيفــت  تشــخيص  بــراي 
اســتادي خواســتيم کــه درس مشــابه اي کــه در 
دانشــگاه دیگــري به صــورت حضــوري برگــزار 
می کنــد در ایــن دانشــگاه به صــورت مجــازي 
برگــزار کنــد و تفــاوت فقــط در اســتفاده از 
امکانــات ایــن فضــا باشــد و ســرفصل ها و مطالــب 
ــن  ــه ميانگي ــان داد ک ــه نش ــد. نتيج ــي باش یک
نمــرات دانشــجویان الکترونيکــي بهتــر اســت 
ــت  ــد بيس ــوب و در ح ــي خ ــره خيل ــد نم و چن
ــي در فضــاي الکترونيکــي  ــوالً وقت داشــتيم. معم
دانشــجویي بيســت می گيــرد گفتــه می شــود

ــن بررســي  ــي در ای ــه و... ول  اســتاد آســان گرفت

نشریه داخلی دانشگاه فرهنگیان
شماره دوم
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ــود. ــابه ب ــا مش ــاً امتحان ه دقيق

ــئله  ــک مس ــد ی ــاره کردی ــه اش ــور ک همان ط
آموزش هــاي  نگرفتــن  جــدي  بحــث 
ایــن  در  چه کارهایــی  اســت،  الکترونیکــي 

ــود؟ ــام ش ــد انج ــورد بای م

کــه  فرهنگــي  بحث هــای  از  یکــي  متأســفانه 
ــات  ــه ارتباط ــت ک ــن اس ــم ای ــرقی ها داری ــا ش م
ــت و  ــدس اس ــا مق ــن م ــره در بي ــه چه ــره ب چه
ــد  ــاد می کن ــا ایج ــن م ــات را بي ــي از تعارف خيل
ــراي  ــا، ب کــه متناقــض اســت؛ ماننــد رانندگــي م
مثــال وقتــي مــا از اینجــا می خواهيــم از درب 
خــارج شــویم چقــدر تعــارف می کنيــم ولــي وقتــي 
ســوار ماشــين می شــویم هيــچ احترامــي بــه هــم 
ــي  ــاق در فضــاي الکترونيک ــن اتف ــم، ای نمی گذاری
ــر کالس  ــه س ــتادي ک ــي اس ــد؛ یعن ــم می افت ه
ــراي کالس  ــتري ب ــت بيش ــود قداس ــر می ش حاض
الکترونيکــي  در فضــاي  ولــي  قائــل می شــود 
ــاتيد ســاعت  ــع اس ــي مواق ــه نيســت. خيل این گون
اول  فرامــوش می کننــد،  را  الکترونيکــي  کالس 
تــرم کــه بــه مــا برنامــه زمانــي خــود را می دهنــد 
برخــي مواقــع می بينــم اســتاد حاضــر نشــده 
ــيد  ــد ببخش ــم می گوی ــاس می گيری ــت و تم اس
ــن  ــا ای ــم، ام ــاًل اآلن در خيابان ــوده مث ــرم نب خاط
ــد،  ــاق می افت ــدرت اتف ــراي کالس حضــوري به ن ب
ــردد  ــي برمی گ ــای فرهنگ ــه جنبه ه ــورد ب ــن م ای
کــه مــن خــودم راهــکاري بــراي آن نــدارم و نيــاز 
ــه بررســي عميــق روانشناســي و جامعه شناســی  ب
دارد. مــا چــون می دانيــم ایــن اتفــاق زیــاد تکــرار 
ــم  ــور کرده ای ــا مأم ــي را در اینج ــود گروه می ش
ــا تمــاس و پيامــک  ــرم ب کــه به خصــوص در اول ت
ــن  ــد و ای ــادآوري می کنن ــتاد ی ــه اس کالس را ب

ــود. ــران می ش ــکل جب مش

دانشــگاه  اســاتید  بــه  توصیه هایــی  چــه 
فضــاي  وارد  می خواهنــد  کــه  فرهنگیــان 

آمــوزش الکترونیکــي شــوند داریــد؟

آمــوزش الکترونيکــي مثــل گوشــي موبایــل اســت، 
وقتی کــه از آن اســتفاده می کنيــم بــه دليــل 
ــر  ــد دیگ ــم می کن ــا فراه ــراي م ــه ب ــي ک امکانات
نمی توانيــم آن را کنــار بگذاریــم؛ بنابرایــن ابــزاری 
اســت کــه بایــد اســتفاده کنيــم و اگــر وارد شــویم 
مزیت هــای آن دل چســب می شــود. شــما در کالس 
حضــوري نمی توانيــد یــک ارزیابــي از دانشــجویان 
داشــته باشــيد کــه باالخــره هــر دانشــجو چــه کار 
ــار  ــن آم ــا م ــت؛ ام ــطحي اس ــه س ــرد، در چ ک
ــس  ــال تدری ــه تابه ح ــي ک ــر کالس الکترونيک ه
کــرده ام را دارم و گاهــي برمی گــردم و بــه ليســت 
نمــرات و تمرین هایــی کــه ده ســال پيــش از 
ــدي  ــن را ج ــم. ای ــگاه می کن ــه ام ن ــا گرفت بچه ه
ــدر  ــا آن ق ــای بچه ه ــي از تمرین ه ــم بعض می گوی
ــوز اســت  ــه هن ــوز ک ــه هن ــوده ک ــب ب ــم جال برای
ــخ های  ــردم و پاس ــرم برمی گ ــن ت ــد از چندی بع
ــاً  ــرم، واقع ــذت می ب ــم و ل ــگاه می کن ــا را ن آن ه
این طــور اســت. بــا توجــه بــه ایــن شــرایط 
ــخ  ــا پاس ــب ب ــد را متناس ــرم جدی ــای ت تمرین ه

دانشــجویان گذشــته اصــالح می کنــم. برخــي 
مزیت هــای آن غيرقابل تصــور اســت.

ــی  ــه چالش های ــا چ ــده ب ــه یادگیرن در حیط
ــتیم؟ ــرو هس روب

یکــي از مســائل مربــوط بــه یادگيرنــده ایــن اســت 
ــور  ــي در کش ــاي الکترونيک ــب آموزش ه ــه اغل ک
به صــورت آموزش هــاي شــهریه ای و خــارج از 
روال رســمي دانشــگاه ها تعریــف شــده اســت. 
همــه دانشــگاه ها ســعي می کننــد ایــن نــوع 
ــوزش  ــراي آم ــت دوم ب ــورت نوب ــوزش را به ص آم
ــاوت  ــورد تف ــن م ــود ای ــد. خ ــهریه ای بگذارن ش
ضعيف تــر  انگيزه هــا  یعنــي  می کنــد  ایجــاد 
ــن  ــت و ای ــر اس ــور پایين ت ــای کنک ــت، رتبه ه اس
یــک مســئله جــدي اســت. در تجربــه کالس هــاي 
مجــازي کــه خــودم داشــته ام متوســط مخاطبــان 
یک ميــزان انگيــزه ای دارنــد و یــک  درصــدی 
ــل  ــد. در مقاب ــزه ای ندارن ــچ انگي ــه هي ــتند ک هس
بعضــي کالس هــاي حضــوری ام را بخصــوص زماني 
کــه تعطيــل اســت به صــورت یــک انتخــاب بــراي 
ــر کالس  ــوري س ــا حض ــه ی ــذارم ک ــا می گ بچه ه
ــهرهاي  ــه از ش ــرادي ک ــوص اف ــا بخص ــد ی بيایي
دیگــر هســتند کالس را به صــورت آنالیــن برگــزار 
کنيــم، نمی دانيــد چقــدر اســتقبال می کننــد. 
ــراي دانشــجویان  اگــر دوره هــای الکترونيکــي را ب
ــت  ــن موفقي ــه نظــر م ــم ب ــزار کني حضــوري برگ
خيلــي بيشــتري بــه نســبت دوره هــای الکترونيکي 
ــه  ــس ب ــت. پ ــم داش ــر خواهي ــرایط حاض ــا ش ب
ــجویان  ــدي دانش ــه عالقه من ــک نکت ــن ی ــر م نظ
ــم  ــای شــهریه ای معمــوالً ک ــه در دوره ه اســت ک
ــا  ــا ایرانی ه ــای م ــه ویژگی ه ــه ب ــا توج ــت. ب اس
ــک  ــد از ی ــي بع ــای الکترونيک ــرقی ها دوره ه و ش
می شــود؛  بچه هــا خســته کننده  بــراي  مــدت 
ــط  ــي فق ــوزش الکترونيک ــک آم ــراي ی ــي اج یعن
به صــورت الکترونيکــي خــوب نيســت. تجربــه 
ــراي  ــه ب ــي ک ــد در کالس های ــان می ده ــا نش م
ــجویان  ــم دانش ــازي درس می دهي ــای مج بچه ه
اصــرار می کننــد کالس هــاي حضــوري بــراي 

ــيم. ــته باش ــواب داش ــؤال و ج س

ــه درخواســت ها کالس حضــوري هــم  ــا توجــه ب ب
می گذاریــم و می پرســيم چــه ســؤالی داریــد کــه 
مــن در فضــاي مجــازي نمی توانــم پاســخ گو 
ایــن 51 ســال  اینجــا می توانــم، در  و  باشــم 
ــي  ــاورد. ول ــي بي ــت مصداق ــته اس ــي نتوانس کس
ــت. از  ــر اس ــز دیگ ــه یک چي ــت و عالق آن جذابي
ــورت  ــي به ص ــري الکترونيک ــود یادگي اآلن نمی ش
ــکان جلســه های  ــد ام ــود، بای ــم ش ــکال فراه رادی
حضــوري را گذاشــت. دانشــجو اگــر یکــي دو 
ــه  ــگار ک ــد ان ــتادش را ببين ــوري اس ــه حض جلس
دنيایــي را بــه دســت آورده اســت تــا این کــه 
بنشــيند و عکســي ببينــد و فقــط مانيتــور را نــگاه 

ــاز مخاطــب هســت.  ــاً ني ــن واقع ــد، ای کن

ــت و  ــم اس ــي مه ــب خيل ــا مخاط ــل ب تعام
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دکتــر خدیجــه علی آبــادی دانشــيار دانشــگاه عالمــه طباطبایــي تهــران در گــروه 
تکنولــوژي آموزشــي اســت. وی از ســال 1385 تجربــه تدریــس و فعاليــت در فضــاي الکترونيکــي 
ــت  ــن سال هاس ــوزه دارد، همچني ــن ح ــا ای ــي ب ــای مرتبط ــا و مقاله ه ــد و کتاب ه را دارا می باش
http:// نشــاني  بــه   )LMS( یادگيــري  مدیریــت  ســامانه  از  خــود  درس  کالس  بــراي 
ــارکاري(  ــه Work load )ب ــب ب ــن مطل ــد. او در ای ــتفاده می کن khadijehaliabadi.ir اس

ــت. ــه اس ــي پرداخت ــوزش الکترونيک ــاتيد در آم اس

بــارکاری به طــور عــام بــه معنــی مقــدار 
در  فــرد  توســط  بایــد  کــه  اســت  کاری 
ــی مشــخص انجــام شــود؛  ــک بــازه زمان ی
امــا منظــور از بــارکاری )work load( در 
آمــوزش الکترونيکــی، آن بــارکاری اســت 
کــه بــه دليــل شــرکت در دوره هــای آمــوزش 
الکترونيکــی به عنــوان اســتاد یــا دانشــجو بــه 
ــت کار  ــر کيفي ــود و ب ــال می ش ــخص اعم ش

آن هــا تأثيــر می گــذارد.
اســاتيد  مــا  از  هرکــدام  بــر  به طورکلــی 
چندیــن بــارکاری وارد می شــود. بــارکاری 
ــه  ــوط ب ــارکاری مرب ــواده، ب ــه خان ــوط ب مرب
ــخگو  ــه پاس ــوط ب ــارکاری مرب ــط کار، ب محي
ــره. حجــم کاری  ــه دانشــجویان و غي ــودن ب ب
ــی  ــوزش الکترونيک ــک دوره آم ــر ی ــه در اث ک
ــود گاه  ــجو وارد می ش ــا دانش ــتاد و ی ــه اس ب
ــرای تدریــس  ســبب می گــردد کــه اســاتيد ب
ــا  ــد ی ــی نکنن ــالم آمادگ ــا اع ــن دوره ه در ای
ــردن دروس،  ــام ک ــر از تم ــجویان زودت دانش

ــد. ــرک کنن ــا را ت دوره ه
ــود دارد  ــه وج ــارکاری هميش ــت ب ــد گف بای
ولــی انســان گاه بــه دليــل دســتاوردهایی 
کــه درنتيجــه بــارکاری عایــد او خواهــد 
شــد، تحمــل می کنــد. به منظــور تحمــل 
بــارکاری بــرای اســاتيد بایــد راهکارهایــی 
اتخــاذ شــود و ایــن راهکارهــا را به طــور 
ــاًل:  ــه آن هــا اطالع رســانی نمــود. مث  شــفاف ب
ــرای  ــس ب ــادل تدری ــاعت مع ــالم س 1- اع
ــداد  ــب تع ــا و ضری ــودن در دوره ه ــدرس ب م
دانشــجو؛  معيــن  تعــداد  بــرای  ســاعات 

یعنــی یــک ســاعت تدریــس اســتاد در 
آمــوزش الکترونيکــی بــرای مثــاًل 

ــاعت  ــک س ــادل ی ــجو مع ده دانش
ــوری  ــوزش حض ــس در آم تدری

اســت و اگــر تعــداد افزایــش 
ــداد  ــبت، تع ــه نس ــد ب یاب

افزایــش  ســاعت ها 
خواهــد یافــت. بایــد 
مربــوط  ســاعت های 
بــه  پاســخ گویی  بــه 
ــل،  ــدن ایمي چــت، خوان
ــف را در  ــيابی تکالي ارزش

ضریــب لحــاظ کــرد چــون در نظــر نگرفتــن 
ــالل در رابطــه  ــورد ســبب ایجــاد اخت ــن م ای
ــت  ــش رضای ــجو و کاه ــتاد و دانش ــن اس بي

می گــردد. اســاتيد  شــغلی 
جــدول  در  مجــازی  دوره  در  تدریــس   -2
ــاز باشــد. ــع اســاتيد دارای امتي ــاء و ترفي ارتق
ــراد  ــارکاری را اف ــه ب ــوط ب ــوارد مرب ــی م باق
خــود بایــد مدیریــت کننــد، بــه ایــن صــورت 
ــه  ــد ک ــا خــودش محاســبه کن ــه اســتاد ب ک
ــراي  ــم ب ــاعتي می توان ــزان س ــه مي ــن چ م
چــه  بگــذارم.  زمــان  کارهــا  از  هرکــدام 
امــر  ایــن  بــه  هفتــه  در  را  ســاعت هایی 
اختصــاص دهــم و چگونــه توقــع دانشــجویان 
را تغييــر دهــم؟ پاســخ بــه ایــن ســؤال ها در 
ــتاد  ــرد. اس ــکل می گي ــي ش ــي آموزش طراح
مشــخص می کنــد کــه چــه ســاعت هایی 
ــن  ــد م ــال می گوی ــراي مث ــن هســت، ب آنالی
ــدام از  ــح هيچ ک ــا 8 صب از ســاعت 8 شــب ت
ــدام از  ــم، هيچ ک ــخ نمی ده ــا را پاس ایميل ه
کارهــا را تصحيــح نمی کنــم و فقــط ســاعت 
10 تــا 12 روزهــاي زوج هفتــه در چــت 
شــرکت می کنــم. نــه این کــه 
ــودش  ــان خ ــر زم ــجو ه دانش
ــاق  ــه ات ــد و ب ــت بيای خواس
ــد  ــد و ببين ــر بزن ــت س چ
نيســت  هيچ کــس 
بگــذارد و بــرود! ایــن 
ــارکاري اســتاد  عمــل ب
می کنــد،  کمتــر  را 
برنامه ریــزی  چــون 
ــت و  ــرده اس ک
نشــجو  ا د
یگــر  د

بار کاری اساتید در آموزش الکترونیکی

بارکاری )Work load( در آموزش الکرتونیکی
دکتر خدیجه علی آبادی، عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی

و  یک طرفــه  به صــورت  کــه  کالس هایــي 
متکلــم وحــده ارائــه می شــود بازهــم بــه ایــن 
دليــل خيلــي ســنگين اســت، یعنــي دانشــجو 
ــا  ــي وقت ه ــود و بعض ــه می ش ــته و کالف خس
اگــر ســؤالی می شــود نمی فهمــد و بــه هميــن 
خاطــر ترجيــح می دهــد فعــال نباشــد چــون 
می دانــد کالس هــا ضبــط هــم می شــود و 
ــر کالس  ــا اگ ــود، ام ــد ب ــترس خواه در دس
تعاملــي باشــد و حتــي اســتاد ســؤال های 
ســاده ای چــون: حــاال بچه هــا خوبيــن؟ را 
بپرســد و گاهــي ميکروفــون را بــه دانشــجویان 
بدهــد و مهــم هــم نيســت کــه پاســخ آن هــا 
ــذار  ــي تأثيرگ ــت، خيل ــا درس ــد ی ــط باش غل
اســت. هميــن تعامــل باعــث انگيــزه می شــود 
ــورد را  ــن م ــاتيد ای ــفانه برخــي اس ــه متأس ک
ــراي  ــر ب ــجو دیگ ــد و دانش ــت نمی کنن رعای
ــد  ــي عالقه من ــا خيل ــن فض ــردن در ای کار ک

نمی شــود.

نکتــه دیگــر بحــث محدودیت هــای 
فنــي اســت. بــراي مثــال مــا در حــوزه فنــي 
لغت هــای التيــن زیــاد اســتفاده می کنيــم، 
ــجویان  ــم و دانش ــؤالی می پرس ــه س ــي ک زمان
بخواهنــد جــواب بدهنــد یــا فرمــول وارد کننــد 
بــا مســائلي روبــرو هســتند. واردکــردن اطالعات 
زبــان  بــراي  به خصــوص  صفحه کليــد  بــا 
ــع اســت. البتــه ایــن مشــکل  فارســي یــک مان
ــراي  ــود ب ــر می ش ــان کم رنگ ت ــم به مرورزم ه
ــه  ــم ک ــي داری ــرم افزاهای ــا ن ــون م ــال اکن مث

ــد. ــام می دهن ــي انج ــپ صوت تای

آمــوزش  چــه  گــر  این کــه  آخــر  نکتــه 
ــک  ــم ی ــکاالتي دارد و می داني ــی اش الکترونيک
ســري از مزیت هــای چهــره بــه چهــره از دســت 
ــر اســت. شــروع آن  ــي اجتناب ناپذی ــی رود ول م
ســخت اســت ولــي بایــد بــا سياســت هاي 
ــراد وجــود  ــزد اف اجرایــي ایــن مقاومتــي کــه ن
دارد برطــرف شــود. یــک مقــدار هزینــه اوليــه 
ــم  ــن را بپذیری ــي ای ــي وقت ــت ول ــاد اس آن زی
بــا برنامــه بهتــري می توانيــم وارد شــویم و 
انشــاء اهلل در آینــده مزیت هــای خــود را نشــان 
می دهــد. اکنــون در درس هــوش مصنوعــي 
ــن درس  ــا در اســتنفورد ای ــن اســتاد دني بهتری
و  می دهــد  ارائــه  الکترونيکــي  به صــورت  را 
ــد  ــان نمی آی ــا بدش ــکاران م ــي هم ــي برخ حت
در آن کالس ثبت نــام کننــد و ببينــد چــه 
می گویــد. اگــر آمــوزش حضــوري داشــتيم 
ــي در  ــت ول ــود نداش ــاق وج ــن اتف ــکان ای ام
ــر در  ــزار نف ــدود 40 ه ــی ح ــط الکترونيک محي

می کننــد! ثبت نــام  دوره  یــک 



ناراحــت نمی شــود. همچنيــن اســتاد بایــد بــارکاری مربــوط بــه خانــواده اش 
را هــم مدیریــت کنــد و وقــت بگــذارد چراکــه گاهــي مواقــع اســتاد پــدر 
ــک  ــن  ی ــد؟ ای ــت کن ــن را مدیری ــد ای ــه بای ــاال چگون ــت. ح ــادر اس ــا م ی
ــه ایــن  ــد در خــود ایجــاد کنــد، اگــر او ب توانمنــدي اســت کــه اســتاد بای
ــه نســبت  موضــوع فکــر کــرده باشــد راهــکار خواهــد داشــت. راه حل هــا ب
موقعيت هــا متفــاوت اســت و نمی تــوان نســخه یکســاني بــراي همــه ارائــه 
کــرد، هرکســی یــک فــرد مســتقل اســت و هــر فــرد ویژگی هــا و مســائل 

متنوعــي دارد، بنابرایــن راهکارهــا هــم متفــاوت اســت.
ــر  ــد بهت ــي را بشناس ــری الکترونيک ــاي یادگي ــر فض ــه بهت ــر چ ــتاد ه اس
ــرد و  ــاال بب ــوزش را ب ــت آم ــد و کيف ــت کن ــارکاري را مدیری ــد ب می توان
ــد.  ــال کن ــش فع ــات مرتبــط را برای ــه امکان از مســئول ســامانه بخواهــد ک
اگــر این گونــه شــود احســاس رضایــت بيشــتری می کنــد و ایــن احســاس 
ــما از  ــه ش ــي ک ــود. زمان ــارکاري می ش ــل ب ــث تحم ــتر باع ــت بيش رضای

ــد. ــاس می کني ــتري احس ــار بيش ــد ب ــذت نمی بری ــام کاري ل انج
ــر و  ــي درس قوی ت ــم طراح ــه تي ــر چ ــه ه ــت ک ــن اس ــر ای ــه دیگ نکت
بزرگ تــر باشــد کار اســتاد راحت تــر می شــود؛ امــا زمانــي کــه کار یک تنــه 
می شــود و اســتاد هــم متخصــص موضــوع باشــد، هــم طــراح درس باشــد، 
ــد، کار  ــع آوری کن ــف را جم ــع مختل ــم مناب ــد، ه ــاز باش ــزار س ــم نرم اف ه
ســخت تر می شــود. اگــر ایــن حمایت هــا از طــرف گــروه طراحــي و گــروه 

ــت می شــود. ــر مدیری ــارکاري بهت ــرد مســائلي چــون ب فنــي صــورت بگي
ــي چــون LMS و دیگــر  ــه این کــه شــما سال هاســت از امکانات ــا توجــه ب ب
ــما در  ــخصي ش ــه ش ــد تجرب ــتفاده می کني ــس اس ــراي تدری ــا ب نرم افزاره

مدیریــت بــارکاري ایــن فضــا چيســت؟
مــن بــراي ســایت خــودم مســئول دارم و خــودم هــم بــه همــه امــور نظــارت 
دارم. در مــورد خــودم چــون بــا لــذت ایــن کار را انجــام می دهــم و یادگيري 
ــت دانشــجویان  ــه فعالي ــم لذت بخــش اســت ک ــن اســت، برای ســرگرمي م
ــن  ــم. ممک ــاس نمی کن ــارکاري را احس ــم و ب ــال کن ــا دنب ــن فض را در ای
ــای  ــدن فعاليت ه ــن از دی ــي م ــد ول ــارکاري باش ــا ب ــراي برخی ه ــت ب اس
ــي دارد.  ــم تازگ ــار برای ــر ب ــرم و ه ــاد می گي ــا ی ــن فض ــجویان در ای دانش
ــود  ــري می ش ــيم، یادگي ــر باش ــده مادام العم ــا یادگيرن ــر م ــن اگ ــد م از دی
گــذران اوقــات فراغــت و مــا هيچ وقــت از گذرانــدن اوقــات فراغــت خســته 
نمی شــویم. بــراي مثــال دانشــجو ســؤالی از مــن می پرســد و مــن پاســخ را 
ــرای پيــدا کــردن پاســخ آن ســؤال می گــذارم  ــی را کــه ب ــم و زمان نمی دان

ــن. ــت م ــات فراغ می شــود اوق
ــش  ــث کاه ــک باع ــاي الکتروني ــه در فض ــب تجرب ــان و کس ــذر زم ــا گ آی

بــاکاري می شــود؟
ــس در کالس حضــوري اســت و  ــل تدری ــوزش الکترونيکــي درســت مث آم
ــار  ــد در تدریــس ب همان طــور کــه شــما وقتــي درســي را تدریــس کرده ای
دوم ایــن کار برایتــان آســان تر اســت، شــما طــرح درس آمــاده را داریــد و 
فقــط منابــع و اطالعــات خــود را بــه روز می کنيــد و زمــان کم تــری از شــما 
گرفتــه می شــود. کار در فضــاي الکترونيکــي هــم چنيــن اســت و بســياری 

از مواقــع مطالــب تکــراري داریــد.
ــه کار کــردن اســت. مــن  ــارکاري بيشــتر واداشــتن بچه هــا ب ــراي مــن ب ب
ــم و  ــخ بده ــدارم پاس ــت ن ــند را دوس ــجویان بپرس ــه دانش ــؤالی ک ــر س ه
سؤالشــان را بــا یــک ســؤال پاســخ می دهــم و از آن هــا می خواهــم جــواب 

را بــراي مــن بياورنــد.
ــاي  ــاوت نيازه ــل متف ــن نس ــتند، ای ــي هس ــل متفاوت ــد نس ــاتيد جدی اس
ــراي  ــد. ب ــاوت دارن ــت های متف ــاوت و خواس ــای متف ــاوت، ویژگی ه متف
ــه شــده  ــن دغدغ ــه بزرگ تری ــل ب ــذران زندگــي تبدی ــا گ بســياری از آن ه
ــت و  ــي اس ــذران زندگ ــرد گ ــه ف ــن دغدغ ــه بزرگ تری ــي ک ــت؛ زمان اس
ــد انجــام دهــد شــامل تدریــس و کار پژوهشــي  ــي هــم کــه ميتوان کارهای
ــارج  ــوان او خ ــه از ت ــرد ک ــس می گي ــراي تدری ــد ب ــدر واح ــود آن ق می ش
ــا او  ــد رابطــه عاطفــي ب ــه می توان ــد و ن ــه اســم دانشــجو را می دان اســت، ن
ــی رود. چــرا؟  ــد و م ــه می آی ــک وظيف ــل انجــام ی ــط مث ــد و فق ــرار کن برق
چــون دغدغــه زندگــي دارد. بایــد کاري کــرد کــه رفــاه آن هــا بيشــتر باشــد، 
ــه آمــوزش و یادگيــري فکــر  ــر ب شــاید آن وقــت بتواننــد به صــورت جدی ت
کننــد. وقتــي اســتاد موظــف اســت در هفتــه تعــداد ســاعت خاصــي تدریس 
ــال تدریــس واحدهــاي دیگــر مــی رود و  ــه دنب ــي وقــت را هــم ب ــد باق کن

ــم بگيــرم،  ــا خــودش محاســبه می کنــد چــه تعــداد واحــد دیگــر می توان ب
چنــد ســاعت در ترافيــک هســتم و غيــره. در کنــار بــارکاري اســاتيد بایــد 
ایــن موضــوع را هــم در نظــر بگيرنــد کــه بــا تدریــس در کالس هــای آنالیــن 

ــود. ــی می ش ــم صرفه جوی ــد ه ــه رفت وآم ــان و هزین در زم

ایــن را هــم بایــد در نظــر گرفــت کــه ابزارهــای نویــن آمــوزش 
الکترونیکــي و مهــارت اســاتید در اســتفاده از امکانــات آمــوزش 
ــد  ــاتید بای ــت. اس ــر اس ــارکاری مؤث ــش ب ــي، در کاه الکترونیک
مهارت هــای خودشــان را نــه بــراي کاهــش بــارکاری بلکــه بــراي 
حفــظ وجهــه خــود افزایــش دهنــد. شــخص بایــد آن قــدر بدانــد 
ــد. اآلن  ــجو باش ــر از دانش ــي جلوت ــه کم ــد ک ــرده باش و کار ک
ــه  ــای دانش آموخت ــن بچه ه ــه همی ــتم ک ــن هس ــران ای ــن نگ م
ــتانی و  ــر کالس پیش دبس ــتیم س ــي را بفرس ــوژي آموزش تکنول
کــودک پیش دبســتانی امکانــات و ابزارهــاي الکترونیکــي را 

ــد. ــر کار کن ــد و بهت ــتر از او بشناس بیش
ایــن را هــم بایــد در نظــر بگيریــم کــه یادگيــري و تهيــه برخــي از ابزارهــاي 
ــت  ــر اس ــن بهت ــاتيد دارد؛ بنابرای ــي اس ــرایط مال ــه ش ــتگي ب ــن بس نوی
شــرایطي در دانشــگاه فراهــم شــود کــه آزمایشــگاه ها مجهــز بــه ابزارهــاي 
ــن  ــد، در ای ــا آن کار کنن ــاتيد ب ــوند و اس ــی ش ــری الکترونيک ــن یادگي نوی
صــورت اســتاد امــکان بــه روز کــردن خــود را دارد و محدودیــت مالــي باعــث 
ــگاه  ــد در آزمایش ــن بای ــود. همچني ــد نمی ش ــات جدی ــدن از امکان ــا مان ج
ــد و  ــاد بگيرن ــجویان ی ــاتيد و دانش ــود و اس ــب ش ــد نص ــای جدی نرم افزاره
ــث انتقــال یادگيــري صــورت می گيــرد  ــاق بيفتــد بح وقتــي ایــن اتف
و اســتاد می توانــد نرم افــزار دیگــر را ســاده تر یــاد بگيــرد چراکــه در 

ــد. ــياری دارن ــتراکات بس ــا اش ــوارد نرم افزاره ــياري از م بس

نشریه داخلی دانشگاه فرهنگیان
شماره دوم
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             دکتر مهدي محمدي
ــي  ــت آموزش ــروه مدیری ــیار گ  دانش

ــیراز ــگاه ش دانش
ــه مــدت  ــه بنــده به عنــوان کســي کــه ب تجرب
ــوزش دانشــکده  ــر آم دو ســال در ســمت مدی
آموزش هــای الکترونيکــي دانشــگاه شــيراز 
را  زیــر  مــوارد  بــوده ام،  کار  بــه  مشــغول 
به عنــوان چالش هــای آمــوزش الکترونيکــي 

ــت: ــان داده اس نش
1- عــدم آشــنایي دانشــجویان و برخــي اســاتيد بــا قوانيــن و مقــررات خــاص 

ــي ــای الکترونيک آموزش ه
2- عدم امکان برگزاري آزمون های خاص مجازي با درجه امنيت باال

3- کالس هــای مجــازي باکيفيــت پایيــن به دليل ســرعت اینترنت دانشــجویان 
در شــهرهاي مختلــف به نحوی کــه معمــوالً کالس هــا بــا تعــداد نســبتاً زیــادي 

از دانشــجویان آغــاز و بــا تعــداد بســيار معــدودي خاتمــه می یابــد.
ــت و  ــا جذابي ــازي ب ــي مج ــه درس ــواي برنام ــي محت ــکان طراح ــدم ام 4- ع
را  بایــد مطالــب  دانشــجویان کــه  اکثــر  به نحوی کــه  ویــژه  جلوه هــای 
به صــورت آنالیــن و گام بــه گام بــا صــداي اســتاد مربوطــه و همخوانــي صــدا و 
ــا بازخــورد مطالعــه کننــد، فایــل را به صــورت آفالیــن دانلــود  متــن همــراه ب

ــد. ــه می نماین ــي مطالع ــزوه درس ــک ج ــد ی ــوده و مانن نم
یکــي از راهکارهــا بــراي رفــع چالــش شــماره 1 برگــزاري نشســت های 
ــي  ــراي اســاتيد و دانشــجویان در شــروع ســال تحصيل مجــازي و حضــوري ب

ــود. ــان ش ــم بي ــررات مه ــن و مق ــه در آن قواني ــت ک اس
ــان آموزشــي  ــتفاده از طراح ــش شــماره 4 اس ــاي حــل چال ــي از راهکاره یک
ــا  ــه ب ــت ک ــوا اس ــد محت ــان تولي ــت ها و متخصص ــار گرافيس ــرب در کن مج
کارگروهــي مناســب یــک محتــواي آموزشــي مبتنــي بــر نظریه هــای 
ــد. ــد کنن ــی تولي ــای زیباشناس ــي و مؤلفه ه ــوژي آموزش ــري و تکنول یادگي

تجربه متخصص



از طریــق دیــدن یــاد بگيــرد؛ 
بنابرایــن ایــن انعطاف پذیــري 
بایــد جــزء الینفــک محيــط 
ــرار  ــي ق ــوزش الکترونيک آم
هــم  همين جــا  بگيــرد. 
ــم  ــرض می کن ــان ع خدمتت
دیدیــم  را  محيطــي  اگــر 
ــدارد  ــاف را ن ــن انعط ــه ای ک
نبایــد نامــش را یادگيــري 
بگذاریــم!  الکترونيکــي 
ممکــن اســت یــک بارقــه ای 
الکترونيکــي  یادگيــري  از 
را هــم داشــته باشــد امــا 

واقعيــت ایــن اســت کــه یادگيــري ایــن 
نيســت. ایــن موضــوع اســت کــه بحــث روش 
تدریــس و هنــر تعليــم و تربيــت را بــه عرصــه 

یادگيــري الکترونيکــي بــاز می کنــد.
ــه  ــت ک ــن اس ــر ای ــای دیگ ــي از ویژگی ه یک
بایــد ایــن آمــوزش مســتقل از زمــان 
و مــکان باشــد بــه ایــن معنــا کــه در 
ــال  ــداي س ــما در ابت ــوري، ش ــوزش حض آم
تحصيلــي یــک برنامــه درســي بــه دانش آمــوز 
شــنبه  روزهــاي  می گویيــد  و  می دهيــد 
ســاعت 8 تــا 10 صبــح درس ریاضــي و 10 تــا 
ــه درســي  ــک برنام ــد. ی ــوم را را بخواني 12 عل
ــن  ــه ای ــود دارد ک ــده وج ــش تعيين ش از پي
ــرار  ــار ق ــده را تحت فش ــم یادگيرن ــه ه برنام
ــده را. همان طــور کــه  ــاد دهن می دهــد هــم ی
ــي  ــد در ســاعت خاصــي آمادگ ــده بای یادگيرن
ایــن را داشــته باشــد کــه بــرود و درس خاصــي 
را گــوش دهــد معلــم را هــم مقيــد می کنيــم 
ــته  ــور داش ــي حض ــاي خاص ــک ج ــه در ی ک
ــاق  ــن اتف ــي ای ــوزش الکترونيک ــد. در آم باش
ــرایطي را  ــد ش ــما می تواني ــه ش ــد! بلک نمی افت
فراهــم کنيــد کــه یــاد دهنــده و یادگيرنــدگان 
ــور  ــد حض ــم بتوانن ــف ه ــای مختل در مکان ه
ــن  ــي ای ــه معن ــم" ب ــن "ه داشــته باشــند. ای
اســت کــه الزامــي نــدارد کــه حتمــاً این گونــه 
باشــد ولــي بایــد ایــن پشــتيباني وجــود 
داشــته باشــد کــه در حــال حاضــر اگــر هميــن 
گفتگــوي مــا را کســي در جــاي دیگــري 
ــن امــکان برایــش فراهــم  بخواهــد بشــنود، ای
شــبکه های  پــاي  کــه  اینجاســت  باشــد. 
ــي  ــود. یعن ــاز می ش ــوع ب ــه موض ــي ب ارتباط
ــد  ــود می آی ــه وج ــراد ب ــراي اف ــکان ب ــن ام ای
ــور  ــي حض ــاي خاص ــد در ج ــر نتوانن ــه اگ ک
مکان هــای  از  بتواننــد  اوالً  باشــند  داشــته 
ــند و  ــته باش ــي داش ــه آن دسترس ــف ب مختل
ــت  ــن اس ــف. ممک ــای مختل ــاً در زمان ه ثاني
ــما  ــد، ش ــي بخوان ــد ریاض ــي اآلن نخواه کس
ایــن اجــازه را بــه او می دهيــد کــه صبــح 
بخوانــد؛ بنابرایــن ایــن اســتقالل از زمــان 
ــت  ــي اس ــر از ویژگی های ــي دیگ ــکان یک و م
ــود  ــي وج ــري الکترونيک ــد در یادگي ــه بای ک
داشــته باشــد. تأکيــد می کنــم اگــر محيطــي 

ــتيم  ــي هس ــال تحصيل ــاز س ــه در آغ ازآنجاک
ــت  ــبي اس ــت مناس ــم موقعي ــاس می کن احس
بــه ایــن مطلــب کــه آیــا یادگيــري الکترونيکي 
موضــوع مناســبي در نظــام آموزشــي اســت و 
بایــد انجــام شــود یــا خيــر؟ اصــاًل خــوب اســت 
یــا بــد؟ بپردازیــم. هــدف مــا در آمــوزش 
ــري  ــب یادگي ــراي مخاط ــه ب ــت ک ــن اس ای
ــم بســيار  ــري ه ــد و شــرایط یادگي ــاق افت اتف
متفــاوت اســت، از شــرایطي کــه یادگيرنــده و 
یــاد دهنــده بایــد داشــته باشــند تــا محيطــي 
کــه تعامــل بيــن ایــن دو اتفــاق بيفتــد. هــدف 
اصلــي یادگيــري الکترونيکــي تســهيل فراینــد 
یادگيــري و یاددهــي اســت، بــه هميــن دليــل 
در  آمــوزش  و  یادگيــري  حــوزه  در  آنچــه 
ــري  ــک یادگي ــه کم ــم ب ــي داری ــط واقع محي

ــم. ــهيل می کني ــداري تس ــي مق الکترونيک
ــي  ــي اصل ــد ویژگ ــي چن ــري الکترونيک یادگي
ــم  ــار ه ــي کن ــد ویژگ ــن چن ــر ای ــه اگ دارد ک
قــرار بگيرنــد مــا می توانيــم بگویيــم یادگيــري 
ایــن  این کــه  اول  داریــم.  الکترونيکــي 
یادگیــري بایــد انعطاف پذیــر باشــد، 
یعنــي بــر تــوان اســتعدادي و تقویــم شــخصي 
ــن  ــر ممک ــد. به عبارت دیگ ــي باش ــرد مبتن ف
ــري  ــي در یادگي ــدي خاص ــما توانمن ــت ش اس
ــد و ممکــن اســت توانمنــدي  یــک درس داری
ــن  ــری در درس دیگــر داشــته باشــيد، ای کم ت
ــاف  ــن انعط ــد ای ــد بای ــط آموزشــي جدی محي
را در هــر دو  باشــد کــه شــما  را داشــته 
ــط  ــال در محي ــراي مث ــد. ب ــت کمــک کن حال
ــم و ســی  ــم داری ــک معل آمــوزش حضــوري ی
ــيوه  ــه ش ــوالً ب ــم معم ــن معل ــوز، ای دانش آم
ســخنراني، موضوعــي را بــه دانش آمــوزان خــود 
منتقــل می کنــد، این کــه دانش آمــوز چــه 
مقــدار یــاد می گيــرد و چگونــه یــاد می گيــرد 
بــراي معلــم قابل ســنجش و قابــل هدایــت 
ــک ســاعت خــاص  ــي را در ی نيســت. او مطلب
ارائــه می کنــد و تمــام می شــود. آمــوزش 
الکترونيکــي در تــالش اســت کــه ایــن محيــط 
ــوزي  ــک دانش آم ــر ی ــه اگ ــد ک ــالح کن را اص
بــراي  دارد  نيــاز  بيشــتري  بــه مثال هــای 
ــای  ــا مثال ه ــه ب ــم ک ــاد کني ــي ایج او امکان
دانش آمــوزي  اگــر  بگيــرد.  یــاد  بيشــتري 
ــه  ــرد ب ــاد می گي ــر ی ــنيدن بهت ــق ش از طری
ــنيدن  ــق ش ــه از طری ــم ک ــازه می دهي او اج
یــاد بگيــرد و اگــر دانش آمــوزي از طریــق 
ــم  ــازه می دهي ــه او اج ــرد ب ــاد می گي ــدن ی دی

را دیدیــد کــه این هــا را نــدارد در این کــه 
ــد. ــد کني ــري الکترونيکــي هســت تردی یادگي

ــي  ــري الکترونيک ــه در یادگي ــومي ک ــه س نکت
ــت  ــز اهمي ــي حائ ــم خيل ــود دارد و آن ه وج
ــان  ــن مخاطب ــاط بی ــاد ارتب ــت ایج اس
اســت. بــه ایــن معنــا کــه اگــر من بــا تعــدادي 
ــدن  ــال گذران ــف در ح ــدگان مختل از یادگيرن
ــي  ــا در مکان ــدام از م کالســي هســتيم و هرک
ــن  ــف ای ــاوت اســت و در زمان هــای مختل متف
ــا نبایــد ارتباطــي بيــن  دوره را می گذرانيــم آی
ــرار اســت  ــر ق ــا وجــود داشــته باشــد؟ و اگ م
ارتبــاط وجــود داشــته باشــد ایــن ارتبــاط بایــد 
چگونــه شــکل بگيــرد؟ یادگيــري الکترونيکــي 
بایــد پاســخگوي ایــن نيــاز افــراد هم باشــد، به 
تعبيــر دیگــر نباید یادگيــري الکترونيکــي مانع 
دسترســي افــراد بــه یکدیگــر باشــد. بــاز اینجــا 
ــک  ــه کم ــبکه ب ــات و ش ــاوري اطالع ــم فن ه
ــد  ــود می آورن ــه وج ــي را ب ــد و محيط می آین
کــه اوالً شــما باهــم دیگــر در ارتبــاط باشــيد 
و ثانيــاً بتوانيــد اطالعــات همدیگــر را بــه 
ــق  ــل ش ــن دلي ــه همي ــد. ب ــتراک بگذاری اش
ســوم یادگيــري الکترونيکــي و ویژگی هــای 
ــش و  ــتراک دان ــراي اش ــي ب ــاد محيط آن ایج
ــاط  ــن ارتب ــان و همچني ــن مخاطب ــاط بي ارتب
بيــن یــاد دهنــده و مخاطبــان اســت. اگــر ایــن 
ــم  ســه ویژگــي وجــود داشــته باشــد می تواني
بگویيــم یادگيــري الکترونيکــي اتفــاق افتــاده و 
اگــر وجــود نداشــته باشــند، همــه را نداشــته 
باشــد یــا بخشــي را نداشــته باشــد آن را دیگــر 
ــي  ــري الکترونيک ــود یادگي ــت نمی ش به صراح
اگــر آموزشــي را در  به عنوان مثــال  ناميــد. 
ــا  ــت ی ــالید پاورپوین ــري اس ــک س ــب ی قال
به صــورت یکــي فایــل پــی دی اف دربياوریــد و 
روي ســي دي بگذاریــد و بفروشــيد یــا بگویيــد 
ــرار  ــرور ق ــک س ــوا را روي ی ــن محت ــن ای م
می دهــم و هــر کــه می خواهــد متصــل شــود 
ــري  ــن یادگي ــا ای ــد، آی ــتفاده کن ــن اس و از ای
ــن  ــا ای ــد ب الکترونيکــي اســت؟ حــال می تواني
متــر بررســي کنيــد کــه آیــا ایــن ســه ویژگــي 
ــري  ــن یادگي ــخصاً ای ــدارد. مش ــا ن را دارد ی
ــچ  ــت کم هي ــون دس ــت چ ــي نيس الکترونيک
ارتباطــي بيــن مخاطبــان برقــرار نکــرده اســت. 
ــت  ــوده اس ــن ب ــد ای ــما کرده ای ــه ش کاري ک

ویژگی های یادگیری الکترونیکی
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دکتــر غالمعلــي منتظــر عضــو هيئت علمــی 
دانشــگاه تربيــت مــدرس اســت. وي رئيــس انجمن 
ــن  ــادا( و همچني ــران )ی ــي ای ــري الکترونيک یادگي
و  همایش هــا  کنفرانســها،  برگــزاري  فعــاالن  از 
گردهمایی هــای مرتبــط بــا یادگيــري الکترونيکــي 
کشــور اســت. در مصاحبــه ای کــه بــا ایشــان 
ــاخصه های  ــای و ش ــه ویژگی ه ــم ب ــام داده ای انج

ــت. ــه اس ــي پرداخت ــري الکترونيک یادگي



محتــواي  بــه  را  محتــوا  یــک  مــا  اگــر   
از  بخواهيــم  و  تبدیــل کنيــم  الکترونيکــي 
ــا رســانه ای دیگــر در  طریــق یــک ســي دي ی
اختيــار افــراد قــرار دهيــم بایــد یــک طراحــي 
طراحــي  یــک  باشــيم،  داشــته  آموزشــي 
ــد  ــم بای ــن را ه ــيم و ای ــته باش ــس داش تدری
ــب  ــرد مخاط ــا ف ــد ت ــي کني ــوز طراح خودآم
یــاد  چيــزي  دارد  کنــد  احســاس  شــما 
ــه  ــي ک ــواي الکترونيک ــه محت ــرد، وگرن می گي
ــع یــک کتــاب اســت  دریافــت می شــود درواق
ــاب  ــه مخاطــب آن را روي کت و به جــای این ک
ــد  ــت می کن ــوح دریاف ــد روي ل ــت کن دریاف
ــاب  ــک کت ــه ی ــه مطالع ــد ک ــما می داني و ش
کاغــذي به مراتــب ســاده تر از نــگاه کــردن بــه 
ــن  ــون اســت. بنابرای ــور و تلویزی صفحــه مانيت
ــد آن  ــح می دهن ــراد ترجي ــوارد اف ــر م در اکث
ــده  ــر گرفته ش ــان در نظ ــه برایش ــي را ک فایل
از روي ســي دي و ســرور دانلــود کننــد، چــاپ 
کننــد و یــک کتــاب کاغــذي داشــته باشــند. 
ــم  ــال آمده ای ــت 180 س ــد از گذش ــي بع یعن
ــت  ــق اینترن ــه از طری ــم ک ــر داده ای ــک تغيي ی
و شــبکه مخابراتــي آمــوزش دهيــم و در انتهــا 
ــاب!  ــان کت ــه هم ــتيم ب ــه برگش ــم ک می بيني
ــاي بســيار جــدي اســت  ــي از خطاه ــن یک ای
ــي  ــای آموزش ــر در نظام ه ــال حاض ــه در ح ک
مــا، چــه آمــوزش عمومــي مــا در مــدارس، چه 
در آمــوزش عالــي مــا در دانشــگاه و حتــی در 
ــي و  ــز فن ــا در مراک ــي م ــای مهارت آموزش ه
حرفــه ای در حــال وقــوع اســت. درواقــع همــان 
ــه  ــر ارائ ــک زرورق جذاب ت ــي در ی ــادة اصل م
می شــود غافــل از این کــه ایــن جلــد باالخــره 
کنــار مــی رود و آن محتــواي اصلــي کــه قبــاًل 
ــراي  ــت. ب ــرده اس ــي نک ــچ فرق ــته ایم هي داش
ــه  ــاعت ب ــک س ــته اید ی ــما می خواس ــال ش مث
ــه آن را در  ــار جعب ــد یک ب ــه بدهي ــن هدی م
ــد  ــوا می گذاری ــد مق ــي مانن ــز معمول ــک چي ی
و یک بــار بــه ســراغ بســته بندی آن چنانــی 
می رویــد. ظاهــر بســته تغييــر کــرده امــا 
باالخــره ســاعت همــان ســاعت اســت و هيــچ 

ــدارد. ــي ن فرق
 ایــن خطــا در کشــورهاي جهــان ســوم، 
ازجملــه ایــران به شــدت مشــهود اســت چــرا 
ــه گمــان بنــده  ایــن اتفــاق افتــاده اســت؟ ب
خطــا از برخــورد دو دیــدگاه، از یک ســو 
فــن دوســتانه و از یک ســو دیــدگاه فــن 
ــه اســت. یعنــي چــه؟  هراســانه شــکل گرفت
ــي  ــان، یعن ــدادي از مهندس ــرف تع ازیک ط
خــود مــا کــه نســبت بــه فضــاي اینترنــت و 
ــي  فضــاي الکترونيکــي و شــبکه های مخابرات
جذابيــت  برایمــان  و  بوده ایــم  آشــناتر 
ــر کاري  ــم ه ــژه ای داشــته، فکــر می کردی وی
را می توانيــم از طریــق ایــن شــبکه ها انجــام 
آمــوزش  بخواهيــم  این کــه  ولــو  دهيــم 
ــن ابزارهــا  ــق ای ــم و کتــاب را از طری دهي
ــه  ــن ب ــم. م ــرار  دهي ــب ق ــار مخاط در اختي
ــه  ــي ک ــم تکنوفيليای ــدگاه می گوی ــن دی ای
از  بوده ایــم.  آن  درگيــر  مهندســان  مــا 
طــرف دیگــر یــک دیــدگاه فــن هراســانه اي 
ــي  ــوم تربيت ــه متخصصــان عل ــود دارد ک وج

ــد  ــراد می داده ای ــه اف ــاب ب ــک کت ــاًل ی ــه قب ک
ــه  ــاب را در خان ــن کت ــد ای ــد بروی و می گفتي
بخوانيــد، حــال به جــای آن کتــاب یــک ســي 
ــه  ــر از آن، ب ــه بدت ــا ن ــد. ی ــه او داده ای دي ب
ــودم  ــش خ ــي دي را پي ــن س ــد ای او می گویي
به صــورت یــک فایــل الکترونيکــي نگه داشــته ام 
و بایــد شــما وصــل شــوید بــه اینترنت و ســرور 
مــن و آن را دریافــت کنيــد. پــس ببينيــد اینجا 
واقعــاً بحــث یادگيــري الکترونيکــي کمــي 
شــوخي اســت، شــما درواقــع یــک قالــب 
جدیــد بــراي ارائــه محتــوا داریــد، ایــن قالــب 
ــر نيســت، قبــاًل  ــب برت ــه معنــاي قال ــد ب جدی
می گفتيــد مــن رســانه ای کــه بــا آن محتــواي 
آمــوزش را منتقــل می کنــم یــک کتــاب 
ــوا  ــن محت ــد ای ــوز اســت، اآلن می گویي خودآم
ــه  ــه صــوت ســي دي ارائ ــانه ب ــک رس را در ی
ــواي  ــث محت ــه بح ــت ک ــم. از اینجاس می کن
الکترونيکــي بــا آنچــه به عنــوان آمــوزش از راه 
ــد،  ــدا می کن ــاط پي ــود ارتب ــرح می ش دور مط
ــوان دوره آموزشــي  ــه تحــت عن ــزي ک آن چي
و  می شــود  مطــرح   )Tele education(
هــدف آن ایــن اســت بــه کســاني کــه بــه هــر 
ــوند  ــر ش ــر کالس حاض ــد س ــي نمی توانن دليل
یــا شــاغل هســتند یــا کــم تواننــد، یــا نقــص 
جســمي دارنــد یــا گرفتاری هایــی دارنــد مثــاًل 
ســرباز هســتند، زندانــي هســتند، در یــک 
ــه  ــتند ک ــده ای هس ــای پراکن ــري جزیره ه س
ــته  ــور داش ــکان کالس حض ــد در م نمی توانن
باشــند آمــوزش دهــد، آن موقــع آمدنــد و 
ــا  ــانه ای ب ــک رس ــا از ی ــه م ــد ک ــان کردن بي
عنــوان کتــاب خودآمــوز اســتفاده می کنيــم و 
ــن  ــم. همي ــه ای را راه می اندازی ــوزش مکاتب آم
ــال  ــه 170- 180 س ــک ب ــاً نزدی ــه تقریب را ک
عمــر دارد را در قــرن بيســت و یکــم بازنمایــي 
ــم  ــه بگویي ــای این ک ــن به ج ــد؛ بنابرای می کني
ــت  ــن برای ــم م ــم می گویي ــاب می ده ــن کت م
به جــای  می کنــم،  توليــد  دي  ســي  یــک 
ــي  ــل الکترونيک ــک فای ــم ی ــتن می گویي نوش
توليــد می کنــم، به جــای این کــه محتــوا را 
ــق  ــد شــما از طری ــد می گویي ــه پســت بدهي ب
ــرور  ــه س ــوید ب ــل ش ــي وص ــبکه مخابرات ش
خاصــي و از آن اســتفاده کنيــد. ببينيــد اصــاًل 
همــان اســت و هيــچ فرقي نکــرده اســت. اتفاقاً 
اگــر بــه ســمتي در حــال حرکــت هســتيد کــه 
حتــي از ایــن شــق ســاده و پيش پاافتــاده 
ــؤال وارد  ــد س ــا چن ــد همين ج ــتفاده کني اس
می شــود: ســؤال اول ایــن اســت کــه اگــر شــما 
قبــاًل کتابــي توليــد می کردیــد و آن بــراي 
ــا  ــان در دوردســت ارســال می شــد آی مخاطبت
ــا محتوایــي کــه در یــک مدرســه  آن کتــاب ب
یــا دانشــگاه به صــورت حضــوري تدریــس 
ــما  ــر! ش ــاً خي ــت؟ طبع ــان اس ــود یکس می ش
اینجــا کتــاب را به عنــوان مــاده اصلــي در نظــر 
می گيریــد و یــک معلــم در حــال آمــوزش آن 
ــه راه  ــاب ب ــک کت ــي ی ــا وقت ــاب اســت ام کت
ــم  ــک معل ــد نقــش ی دور ارســال می شــود بای
را نيــز در درون خــود داشــته باشــد. بنابرایــن 
 )Self-study( خودآمــوز  را  کتــاب  مــا 
ــای  ــتفاده از فایل ه ــم. در اس ــي می کني طراح

ــت. ــور اس ــم همين ط ــي ه الکترونيک

ــواه  ــد )خ ــه معلم ان ــاني ک ــن کس و همچني
مدرســه و خــواه دانشــگاه( وجــود دارد. بــراي 
ــا اســتادي کــه  مثــال یــک معلــم ریاضــي ی
ــه  ــک تخصــص دارد و ب در دانشــگاه در فيزی
دانــش پداگــوژي و تعليــم و تربيــت و طراحي 
آموزشــي هيــچ تســلطي نــدارد. خــب آن هــا 
هــم از یادگيــري الکترونيکــي می ترســند. 
تقابــل ایــن دو دیــدگاه، دیدگاهــی کــه فــن 
ــد هــر کاري  دوســت اســت و ســریع می گوی
را می تــوان انجــام بــده و یــک دیــدگاه 
ــی و  ــا تأن ــراس اســت و ب ــن ه ــه ف ــر ک دیگ
احتيــاط برخــورد می کنــد ســبب شــد  یــک 
ــن  ــي م ــد. یعن ــی روي ده ــاق این چنين اتف
مهنــدس دیــدم کــه از هنــر تعليــم و تربيــت 
ــي  ــم ول و طراحــي آموزشــي چيــزي نمی دان
ــي را  ــه کتاب ــودم ک ــد ب ــن را بل ــل ای حداق
ــد اآلن  ــر می ش ــذ منتش ــاًل روي کاغ ــه قب ک
به صــورت یــک فایــل الکترونيکــي وورد و 
پــی دی اف و اســالید پاورپوینــت و اچ تــي ام 
ــاده اســت  ــن کار س ــاورم و چــون ای ال دربي
ــه اآلن  ــت ک ــکل گرف ــن کار ش ــن ای بنابرای
ــاءاهلل از  ــه الی ماش ــتيد ک ــاهد هس ــما ش ش
ایــن جنــس محتــوا توليــد شــد و در اختيــار 
مخاطبــان یعنــي دانش آمــوزان، دانشــجویان 
ــم  ــا ه ــت و آن ه ــرار گرف ــوزان ق ــر آم و هن
فکــر می کننــد کــه ایــن واقعــاً آمــوزش 
الکترونيکــي اســت امــا بــا ایــن تعبيــري کــه 
ــنگ ها  ــردم فرس ــرض ک ــان ع ــن خدمتت م
بــا آنچــه تحــت عنــوان آمــوزش و یادگيــري 
الکترونيکــي قــرار می گيــرد فاصلــه دارد، 
ــه  ــا ب ــرار اســت م ــر ق ــل اگ ــن دلي ــه همي ب
ایــن ســمت برویــم بایــد برگردیــم و بگویيــم 
ــوزش چيســت؟  ــا در آم ــدف م ــه اصــاًل ه ک
ــه  ــم چگون ــم بدهي ــه می خواهي ــي ک آموزش
بایــد اتفــاق بيفتــد؟ بعــد آنجــا بایــد ببينيــم 
ــا آن  ــم، آنج ــزاري داری ــه اب ــه چ ــاز ب ــا ني م
ابــزار را مهندســان می تواننــد در اختيــار 
ــاي  ــه مبن ــزي ک ــد. آن چي ــرار بدهن ــا ق م
اصلــي یادگيــري اســت هنــر تعليــم و تربيــت 
)پداگــوژي( اســت، همــه کارهایــي کــه 
ــم  ــاوران و می تواني ــا فن ــان و م ــا مهندس م
انجــام بدهيــم ایــن اســت کــه بتوانيــم دائــر 
ــر یاددهــي و  ــاي آموزشــي و هن ــدار نيازه م
یادگيــري خودمــان را هماهنــگ کنيــم و 
کمــک کنيــم کــه آن محيــط فراهــم شــود. 
اگــر ایــن اتفــاق بيفتــد می بينيــم کــه 
نيازمنــد طراحــي آموزشــي تــا معلــوم شــود 
ــاق  ــد اتف ــه بای ــوزش چگون ــن آم ــاًل ای اص
ــه متخصصــان تعليــم  ــوط ب بيفتــد. ایــن مرب
و تربيــت اســت، مربــوط بــه متخصصــان 
بــه  مربــوط  اســت،  آموزشــي  فنــاوري 
متخصصــان تدریــس اســت، آن هــا بایــد ایــن 
را طراحــي کننــد و بعــد بگوینــد حــاال امکانــات 
ــا  ــار م ــزي در اختي ــه چي ــال چ ــاي دیجيت دني
ــرض  ــان ع ــد خدمتت ــه بای ــد. البت ــرار می ده ق
ــار  ــال در اختي ــاي دیجيت ــه دني ــه آنچ ــم ک بکن
ــل  ــا قب ــاس ب ــل قي ــد اصــاًل قاب ــرار می ده ــا ق م
نيســت، اگــر قبــاًل شــما می توانســتيد مطلبــي را 
کــه می خواهيــد توضيــح دهيــد بــا یــک عکــس 

ویژگی های یادگیری الکترونیکی
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ــه ای  ــما مجموع ــر ش ــد اآلن دیگ ــح دهي توضي
ــن را  ــوت و مت ــم، ص ــن، فيل ــس، انيميش از عک
ــکان  ــن ام ــد یکجــا داشــته باشــيد و ای می تواني
ــاًل می خواســتيد  ــی اســت. اگــر شــما قب بی بدیل
یــک مطلــب ســخت ریاضــي ماننــد حجــم 
و انتگــرال دوبعــدی و ســه بعدی را آمــوزش 
دهيــد و بگویيــد ایــن چــه ربطــي دارد بــا دنيــاي 
فيزیکــي و بــا مشــکل مواجــه می شــدید، در 
ــي را  ــه امکان ــات فناوران ــن امکان حــال حاضــر ای
ــراي شــما فراهــم می کنــد کــه بتوانيــد همــه  ب
مطلــب را در یــک محيــط یکپارچــه در اختيــار 
ــي  ــکان کم ــن ام ــد و ای ــرار بده ــان ق مخاطبت
نيســت، امــا چيــزي کــه پشــت ســر ایــن قــرار 
می گيــرد تفکــر یــک پداگوژیســت اســت، تفکــر 
یــک برنامه ریــز آموزشــي و تدریــس اســت، 
ــما  ــه ش ــد، وگرن ــته باش ــود داش ــد وج آن بای
ــا  ــد ت ــب را درس بدهي ــک مطل ــد ی می خواهي
ــن  ــم و انيميش ــن فيل ــراي ای ــد ب ــان بخواه دلت
کتاب شناســی های  و  افــزوده  اطالعــات  و 
مختلــف و مــوارد دیگــر وجــود دارد، خــب 
کنيــم  را گمــراه  دانش آمــوز  این کــه  به جــز 
ــه  ــم و ب ــوزش دور بکني ــي آم ــير واقع و از مس
ــات  ــاً متفرع ــه اتفاق ــم ک ســمت حشــویاتي ببری
آمــوزش اســت هيــچ فایــده ای نــدارد ولــي اگــر 
ــزوده ای  ــات اف ــه و اطالع ــات فناوران ــن امکان ای
ــه  ــزي ک ــت آن چي ــه موجــود اســت در خدم ک
ــرد  ــرار بگي ــت ق ــما هس ــر ش ــوزش مدنظ در آم
می بينيــم کــه شــما یــک محيــط آموزشــي 
ــا  ــوان ب ــط به هيچ عن ــن محي ــه ای ــاخته اید ک س

ــت. ــر نيس ــي براب ــط قبل محي
ــک  ــم ی ــش از عرایض ــن بخ ــراي ای ــان ب  در پای
ــر  ــاال اگ ــه ح ــؤال جــدي مطــرح می شــود ک س
ــيم،  ــته باش ــر داش ــت متبح ــک پداگوژیس ــا ی م
یــک طــراح آموزشــي خيلــي قــوي و یــک 
مهنــدس خيلــي قــوي داشــته باشــيم آیــا 
ــت  ــه دس ــه ب ــي ک ــه و محيط ــن س ــب ای ترکي
می دهنــد جایگزیــن واقعــي تدریــس مــا هســت 
ــم دانش آمــوز،  و از فــردا می توانيــم بگویيــم خان
آقــاي دانشــجو ســر کالس نيایــد؟ ایــن خــودش 
ــل  ــي حداق ــد ول ــدي را می طلب ــث ج ــک بح ی
ــوان  ــر! به هيچ عن ــم خي ــخ می ده ــا پاس در اینج
ایــن جایگزیــن آمــوزش حضــوري نخواهــد 
ــي از  ــه یک ــا ب ــل همين ج ــن دلي ــه همي ــد. ب ش
مــواردي کــه خطــاي مهمــي را در سياســت های 
ــجو و  ــه دانش ــه ب ــود آورده ک ــه وج ــي ب آموزش
دانش آمــوزي کــه بایــد در کالس هــای حضــوري 
بنشــيند از فــردا بگویيــم دیگــر نيایــد و در خانــه 
بنشــينيد و همــه کالس را در خانــه بــراي شــما 
ارائــه خواهيــم کــرد؛ و بدتــر از آن بگویيــم مثــاًل 
ــر را دانشــگاه به صــورت حضــوري  ــا آ نف ــر م اگ
به صــورت  هــم  را  نفــر  می گيریــم حــاال ب 
ظرفيــت  این گونــه  بگيریــم،  الکترونيکــي 
درآمــد  و  برده ایــم  باالتــر  هــم  را  دانشــگاه 
دانشــگاه را بيشــتر کرده ایــم. واقعيــت ایــن 
ــدگاه  ــن دی ــراي نظــام آموزشــي ای اســت کــه ب
ــن  ــاک اســت، ای ــي خطرن ــط و حت به شــدت غل
کــه مــا فکــر کنيــم ایــن دو، راه هــای مــوازي هم 
هســتند کــه بایــد یــا ایــن را بپذیریــم یــا آن را. 
ــه  ــن ب ــه پرداخت ــت و البت ــه نيس ــاً این گون حتم
ــت  ــتري اس ــث بيش ــد بح ــوع نيازمن ــن موض ای

ــاز دارد. ــه مجــال بيشــتر ني ــه ب ک
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ــادی  ــي احمدآب ــا نيل ــر محمدرض دکت
ــوژي آموزشــي دانشــگاه  دانشــيار گــروه تکنول
ــي اســت کــه ســال ها ســابقه  ــه طباطبای عالم
یادگيــري  درزمينــه  تدریــس  و  فعاليــت 
ــه  ــه ب ــن مصاحب ــي را دارد. او در ای الکترونيک
مفاهيــم یادگيــري الکترونيکــي و ضــرورت 
یادگيــري  در  آموزشــي  رویکــرد  تغييــر 

الکترونيکــي پرداختــه اســت.

مفاهیم مرتبط با یادگیری الکترونیکی و ضرورت تغییر رویکرد آموزشی

مفاهیــم مرتبــط بــا یادگیــري الکترونیکــي و 
ضــرورت تغییــر رویکــرد آموزشــي

یادگیــري  از  مناســب  تعریــف 
ارتبــاط  و  چیســت  الکترونیکــي 

ــري از راه دور  ــون یادگی ــواردي چ م
ــري  ــا یادگی ــراه ب ــري هم و یادگی

اســت؟ چگونــه  الکترونیکــي 

تعریــف مشــخصي بــراي یادگيــري 
ــور  ــق باشــد و حدودوثغ ــه دقي الکترونيکــي ک
ــدارم،  ــراغ ن ــد س ــان ده ــه را نش ــن حيط ای
"فراینــد  گفــت  می تــوان  به طورکلــی 
ــال"؛  ــاي دیجيت ــي در فض ــري و یادده یادگي
ــای  ــي حدومرزه ــایل الکترونيک ــود وس ــا خ ام
ــد  ــان می کنن ــد، حتيبرخــی بي ــي دارن متفاوت
الکترونيکــي یعنــي رســانه از طریــق بــرق کار 
کنــد و بــا توجــه بــه ایــن موضــوع تلویزیــون 
ــي  ــري الکترونيک ــراي یادگي ــانه ای ب ــم رس ه
ــي  ــري الکترونيک ــروزه یادگي ــا ام ــت؛ ام اس
ــت و  ــرح اس ــر مط ــزار کامپيوت ــا اب ــاً ب عمدت
در مــورد کامپيوتــر هــم دو بحــث وجــود 
ــر  ــي ب ــري مبتن ــي یادگي ــي یادده دارد. یک
ــواردي چــون  ــر اســت کــه شــامل م کامپيوت
 Computer یادگيــری مبتنــی بــر کامپيوتــر
ــن  ــد، ای Assistance learning( ( می باش
ــق  ــوزش از طری ــه آم ــه ارائ ــوط ب ــوارد مرب م
ــا  ــود؛ ام ــر می ش ــای روي کامپيوت نرم افزاره
در حــال حاضــر یادگيــري الکترونيکــي فراتــر 
ــران  ــي صاحب نظ ــت و برخ ــر اس از کامپيوت
ــراي یادگيــري الکترونيکــي شــبکه را معنــا  ب
قــرار داده انــد. اختالفــات فراوانــي وجــود دارد 
و برخــي معتقدنــد یادگيــری الکترونيکــی 

یــک  و  اســت  شــبکه  بــر  مبتنــي  فقــط 
ــزء  ــت ج ــرده اس ــوح فش ــه روي ل ــزار ک نرم اف
ــه نظــر مــن  یادگيــري الکترونيکــي نيســت. ب
همــه این هــا را می توانيــم جــزء یادگيــري 
ــاي  ــال فض ــم، به هرح ــرار دهي ــي ق الکترونيک
دیجيتالــي می توانــد مبنــاي بحــث قــرار گيــرد 
ــبکه های  ــبکه و ش ــه ش ــي دي، چ ــه س و چ
اجتماعــي جــزء یادگيــري الکترونيکــي باشــند.

یــک مقــدار واژه هــای مشــابه و یــا نزدیــک بــه 
یادگيــري الکترونيکــي مطــرح هســتند، تمایــز 
ــی  ــت. واژه های ــروري اس ــم ض ــا ه ــن این ه بي
چــون یادگيــری همــراه )M-learning( و 
Distance Learn- دور  راه  از  )یادگيــری 

می کنيــد  مشــاهده  شــکل  در  آن چنان کــه   .)ing
ــل  ــره ذی ــزرگ یادگيــری از راه دور اســت و دای ــره ب دای
ــه آن  ــي و زیرمجموع ــري الکترونيک ــود یادگي آن می ش

ــرد. ــرار می گي ــراه ق ــري هم یادگي

ــوگ  ــا آنال ــال و ی ــد دیجيت ــري از راه دور می توان یادگي
باشــد.

ــم  ــن مفاهي ــن ای ــاط بي ــي از ارتب ــای مختلف دیاگرام ه
وجــود دارد، بــرای نمونــه برخــی معتقدنــد کــه یادگيري 
ــي  ــري الکترونيک ــه یادگي ــی دارد ک ــراه ویژگی های هم
ــای خاصــي  ــري الکترونيکــي ویژگی ه ــا یادگي ــدارد، ی ن
ــن را در  ــس ای ــدارد، پ ــري از راه دور ن ــه یادگي دارد ک
ــب ســه  ــم بلکــه در قال ــه کار نبری ــه ب ــب زیرمجموع قال
دایــره ای کــه متداخــل هســتند و وجــه مشــترکي بيــن 

آن هــا وجــود دارد نشــان دهيــم.

می توانيــم بگویيــم کــه یــک تعریــف خيلــي ســاده کــه 
ــود در  ــی نمی ش ــتباه چندان ــادگي آن اش ــل س ــه دلي ب
آن یافــت و مــورد مناقشــه نيســت ایــن تعریــف اســت: 
یادگيــري الکترونيکــي شــامل فضــاي دیجيتالــي اســت 
ــکل  ــري ش ــي و یادگي ــد یادده ــا، فراین ــه در آن فض ک



ــو  صــورت مشــخص اســت کــه شــما ابزارتــان را ن
ــنتي  ــگاه س ــان ن ــان هم ــا نگاهت ــد ام کرده ای
اســت، مشــکلي کــه مــا در بحث هــای آمــوزش 
ــاد می بينيــم. یعنــي فقــط فضــا و  از راه دور زی
مــکان عــوض شــده اســت، وگرنــه همــان برنامه 
ــوزش و  ــنتي آم ــتم س ــي و سيس ــي قبل درس
ــم  ــه نقــش معل ــات پابرجاســت. حال آنک امتحان
ــد و  ــرف باش ــده ص ــد انتقال دهن ــتاد نبای و اس
بلکــه بایــد تســهيل گــر باشــد. در فناوری هــای 
ــر  ــي ب ــد مبتن ــای جدی ــاد فرصت ه ــن ایج نوی
و  اســت  امکان پذیــر  یادگيــري  نظریه هــای 
ایــن پتانســيل وجــود دارد. اســتفاده اصولــي از 
فناوری هــای نویــن هزینــه و فرصــت می طلبــد 
ــاد اســت  ــه بســيار زی ــراي شــروع کار هزین و ب
ــر  ــختی ها کمت ــکالت و س ــه مش ــي در ادام ول

ــد. ــد ش خواه

ــک PC  و  ــد ی ــراه در ح ــري هم ــر از یادگي اگ
در قالــب یــک ســري جزواتــي کــه دانلــود 
کنيــم،  اســتفاده  می خوانيــم  و  می کنيــم 
ــتفاده  ــاوري اس ــن فن ــت ای ــا از ظرفي ــب م خ
را  حرکــت  همــراه  یادگيــري  نکرده ایــم. 
ــده  می طلبــد، حرکتــي کــه هــم خــود یادگيرن
ــه  ــه هميش ــزاري ک ــم اب ــت و ه ــرک اس متح
ــه  ــي ک ــر فضای ــت و در ه ــده اس ــراه یادگيرن هم
ــود  ــراي او مطــرح می ش ــؤالی ب ــود و س وارد می ش
ــه  ــام اولي ــواد خ ــا و م ــد داده ه ــی می توان به راحت
ــاورد،  ــت بي ــه دس ــئله را ب ــوع مس ــر ن ــراي ه ب
ــي  ــل عمل ــر راه ح ــد اگ ــد و بع ــل کن تجزیه وتحلي
ــما  ــر ش ــن اگ ــد. بنابرای ــل کن ــئله را ح ــد مس ش
ــک  ــراه در ی ــد از گوشــي هم ــرد بتوان ــد ف بخواهي
مــوزه مطالــب جدیــدي را یــاد بگيــرد بایــد آن قــدر 
کار قــوي انجــام شــود کــه وقتــي فــرد در مقابــل 
ــه ای می ایســتد و ســؤالی برایــش مطــرح  هــر غرف
می شــود همان جــا ســؤال خــودش را در ابــزار 
همــراه خــود مطــرح کنــد و پاســخش را دریافــت 
کنــد. ایــن رویکرد بــا رویکردهــاي معمولــي کالس 
خــود مــا کــه دانش آمــوزش در کالس هيــچ 
ــم  ــدارد و معل ــت ن ــرایط و موقعي ــا ش ــي ب ارتباط
ــي  ــي و انتزاع ــاًل ذهن ــب را کام ــه مطال ــت ک اس
مطــرح می کنــد و فقــط شــاگرد بــراي ســر جلســه 
ــا آســمان فــرق  امتحــان آمــاده می شــود زميــن ت

می کنــد.

بااین حــال ممکــن اســت شــما موبایــل هــم 
ــل  ــات از قب ــري اطالع ــک س ــيد و ی ــته باش داش
ــا  ــه موزه ه ــاي غرف ــون راهنم ــده ای چ ــم ش تنظي
را بــه شــما بدهــد کــه البتــه ایــن اطالعــات 
چراکــه  کــرد،  نصــب  تابلــو  روی  می تــوان  را 
ــت.  ــما نيس ــاز ش ــاس ني ــر اس ــت و ب ــي اس عموم
ــی  ــوري طراح ــوای آن ط ــزار و محت ــن اب ــر ای اگ
 شــده باشــد کــه متناســب بــا ســؤال شــما پاســخ 
ــري  ــود یادگي ــن می ش ــد ای ــه ده ــي را ارائ متفاوت
ــوع یادگيــری یــک ســری  همــراه واقعــي و ایــن ن
ــود  ــل خــود دانل ــق موبای ــه شــما از طری جــزوه ک
ــا  ــت. در اینج ــاوت اس ــد متف ــتفاده می کني و اس
ارزشــيابي دیگــر بــه معنــاي آن ارزشــيابي حقيقــت 
ــط  ــما توس ــيابي ش ــود، ارزش ــد ب ــي نخواه حفظ

می گيــرد.

چــه زمانــی می توانيــم بيــان کنيــم کــه بــا 
اســتفاده از فناوری هــا و ابزارهــای نویــن یادگيــری 

الکترونيکــی اتفــاق می افتــد؟

ــتفاده  ــا اس ــه م ــي این ک ــود دارد، یک ــگاه وج دو ن
نــگاه  یــک  بــا  را  آمــوزش  در  رســانه ها  از 
نــگاه  یــک  بــا  نــه  می بينيــم  ســخت افزاری 
ــان  ــه بي ــت ک ــن اس ــر ای ــگاه دیگ ــردي. ن رویک
ــن گســترش  ــن فناوری هــای نوی ــدر ای کنيــم آن ق
آمــوزش  و  یادگيــري  بحــث  در  و  پيداکــرده 
ــه  ــر ب ــه منج ــرده ک ــاد ک ــي ایج ــرات اساس تغيي
ــک  ــري و تفکي ــي و یادگي ــف یادده ــر تعاری تغيي
نظریــه هــای یادگيــری ایــن حــوزه از نظریــه هــای 
ــوزش  ــه آم ــدی ب ــگاه جدی ــاد ن ــيک و ایج کالس
شــده اســت. اگــر ایــن مــورد باشــد صــرف 
ــوزش  ــي در آم ــزار الکترونيک ــالن اب ــه از ف این ک
ــال  ــراي مث ــد، ب ــواب نمی ده ــم ج ــتفاده کني اس
مــا از پاورپوینــت در حــد اســتفاده از یــک چــارت 
ــا  ــرایط م ــن ش ــم، در ای ــتفاده کني ــي اس معمول
ــم  ــرج می کني ــتري خ ــه بيش ــه هزین ــز این ک به ج
ــن  ــاوري نوی ــات فن ــن امکان ــتفاده الزم را از ای اس
نمی بریــم. در حــال حاضــر یکــی از مشــکالت 
مهــم یادگيــري الکترونيکــي اســت هميــن اســت 
ــوزش  ــي در آم ــري الکترونيک ــوان یادگي ــا از ت و م
ــک  ــب ی ــط در قال ــه فق ــم، بلک ــتفاده نمی کني اس
تهيــه  را  محتــوا  این چنيــن  مــوارد  و  جــزوه 
می کنيــم و در یــک فضایــي بارگــذاری می کنيــم، 
شایســتگی های  و  ظرفيت هــا  بــه  مــا  نــگاه 
ــات  ــگاه قبلــي اســت و امتحان ــده همــان ن یادگيرن
ــرایط  ــط و ش ــه محي ــت. ب ــت اس ــان حال ــا هم م
و  نمی کنيــم  توجــه  یادگيــري  فرصت هــای  و 
از  دانش آمــوز  یــا  دانشــجو  این کــه  به جــای 
بيــرون یــک جــزوه ای تهيــه کنــد آن را از طریــق 
ایــن  در  و می خوانــد.  دانلــود می کنــد  رایانــه 

ــاره  خودتــان اســت، خودارزیابــي اســت و اگــر دوب
بــه دنبــال رفــع خألهــای ذهنــي خودتــان هســتيد 
دوبــاره بــا هميــن ابــزار همــراه پژوهــش و تحقيــق 
اوليــه، مــواد خــام و منابــع  می کنيــد، مــواد 
ــی  ــما به راحت ــت. ش ــما هس ــار ش ــد در کن جدی
پاســخ ها را دریافــت می کنيــد و بازخــورد هــم 
می گيریــد. ممکــن اســت در قالــب شــبکه های 
اجتماعــي باشــد یــا در یــک ســري مســائل علمــي 
ــم  ــد. مه ــورد می گيری ــی بازخ ــه به راحت ــق ک دقي
آن رویکــرد مــا در یادگيــري اســت کــه اگــر تغييــر 
پيــدا کنــد می توانيــم از ایــن ابــزار چــه پاورپوینــت 
ســاده باشــد چــه مــوارد پيچيده تــر بــه نحــو 
مطلــوب اســتفاده کنيــم. اگــر ایــن رویکــرد تغييــر 
ــن فقــط خرجــي می شــود  نکنــد فناوری هــای نوی
ــای  ــث تخته ه ــه بح ــن نمون ــال ای ــا، مث ــراي م ب
ــود  ــا موج ــدارس م ــه در م ــت ک ــمندی اس هوش
ــد  ــام نمی دهن ــي را انج ــا کار خاص ــت و این ه اس

ــت. ــرده اس ــر نک ــرد تغيي ــون رویک چ

ــون  ــي چ ــي فناوری های ــري الکترونيک ــا یادگي آی
نظــام پشــتيباني عملکــرد )EPSS( را هــم شــامل 
می شــود؟ در اســتفاده از ایــن فناوری هــا چــه 

ــرد؟ ــرار گي ــد مدنظــر ق ــواردی بای م

ــم  ــا می خواهي ــه م ــي ک ــه. محتوای ــن بل ــد م از دی
آمــوزش دهيــم خيلــي می توانــد تعيين کننــده 
الکترونيکــي  یادگيــري  ایــن  آیــا  کــه  باشــد 
ــوا  ــر محت ــر. اگ ــا خي ــد ی ــش باش ــد اثربخ می توان
یــک  بــا  به راحتــی  دارد  مشــخصي  الگوریتــم 
ــرد  ــه ک ــوزش را ارائ ــن آم ــود ای ــر می ش کامپيوت
ماننــد ســامانه راهنمــا و فــروش بليــت در ایســتگاه 
راه آهــن، ایــن یــک نــوع اطالع رســانی الکترونيــک 
ــک  ــد ی ــر شــما می خواهي ــه باالت هســت. در مرحل
ــري و  ــد، باط ــوزش دهي ــک را آم ــدار الکتروني م
می گذاریــد  را  این هــا  همــه  و  مــدار  و  ســيم 
ــک  ــدارد، ی ــي ن ــي خاص ــي پيچيدگ ــن خيل وليک
مــدار الکترونيکــي ســاده اســت و ایــن را روي یــک 
ــد  ــوزش می دهي ــد و آم ــاده می کني ــزاری پي نرم اف
و بــر اســاس آن ســؤالی را مطــرح می کنيــد و 
بازخــورد  می دهــد  دانش آمــوز  کــه  پاســخي 
دریافــت می کنــد. از دیــد مــن ایــن می توانــد 
یادگيــري الکترونيکــي باشــد حتــي به صــورت 
ســاده و در قالــب یــک آمــوزش خطــي. تــا جایــي 
ــاي  ــه مبن ــم ک ــش بروی ــدي پي ــه ح ــا ب ــه م ک
یادگيــري مــا یــا ســازنده گرایــي شــود یــا ارتبــاط 
گرایــي و در ایــن زمــان مباحــث اجتماعــي مطــرح 
می شــود کــه نظــرات افــراد خيلــي می توانــد 
ایــن مباحــث اجتماعــي  باشــد.  تعيين کننــده 
و روانشناســي در قالــب علــوم دقيقــه مطــرح 
نيســت، فرمــول وار نيســت، حدودوثغــور مشــخصي 
ــوع  ــن ن ــراي ای ــري ب ــدارد و فناوری هــای جدیدت ن
را   3 وب   ،2 وب   ،1 وب  ازجملــه  یادگيری هــا 
می طلبــد و کامــاًل یادگيرنــده محــور خواهــد بــود.

اگــر مــا کالس مجــازي هــم داشــته باشــيم و 
ــم و شــاگرد به صــورت گذشــته باشــد  نگــرش معل
و فقــط یــک مقــدار قيدوبنــد فضــا و زمــان از بيــن 
رفتــه باشــد، اســتاد محــور باشــد و تدریــس همــان 
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Dis- ) در روش ترکيبــی گروه هــای مباحثــه ای
cussion group( کــه در کالس درس شــکل 
می دهيــم چقــدر مبنــاي کار اســتاد خواهــد بــود؟ 
اگــر وارد ایــن بحــث شــویم و مباحثــه باشــد چــه 
ــم؟  ــاده می کني روش هــای گروهــي را در کالس پي
ــد و  ــده باش ــل آماده ش ــوا از قب ــر درس و محت اگ
تفــاوت در ایــن باشــد کــه چــون حجــم درس زیــاد 
اســت حاال در گروه ها بنشــيند و هرکســی قســمتي 
ــورت  ــرد و به ص ــده بگي ــر عه ــث را ب ــن بح از ای
ــا منجــر  ــي انجــام شــود و در انته مشــارکتي بحث
شــود بــه هدف هــای معلــم و محتــواي کتــاب و در 
جلســه امتحــان همــان محتــوای از پيــش تعييــن 
شــده را معيــار قــرار دهيــم از یــک شــيوه خيلــي 
ــا  ــم؛ ام ــتفاده کرده ای ــث اس ــای بح ــاده گروه ه س
ــتند و  ــوي هس ــيار ق ــث بس ــای بح ــي گروه ه گاه
ــد و  ــه می کنن ــوزش مداخل ــان در آم ــراد خودش اف
فعــال هســتند، بحــث و گفتگو هــا مبنــاي آمــوزش 
و یادگيــري می شــود و آن چيــزي کــه بچه هــا بــه 
ــه  ــود، ن ــرح می ش ــات مط ــند در امتحان آن می رس
آن چيــز کــه از قبــل آمــاده شــده اســت. بنابرایــن 
یادگيرنــده  بایــد  هــم  ترکيبــي  یادگيــري  در 
ــد گروه هــای  ــرار بدهيــم. بای محــوري را مدنظــر ق
ــت شــود  ــی مدیری ــا به خوب ــاق گفتگوه بحــث و ات
ــال  ــث فع ــن مباح ــواي ای ــدگان در محت و یادگيرن

باشــند.

 بایــد بــه دنبــال پاســخ بــه ایــن ســؤال ها باشــيم: 
ــا  ــد؟ راهبرده ــد باش ــه بای ــيابي چ ــاي ارزش مبن
و اســتراتژی ها چيســت و چــه مقــدار مســائل 
ــده  ــه یادگيرن ــه جامع ــا ب ــائل مبتن ــي و مس واقع
ــتفاده از  ــن اس ــبت بي ــود؟ نس ــه می ش در آن ارائ
فناوری هــا و کالس حضــوري چــه مقــدار هســت؟

ــا  ــن فض ــه ای ــراي ورود ب ــجویان ب ــاتيد و دانش اس
نيازمنــد چــه شایســتگی هایي می باشــند؟

متخصصيــن تعليــم و تربيــت و تکنولوژي آموزشــي 
بایــد قبــل از این کــه اســاتيد به صــورت آزمایــش و 
خطــا و تفننــي وارد فضــای یادگيــری الکترونيکــی 
در  اســتاد  یــک  الزم  شایســتگی هایي  شــوند، 
یادگيــري الکترونيکــي را بــه دســت بياورنــد، 
ــد.  ــي کنن ــدار عمليات ــک مق ــد و ی ــل کنن تحلي
بایــد بررســي کنيــم کــه یــک اســتاد چقــدر 
ــه آشــنایي داشــته  ــه رایان ازلحــاظ فنــي نســبت ب
باشــد، در چــه زمينه هایــی بایــد مهارت هــای 
ــي  ــای ارتباط ــه مهارت ه ــد؟ چ ــب کن الزم را کس
ــاورد؟ مهارت هــای  ــه دســت بي ــن فضــا ب ــراي ای ب
ــد  ــطحي بای ــه س ــي او در چ ــناختي و اجتماع ش
ــه  ــواي او در چ ــد محت ــای تولي ــد؟ مهارت ه باش
ســطحي باشــد؟ نيــاز هســت کــه بــراي ایــن مــوارد 

ــود. ــزار ش ــی برگ کارگاه های

ــه  ــجویاني ک ــای دانش ــد ویژگی ه ــرف بای از آن ط
در دوره هــای الکترونيکــي هســتند موردتوجــه 
ــد  ــر بای ــرار بگيــرد. یــک دانشــجو به عنــوان کارب ق
بتوانــد خــوب از فضــاي الکترونيکــي اســتفاده 
ــا  ــه کار ب ــت ک ــاز هس ــجو ني ــراي دانش ــد. ب کن
ســامانه های مرتبــط یادگيــري را بيامــوزد، فعاليــت 
ــاد  ــو را ی ــای گفتگ ــه و اتاق ه ــای مباحث در گروه ه

ــورت  ــی ص ــر آن چنان ــد، تغيي ــي باش ــس قبل تدری
نگرفتــه اســت؛ امــا اگــر طراحــي دقيقــي صــورت 
بگيــرد و نقطــه شــروع کالس مجــازي، ســؤال های 
ــود  ــاد ش ــي ایج ــد فضای ــد و بع ــدگان باش یادگيرن
کــه شــاگرد محــور باشــد و بــا قــرار دادن امکاناتــي 
ــع  ــي، مناب ــه دیجيتال ــه کتابخان ــال ب ــون اتص چ
اطالعاتــي و فضاهــاي اینترنتــي کالس غنی تــر 
شــود، اثربخشــی بيشــتري را شــاهد خواهيــم 
ــن  ــت. ای ــرده اس ــر ک ــرد تغيي ــه رویک ــود چراک ب
ــگاه  ــا چــه ن خيلــي تعيين کننــده اســت کــه مــا ب
ــتفاده  ــن اس ــزار نوی ــن اب ــم از ای ــي داری و کيفيت
ــزار چيــزي  ــن اب می کنيــم. اســتفاده دکــوری از ای
به جــز یــک هزینــه بی جــا نخواهــد بــود کــه 
متأســفانه در کشــور مــا ایــن چيزهــا بســيار اســت. 
می گویيــم مدرســه هوشــمند و چنــد تــا سيســتم 
ــوزان  ــراي دانش آم ــمند ب ــه هوش ــراه تخت ــه هم ب
می گذاریــم، ولــي حــاال از ایــن امکانــات چــه 
اســتفاده جدیــدي صــورت می گيــرد مهــم اســت. 
ــه  ــياه مدرس ــه در تخته س ــي ک ــه ظرفيت های از چ
بهــره  اینجــا  کنيــم  اســتفاده  نمی توانســتيم 
ــت  ــي اس ــای ابهام ــوارد نقطه ه ــن م ــم؟ ای می بری

ــه روشــن نيســتند. ک

بنابرایــن هزینــه می کنيــم بــدون این کــه خودمــان 
ــه  ــدون این ک ــم، ب ــق کني ــا منطب ــن فض ــا ای را ب
محتــواي خودمــان را بــا ایــن فضــا تطبيــق دهيــم، 
ــم،  ــر دهي ــود را تغي ــواي خ ــه محت ــدون این ک ب
بــدون این کــه شایســتگی های معلــم و اســتاد 
ــرم.  ــر بگي ــا را در نظ ــن فض ــس در ای ــراي تدری ب
ــال  ــراي مث ــت، ب ــم اس ــي مه ــا خيل ــن نکته ه ای
ــا معلم هــای  معلــم ایــن فضــا بایــد چــه تفاوتــي ب
دیگــر داشــته باشــد، دانش آمــوز مــا بایــد چگونــه 
باشــد، نظــام آمــوزش مــا بایــد چــه تغييــری کنــد. 
ــوند و  ــع ش ــری واق ــد موردبازنگ ــه بای ــا هم این ه
ــد،  ــاي جدی ــد راهبرده ــا بای ــا این ه ــب ب متناس
تکنيک هــای جدیــد و روش هــای جدیــد ارائــه 
ــن  ــرد ممک ــورت نگي ــاق ص ــن اتف ــر ای ــود و اگ ش
ــم دور  ــان ه ــا از مســير کالســيک خودم اســت م
ــم  ــي ه ــی قبل ــان هدف های ــه هم ــویم و ب می ش

نرســيم.

ــا ایــن حــوزه یادگيــری  اصطــالح دیگــر مرتبــط ب
ــه در  ــت ک ــی )Blended learning( اس ترکيب
ــنتي  ــای س ــتفاده از روش ه ــورت اس ــف به ص تعاری
می شــود.  بيــان  نویــن  فناوری هــای  کنــار  در 
خــب واقعــاً حدودوثغــور ایــن حيطــه روشــن 
ــوان  ــن به عن ــاًل م ــرد؟ مث ــد ک ــه بای ــت، چ نيس
یــک معلــم آمــوزش حضــوري دارم و در کنــار آن 
از فناوری هــای نویــن هــم اســتفاده می کنــم. 
ــی  ــد به جای ــي باش ــدون طراح ــر ب ــم اگ ــن ه ای
نمی رســد. در یادگيــري ترکيبــي بایــد ببينيــم در 
محتــواي مــا چــه تغييــري ایجــاد شــده اســت، آیــا 
ــه  ــا این ک ــت ی ــاده اس ــل آم ــي از قب ــاز محتوای ب
ــر  ــرد اکتشــافي ب ــدر رویک ــر کالس آن ق ــه در س ن
ــت  ــم اس ــما حاک ــري ش ــس و یادگي ــاي تدری فض
ــي کــه  ــار موضوعات ــاًل دانش آمــوزان در کن کــه مث
مطــرح می کننــد بایــد خودشــان جســتجو کننــد، 
ــد. ــد و در کالس بحــث کنن ــدا کنن ــي را پي مطالب

ــت  ــف و دریاف ــذاری تکالي ــي بارگ ــر و چگونگ بگي
دروس را بيامــوزد.

اســاتيد عزیــز در نظر داشــته باشــند که اســتفاده از 
یادگيــري الکترونيکــي ضــروري اســت و به مراتــب 
ــون بحــث دانشــگاه های  ــد شــد. اکن بيشــتر خواه
مطــرح  مجــازي  دانشــگاه های  و  بين المللــی 
اســت و چنــد ســال آینــده این هــا مطرح تــر 
خواهــد شــد. اگــر دانشــگاه های ســنتي بخواهنــد 
را  ســنتي  سيســتم  هميــن  آینــده  ســال های 
حفــظ کننــد خواهيــم دیــد کــه شرایطشــان 
تغييــر خواهــد کــرد و مخاطبــان کمتــري خواهنــد 

ــت. داش

این گونــه  هــم  فرهنگيــان  دانشــگاه  مــورد  در 
اســت، به خصــوص این کــه معلمــان مخاطبــان 
ــاد  ــا زی ــداد آن ه ــن دانشــگاه هســتند و هــم تع ای
اســت هــم بــراي شــرکت در زمــان معيــن و مــکان 
ــد. برگــزاری ایــن دوره هــا  خــاص محدودیــت دارن
در دانشــگاه فرهنگيــان باعــث می شــود کــه خــود 
ــن  ــا ای ــوان مخاطــب بيشــتر ب ــم به عن ــان ه معلم
ــن  ــتري در ای ــارت بيش ــوند و مه ــنا ش ــا آش فض
ــوزان  ــراي دانش آم ــن ب ــد و ای ــدا کنن ــه پي زمين

ــا خــوب اســت. آن ه

البتــه بایــد دقــت کنيــم کــه بــدون توجــه 
الزم  صالحيت هــای  و  قابليت هــا  بــه 
ایجــاد  مــا  در  بی برنامــه  شــتاب  یــک 
ــه ســمت هزینــه در یادگيــري  ــا ب نشــود ت
الزم  اســتفاده  آن  برویــم،  الکترونيکــي 
را نبریــم و از کامپيوتــر در حــد تایــپ و 
تبدیــل بــه پــی دی اف اســتفاده کنيــم. 
ایــن خيلــي جوابگــو نيســت، حتمــاً در 
ــث  ــون مباح ــی چ ــه کارگاه های ــن زمين ای
ــه  روانشناســي شــناختي الزم اســت، چراک
شــناختي  پيچيــده  بحث هــای  برخــي 
ــه  ــراي نمون ــود دارد. ب ــه وج ــن زمين در ای
از  کجــا  در  این کــه  رنگ هــا،  بحــث 
ــا چــه  ــر چــه اســتداللي و ب چــه رنگــي، ب
ــه بررســي  ــاز ب منطقــي اســتفاده کنيــم ني
ــن  ــاده، ای ــال س ــک مث ــش دارد. ی و پژوه
رنــگ و لعاب هــای مرتبــط بــا آموزش هــای 
ــه  ــت ک ــازار اس ــود در ب ــي موج الکترونيک
ــد نظــر  ــاً فقــط بحــث جذابيــت را م عمدت
ــما را  ــت ش ــن جذابي ــد و ای ــی ده ــرار م ق
ــه یادگيــري نمی رســاند. به طــور طبيعــی  ب
کــه  عاملــي  یــک  به عنــوان  جذابيــت 
ــاد  ــزه ایج ــري انگي ــراي یادگي ــد ب می توان
ــي اگــر ایــن  کنــد نقطــه مثبتــي اســت ول
مســئله تمــام هــوش و حــواس شــما را 
ــث دوم  ــود بح ــوا می ش ــد محت ــر کن درگي

ــت. ــد داش ــي خواه ــر منف ــن تأثي و ای

مفاهیم مرتبط با یادگیری الکترونیکی و ضرورت تغییر رویکرد آموزشی
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درواقــع اصــول مبنایــی آمــوزش کــه مریــل مطــرح 
ــه روش هــای پایــه ای مربــوط می شــوند  می کنــد ب
و مریــل ترجيــح داده اســت کــه به جــای روش های 
آمــوزش  مبنایــی  اصــول  را  آن هــا  پایــه ای، 
ــات و  ــر نظری ــن اصــول در اکث ــد. ای نام گــذاری کن
الگوهــای طراحــی آموزشــی بــا اصطالحاتــی دیگــر 
یافــت می شــوند و تعــدادی از متخصصــان طراحــی 
آمــوزش نيــز وجــود ایــن اصــول بنيــادی را تأیيــد 
کرده انــد. نکتــه محــوری و اساســی در ارتبــاط 
ــن  ــن اســت کــه ای ــی آمــوزش ای ــا اصــول مبنای ب
اصــول فــارغ از نــوع برنامــه آموزشــی و بــرای هــر 
نــوع نظــام ارائــه قابــل کاربســت اســت. درواقــع این 
ــوری و  ــای حض ــد در محيط ه ــم می توان ــول ه اص
ــه  ــی ب ــری الکترونيک ــای یادگي ــم در محيط ه ه
کار بــرده شــود و آن گونــه کــه ارائه دهنــده اصــول 
بــر اســاس پشــتوانه نظریــات و الگوهــای طراحــی 
موجــب  می توانــد  می کنــد،  بيــان  آموزشــی 
و  آمــوزش  و جذابيــت  فعال ســازی  اثربخشــی، 
ــا ایــن فــرض بازهــم نيازمنــد  یادگيــری شــود و ب
ــول  ــن اص ــت. ای ــتری اس ــی بيش ــات تجرب تحقيق
ــز  ــدام از اصــول ني ــه هرک دارای 5 اصــل اســت ک
دارد  اصــول  از  و مســتخرج  فرعــی  قضيه هــای 
کــه بــه تشــریح و تحليــل آن هــا می پردازیــم. 
قبــل از بحــث از اصــول الزم و ضــروری اســت 
ــای آن را  ــی و ویژگی ه ــاز اصطالحات ــه پيش ني ک
بيــان کنيــم. ازایــن رو تعریــف ســه اصطــالح اصــل، 
ــل از  ــای اصــول را قب ــه و ویژگی ه ــن و برنام تمری
ــم. ــر می کني ــه و تشــریح اصــول در اینجــا ذک ارائ

ــه  ــت ک ــه ای اس ــه ای( رابط ــل )روش پای ــک اص ی
هميشــه تحــت شــرایط مناســب بــدون تأثيرپذیری 
از برنامــه یــا تمریــن )روش متغيــر( صحيــح اســت. 
ــه  ــت. برنام ــاص اس ــی خ ــت آموزش ــن فعالي تمری
عبــارت از رویکــردی اســت کــه شــامل مجموعــه ای 
ــای  ــت. رویکرده ــده اس ــز ش ــای تجوی از تمرین ه
آموزشــی ارائه شــده ممکــن اســت بــر اجــرای یــک 
ــی  ــک اصــل از اصــول مبنای ــا بيشــتر از ی اصــل ی
ــور  ــد به ط ــد. اصــول می توانن ــد کنن ــوزش تأکي آم
ــی  ــای متنوع ــا و تمرین ه ــترده ای در برنامه ه گس

اســتفاده شــوند.

ــم دارد  ــی مه ــه ویژگ ــوزش س ــی آم ــول مبنای اص
ــت،  ــرد. نخس ــه ک ــا توج ــه آن ه ــتی ب ــه بایس ک

از  آمــوزش در جهــان  اگــر در حيطــه  شــاید 
متخصصيــن یــا دانشــجویان در ایــن حيطــه ســؤال 
بپرســيد کــه کــدام متخصصــان در ســطح جهانــی 
ــور  ــه ظه ــه منص ــی ب ــته و مهم ــای برجس کاره
رســانيده اند، بی شــک یکــی از اســامی کــه در 
ــا آن برخــورد خواهيــد کــرد، پروفســور  پاســخ ها ب
دیویــد مریــل اســت. در طراحــی و تکنولــوژی 
آموزشــی، مریــل جــزو اوليــن متخصصينــی اســت 
ــی،  ــی آموزش ــرای طراح ــول ب ــه اص ــا ارائ ــه ب ک
اصــول پایــه ای بــه وجــود آورد. وی در مقالــه 
یادگيــری  راهنمــای  کتــاب  در  کــه  اخيــرش 
الگوهــای  الکترونيکــی و همچنيــن نظریــات و 
ــول  ــن اص ــرد، از ای ــر ک ــی منتش ــی آموزش طراح
ــد  ــاد می کن ــه ای ی ــی و پای ــوان اصــول مبنای به عن
ــد در هــر برنامــه ای اثربخــش باشــد و  کــه می توان
ــول  ــن اص ــزون از ای ــور روزاف ــز به ط ــات ني تحقيق
ــه  ــن مقال ــد. در ای ــت می کنن ــتيبانی و حمای پش
ــن  ــه ای ــاره ب ــی دوب ــا نگاه ــت ت ــده اس ــعی ش س
ــد  ــه می توان ــوع برنام ــارغ از ن ــه ف ــم ک ــول مه اص
موجــب درگيــری، اثربخشــی و جذابيــت یادگيــری 

ــيم. ــته باش ــود، داش ش

ــته  ــتاد بازنشس ــه اس ــل ک ــد مری ــور دیوی پروفس
ــی از  ــوان یک ــت، به عن ــا اس ــی یوت ــگاه ایالت دانش
مشــاوران و متخصصــان برجســته در حيطــه علــم 
آمــوزش محســوب می شــوند. ایشــان به عنــوان 
ــوژی  ــم در حيطــه تکنول ــذاران مه یکــی از تأثيرگ
آموزشــی کتاب هــا و مقــاالت مهمــی را در ســطح 
جهانــی چــاپ کرده انــد و همچنيــن به عنــوان 
آمــوزش  حيطــه  در  بين المللــی  ســخنران 
ایــن  مهــم  نظریــات  از  می شــوند.  محســوب 
ــوان  ــری می ت ــوزش و یادگي ــه آم ــص حيط متخص
بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد: نظریــه نمایــش اجــزا 
و نظریــه شــرح و بســط )1980(؛ نظریــه تراکنــش 
ــی  ــودکار، طراح ــی خ ــی آموزش ــی، طراح آموزش
آموزشــی مبتنــی بــر اشــياء دانــش )1990(؛ 
اصــول مبنایــی آمــوزش. همچنيــن پروفســور 
مریــل مفتخــر بــه دریافــت جایــزه پيشــرفت 
ــات و  ــن ارتباط ــه ای انجم ــی حرف ــول زندگ در ط
تکنولــوژی آموزشــی شــده اند. درواقــع جدیدتریــن 
نظریــه ایشــان، اصــول مبنایــی آمــوزش اســت کــه 
بــه  مقــاالت ســال 2002، 2007 و 2009،  در 
ــد.  ــه و تشــریح و بســط ایــن اصــول پرداخته ان ارائ
ــی  ــوزش اصل ــوع روش آم ــوث )1999( دو ن رایگل
را مطــرح می کنــد و آن هــا را از هــم متمایــز 
ــر.  ــای متغي ــه ای و روش ه ــای پای ــد: روش ه می کن

یادگيــری از برنامــه ارائه شــده بــا اســتفاده از 
اصــول مبنایــی آمــوزش ارتقــاء داده خواهــد شــد. 
دوم، اصــول مبنایــی آمــوزش می توانــد در هــر 
ــه  ــی ب ــاری آموزش ــوع معم ــر ن ــه و ه ــام ارائ نظ
ــوزش  ــی آم ــول مبنای ــوم، اص ــود. س ــرده ش کار ب
ــا تجویــزی هســتند و درواقــع  طراحــی محــور و ی
یادگيــری محــور یــا توصيفــی نيســتند. ایــن اصول 
یادگيــری  ایجــاد محيط هــا و محصــوالت  بــه 
ــت  ــن واقعي ــف ای ــه توصي ــوند و ب ــوط می ش مرب
ــارت را از  ــش و مه ــه دان ــدگان چگون ــه یادگيرن ک
ایــن محيط هــا و محصــوالت یادگيــری کســب 

نمی پــردازد. می کننــد، 

ــری  ــوری: یادگي ــف مح ــک. تکلی ــل ی اص
هنگامی کــه یادگيرنــدگان در راهبــرد آموزشــی 
تکليــف محــور، درگيــر می شــوند ارتقــاء داده 

. می شــود

  قضیــه فرعــی- نشــان دادن تکلیــف: 
یادگيرنــدگان  بــرای  هنگامی کــه  یادگيــری 
ــام  ــود انج ــد ب ــادر خواهن ــا ق ــه آن ه ــی ک تکليف
ــادر خواهنــد  ــا مســئله ای را کــه آن هــا ق دهنــد ی
ــا دوره  ــاژول ی ــل م ــه تکمي ــوان نتيج ــود به عن ب
داده  ارتقــاء  شــود،  داده  نشــان  کننــد،  حــل 

. د می شــو

ــه فرعــی- ســطح تکلیــف: یادگيــری     قضی
ــا  ــئله ی ــطح مس ــدگان در س ــه یادگيرن هنگامی ک
ــه صرفــاً در ســطح عمليــات یــا عمــل  تکليــف و ن

ــود. ــاء داده می ش ــوند، ارتق ــر ش درگي

   قضیــه فرعــی- تسلســل مســئله: یادگيــری 
هنگامی کــه یادگيرنــدگان تسلســلی از مســائل 
را کــه به طــور واضحــی بــا یکدیگــر مقایســه 
شــده اند را حــل کننــد، ارتقــاء داده می شــود.

ــه  ــری هنگامی ک ــازی: یادگي ــل دو. فعال س اص
ــه دانــش جدیــد فعــال  تجربيــات قبلــی مربــوط ب

ــود. ــاء داده می ش ــود، ارتق ش

   قضیــه فرعــی- تجربیــات قبلــی: یادگيــری 
هنگامی کــه یادگيرنــدگان راهنمایــی می شــوند 
ــوط  ــی مرب ــات قبل ــه تجربي ــوط ب ــش مرب ــا دان ت
بــه دانــش جدیــد را کــه می توانــد به عنــوان 
ــتفاده  ــد اس ــش جدی ــرای دان ــه ای ب ــاس و پای اس
شــود، بازیابــی، بازگویــی، توصيــف یــا به کارگيرنــد 

ارتقــاء داده می شــود.

   قضیــه فرعــی- تجربیــات جدیــد: یادگيری 
ــی  ــات قبل ــدگان تجربي ــرای یادگيرن ــه ب هنگامی ک
مربــوط بــه دانــش جدیــد کــه می توانــد به عنــوان 
ــتفاده  ــد اس ــش جدی ــرای دان ــه ای ب ــاس و پای اس

ــود. ــاء داده می ش ــود ارتق ــم می ش ــود، فراه ش

یادگيــری  ســاختار:  فرعــی-  قضیــه   
ــا  ــوند ی ــویق می ش ــدگان تش ــه یادگيرن هنگامی ک
ــا ســاختاری را  ــم می شــود ت ــی فراه ــه فرصت اینک

مقاله ــی  ــول مبنای ــه اص ــی ب ــی تحلیل نگاه
ــول   ــش آن در تح ــل و نق ــوزش مری آم
ارائــه  نظام هــای 
)حضــوری  آمــوزش 
الکترونیکــی( و 
        محمد شاهعلی زاده

تکنولــوژی  دکــری  دانشــجوی 

آموزشــی دانشــگاه تربیــت مــدرس
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توالــی از مســائل متنــوع را حــل کننــد ارتقــاء داده 
می شــود.

ــه  ــری هنگامی ک ــق: یادگي ــج. تلفی ــل پن اص
ــا  ــش ی ــا دان ــوند ت ــویق می ش ــدگان تش یادگيرن
مهــارت جدیــد را در زندگــی روزمــره تلفيــق 

)انتقــال( کننــد ارتقــاء داده می شــود.

  قضیــه فرعــی- مــن را تماشــا کــن: 
ــی  ــدگان فرصت ــه یادگيرن ــه ب ــری هنگامی ک یادگي
ــارت  ــا مه ــش ی ــا دان ــن عمــوم داده شــود ت در بي
جدیــد خــود را نمایــش دهنــد و بــه منصــه ظهــور 

برســانند ارتقــاء داده می شــود.

  قضیــه فرعــی- تفکــر: یادگيــری هنگامی کــه 
یادگيرنــدگان بتواننــد بــر روی دانــش یــا مهــارت 
انجــام  مباحثــه  و  تفکــر  آموخته شــده جدیــد 
دهنــد و بــه دفــاع بپردازنــد ارتقــاء داده می شــود.                

ــری  ــردن: یادگي ــق ک ــی- خل ــه فرع  قضی
روش هــای  بتواننــد  یادگيرنــدگان  هنگامی کــه 
ــا  ــش ی ــرای اســتفاده از دان ــدی ب شــخصی و جدی
ــا اکتشــاف  ــراع ی ــاد، اخت ــان ایج ــارت جدیدش مه

کننــد ارتقــاء داده می شــود.

ــی  ــک، به صــورت شــماتيک اصــول مبنای شــکل ی
ــد. ــل را نشــان می ده ــوزش مری آم

اصــول مبنایــی آمــوزش می توانــد در راســتای 
ــت  ــه می گف ــل ک ــور مری ــهور پروفس ــزاره مش گ
ــر  ــت در نظ ــوزش نيس ــات آم ــرف اطالع ــه ص ارائ
ــرح  ــا مط ــه وی ب ــا ک ــن معن ــود. بدی ــه ش گرفت
ــه  ــدد ارائ ــوزش درص ــی آم ــول مبنای ــردن اص ک
اصــول بنيادینــی بــرای آمــوزش بــود تــا آمــوزش 
مؤثــر را کــه دارای اصولــی اســت و بــا ارائــه 
دارد،  اساســی  تفــاوت  اطالعــات  صــرف  دادن 
ــات  ــه اطالع ــاهد ارائ ــفانه ش ــازد. متأس ــز س متمای
ــوزش هســتيم و  ــوان آم ــا عن ــا ب در برخــی دوره ه
ــی  ــا را حت ــی دوره ه ــوان برخ ــه نمی ت به هيچ وج
ــر روی  ــی ب ــام دوره آموزش ــت و ن ــی دانس آموزش
ــه  ــوزش چنانچ ــی آم ــول مبنای ــت. اص آن گذاش
ــش  ــب افزای ــد موج ــود، می توان ــته ش ــه کار بس ب
محيط هــای  اثربخشــی  و  جذابيــت  درگيــری، 
آموزشــی و یادگيــری شــود. ایــن اصــول بــا 
اصطالحــات متفــاوت در اکثــر نظریــات و الگوهــای 
از  و  می شــود  مشــاهده  آموزشــی  طراحــی 
پشــتوانه تحقيقاتــی برخــوردار اســت. بــرای مثــال 
معروفــی  آموزشــی  و  یادگيــری  نظریه پــردازان 
همچــون گانيــه، رایگلــوث، فــن مرینبوئــر، آزوبــل، 
دیجســترا، جوناســن، شــانک و کلــر بــا اصطالحــات 
گاه یکســان و گاه متفــاوت به گونــه ای از ایــن 

دانــش  ســازمان دهی  به منظــور  می توانــد  کــه 
جدیــد اســتفاده شــود، بازیابــی کننــد، ارتقــاء داده 

می شــود.

 اصــل ســه. نمایــش )بــه مــن نشــان بــده(: 
یادگيــری هنگامی کــه آمــوزش به جــای آنکــه 
دربــارة آن چيــزی کــه بایســتی یــاد گرفتــه شــود 
ــاء  ــذارد ارتق ــش بگ ــه نمای ــد، ب ــی را بگوی اطالعات

می شــود. داده 

  قضیــه فرعــی- ســازگاری نمایــش: یادگيری 
ــا هــدف یادگيــری ســازگار  ــش ب هنگامی کــه نمای
بــرای  غيرمثال هــا  و  مثال هــا  )الــف(  باشــد: 
مفاهيــم، )ب( نمایــش بــرای روش کارهــا، )پ( 
مصورســازی بــرای فرایندهــا و )ت( الگوســازی 

ــود. ــاء داده می ش ــار، ارتق ــرای رفت ب

ــده:  ــی یادگیرن ــی- راهنمای ــه فرع   قضی
یادگيرنــدگان  بــرای  هنگامی کــه  یادگيــری 
راهنمایــی مناســب یادگيرنــده شــامل برخــی 
)الــف(  شــود:  فراهــم  زیــر  راهنمایی هــای  از 
هدایــت  مربــوط  اطالعــات  بــه  یادگيرنــدگان 
بــرای  چندگانــه  بازنمایی هــای  )ب(  شــوند، 
نمایش هــا اســتفاده شــود یــا )پ( نمایش هــای 
ــاء  ــوند، ارتق ــه ش ــح مقایس ــور واض ــه به ط چندگان

می شــود. داده 

  قضیــه فرعــی- رســانه مناســب: یادگيــری 
مناســب  آموزشــی  نقــش  رســانه  هنگامی کــه 
می شــود  داده  ارتقــاء  می کنــد  ایفــا  را  خــود 
توجــه  بــرای  رســانه  چندگانــه  شــکل های  و 

یادگيرنــده مناســب نيســت.

اصــل چهــار. کاربــرد )بــه مــن اجــازه بــده(: 
ــته  ــدگان خواس ــه از یادگيرن ــری هنگامی ک یادگي
شــود تــا از دانــش یــا مهــارت جدیــد بــرای حــل 
مســئله و تکليــف اســتفاده کننــد ارتقــاء داده 

می شــود.

  قضیــه فرعــی- ســازگاری تمریــن: یادگيری 
هنگامی کــه کاربــرد )تمریــن( و پس آزمــون بــا 
ــازگار  ــده س ــر گرفته ش ــده و در نظ ــداف بيان ش اه
تمریــن  )الــف(  می شــود:  داده  ارتقــاء  باشــد 
ــا بازشناســی  ــاره چيــزی- بازیابــی ی اطالعــات درب
ــل و  ــی از- مح ــن بخش های ــات، )ب( تمری اطالع
نــام یــا توصيــف هــر بخــش، )پ( تمریــن انواعــی 
ــوع، )ت(  ــد از هــر ن از- شناســایی مثال هــای جدی
تمریــن چگونگــی- انجــام دادن روش کارهــا و 
اتفــاق می افتــد-  )ث( تمریــن چــه رویــدادی 
ــا  ــده ی ــد داده ش ــرایط فراین ــد ش ــی پيام پيش بين
پــی بــردن بــه شــرایط داده شــده غلــط یــک پيامــد 

ــره. غيرمنتظ

  قضیــه فرعــی- کاهــش تدریجــی راهنمایی 
هنگامی کــه  یادگيــری  مربی گــری:  و 
یادگيرنــدگان در فراینــد حــل مسئله شــان بــا 
بازخوردهــا و مربــی گرهــای مناســب شــامل 
تشــخيص خطــا و اصــالح و زمانــی کــه ایــن 
ــت و  ــود، هدای ــو می ش ــج مح ــری به تدری مربی گ

می شــود. داده  ارتقــاء  می شــوند  راهنمایــی 

  قضیــه فرعــی- مســائل متنــوع: یادگيــری 
ــا  ــود ت ــته ش ــدگان خواس ــه از یادگيرن هنگامی ک

اصــول یــاد کرده انــد کــه در مقالــه چــاپ شــده در 
ــی پشــتوانه های نظــری اصــول  ــال 2002 تمام س
ــی و  ــد بررس ــورت نظام من ــی به ص ــی آموزش مبنای

ــت. ــده اس آورده ش

مفاهیم مرتبط با یادگیری الکترونیکی و ضرورت تغییر رویکرد آموزشی
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استقبال از یادگیری الکترونیکی
    دکتر علیرضا صادقی

علمــی  هیئــت  عضــو 
گــروه مدیریــت و برنامــه 

ــی ــزی درس ری

ایــران  در  مــا  آنچــه 
یادگيــري  به عنــوان 

نيکــي  و لکتر ا
ــم  ــم کرده ای فه
از  متفــاوت 

دیگــر  کشــورهاي 
اســت. اول بایــد ببينــم چــه چيــزي را یادگيــري 
آن  حدودوثغــور  و  می گویيــم  الکترونيکــي 
ــل  ــه عل ــد ب ــر اســاس آن بای چيســت؟ ســپس ب
عــدم اســتقبال از ایــن حــوزه پرداخــت. امــروزه 
ــاي  ــتفاده از ابزاره ــه اس ــتيم ک ــاهد آن هس ش
همــراه در مســائل مالــي بســيار پيشــرفت کــرده 
ــان  ــري آن چن ــفانه در یادگي ــی متأس ــت ول اس
موفــق نبــوده و ایــن عــدم موفقيــت دالیلــي دارد.

ــه  ــده آن چنان ک ــث ش ــه باع ــي ک ــه علل  ازجمل
بایــد یادگيــري الکترونيکــي توســعه پيــدا نکنــد 
ــتاد  ــدن اس ــنت کالس و دی ــه س ــا ب ــاداري م وف
ــم  ــه از اول دیده ای ــه آنچ ــا ب ــاداري م ــت، وف اس
اســت، همــان استادشــاگردی. مــا فکــر می کنيــم 
ــن  ــم و بشــنویم و ای ــد نفــس اســتاد را ببيني بای
بــراي مــا هميشــه ارزشــمند بــوده و تصــور 
مــا ایــن اســت کامپيوتــر و دســتگاه از هــر 
ــا  ــه م ــن روح را ب ــد ای ــه باش ــي ک ــوع و جنس ن
نمی دهــد؛ لــذا هرزمانــی در مــورد آمــوزش 
الکترونيکــي صحبــت می کنيــم ایــن جایــگاه 
تنــزل پيــدا می کنــد. آنچــه در کشــورهاي دیگــر 
دیــده ام ایــن اســت کــه آن هــا از تکنولــوژی بــه 
ــال  ــراي مث ــد. ب ــتفاده کرده ان ــتاد اس ــراه اس هم
در تجربــه ای کــه در دانشــگاه UBC داشــتم 
تقریبــاً همــه کالس هــا بــه بهتریــن وســایل 
همــان  در  و  بودنــد  مجهــز  روز  تکنولــوژي 
ــر  ــگاه دیگ ــک دانش ــه در ی ــتادي ک ــه اس لحظ
ــي،  ــي، صوت ــاط ویدئوی ــا ارتب ــا کالس م ــت ب اس
نوشــتاري دارد و در جلســه کالس مــا به صــورت 
ــه  ــب خــود را ارائ ــس حاضــر و مطال ویدئوکنفران
ــري  ــم موضــوع یادگي ــم بگوی ــد. می خواه می ده
ــته ای اســت  ــک موضــوع ميان رش ــي ی الکترونيک
ــت  ــد، ازآن جه ــته ای بمان ــم ميان رش ــد ه و بای
ــتفاده  ــي اس ــر و یک ــوان صف ــا از آن به عن ــه م ک
نکنيــم و فکــر نکنيــم کــه همه چيــز بایــد 
یادگيــري الکترونيکــي باشــد، پــس اســتاد چــه 
ــد  ــتاد باش ــز اس ــه همه چي ــا این ک ــود؟ ی می ش
پــس نقــش ابزارهــا و تکنولــوژی چــه می شــود؟ 
مــا بایــد هــر دو بخــش را باهــم ببينــم و بگویيــم 
ــث  ــه باع ــري اســت ک ــک فرصــت یادگي ــن ی ای

تســهيل یادگيــري می شــود.



چکیده

نظام هــای تعليــم و تربيــت تحــت تاثيــر اثربخشــی 
ــر بهبــود  نظــام پشــتيبانی عملکــرد الکترونيکــی ب
اداری،  ســازمان های  در  کارکنــان  عملکــرد 
قابليت هــای  از  پزشــکی،  و  صنعتــی،  تجــاری، 
ــان در  ــرد معلم ــازی عملک ــرای بهس ــن روش ب ای
انجــام موثــر وظایــف آموزشــی اســتفاده کرده انــد. 
ــام  ــرد نظ ــدف بررســی کارب ــا ه ــر ب ــتار حاض نوش
بهســازی  در  الکترونيکــی  عملکــرد  پشــتيبانی 
ــاس،  ــن اس ــت. برای ــام گرف ــان انج ــرد معلم عملک
ــا چيســتی روش نظــام پشــتيبانی  ــن نوشــتار ب ای
ــرد  ــا کارب ــود، ب ــاز می ش ــی آغ ــرد الکترونيک عملک
ایــن روش در نظــام تعليــم و تربيــت ســایر نقــاط 
جهــان بــرای بهبــود عملکــرد معلمــان ادامــه 
می یابــد، و در نهایــت بــا ضــرورت توجــه بــه ایــن 
روش در نظــام تعليــم و تربيــت ایــران خاتمــه 

می یابــد.    

مقدمه

روش»نظــام  بــار  اوليــن  بــرای  گــری)1991( 
ــور  ــه منظ ــی« را ب ــرد الکترونيک ــتيبانی عملک پش
تســهيل و ارتقــای عملکــرد کارکنــان مطــرح کــرد. 
ــای  ــای کارآموزی ه ــل ضعف ه ــه دلي ــن روش ب ای
متــداول و مبتنــی بــر تکنولــوژی ســنتی)کارآموزی 
ــه  ــن، و...( ک ــک آنالی ــر، کم ــر کامپيوت ــی ب مبتن
ــی،  ــغلی واقع ــط ش ــا محي ــق ب ــدم تلفي ــامل ع ش
ــه  ــه دليــل فاصل عــدم تحقــق انتقــال یادگيــری ب
زمانــی بيــن یادگيــری در خــود محيــط کارآمــوزی 
و عملکــرد در محيــط شــغلی واقعــی، عدم تناســب 
ــدارک  ــدم ت ــان، ع ــخصی کارکن ــای ش ــا نيازه ب
ــان،  ــرای کارکن ــب ب ــی مناس ــای تمرین فرصت ه
ــای  ــل به ج ــات منفع ــال اطالع ــر انتق ــد ب و تأکي
ــان  ــوی متخصص ــد، از س ــرد( می باش ــد عملک تولي
کارآمــوزی و بهســازی منابــع انســانی در بســياری 
از موقعيت هــای شــغلی مــورد اســتفاده قــرار 

می گيــرد. 

شــده  ارائــه  ایــن  روش  از  زیــادی  تعاریــف 
اســت)گری،1991،2003؛ ریبولــد،1995،2000؛ 
تعریــف  امــا  نگویــن،2009(،  پــوالک،2005؛ 

ــا را  ــن معن ــران ای ــا در ای ــام اســت. م رســانه پي
ــراي  ــه ب ــت ک ــانه اس ــود رس ــي خ ــم، یعن نداری
ــما  ــای ش ــي کالس ه ــی آورد. وقت ــام م ــما پي ش
ــد  ــري باش ــي و یادگي ــوازم ارتباط ــه ل ــز ب مجه
ــون  ــد. چ ــام می ده ــما پي ــه ش ــانه ب ــود رس خ
مــا ایــن را نداریــم مقــداري ممانعــت هــم ایجــاد 

می شــود.
ــواد  ــي و س ــواد ارتباط ــتن س ــر نداش ــه دیگ نکت
اســت.  رایانــه ای  جنــس  از  تکنولوژیکــي 
ــزي را  ــي چي ــم و وقت ــا آن را نداری ــي از م خيل
ــراي  ــن تاریکــی ب ــک اســت و ای ــم تاری نمی داني
مــا ترســناک اســت. لــذا تصــور مــن ایــن اســت 
بخــش عمــده ای از دالیلــي کــه مــا از یادگيــري 
ــه  ــوط ب ــم مرب ــتقبال نمی کني ــي اس الکترونيک
ــه  ــم ک ــک کني ــد کم ــت و بای ــه اس ــن حيط ای

ــند. ــي برس ــوان کاف ــه ت ــاتيد ب اس
در  هنــوز  مــا  بسترهاســت،  دیگــر  مــورد 
تکنولــوژي  بــه  راهبردی مــان  سياســت های 
ــگاه کرده ایــم.  به عنــوان یــک غریبــه و نفــوذی ن
زمانــی کــه در ســطح کلــي ایــن نــگاه بــه 
تکنولــوژي وجــود دارد مشــخص اســت کــه 
ــه  ــه هم ــيم ک ــته باش ــار داش ــم انتظ نمی تواني
اســاتيد هــم اســتقبال کننــد. بــراي نمونــه اینجــا 
ــائلي  ــا مس ــایت YouTube ب ــه س ــراي ورود ب ب
دانشــگاه های  در  درحالی کــه  هســتم،  روبــرو 
ــت  ــگاه اس ــي از دانش ــایت بخش ــن س ــر ای دیگ
ــه  ــایت دارد ک ــن س ــمتي در ای ــگاه قس و دانش
ــرار  ــا ق ــا را در آنج ــا و مصاحبه ه ــه درس ه هم
ــراي اســتاد انگيــزه  می دهــد. ایــن خواه ناخــواه ب
ایجــاد می کنــد. ممکــن اســت چنــد بــاري 
ــن  ــم وارد ای ــرور او ه ــي به م ــد ول ــت کن مقاوم
فضــا می شــود و فيلم هــا و مــوارد مرتبــط خــود 
را در آنجــا قــرار می دهــد. هميــن عامــل مهمــي 
اســت کــه مــا در ایــران نمی توانيــم چنيــن 
کاري را انجــام دهيــم. البتــه ایــن را هــم بایــد در 
ــوژي زده باشــيم  ــد تکنول ــم کــه نبای نظــر بگيری
ــوژي باشــد.  ــد تکنول و فکــر کنيــم همه چيــز بای
همچنيــن نبایــد ســنت زده باشــيم و فکــر کنيــم 
ــام  ــتاد انج ــم و اس ــط معل ــد توس ــز بای همه چي
ــت.  ــت اس ــگاه نادرس ــن ن ــرم ای ــه نظ ــود. ب ش
ــتفاده  ــح اس ــر دو به صــورت صحي ــد از ه ــا بای م

ــم. کني
کارگاه هــای  وارد  را  اســاتيد  بایــد  دانشــگاه 
ــد  ــه نباش ــر این گون ــه اگ ــد چراک ــي کنن آموزش
ــر  ــرد. بهت ــورت نمی گي ــي ص ــش و کوشش جوش
ــه  ــراي نمون ــرد، ب اســت نهادســازی صــورت بگي
دانشــگاه اســاتيد را ملــزم کنــد کــه 30 واحــد از 
ــه دهنــد،  درس هــا را به صــورت الکترونيکــي ارائ
ــد  ــاق نيفت ــن اتف ــر ای ــا اگ ــد؛ ام ــاتيد می آین اس

ــود. ــد خواهــد ب ــن ســمت کن ــه ای حرکــت ب
اســاتيد عزیــز هــم ایــن نکتــه را مدنظــر داشــته 
باشــند کــه تکنولوژی هــای روز در تدریــس، 
یادگيــري، آموزش هــا و زندگــي مــا بســيار 
تســهيل گــر خواهنــد بــود. بایــد بــا ایــن 
و  نهراســيم  و  کنيــم  آشــتي  تکنولوژی هــای 
اســتفاده صحيــح را بياموزیــم، ایــن تکنولوژی هــا 
ــر  ــروز اجتناب ناپذی ــان ام ــي در جه ــراي زندگ ب

ــم. ــزي نداری ــت و راه گری اس

ميــان  در  نســبی  مقبوليــت  از  گــری)1991( 
متخصصــان ایــن حــوزه برخــوردار اســت. وی نظــام 
ــط  ــک محي ــی را ی ــرد الکترونيک ــتيبانی عملک پش
ــه از  ــد ک ــی می دان ــور تلفيق ــغلی کامپيوترمح ش
ــه  ــوری ب ــرادی و ف ــن انف ــی آنالی ــق دسترس طری
طيــف گســترده ای از مداخــالت از قبيــل تجــارب 
کارشناســانه،  توصيــه  و  راهنمایــی  یادگيــری، 
ــه  ــارت، و... ب ــنجش و نظ ــن، س ــتيبانی آنالی پش
کارکنــان کمــک می کنــد وظيفــه ی شــغلی خــود 
ــراد  ــایر اف ــوی س ــتيبانی از س ــل پش ــا حداق را ب
متخصصــان  دهند)گــری،1991،ص.11(.  انجــام 
ایــن حــوزه علی رغــم اختالف نظــر در بــاره مفهــوم 
نظــام پشــتيبانی عملکــرد الکترونيکــی در خصــوص 
اهــداف آن توافــق دارند)ریســر،2002(. هــدف 
اصلــی نظــام پشــتيبانی عملکــرد الکترونيکــی 
ایجــاد زمينــه شــغلی بــرای افــراد اســت تــا شــغل 
ــن  ــد بدی ــام دهن ــر انج ــه مؤثرت ــه گون ــود را ب خ
منظــور هــر آنچــه کارکنــان در حيــن انجــام شــغل 
ــان  ــازد. کارکن ــم می س ــد را فراه ــاز دارن ــه آن ني ب
"یــک  می تواننــد  نظــام  ایــن  از  اســتفاده  بــا 
ــر،  ــای کمت ــا خط ــر، ب ــان کوتاه ت ــغل را در زم ش
و بــا نتایــج بهتــر بــه انجــام رســانند")ميلر،1996، 
ــرد  ــتيبانی عملک ــام پش ــر نظ ــدف دیگ ص.1(. ه
ضــروری  پشــتيبانيهای  تــدارک  الکترونيکــی، 
بــرای کارکنــان مبتــدی اســت تــا عملکــرد آن هــا 
ــرای  ــود و ب ــرب ش ــان مج ــبيه کارکن ــتر ش بيش
دســتيابی بــه ایــن ســطح، یــا بــه کارآمــوزی نيــاز 
وجــود نــدارد یــا نيــاز انــدک وجــود دارد. کارکنــان 
ــه  ــد ب ــن نظــام می توانن ــا اســتفاده از ای ــدی ب مبت
دانــش و ابزارهایــی دســت یابنــد کــه آنــان را قــادر 
ــد.  ــل کنن ــرب عم ــان مج ــد کارکن ــازد همانن  س
نظــام پشــتيبانی عملکــرد الکترونيکــی نقــش یــک 
متخصــص را بــرای تکيه گاه ســازی افــراد در حــوزه 
ــد، و پشــتيبانی الزم را  ــا می کن شــغلی خــاص ایف
در لحظــه نيــاز آنــان فراهــم می ســازد تــا هماننــد 
افــراد باتجربــه شــغل موردنظــر را بــه انجــام 
ــه  ــا توجــه ب ــن ب رســانند)کاگيلتای،2006(. بنابرای
اهــداف نظــام پشــتيبانی عملکــرد الکترونيکــی؛ از 
طریــق تــدارک زمينــه شــغلی مبتنــی بــر کامپيوتر 
ــام  ــرای انج ــروری ب ــتيبانيهای ض ــدن پش و گنجان
ــوان عملکــرد کارکنــان را  ــر شــغل در آن می ت مؤث

ــاند. ــوب رس ــه ســطح مطل ب

ــاره اجــزاء و عناصــر نظــام  ــداف، در ب برخــالف اه
ــی  ــق کامل ــی تواف ــرد الکترونيک ــتيبانی عملک پش
بيــن صاحب نظــران وجــود نــدارد. بســياری از 
ــک  ــه ی ــد ک ــوزه معتقدن ــن ح ــران ای صاحب نظ
بایــد  الکترونيکــی  عملکــرد  پشــتيبانی  نظــام 
هشــت عنصــر ذیــل را داشــته باشــد)ریبولد،1995؛ 
مک گریــو،1995؛ گــری،1991؛ کاگيلتــای،2004(:

ــتيبانی  ــوای پش ــرن محت ــگاه اطالعاتی)مخ 1-  پای
ــوزی/  ــتيبانی کارآم ــهيالت پش ــرد(، 2- تس عملک
ــوزش  ــی از آم ــای کوتاه ــامل بریده ه یادگيری)ش
ــی و  ــم خصوص ــی، معل ــه تعامل ــر رایان ــی ب مبتن
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الکترونیکــی:  عملکــرد  پشــتیبانی  نظــام 
بهســازی  بــرای  راه حلــی 

در  معلمــان  عملکــرد 
ــف  ــر وظای ــام موث انج

آموزشــی

دکتر کیومرث تقی پور 
گروه علوم تربیتی 

دانشگاه تبریز
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نتایــج پژوهش هــای انجــام شــده در خصــوص 
ــرد  ــتيبانی عملک ــام پش ــک نظ ــوب ی ــر مطل عناص
همــه  بــودن  اثربخــش  و  مفيــد  الکترونيکــی، 
نيــز  را  مشــارکت کنندگان  دیــدگاه  از  عناصــر 
کرده اند)چانگ،2004؛کاگيلتــای،2006؛  تائيــد 

بارکــر، وان شــایک، و فاماکينــوا،2007(.

عملکــرد  پشــتیبانی  نظــام  کاربــرد 
تربیــت و  تعلیــم  در  الکترونیکــی 

ابتــدا  الکترونيکــی  نظــام پشــتيبانی عملکــرد 
پزشــکی  و  تجــاری  صنعتــی،  ســازمان های  در 
و در زمينه هــای پشــتيبانی کارکنــان فــروش، 
برنامه ریــزی  بيمــه،  خدمــات  خودروســازی، 
مراقبت هــای  و  بيمــاری  تشــخيص   مالــی، 
ــی،گودرام،  ــه شد)دورس ــگيرانه و... به کارگرفت پيش
و ســچون،1993؛ کــول، فيشــر، و ســالتمن، 1997؛ 
هوبــر، ليپينکــوت، مک ماهــون، و وایــت،1992؛ 
هانــا،  هاینــس،  هونــت،  گــری،2000،2003؛ 
انجــام شــده  پژوهش هــای  اســميت،1998(.  و 
در محيطهــای شــغلی فوق الذکــر بــر طراحــی 
الکترونيکــی  عملکــرد  پشــتيبانی  نظام هــای 
راه حل هــای  جایگزیــن  به عنــوان  اثربخــش 
ــراد  ــرد اف ــج عملک ــود نتای ــرای بهب ــوزی ب کارآم
واگــر،  و  می کنند)مــک کای  تأکيــد  و ســازمان 
وان شــایک  همــکاران،2007؛  و  بارکــر  2007؛ 
2008؛  کالیــن،  و  نگویــن  همــکاران،2007؛  و 
ــز  ــت ني ــم و تربي ــای تعلي ــن،2009(. نظامه نگوی
ــرد  ــتيبانی عملک ــرای پش ــد ب ــن  روش جدی از ای
ــد  ــتفاده کرده ان ــی اس ــف آموزش ــان در وظای معلم
تــا بــه مزایایــی از قبيــل بهبــود عملکــرد معلمــان، 
ارتقــای رضایــت آنــان، افزایــش ســرعت یادگيــری 
ــش  ــغل، و کاه ــام ش ــن انج ــان در حي ــع آن به موق
زمــان و هزینــه کارآمــوزی دســت یابند)جانــگ، ليو 

ــا شــغل موردنظــر اســت  شبيه ســازی در رابطــه ب
ــاز و  ــان ني ــت در زم ــد درس ــراد می توانن ــه اف ک
هنــگام انجــام شــغل بــه ایــن آموزش هــا دسترســی 
داشــته باشــند(، 3- کمــک آنالین)شــامل کمــک 
روش کاری و اطالعاتــی اســت کــه بــه زمينــه  
اســت،  شــده  داده  پيونــد  کاربــردی  برنامــه 
دریافــت  کــردن  کليــک  طریــق  از  معمــوالً  و 
تــدارک  4-مربيگری ها)شــامل  می شــود(، 
ــک  ــرای کم ــغل« ب ــام ش ــی انج اطالعات«چگونگ
ــع  ــر موان ــدن ب ــق آم ــور فائ ــان به منظ ــه کارکن ب
ــه در  ــور فعاالن ــه به ط ــد ک ــغل می باش ــام ش انج
ــرار داده می شــود. راهنماهــای  اختيــار کارکنــان ق
ــواع متــداول  اشــاره ای و عامل هــای هوشــمند از ان
ــن  ــوند(، 5- ویزارد)ای ــوب می ش ــری محس مربيگ
عنصــر به جــای ارائــه توصيــه، یــک مجموعــه ای از 
ــش انجــام  اعمــال را به طــور واقعــی در صفحه نمای
ــودکار  ــغل را خ ــام ش ــی انج ــه عبارت ــد ب می ده
می ســازد(، 6- راهنمــای متخصــص یــا نظــام 
ــی  ــرد الکترونيک ــتيبانی عملک ــاوره)نظام پش مش
ــتيبانيهای الزم  ــا، پش ــاور و راهنم ــش مش در نق
عيب یابــی،  تشــخيص،  مســئله،  حــل  بــرای 

و  دشــوار  تکاليــف  مــورد  در  تصميم گيــری  و 
ــد و  ــرار می ده ــرد ق ــار ف ــول را در اختي غيرمعم
توصيه هــای برگرفتــه از اســتدالل های مبتنــی 
مســئله گشــایی  بــرای  را  مشــابه  مــوارد  بــر 
ــا  ــازد(، 7- ابزاره ــم می س ــرد فراه ــگام عملک هن
کــه  توليدی)برنامه هایی انــد  نرم افزارهــای  و 
ــه کار  ــاص ب ــف خ ــام تکالي ــرای انج ــان ب کارکن
شــامل  می تواننــد  برنامه هــا  ایــن  می برنــد. 
ــاب  ــردی کت ــای کارب ــات، برنامه ه ــگر کلم پردازش
ــای  ــی، صفحه ه ــر یادداشــت الکترونيک ــره، دفت نم
گســترده، بســته های تحليــل آمــاری، و حتــی 
برنامه هــای کاربــردی ایميــل و جســتجوگرهای وب  
ــد.  ــر یافته ان ــر تغيي ــرای کار موردنظ ــه ب ــند ک باش
ــرای  ــوالً ب ــای الکترونيکــی معم ــان از ابزاره کارکن
انجــام کارهــای موردنظــر اســتفاده می کننــد(، 
ــا  ــان را ب ــر، کارکن ــن عنص ــر) ای ــط کارب و 8- راب
ابزارهایــی بــرای دسترســی بــه اطالعــات، دریافــت 
آســان توصيه هــا، حرکــت و گــذر راحــت در ميــان 
ــز  ــام مجه ــق نظ ــت از طری ــام، و هدای ــر نظ عناص

می ســازد(. 

از  کاملــی  تصویــر  ارائــه  بــا  ماریــون)2000( 
نظام هــای پشــتيبانی عملکــرد الکترونيکــی در 
ســه بخــش اجــزاء توضيحــی/ تفســيری، توصيه ای/ 
ــر  ــی، اکث ــرد تعامل ــتيبانی عملک ــی، و پش راهنمای
عملکــرد  پشــتيبانی  نظــام  فوق الذکــر  اجــزاء 
ــرار می دهد)شــکل  ــد ق ــورد تأکي الکترونيکــی را م

 .)1

ــت نظــام  ــوان گف ــا بحــث اجــزاء می ت در رابطــه ب
پشــتيبانی عملکــرد الکترونيکــی بایســتی تــا حــد 
ــا  ــد ت ــته باش ــر را داش ــزاء فوق الذک ــرورت اج ض
بتواننــد پشــتيبانی عملکــرد بــرای افراد،گروه هــای 
فراهــم می ســازد.  را  یــا کل ســازمان   و  کاری، 

ــای پشــتيبانی  ــو،2004(. نظامه و چــان،2005؛ لي
در  شــده  به کاربــرده  الکترونيکــی  عملکــرد 
ــای  ــول فعاليت ه ــت ح ــم و تربي ــای تعلي محيط ه
معلمــان، یادگيرنــدگان، و مدیــران طراحــی و 
ــوان  ــه می ت ــه از آن جمل ــده اند، ک ــعه داده ش توس
ــت  ــه، پس ــراح مطالع ــم، ط ــزار معل ــته اب ــه بس ب
کارآمــوزی معلــم، پشــتيبانی جلســه الکترونيکــی، 
کرد)بــروش،  اشــاره  بی ســيم  آزمایشــگاه  و 
ناپزیــک و هوبارد،1993؛رینگ،1994؛کوليــس و 
ورویجــس،1995؛ ویــات،1996(. به طــور کلــی، 
ــی  ــرد الکترونيک ــتيبانی عملک ــام پش ــرد نظ کارب
در محيط هــای تعليــم و تربيــت معلمــان را در 
مســؤوليت های مدیریتــی و آموزشــی توانمنــد 
می ســازد و آنــان را بــا فرصت هــای کارآمــوزی 
می ســازد.  مجهــز  شــغل  انجــام  حيــن  در 
را  کارآمــوزی  می تواننــد  آنــان  به طوری کــه 
در زمينه)بافــت( تدریس شــان دریافــت کننــد 
و نيــازی ندارنــد کــه کالس هایشــان و محيــط 
مهارت هــای  بهبــود  منظــور  بــه  را  مــدارس 
حرفه ای شــان تــرک نماینــد. نظــام پشــتيبانی 
عملکــرد الکترونيکــی همچنيــن به معلمــان همانند 
ــاره  ــه دانش شــان در ب ــران اجــازه می دهــد ک مدی
فعاليت هــای تدریــس و یادگيــری را بــا ســایر 
همــکاران خــود تبــادل کننــد. به عنوان مثــال، 
ــم" و  ــزار معل ــته اب ــای "بس ــان در محيط ه معلم
"آزمایشــگاه بی ســيم" قادرنــد تــا بــا یادگيرنــدگان 
تعامــل برقــرار کننــد، و مشاهداتشــان در بــاره هــر 
یادگيرنــده را بــه منظــور توليــد گــزارش پيشــرفت 
ــد. در  ــازمان دهی کنن ــع آوری و س ــی جم تحصيل
طــرف دیگــر، یادگيرنــدگان نظــام پشــتيبانی 
عملکــرد الکترونيکــی را عمدتــاً بــه منظــور تکميــل 
ــرادی  ــورت انف ــه به ص ــف مدرس ــا و تکالي پروژه ه

ــد. ــه کار می برن ــه ب ــا همياران ی
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ــی  ــه ایده های ــم، ارائ ــت معل ــه تربي ــن برنام چندی
ــت  ــوارد کي ــتفاده از م ــی اس ــوص چگونگ در خص
ــه ســؤاالت  در تدریــس، و پاســخ های داده شــده ب

مرتبــط را فراهــم می ســازد. 

-  تلفيــق تکنولوژی هــای جدیــد در روش هــای 
پــروژه  یــک  به عنــوان  پــرورش  و  آمــوزش 
ــووا  ــگاه آی ــان در دانش ــرد معلم ــتيبانی عملک پش
شــمالی و بــا مشــارکت پنــج برنامــه تربيــت 
ــق  ــد و از طری ــعه داده ش ــی و توس ــم طراح معل
ــه تســهيلگر  ــه مثاب ــوژی ب ــی تکنول الگــوی مفهوم
ــان و  ــت گردید)کااله ــز هدای ــوزش ني ــت آم کيفي
ســویتز،2001(. هــدف اصلــی ایــن پــروژه، کمــک 
ــش و  ــود دان ــم در بهب ــه برنامه هــای تربيــت معل ب
ــوژی در کالس  ــق تکنول ــان در تلفي ــارت معلم مه
ــی؛  ــر اصل ــج عنص ــروژه از پن ــن پ ــت. ای ــوده اس ب
مــوارد ویدیویــی، ســاختن مطالعــه مــوردی، الگوی 
مفهومــی تکنولــوژی بــه مثابــه تســهيلگر کيفيــت 
آمــوزش و پــرورش، آمــوزش و پــرورش چنــد 
ــوارد  ــود. م ــه ب ــکيل یافت ــک تش ــی، و کم فرهنگ
ویدیویــی محتــوای اصلــی پــروژه را شــکل مــی داد. 
ایــن مــوارد، همــه مــوارد تلفيــق تکنولــوژی 
را در  پایــه  در موقعيت هــای واقعــی کالس 12 
برداشــت. هــر مــورد حــاوی طــرح درس مفصــل، 
و نــه کليــپ ویدیویــی تــوأم بــا روایــت، و ســؤاالت 
مرتبــط و پاســخ های آن هــا بــود. ســاختن مطالعــه 
ــه  ــود ک ــن ب ــری آنالی ــزار یادگي ــک اب ــوردی ی م
کليپ هــای  می توانســتند  معلمــان  دانشــجو- 
ویدیویــی ایــن پــروژه را مــورد اســتفاده قــرار 
ــرای  ــان را ب ــوردی خودش ــه م ــا مطالع ــد ت دهن
تســهيل یادگيــری تلفيــق تکنولــوژی بســازند. ایــن 
ــاره چگونگــی  ــه- گام در ب ــزار، راهنمــای گام- ب اب
ــم  ــی را فراه ــوردی چاپ ــه م ــک مطالع ــاد ی ایج
بــه  تکنولــوژی  مفهومــی  الگــوی  می ســاخت. 
ــت  ــامل هف ــوزش ش ــت آم ــهيلگر کيفي ــه تس مثاب
بعــد اصلــی بــود کــه نــه تنهــا به عنــوان چارچــوب 
مفهومــی بــرای ایجــاد و ارائه مــوارد ویدیویــی بلکه 
به عنــوان مــالک جســتجوی مــوارد ویدیویــی نيــز 
ــرورش چندفرهنگــی  ــوزش و پ ــرد. آم عمــل می ک

و  اطالعــات 
الزم  راهنمایــی 
خصــوص  در 
ی  جنبه هــا
قبيــل  از  متنوعــی 
ی  خص ها شــا
چنــد فرهنگــی در 
مطالعــه  مــدارس، 
ــی  ــای فرهنگ گروه ه
و  اخالقــی،  و 
برنامــه  مالحظــات 
فراهــم  را  درســی 
می ســاخت. عنصــر 
ــای  کمــک آموزش ه
را  الزم  تخصصــی 
اســتفاده  بــاره  در 
در  پــروژه  ایــن  از 
ارائــه  درس  کالس 

. د می کــر

در  معلمــان  عملکــرد  پشــتيبانی  پــروژه    -

نشریه داخلی دانشگاه فرهنگیان
شماره دوم
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برنامه هــای ســنتی توســعه حرفــه ای معلمــان 
ــا  ــا و دوره ه ــارت از کارگاه ه ــش و مه اکتســاب دان
ــا  ــن برنامه ه ــد. ای ــرار می دهن ــد ق ــورد تأکي را م
ــاال اشــاره  ــی خود)کــه در ب ــه دليــل نقایــص ذات ب
بــرای  موردنيــاز  پشــتيبانی  تــدارک  در  شــد( 
معلمــان جهــت کاربســت در محيــط کالس واقعــی 
به طــور موفقيت آميــز عمــل نمی کننــد. بدیــن 
دليــل، نظــام پشــتيبانی عملکــرد الکترونيکــی 
ــی از  ــور و یک ــزاری عملکردمح ــک اب ــوان ی به عن
روش هــای جایگزیــن توســعه حرفــه ای ســنتی 
اصلــی  فعاليت هــای  اکثــر  پشــتيبانی  بــرای 
معلمــان از قبيــل فعاليت هــای آمــوزش و تدریــس، 
طراحــی آموزشــی، توســعه برنامــه درســی و طــرح 
درس مــورد اســتفاده قــرار گرفــت. تجــارب زیــادی 
از ســوی متخصصــان ایــن حــوزه در ایــن خصــوص 
ارائــه شــده اســت. برایــن اســاس بــه معرفــی چنــد 
ــای  ــا فعاليت ه ــن تجــارب در رابطــه ب ــه  از ای نمون
ــود  ــه می ش ــس پرداخت ــوزش و تدری ــی آم عموم
تــا اطالعاتــی در خصــوص چگونگــی طراحــی ایــن 
ــش  ــوآوری دان ــای ن ــود. پروژه ه ــم ش روش فراه
ــق  ــرورش، تلفي ــوزش و پ ــوژی در آم ــرای تکنول ب
ــوزش و  ــای آم ــد در روش ه ــای جدی تکنولوژی ه
ــان در  ــرد معلم ــتيبانی عملک ــروژه پش ــرورش، پ پ
ــاوره  ــه مش ــده ب ــت ش ــرد هدای ــدارس، و رویک م
فعاليت هــا  دســته  ایــن  از  آمــوزش  طراحــی 

می باشــند.

ــوزش و  ــوژی در آم ــرای تکنول ــش ب ــوآوری دان -  ن
پــرورش یــک پــروژه پشــتيبانی عملکــرد معلمــان 
ــه  ــت برنام ــه هش ــت ک ــوری اس ــگاه ميس در دانش
تربيــت معلــم در توســعه آن مشــارکت فعــال 
داشــتند. مأموریــت اصلــی آن، ســاختن یــک 
انجمــن تمریــن از طریــق پایــگاه دانــش بــود 
تــا یادگيــری از طریــق داســتان گویی، تبــادل 
ــائل  ــل مس ــد، و ح ــش جدی ــاد دان ــداوم و ایج م
ــه  ــدارس 12 پای ــان م ــه در مي ــورت همياران به ص
و برنامه هــای تربيــت معلــم را محقــق ســازد. 
ــار  ــامل چه ــرد ش ــتيبانی عملک ــط پش ــن محي ای
عنصــر اصلــی؛ معرفــی، مــوارد تلفيــق تکنولــوژی، 
محيــط یادگيــری بــا تلفيــق تکنولــوژی، و صفحــه 
ــان  ــط معلم ــده توس ــيده ش ــرر پرس ــؤاالت مک س
ــداف  ــاره اه ــی در ب ــی اطالعات ــش معرف ــود. بخ ب
پــروژه، افــراد درگيــر در پــروژه، و لينک هــای 
ــه  ــوژی ارائ ــق تکنول ــع تلفي ــایر مناب ــرای س وب ب
می کنــد. مــوارد تلفيــق تکنولــوژی، محتــوای 
اصلــی پــروژه را شــکل می دهــد. هــر مــورد 
متــن محــور دارای دو بخــش خالصــه مــورد و کل 
ــق  ــی تلفي ــارب عمل ــورد تج ــر م ــود. ه ــتان ب داس
تکنولــوژی یــک متخصــص را شــرح مــی داد. 
محيــط یادگيــری بــا تلفيــق تکنولــوژی؛ اطالعــات 
ــل  ــات از قبي ــا موضوع ــط ب ــای مرتب و راهنمایيه
پــرورش  و  آمــوزش  تکنولــوژی  اســتانداردهای 
ملــی، انتخــاب رســانه، طراحــی درس، ســنجش، و 
ــن  ایجــاد واحــد تدریــس را فراهــم می ســاخت. ای
عنصــر به عنــوان چارچــوب تربيتــی پشــتيبان 
ــق  ــان در تلفي ــی معلم ــای آموزش ــرای فعاليت ه ب
تکنولــوژی در آمــوزش کالس شــان عمــل می کنــد. 
ــان؛  ــده معلم ــيده ش ــرر پرس ــؤاالت مک ــه س صفح
توصيفــی از فعاليت هــای آموزشــی اجــرا شــده در 

مــدارس. آمــوزش و پــرورش ایالــت فلوریــدا از 
نظــام پشــتيبانی عملکــرد الکترونيکــی بــرای 
ــا  ــوم ب ــوزش عل ــان در آم ــه ای معلم ــعه حرف توس
الگوهــای سيســتمی اســتفاده کــرد و معلمــان 
را به جــای کارآمــوزی متــداول بــا ایــن روش 
پشــتيبانی کرد)تایلــور و جانــت،1998(. بــر اســاس 
چارچــوب مفهومــی نظــام پشــتيبانی عملکــرد 
الکترونيکــی کــه شــامل یادگيــری بــا انجــام دادن 
ــور  ــه منظ ــت، ب ــغل اس ــر ش ــام مؤث ــود انج و بهب
راهنمایــی معلمــان در فراینــد طراحــی آموزشــی، 
ــوی  ــار الگ ــاس چه ــر اس ــی درس ب ــه طراح زمين
آموزشــی ایجــاد شــده اســت. ایــن طراحــی درس 
شــامل اطالعــات، ابزارهــا، و متدولــوژی بــرای 
طراحــی آموزشــی بــود کــه معلمــان می توانســتند 
فرم هــای  بــه  مســتقيم  به طــور  را  اطالعــات 
وارد  کننــد.  وب  صفحــات  در  شــده  فراهــم 
همچنيــن منابــع اطالعاتــی الیه بنــدی شــده بــود 
ــور  ــات را به ط ــد اطالع ــان بتوانن ــه معلم ــا اینک ت
ــد.  ــت کنن ــوراً دریاف ــاز و ف ــه ني ــق در لحظ عمي
منابــع پشــتيبانی از قبيــل واحدهــای الگــو، پایــگاه 
ــه 400  ــای وب ب ــت، لينک ه ــن فعالي داده بهتری
وب ســایت، لينک هــا بــه اســتانداردهای ایالــت 
ــری  ــی، و مربيگ ــای خصوص ــدا، و آموزش ه فلوری
ــتيبانی  ــت پش ــی درس جه ــط طراح ــز در راب ني
ــان  ــا آن ــود ت ــده ب ــده ش ــان گنجان ــرد معلم عملک
طراحــی درس را بــا بهره گيــری از ایــن منابــع 
ــت  ــتند پرین ــت می توانس ــد. در نهای ــل کنن تکمي
طــرح درس تکميــل شــده را بــه دســت آورنــد، و 
ــراد  ــه ســایر اف ــق پســت الکترونيکــی ب ــا از طری ی

ــد. ــال کنن ارس

ــی  ــاوره طراح ــه مش ــده ب ــت ش ــرد هدای - رویک
آمــوزش: نظــام مشــاوره بــرای پشــتيبانی طراحــی 
ــروژه  ــی از پ ــوان بخش ــه به عن ــت ک ــی اس آموزش
مشــاور طراحــی آمــوزش پيشــرفته در آزمایشــگاه 
و  است)اســپکتور  یافتــه  توســعه  آمســترانگ 
همــکاران،1993(. ایــن نظــام مشــاوره به طــور 
کامــل مــوارد مربــوط زیــادی را بــرای کمــک 
بــه معلمــان کم تجربــه در طراحــی آموزشــی 

شکل- صفحه نمایش پشتيبانی عملکرد برای مرحله ارائه مواد 
در الگوی گانيه



ضرورت توجه به عناصرعاطفی در طراحی 
آموزش های الکترونیکی

طالب زندی         

دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی 
و مدرس دانشگاه فرهنگيان 

در یــک قــرن اخيــر پژوهشــگران زیــادی 
بررســی  مــورد  را  یادگيــری  حيطه هــای 
در  را  یادگيــری  از  ســطوحی  و  داده  قــرار 
ــه  ــد. حيط ــایی کرده ان ــی شناس ــه عاطف حيط
هيجــان،  انگيــزش،  دربرگيرنــده  عاطفــی 
ــت؛  ــار اس ــق و رفت ــا، عالی ــا، نگرش ه ارزش ه
بنابرایــن یــک سيســتم حمایتــی عاطفــی 
ــور را  ــناختی مذک ــل روان ش ــت عوام الزم اس
ــرار  ــه ق ــدگان موردتوج ــا یادگيرن ــه ب در رابط
دهــد )بــرد و همــکاران، 2007(. از طــرف 
ــی  ــناختی و عاطف ــاد ش ــتگی ابع ــر، وابس دیگ
درحالی کــه  اســت،  غيرقابل انــکار  واقعيتــی 
حمایت هــای شــناختی یادگيرنــدگان را بــه 
مدل هــای  ســاختن  بــرای  شــدن  درگيــر 
ــل  ــد، عوام ــت می کنن ــی دار هدای ــی معن ذهن
را  نگرش هــا  و  انگيــزش  عالیــق،  عاطفــی 
مداخــالت  بنابرایــن  می دهــد؛  افزایــش 
شــناختی و عاطفــی یکدیگــر را تکميــل کــرده 
و در ارتبــاط بــا هــم تأثيــر مضاعفــی بــر 
یادگيــری دارنــد )هــوک و لودویگــس، 2009(.

ــل در  ــج حاص ــادی نتای ــطح بني ــک س  در ی
علــم  و  روانشناســی  عصب شــناختی،  علــم 
شــناخت، عاطفــه را به عنــوان بُعــدی کــه 
انجــام  و  تفکــر  بــا  پيچيــده ای  به صــورت 
ــی حافظــه،  ــه بازیاب ــم ازجمل ــای مه عملکرده
ــورده  ــد خ ــت و ... پيون ــری، خالقي تصميم گي
یافته هــا  ایــن  می کنــد.  عرضــه  اســت، 
مغــز  ادراک  در  را  جدیــدی  پيشــرفت های 
ــتم  ــک سيس ــوان ی ــراً به عن ــه منحص ــان ن انس
ــوان  ــردازش اطالعــات شــناختی، بلکــه به عن پ
ــی و  ــای عاطف ــه در آن کارکرده ــتمی ک سيس
شــناختی به صورتــی ناگسســتنی باهــم پيونــد 
ــکارد و  ــت )پي ــده اس ــب ش ــد، موج خورده ان
همــکاران، 2004، کلــور و هانتســينگر، 2007(.

به عنــوان  را  عاطفــی  یادگيــری  کرنــی 
ــت  ــای مثب ــازی نگرش ه ــی س ــش درون افزای
ــف  ــری تعری ــواد یادگي ــوا و م ــه ســمت محت ب
می کنــد و می گویــد عوامــل عاطفــی انگيــزش 
ــرده و باعــث یادگيــری  ــاال ب ــدگان را ب یادگيرن
بيشــتری می شــود زیــرا آن هــا را بــه درگيــری 
در رفتارهــای مرتبــط بــا فعاليــت مربوطــه 
همچنيــن،   .)1994( می کنــد  ترغيــب 
پژوهش هــای روانشناســی نشــان داده کــه 
ارتبــاط قــوی ای بيــن حــاالت عاطفــی و فرایند 
یادگيــری وجــود دارد )پورایســکا و همــکاران، 

2008؛ بالنچــارد و همــکاران، 2009(.
ــده  ــه یادگيرن ــد توج ــی می توانن ــر عاطف عناص

ــه  ــه ارائ ــی گاني ــع آموزش ــوی وقای ــاس الگ ــر اس ب
نظــام  طراحــی  در  گانيــه   .)2 می کند)شــکل 
مشــارکت داشــت و چندیــن مــورد اوليــه بــا نظارت 
وی طراحــی و در نظــام گنجانــده شــد. ایــن نظــام 
ــاًل  ــای کام ــا مثال ه ــی داد ت ــازه م ــان اج ــه معلم ب
ــری از  ــا بهره گي ــد و ب ــاهده کنن ــده را مش حل ش
ــه را  ــوی گاني ــاس الگ ــر اس ــرح درس ب ــا ط آن ه
ــوارد  ــا و م ــزودن مثال ه ــکان اف ــد. ام ــن کنن تدوی

ــت.  ــود داش ــز وج ــام ني ــن نظ ــی در ای اضاف

دو پــروژه پایانــی نــوع خاصــی از نظــام پشــتيبانی 
عملکــرد الکترونيکــی  می باشــد کــه پشــتيبانی 
ــرد  ــرای تســهيل عملک ــغل را ب ــن ش ــوری و حي ف
فراهــم  آموزشــی  طراحــی  محصــول  توســعه 
می ســازد. ایــن ابزارهــا معمــوالً حــاوی چهــار نــوع 
ــات از  ــف( پشــتيبانی اطالع پشــتيبانی اساســی؛ ال
ــد،  ــع مفي ــا و مناب ــگاه داده ه ــدارک پای ــق ت طری
تــدارک  طریــق  از  عملکــردی  پشــتيبانی  ب( 
ــاص، ج(  ــف خ ــام تکالي ــرای انج ــی ب رهنمود های
ــی از تکليــف از طریــق  ــا جزئ خودکارســازی کل ی
ــا، و  ــازی، و ویزارده ــای خودکارس ــدارک ابزاره ت
ــری  ــواد یادگي ــدارک م ــق ت ــوزی از طری د( کارآم
فــوری بــرای کمــک بــه طراحــان در انجــام 
در  معلمــان  تــا  می باشــند  آمــوزش،  طراحــی 
نقــش طــراح آموزشــی انجــام طراحــی آموزشــی را 
ــه  ــن ب ــان ممک ــریع ترین زم ــر و در س ــور مؤث به ط

را بــه ســمت مــواد یادگيــری بااهميــت هدایــت 
کــرده و آن هــا را ترغيــب کنــد تــا فهــم بهتری 
را از ایــن مــواد کســب کننــد. لــذا تلفيــق ایــن 
ــری  ــناختی بهت ــردازش ش ــد پ ــر می توان عناص
ــن  ــه ای ــد ک ــاد کن ــری ایج ــول یادگي را در ط
مســئله منجــر بــه نتایــج یادگيــری اثربخش تــر 
می شــود )مایــر و اســترال، 2014(. نورمــن 
تجــارب  کــه  می ســازد  خاطرنشــان  نيــز 
ــتفاده از  ــه اس ــران را ب ــت، کارب ــی مثب عاطف
محصــوالت و خدمــات ترغيــب می کنــد و 
احســاس توانمنــدی و خــود پنــداره بيشــتری 
 .)2004 )نورمــن،  می دهــد  آن هــا  بــه  را 
ــراد را  ــن اف ــد ذه ــارب می توان ــوع تج ــن ن ای
در مقابــل پدیده هــای جدیــد انعطاف پذیــر 
ســاخته و آن را در رابطــه بــا مســائل مختلــف 
بيشــتر گســترش دهــد. چنيــن تجاربــی حــل 
ــه  ــا ک ــی آنج ــرده و حت ــهيل ک ــئله را تس مس
ــکل  ــده و مش ــم، پيچي ــر مه ــت موردنظ فعالي
ــن  ــاء می بخشــد بنابرای باشــد، عملکــرد را ارتق
افــراد را قــادر می ســازد تــا دربــاره دامنــه 
ــد  ــری بپردازن ــه یادگي وســيع تری از مســائل ب
)فردرکيســون، 2002؛ لســن و ریــوی، 2005(.

ــت  ــم اهمي ــه علی رغ ــت ک ــی اس ــن در حال ای
عوامــل عاطفــی، در بســياری از نظام هــای 
نادیــده  اساســی  پارامتــر  ایــن  آموزشــی 
یــا کمتــر موردتوجــه قــرار  گرفته شــده و 
نظام هــا  این گونــه  در  ازایــن رو  می گيــرد، 
به وســيله  یادگيــری  مهــم  فرایندهــای 
کــه  می شــوند  پشــتيبانی  روش هایــی 
توانایی هــای  و  قابليت هــا  بــر  بيشــتر 
اســت.  متمرکــز  یادگيرنــدگان  شــناختی 
ــی  ــد و تعال ــتر رش ــا بيش ــن نظام ه ــع ای درواق
ــی  ــل عاطف ــه عوام ــه ب ــدون توج ــود را ب خ
یادگيرنــدگان و فقــط بــا تکيــه بــر پارامترهــای 

ســبک های  قبيــل  از  آن هــا  شــناختی 
یادگيــری، تفکــر، حــل مســئله و ... بنيــان 
همــکاران،  و  تيــدس  )لئــون  می گذارنــد 
2008(. در ایــن رابطــه، هوانــگ و یانــگ هم به 
ــد  ــان می کنن ــرمن خاطرنش ــر و ش ــل از کل نق
کــه بســياری از دوره هــای آموزشــی فقــط بــر 
حيطــه شــناختی تأکيــد داشــته و نگرش هــای 
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بــا  رابطــه  در  شــده  انجــام  پژوهش هــای 
کاربســت نظــام پشــتيبانی عملکــرد الکترونيکــی 
در محيــط تعليــم و تربيــت بــرای بهبــود عملکرد 
اثربخشــی  از  آموزشــی  وظایــف  در  معلمــان 
ایــن روش حکایــت دارنــد. به طوری کــه ایــن 
روش عملکــرد معلمــان را در مدیریــت کالس 
ــوزش)الو و  ــيابی آم ــگ،1998(، ارزش درس)هان
ــس و  ــی آموزش)کولي ــکاران،1995(، طراح هم
ــک و  ــارک، بای ــد،2000؛ پ رویجــس،1995؛ وایل
ــگ،  ــان،2005؛ وان ــو و چ ــگ، لي ان،2002؛ جان
نيویــن، و آکــر،2007؛ هانــگ و همــکاران،2007؛ 
تدریس)موســوبی،2013(،  هامفيــل،1996(، 
و  کالس)کالوتــا  در  تکنولــوژی  تلفيــق  و 
ــود بخشــيده  ــگ،2013؛ ميشــل،2015( بهب هان
اســت. بــا توجــه بــه اثربخشــی ایــن روش 
کارآمــوزی  دوره هــای  جایگزیــن  به عنــوان 
نقــاط  ســایر  در  انجــام شــده  مطالعــات  در 
ــی  ــدم اثربخش ــز و ع ــی ناچي ــان، و اثربخش جه
دوره هــای کارآمــوزی در نظــام تعليــم و تربيــت 
ایران)طریقــی طاهر،1378؛ حســين پــور،1382؛ 
ــژوه،1382؛ صمــدی،1387؛ اورنگــی و  ــش پ دان
همــکاران،1390(، بــه طراحــان و برنامــه ریــزان 
ــت  ــم و تربي ــام تعلي ــوزی نظ ــای کارآم دوره ه
ــرای  ایــران توصيــه می شــود کــه از ایــن روش ب
ــان اســتفاده  ــه ای معلم بهســازی و توســعه حرف
ــه  ــا آمادگــی کامــل ب ــان بتواننــد ب ــا آن کننــد ت

ضرورت توجه به عناصرعاطفی در طراحی آموزش های الکترونیکی



ــه در  ــورت گرفت ــای ص ــياری از پژوهش ه بس
ــای  ــر جنبه ه ــی ب ــری الکترونيک ــوزه یادگي ح
بوده انــد  متمرکــز  نرم افــزاری  و  فنــی 
می گویــد کــه هرچنــد چگونگــی تعامــل افــراد 
ــه  ــردن ب ــی ب ــا پ ــت ام ــم اس ــا مه ــا رابط ه ب
علت هــای ذهنــی پشــت ســر مســائل مربــوط 
ــا  ــه و انگيزه ه ــدم عالق ــی، ع ــت تحصيل ــه اف ب
اســت؛  برخــوردار  حياتی تــری  اهميــت  از 
ــا عواطــف  ــا ب ــن علت ه ــن بخشــی از ای بنابرای
در ارتبــاط اســت و الزم اســت بــر مبنــای 
انســان  انگيزشــی  و  عاطفــی  فرایندهــای 
ــد )اورگان،  ــرار گيرن ــی ق ــرح و بررس ــورد ش م
ــدون  ــه ب ــد ک ــان می کن ــم بي ــر ه 2003(. کل
ــدی  ــيار ج ــی بس ــای انگيزش ــک چالش ه ش
ــای از راه دور و  ــدگان دوره ه ــن یادگيرن در بي
الکترونيکــی وجــود دارد. نــرخ افــت تحصيلــی 
ــانه ای  ــوان نش ــی به عن ــد به تنهای ــود می توان خ
ــرد.  ــرار گي ــه ق ــی موردتوج ــائل انگيزش از مس
ــب  ــدگان اغل ــرات یادگيرن ــه نظ ــن رابط در ای
ــاس  ــدان احس ــان، فق ــزوای آن ــر احســاس ان ب
ــاره  ــان دراین ب ــد آن ــداوم و تردی ــرفت م پيش
کــه آیــا قــادر بــه اتمــام دوره هســتند، متمرکز 

می باشــد )کلــر، 1999(
همچنيــن توجــه بســيار انــدک بــه آن چيــزی 
ــود،  ــده می ش ــی نامي ــری عاطف ــه کاربردپذی ک
الکترونيکــی،  آموزش هــای  در  مخصوصــاً 
اهميــت روزافزونــی را در حــوزه پژوهشــی 
ــرده اســت  ــدا ک ــری پي ــه کاربردپذی ــوط ب مرب
)پيــکارد و کليــن، 2001؛ نورمــن، 2004(. در 
کاربردپذیــری عاطفــی، طراحــان توجــه خــود 
را بــه ایــن مســئله کــه چگونــه کاربــران رابــط 
می دارنــد.  معطــوف  می پســندند،  را  کاربــر 
ایــن یــک پارادایــم جدیــد و مهــم اســت، 
ــوای  ــته ای را در ق ــش برجس ــف نق ــرا عواط زی
ذهنــی و شــيوه اندیشــه افــراد ایفــا می کننــد. 
در محيط هــای الکترونيکــی، تجربــه مثبــت 
پــاداش  مهم تریــن  سيســتم  از  اســتفاده 
تجربــه ای  چنيــن  می آیــد.  به حســاب 
انگيزه هــای الزم را بــه کاربــران جهــت بــه 
اجــرا در آوردن و دنبــال کــردن نيازهایشــان در 
ــری خــاص می دهــد )ژوتينــن  آن زمينــه کارب
و ســاریلوما، 2010(. همچنيــن پژوهش هــا 
ــی  ــت و منف ــه عواطــف مثب ــد ک نشــان داده ان
ــناختی  ــرات ش ــناختی تغيي ــای روان ش پایه ه
و رفتــاری درزمينــٔه یادگيــری الکترونيکــی 
هســتند و سمت وســوی رفتارهــای یادگيرنــده 
عــدم  بنابرایــن  می کننــد؛  پيش بينــی  را 
انگيزشــی  و  عاطفــی  عوامــل  بــه  توجــه 
ــی  ــت تحصيل ــل اف ــی از دالی ــوان بخش به عن
ــی  ــای الکترونيک ــل در دوره ه ــرک تحصي و ت

مطــرح اســت )لــم، 2007؛ رو، 2006(.
کيفيــت دوره هــای الکترونيکــی به انــدازه کافــی 
ــش  ــدگان را پوش ــی یادگيرن ــای آموزش نيازه
نمی دهــد و باعــث تضادهایــی بــا الزامــات 
ــکاران  ــرت و هم ــود. ورب ــان می ش ــی آن عاطف
ایــن  بيــان می کننــد کــه علی رغــم  نيــز 
حقيقــت کــه هــر آموزشــی هميشــه الزم اســت 
ــی را  ــی و انگيزش ــی عاطف ــای حمایت راهبرده
در خــود داشــته باشــد، مربيــان دوره هــای 
آمــوزش از راه دور و الکترونيکــی معمــوالً از 

نشریه داخلی دانشگاه فرهنگیان
شماره دوم
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یادگيــری یادگيرنــدگان و هدف هــای آموزشــی 
حيطــه عاطفــی را نادیــده می گيرنــد )هانــگ و 

.)2008 یانــگ، 
در  مســئله ای  چنيــن  کــه  اســت  واضــح 
مــورد دوره هــای آموزشــی الکترونيکــی نمــود 
بيشــتری پيــدا می کنــد زیــرا محيط هــای 
الکترونيکــی مــدل تعامــل کالســی در فراینــد 
آمــوزش چهــره بــه چهــره و تعامــل بيــن 
یادگيرنــدگان و معلــم را در خــود ندارنــد. ایــن 
ــده را در یــک فضــای  مــدل آموزشــی یادگيرن
جداســازی شــده نگــه مــی دارد و آن هــا را 
ــای  ــف و هيجان ه ــرض عواط ــی در مع به راحت
شــدن، خســتگی،  گيــج  قبيــل  از  منفــی 
اضطــراب، تنهایــی و ... قــرار می دهــد )وی 

.)2012 همــکاران،  و  الی 
در ایــن راســتا، مطالعــات انجام شــده درزمينــٔه 
ــری الکترونيکــی نشــان داده اســت کــه  یادگي
چگونــه سيســتم های آمــوزش الکترونيکــی 
ــد  ــب می توانن ــف و نامناس ــی ضعي ــا طراح ب
ــان  ــه آن ــردرگم و عالق ــد، س ــران را ناامي کارب
را بــه یادگيــری کاهــش دهــد )ژوتينــن، 
ــان و  ــکاران، 2004، درن ــگ و هم 2011؛ زهن

همــکاران، 2005(.
از طرفــی نيــز پژوهشــگران معتقدنــد کــه 
ــوالً  ــای الکترونيکــی معم ــدگان دوره ه یادگيرن
از انگيــزه و عالقــه الزم بــرای شــرکت در 
آموزشــی  مــواد  از  اســتفاده  و  کالس هــا 
برخــوردار نبــوده، پيشــرفت تحصيلــی اندکــی 
تــرک  و  تحصيلــی  افــت  نــرخ  و  داشــته 
ــت  ــت. اف ــاد اس ــا زی ــان آن ه ــل در مي تحصي
ــراد  ــان اف ــل در مي ــرک تحصي ــی و ت تحصيل
شــرکت کننده در ایــن دوره هــا بســيار بيشــتر از 
ــج پژوهش هــا  دوره هــای حضــوری اســت. نتای
ــل در  ــرک تحصي ــرخ ت ــه ن ــد ک ــان می ده نش
دوره هــای الکترونيکــی معمــوالً نزدیــک بــه دو 
برابــر باالتــر از دوره هــای حضــوری و چهــره بــه 
ــی و همــکاران،  ــوی، 2007؛ ل چهــره اســت )ل

.)2004 ژنــوس،  2008؛  کار،  2013؛ 
بــدون شــک بخشــی از ایــن مســائل را می توان 
ــبت داد.  ــی نس ــی و تکنولوژیک ــائل فن ــه مس ب
پيشــرفت های تکنولوژیکــی از اهميــت زیــادی 
ــل و  ــن دالی ــياری از ای ــا بس ــد، ام برخوردارن
موانــع بيــش از اینکــه در تعامــل بــا تکنولــوژی 
ــان و  ــه اذه ــوط ب ــند، مرب ــته باش ــود داش وج
ــراد هســتند )ژوتينــن و ســاریلوما،  عواطــف اف
2010(. اورگان هــم بــا اشــاره بــه اینکــه 

آگاهــی کافــی در ایــن زمينــه برخــوردار نبــوده 
و از حمایت هــای عاطفــی بــرای یادگيرنــدگان 
کمتــر اســتفاده می کننــد )وربــرت و همــکاران، 
از  بســياری  اعتقــاد  بــه  بنابرایــن  2012(؛ 
طراحــان دوره هــای الکترونيکــی صرف نظــر 
کــردن از عوامــل عاطفــی و انگيزشــی، فراینــد 
آمــوزش- یادگيــری را از یــک بعــد پداگوژیکــی 
بســيار مهــم محــروم می کنــد لــذا توجــه 
بــر  تأثيرگــذار  عاطفــی  موضوع هــای  بــه 
ــادی برخــوردار اســت  یادگيــری از اهميــت زی
ــاب آوردن  ــا به حس ــدس، 2008(. ب ــون تي )لئ
ایــن عوامــل می بایســت مربيــان چگونگــی 
ــر  ــی و انگيزشــی ب ــذاری مســائل عاطف تأثيرگ
فراینــد یادگيــری را موردتوجــه داشــته باشــند 
و بــا افزایــش انگيــزه در یادگيرنــدگان بــه 
ــان  ــت عواطفش ــایی و مدیری ــا در شناس آن ه

ــن، 2011(. ــد )ژوتين ــک کنن کم
زیــادی  انگيزه هــای  تربيتــی  ازنقطه نظــر 
بــرای توجــه بــه عوامــل عاطفــی در یادگيــری 
اهميــت  اوالً  دارد.  وجــود  الکترونيکــی 
ــای  ــت در کالس ه ــم و تربي ــف در تعلي عواط
ــورت  ــنتی( به ص ــره )س ــه چه ــره ب درس چه
ــر و  متقاعدکننــده ای آشــکار شــده اســت )مای

تونــر، 2006؛ والــر و همــکاران، 2005(.
از  اســتفاده  در  ناکامــی  و   دومــا شکســت 
سيســتم های کامپيوتــری بــرای اغلــب کســانی 
ــد،  ــتفاده می کنن ــتم ها اس ــن سيس ــه از ای ک
ــکاران،  ــو و هم ــت )برانس ــی اس ــئله رایج مس
ــه خاطــر اینکــه در دوره هــای  2005(. ســوم ب
الکترونيکــی مثــل کالس هــای چهــره بــه 
و  نــدارد  فيزیکــی  حضــور  معلــم  چهــره، 
نمی توانــد نيازهــای عاطفــی یادگيرنــدگان 
ــد،  ــا باش ــخگوی آن ه ــد و پاس ــاهده کن را مش
و  عاطفــی  عوامــل  بــه  توجــه  بنابرایــن 
الکترونيکــی  گنجانــدن آن در آموزش هــای 
کــه اغلــب مــورد بی توجهــی قرارگرفتــه از 

اهميــت مضاعف تــری برخــوردار اســت.
بنابرایــن، ازآنجاکــه امــروزه در ایــران نيــز 
ــود  ــه تاروپ یادگيــری الکترونيکــی رفته رفتــه ب
نظــام آموزشــی رســوخ کــرده و به ســرعت نيــز 
ــی،  ــل عاطف ــت، عوام ــترش اس ــال گس در ح
هيجانــی و انگيزشــی ازجملــه پارامترهــای 
مهمــی هســتند کــه الزم اســت به منظــور 
ــری  ــای یادگي ــردن محيط ه ــر ک هرچــه غنی ت
ــگران  ــدی پژوهش ــه ج ــی موردتوج الکترونيک
به ویــژه  تربيــت  و  تعليــم  حــوزه  مختلــف 
متخصصــان تکنولــوژی آموزشــی واقــع گردنــد.

ضرورت توجه به عناصرعاطفی در طراحی آموزش های الکترونیکی



LMS        سامانه مدیریت یادگیری
یوسف مهدوی نسب  دکتری تکنولوژی آموزشی

ســامانه مدیریــت یادگيــری فضایــی اســت کــه در آن شــرایط بــرای مدیریت، 
ــان از  ــطح جه ــود و در س ــم می ش ــری دروس فراه ــوزش و یادگي ــه، آم ارائ

ــت.  ــی اس ــای الکترونيک ــه آموزش ه ــور ارائ ــا به منظ ــن ابزاره رایج تری

ــرای اســتفاده از ســامانه ابتــدا آدرس را در مرورگــر وارد  ــه درس: ب ورود ب
ــود را وارد  ــور خ ــه عب ــری و کلم ــام کارب ــود ن ــای موج ــد. و در کادره کني
ــه ســامانه درس هایــی کــه برایتــان تعریــف شــده و  نمایيــد. پــس از ورود ب

ــرد. ــد ک ــس آن هســتيد را مشــاهده خواهي شــما مســئول تدری

ــر  ــه در ه ــد ک ــم ش ــوط آن درس خواهي ــا انتخــاب درس وارد بخــش مرب ب
ــب در نظــر گرفته شــده  ــه مطال ــرای ارائ ــه ب ــی ک درس جلســه ها و هفته های
ــرای  ــد ب ــش می تواني ــه ویرای ــاب گزین ــا انتخ ــت. ب ــاهده اس ــت قابل مش اس
ــه هــر  ــوط ب ــر مرتبطــی تعييــن کنيــد و متــن مرب ــام و تصوی هــر جلســه ن

جلســه را بنویســيد یــا از رایانــه خــود رونوشــت کنيــد.

ــر، فيلــم  ــه ویرایــش متــن، درج تصوی ــوط ب ــات مرب همچنيــن تمامــی امکان
ــود از  ــه درس خ ــد ب ــت. می تواني ــترس اس ــی قابل دس ــای اینترنت و پيونده

ــد ــه نمایي ــی اضاف ــاب الکترونيک ــر و کت ــاالی کادر تصوی قســمت ب

افزودن فعالیت یا منبع به درس

ــه  ــپ صفح ــمت چ ــع در س ــا منب ــت ی ــزودن فعالي ــه اف ــاب گزین ــا انتخ ب
ــاالر گفت وگــو و دیگــر مــوارد  ــع، ت می توانيــد مــواردی چــون تکاليــف، مناب
ــات  ــن امکان ــد. ای ــه کني ــه اضاف ــه جلس ــر را ب ــاب زی ــاهده در ق قابل مش

را  شــما  تدریــس  می توانــد 
ــد. ــی نمای ــذاب و تعامل ج

افزودن تکالیف درسی

ــف  ــردن تکلي ــه ک ــرای اضاف ب
درســی بــه قســمت اضافــه 
فعاليــت  یــا  منبــع  کــردن 
ــم و قســمت تکليــف را  می روی
از ســمت چــپ قــاب انتخــاب 
می کنيــم، ســپس،  بــر روی 
در  کــردن  اضافــه  گزینــه 
پایيــن قــاب کليــک می کنيــم. 
ــه  ــرار دادن گزین ــس از ق پ

ــه، تکاليــف خــود  ــن گزین ــر روی ای ــا کليــک ب تکاليــف، دانشــجویان ب
ــه مهلــت تکاليــف و... ــوط ب را بارگــذاری می کننــد و همچنيــن جزئيــات مرب

می شــود. نمایــان  برایشــان 

پیام هــای اســتاد: اســتاد درس در قســمت مربــوط بــه پروفایــل خــود کــه 
ــجویان را  ــی از دانش ــای دریافت ــد پيام ه ــرار دارد می توان ــه ق ــاالی صفح در ب

مشــاهده کنــد و بــه ویرایــش عکــس و اطالعــات مربــوط بــه خــود بپــردازد.

تاالر گفتگو

ــه پویایــی هــر چــه بيشــتر آمــوزش منجــر می شــود  یکــی از امکاناتــی کــه ب
ــکان را  ــن ام ــکان بحــث و گفتگــوی کالســی اســت و ســامانه آموزشــی ای ام
به صــورت هم زمــان و ناهم زمــان در اختيــار یادگيرنــدگان قــرار می دهــد.

آزمون آنالین

ایــن مــاژول بــه شــما ایــن امــکان را می دهــد، آزمونــی قدرتمنــد بــا 
ســؤال هایی متشــکل از انــواع مختلــف، ازجملــه چندگزینــه ای، تطبيقی، پاســخ 
کوتــاه، عــددی و ... را ایجــاد نمایيد.تعــداد دفعــات شــرکت در آزمــون، زمــان 
آزمــون، محدودیت هــای زمانــی، نمــره منفــی، شــرکت در یــک شــبکه خــاص، 
باز خــورد بــه نمــره دانشــجو، تصحيــح آنالیــن آزمــون از دســته امکانــات ایــن 

مــاژول اســت.

امکان گفتگوی هم زمان

ــران اجــازه می دهــد به صــورت هم زمــان ارتبــاط متنــی  ــه کارب ــن مــاژول ب ای
داشــته باشــند.

ویکی ها

مــاژول ویکــی شــرکت کنندگان را بــه اضافــه کــردن و ویرایــش مجموعــه ای از 
ــا مقــدور می ســازد.  صفحــات وب هماننــد ســایت ویکی پدی

قسمت بارگذاری فایل

ــت  ــل را جه ــه فای ــود هرگون ــد ب ــادر خواهي ــمت، ق ــن قس ــتفاده از ای ــا اس ب
ــد. ــود نمایي ــجویان آپل ــود دانش دانل

کتاب

ــد  ــی چن ــوی آموزش ــک محت ــا ی ــازد ت ــادر می س ــدرس را ق ــاژول م ــن م ای
صفحــه ایــی هماننــد کتــاب کــه شــامل فصل هــا و زیــر فصل هــای مختلفــی 
ــی  ــای مالت ــامل فایل ه ــد ش ــاب می توانن ــب کت ــد. مطال ــاد نمای ــت، ایج اس

ــا متــن باشــند. ــا و ی مدی

قسمت شرکت کنندگان درس

ــد  ــدرس می تواني ــوان م ــما به عن ــازی ش ــوزش مج ــامانه آم ــن در س همچني
ــه  وارد بخــش شــرکت کنندگان درس شــوید و از آخریــن زمــان ورود آن هــا ب
درس مطلــع شــوید، همچنيــن اطالعاتــی چــون پســت الکترونيکــی آن هــا را 

داشــته باشــيد.
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     معرفی نرم افزارهای کاربردی یادگیری الکترونیکی



     معرفی نرم افزارهای کاربردی تولید محتوای الکترونیکی

Adobe Connect امکان کالس مجازی با نرم افزار

یکــی از امکاناتــی کــه ســامانه آموزشــی الکترونيکــی در اختيــار شــما قــرار 
می دهــد امــکان کالس مجــازی اســت کــه از طریــق ایــن کالس می توانيــد 
به صــورت تصویــری، صوتــی، چــت و بــا در اختيــار داشــتن امکاناتــی چــون 
وایــت بــرد، قلــم، قابليــت بــه اشــتراک گذاشــتن مــواردی چــون پاورپوینــت 
ــران در  ــا کارب ــان ب ــورت هم زم ــود به ص ــش خ ــی دی اف و صفحه نمای و پ

ارتبــاط باشــيد و تدریــس کنيــد.

الزم بــه ذکــر اســت بــرای اســتفاده از ایــن امــکان نيــاز بــه نصــب 
Flash Playerمــی  و   Adobe Connect Addin نرم افزارهــای 

ــيد: باش

ــر روی  ــدا ب ــود در ابت ــری خ ــام کارب ــور و ن ــز عب ــردن رم ــس از وارد ک پ
جلســه موردنظــر وارد می شــوید و از قســمت اضافــه کــردن منبــع یــا 
ــه  ــن قســمت ب ــا ای ــم ت ــه کالس مجــازی را انتخــاب می کني ــت گزین فعالي

ــود. ــه ش ــد اضاف ــه می دهي ــما ارائ ــه ش ــی ک درس

مــورد کالس مجــازی بــه جلســه اضافــه 
ــوید.  ــه کالس وارد کالس می ش ــر روی گزین ــک ب ــا کلي ــپس ب ــود. س می ش

ــد: ــان می ده ــازی را نش ــک کالس مج ــی از ی ــای کل ــر نم ــکل زی ش

بــه  امــکان  صفحــه  وســط  در   share my screen بخــش  در 
بــرد  وایــت  تختــه  از  اســتفاده  درس،  اســالیدهای  اشــتراک گذاری 
الکترونيکــی، بــه اشــتراک گذاری صفحــه وجــود خواهــد داشــت. در 
قســمت start my webcam کــه ســمت راســت بــاالی صفحــه اســت 
ــن  ــت و در پایي ــد داش ــود خواه ــو وج ــتراک گذاری ویدئ ــه اش ــکان ب ام
آن شــرکت کنندگان در کالس مشــخص می باشــند. در قســمت ســمت 
راســت صفحــه در بخــش chat هــم امکانــات مربــوط بــه گفتگــوی متنــی 
هم زمــان اســتاد بــا یادگيرنــدگان و یادگيرنــدگان بــا یکدیگــر وجــود دارد.
بــا کليــک بــر روی عالمــت بلندگــو در بخــش صــدا کــه در نــوار عنــوان بــاال 

ــه صــدا و قطــع  قــرار دارد تنظيمــات مربــوط ب
و وصــل کــردن آن وجــود دارد. همچنيــن 
ــتاد  ــازه از اس ــکان اج ــاال ام ــوان ب ــوار عن در ن
درس بــرای کارهــای مختلــف همچــون در 
ــود  ــؤال وج ــون و س ــن ميکروف ــار گرفت اختي
 share گزینــه  انتخــاب  صــورت  در  دارد. 
my screen در وســط صفحــه امکاناتــی 
صفحه نمایــش،  اشــتراک گذاری  بــه  چــون 
فایل هایــی چــون پاورپوینــت، وورد، کتــاب 
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ــود. ــم می ش ــجویان فراه ــا دانش ــرد ب ــت ب ــن وای ــی و همچني الکترونيک
در تصاویــر بــاال نمونه هایــی از کالس مجــازی همــراه بــا متــن و تصویــر زنــده 

اســتاد را مشــاهده می کنيــد.

حضــور  اســتفاده  امــکان  همچنيــن 
در  کالس  اعضــای  از  نفــر  چندیــن 

دارد. وجــود  تصویــری  ارتبــاط 

بــرای اســتفاده از وایــت بــرد طبــق 
شــکل زیــر عمــل می کنيــم:

امکاناتــی  مــدرس  بخــش  ایــن  در 
چــون اضافــه کــردن متــن، اســتفاده از 
قلم هــای مختلــف، پاک کــن، امــکان 
ــه  ــری ب ــاس تصوی ــراری تم ــازه برق اج
دانشــجویان، امــکان اجــازه برای ارســال 
ــجویان و  ــه دانش ــده ب ــی زن ــام صوت پي

ــرای برگــزاری یــک کالس درس را در اختيــار دارد. دیگــر مــوارد موردنيــاز ب



ــکان  ــتفاده از ام ــرای اس ــجویان ب ــه دانش ــازه ب ــکان اج ــزار ام ــن نرم اف در ای
ارتبــاط تصویــری یــا صوتــی وجــود دارد و بــرای فعــال کــردن ارتبــاط صوتــی 
ــاالی  ــوار ب ــر روی گزینه هــای ميکروفــون و دوربيــن از ن و تصویــری خــود ب

ــم. ــک می کني ــه کلي صفح

اســاتيد 
ــر  ــکل زی ــکان در ش ــن ام ــد، ای ــط کنن ــد کالس را ضب در کالس می توانن

مشــخص اســت:

در صــورت ضبــط کالس امــکان مشــاهده کالس ضبط شــده در صفحــه ورود 
ــکان را  ــن ام ــی ای ــر نمــای کل ــد داشــت، شــکل زی ــه کالس وجــود خواه ب

ــازد: ــخص می س مش

 e-Learning and the Science of Instruction: Proven
Guidelines for Consumers and Designers of Multime-

dia Learning

by: Ruth C. Clark, Richard E. Mayer )2016(

یادگیري الکترونیکي و علم آموزش

رهنمون های تائید شده برای مصرف کنندگان و طراحان یادگیري 
چندرسانه ای 

اغلــب کتاب هــاي موجــود در بــازار 
توصيه هــاي مفيــدي بــراي طراحــي 
ــه  ــي ارائ ــري الکترونيک ــعه یادگي و توس
مي کننــد، امــا تفــاوت رهنمون هــای 
"یادگيــری  کتــاب  در  ارائه شــده 
ــن   ــا ای ــوزش" ب ــم آم ــی و عل الکترونيک
ــاي  ــه به ج ــت ک ــن اس ــا در ای توصيه ه
ــر شــواهد پژوهشــی  نظــرات شــخصي ب
ــج  ــه نتای ــند. ازآنجایی ک ــتوار می باش اس
پژوهش هــای آزمایشــی عمدتــاً در درون 
یافته انــد،  انتشــار  پژوهــش  جامعــه 
ــد  ــش جدی ــن دان بخــش عمــده ای از ای
ــی  ــا ارزیاب ــد و ی ــان تولي ــرای متصدی ب
یادگيــری آنالیــن قابل دســترس نيســت. 

ایــن کتــاب بــا تلخيــص پاســخ هاي مبتنــي بــر پژوهــش بــه ســؤاالت متصدیــان 
ــد. ــرف مي کن ــود را برط ــأل موج ــش، خ ــي اثربخ ــري الکترونيک ــاره یادگي درب

ــول 1  ــت: فص ــر اس ــرح زی ــه ش ــل ب ــامل 18 فص ــاب ش ــن کت ــی ای به طورکل
تــا 3 بــه تعریــف یادگيــري الکترونيکــي، توصيــف چگونگــی کاربــرد روش هــای 
ــري و  ــد یادگي ــهيل فراین ــور تس ــی به منظ ــری الکترونيک ــی در یادگي آموزش

ــردازد. ــی مي پ ــواهد پژوهش ــر ش ــي ب ــال مبتن ــه ای از اعم خالص
ــر و  ــط مای ــده توس ــی ارائه ش ــانه اي آموزش ــول چندرس ــا 10 اص ــول 4 ت فص
ــه  ــا را خالص ــگاه کاليفرني ــش در دانش ــال پژوه ــی 30 س ــکاران او در ط هم
مي کنــد. رهنمون هــا، شــواهد و مثال هایــي دربــاره هــر یــک از اصــول؛ 
چندرســانه ای، مجــاورت مکانــی، مجــاورت زمانــی، چندحســی، حشــو، انســجام، 

ــد. ــه می کن ــوزش ارائ ــش آم ــع و پي ــم، تقطي ــازی، تجس شخصی س
ــا و  ــاره روش ه ــواهد درب ــر ش ــی ب ــای مبتن ــر رهنمون ه ــا 16 ب ــول 11 ت فص
ــتفاده از  ــل اس ــي از قبي ــري الکترونيک ــم در یادگي ــي مه ــاي آموزش رویکرد ه
مثال هــا، تمریــن و بازخــورد، تکاليــف یادگيــری هميارانــه، ابزارهــاي مســيریابی 

ــز دارد. ــر تمرک ــای تفک ــاختن مهارت ه ــرای س ــی ب و تکنيک های
فصــل 17 شــواهد پژوهشــی اخيــر دربــاره تأثيــر بازی هــای جــدی بــر 
یادگيــری را خالصــه می کنــد. در ایــن فصــل، شــواهد پژوهشــی بــه ایــن ســه 
ــاره بازی هــا پاســخ می دهنــد: )1( کــدام ویژگی هــا یادگيــری  ســؤال مهــم درب
ــناختی  ــای ش ــا توانایی ه ــا بازی ه ــد؟ )2( آی ــاء می ده ــازی  را ارتق ــق ب از طری
ــر از  ــا مؤثرت ــا بازی ه ــد؟ و )3( آی ــرار می دهن ــر ق ــت تأثي ــدگان را تح یادگيرن

ــتند؟ ــداول هس ــانه های مت رس
ــع  ــت جام ــک چک ليس ــاب را در ی ــن کت ــای ای ــام رهنمون ه ــل 18 تم فص
ــري  ــاي یادگي ــا در نمونه ه ــي آن ه ــرد عين ــي کارب ــرده و چگونگ ــق ک تلفي

الکترونيکــي هم زمــان و ناهم زمــان را تشــریح مي کنــد.
ــر  ــاب )2012( توســط دکت ــن کت ــش ســوم ای ــه ویرای ــل ذکراســت ترجم قاب
ــی  ــرث تق ــر کيوم ــدرس( و دکت ــت م جــواد حاتمــی )دانشــيار دانشــگاه تربي
پــور )اســتادیار دانشــگاه تبریــز( و از ســوی انتشــارات آوای نــور چــاپ گردیــد. 
ــن کتــاب )2016( از ســوی مترجمــان انجــام  کار ترجمــه ویرایــش چهــارم ای

شــده اســت و در زیــر چــاپ قــرار دارد.

معرفی کتاب     معرفی نرم افزارهای کاربردی تولید محتوای الکترونیکی
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International Events Relevant E- learning 
Website/ informationCountry/ City –  Date of 

Conf.
 Deadline for
abstract

Title

http://www.ic4e.net/during January 11-13, 2018

San Diego, USA

 10th October
2017

9th International Conference on E-Edu-
cation, E-Business, E-Management and 
E-Learning (IC4E 2018)

http://www.icemi.org/11th to 13th February 2018  
Turin, Italy

10th October 
2017

2018 7th International Conference on 
Education and Management Innovation 
)ICEMI 2018(

http://www.icmlsc.org/2nd to 4th February 2018  
Phuoc Island, Vietnam

20th October 
2017

ACM--2018 the 2nd International Con-
ference on Machine Learning and Soft 
Computing (ICMLSC 2018)

http://www.icdle.org/during December 20-22, 
2017. Barcelona, Spain

25th October  
2017

8th International Conference on Distance 
Learning and Education 

http://www.ictas2018.com8th to 9th March 2018  
Durban, KZN, South Africa

31st October 
2017

Conference on Information Commu- 2018
nications Technology and Society

https://www.iaria.org/confer-
ences2018/eLmL18.html

March 25, 2018 to March 29, 
2018 - Rome, Italy

5th November 
2017

The Tenth International Conference on 
Mobile, Hybrid, and On-line Learning

http://esrdb.com/ctsest-2018/5th to 6th February 2018  
Taipei, Taiwan

25th November 
2017

International Conference on Communica-
tion Technology, System Engineering and 
Software Technology (CTSEST-2018)

/https://iated.org/intedValencia, 5th, 6th and 7th of 
March, 2018.

 30thNovember,
2017

12th annual International Technology, 
Education and Development Conference

http://ubi-learn.com/2018-con-
ference/call-for-papers

2nd to 3rd March 2018  
New York,  USA

2nd December 
2017

Eleventh International Conference on 
e-Learning and Innovative Pedagogies

http://tw-knowledge.org/ecase1st to 3rd April 2018  
Osaka, Japan

30th November 
2017

 International Conference on 2018
e-Commerce, e-Administration, e-Soci-
ety, e-Education, and e-Technology

http://www.academic-conferences.
/org/conferences/icel

5th to 6th July 2018  
Cape Town, South Africa

 7th December
2017

 13th International Conference on e-
Learning

http://aicmse.flelearning.co.uk/
aicmse/call-for-papers

22nd to 24th January 2018  
Oxford, United Kingdom

11th December 
2017

5th Academic International Conference 
on Multi-Disciplinary Studies and Educa-
tion – AICMSE

http://educationconference.
info/asia-pacific

25th to 26th January 2018  
Bangkok, Thailand

30th December 
2017

Asia-Pacific Conference on Education, 
Teaching and Technology 2018

http://thelearner.
com/2018-conference/call-for-
papers

21st to 23rd June 2018  
Athens, Greece

21st May 2018 Twenty-fifth International Conference on
Learning

http://www.ed-conference.org5th to 7th March 2018  
Bangkok, Thailand

1st February 
2018

 EDC 2018 - 13th Annual Education and
Development Conference

http://www.uofriverside.com/con-
ferences/education-conferences/
global-onlinedistance-educa-
tion-symposium/2018-winter-glob-
al-onlinedistance-education-sym-
posium/

Los Angeles, California, Unit-
ed States of America

16th February 
2018

2018 Winter Global Online/Distance 
Education Symposium

http://educationanddistancelearn-
ingconference.globalacademicre-
/searchinstitute.com

27th to 27th April 2018  
Colombo, Sri Lanka

23rd February 
2018

04th International Conference on Educa-
tion and Distance Learning
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عنوان: 

ایجــاد حــس حضــور در تدریــس 
ــودن  ــم ب ــی باه ــط. چگونگ برخ
ــوزش از  ــدگان آم ــرای یادگیرن ب

دور راه 
رزماری لهمان و سایمون کانسيائو

مترجمان: دکتر اعظم اسفيجانی، دکتر روح 
اهلل خدابنده لو، آذر خزائی، 1396

انتشارات: دانشگاه اصفهان

کتــاب پيــش رو یکــی از منابــع مهــم و جدید 
در حــوزه آمــوزش برخــط اســت؛ ایــن کتــاب 
ــن  ــه ممک ــد چگون ــان می ده ــما نش ــه ش ب
اســت احســاس حضوربرخــط، رضایــت و 
آمــوزش  دوره هــای  دانشــجویان  مانــدن 

نویســندگان  کنــد.  تقویــت  را  دور  راه  از 
اجتماعــی  و  روانشناســی  ابعــاد  بــاب  در 
و  دانشــجو  دیــدگاه  از  برخــط  حضــور 
ــوب  ــد و چهارچ ــه کاوش می پردازن ــتاد ب اس
ــر  ــعه مؤثرت ــرای توس طراحــی آموزشــی را ب
بــر  یادگيــری برخــط فراهــم می کننــد. 
ــات  ــجم و تجربي ــای منس ــاس پژوهش ه اس
و  روش هــا  از  سرشــار  کتــاب  گســترده، 
ســناریوهای  پيشــنهادی،  تکنيک هــای 
ــر در  ــای مؤث ــنگرانه، فعاليت ه ــوردی روش م
ایجــاد، نگهــداری و ارزشــيابی حضــور در 

سراســر دوره مجــازی اســت.

معرفی کتاب

 Teaching Online: A Guide 
to Theory, Research, and 
Practice (Tech.edu: A Hop-
kins Series on Education 
and Technology) 1st Edi-
tion

Claire Howell Major(2015)

تدریس آنالین
تدریــس آنالیــن نيازمنــد اســاتيدی اســت که 
ــش  ــی، دان ــش موضوع ــداوم دان ــورت م به ص
رســانه ای و مهــارت تدریــس خــود را بــه روز 
کننــد. آن هــا نيازمنــد بازنگــری در روش های 
جدیــد تدریــس و الگوهــای ارتباطــی خــود با 
ــود  ــی کالس خ ــواد درس ــدگان و م یادگيرن
هســتند. کتــاب تدریــس برخــط بــا تحليــل 
ــا و  ــت، پژوهش ه ــم و تربي ــای تعلي نظریه ه
ــرای  ــی ب ــی، به مــرور راهبردهای تجــارب عمل
مدیریــت تغييــرات آموزشــی در کالس درس 
ــرای  ــبی ب ــع مناس ــردازد و منب ــن می پ آنالی
اســاتيد اســت. به عــالوه ایــن کتــاب بهتریــن 
از تدریــس مدرســين  نمونه هــای عملــی 
موفــق در ایــن حيطــه را کــه بــا نظریه هــای 
متخصصــان و تکنولوژیســت هــای آموزشــی 

ــد. ــه می ده ــت ارائ ــتا اس هم راس
ایــن کتــاب بــرای اعضــای هيئت علمــی، 
آموزشــی،  طراحــان  پژوهشــگران، 
و سياســت گذاران  و مدیــران  دانشــجویان 
ــع و  ــع جام ــن منب ــوزش آنالی ــر در آم درگي

اســت. ارزشــمندی 

طراحی آموزش های مبتنی بر وب
دکتر محمدعلی رستمی نژاد، دکتر اسماعيل 

زارعی زوارکی و دکتر ناصر مزینی

انتشارات: دانشگاه بيرجند

ــه  ــل در س ــر ده فص ــی ب ــاب مبتن ــن کت ای
 -3 و  توســعه   -2 طراحــی   -1 بخــش 
مدیریــت و ارزشــيابی تأليــف شــده اســت.

کليــات  مباحــث  کتــاب  اول  بخــش  در 
ــه ای  ــاوری، مقدم ــر فن ــی ب ــوزش مبتن آم
 2 وب  وب،  بــر  مبتنــی  آمــوزش  بــر 
یادگيــری  بــرای  آموزشــی  طراحــی  و 
ــی  ــی انگيزش ــی، طراح ــه الکترونيک همياران
وب،  بــر  مبتنــی  یادگيــری  محيط هــای 
بــرای  الکترونيکــی  یادگيــری  طــراح 
ــول  ــژه، اص ــای وی ــا نيازه ــدگان ب یادگيرن
طراحــی محتــوای الکترونيکی چندرســانه ای 

موردتوجــه قــرار گرفتــه اســت.

بخــش دوم ایــن کتــاب شــامل: توليــد 
محتــوا و توســعه ســامانه ها، توليــد محتــوای 
الکترونيکــی بــرای آمــوزش مبتنــی بــر وب، 
ــر  ــی ب ــوزش مبتن ــتم های آم ــعه سيس توس
وب هوشــمند و ســامانه مدیریــت یادگيــری 

ــازی اســت.  و کالس مج

     معرفی کتاب
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 انجمن های تخصصی یادگيری از راه دور

یادگيری آنالین انعطاف پذیر

 سواد اطالعاتی

 تکنولوژی و طراحی آموزشی

 آزمایشگاه الکترونيکی تعاملی

 اقليت ها و دانشگاه های آنالین

آمــوزش  بــرای  کيفيــت  اســتانداردهای 
نيکــی و لکتر ا

دین و یادگيری آنالین

الگوی طراحی آموزشی مبتنی بر سناریو

 محيط های پيشرفته فناورانه برای یادگيری

Encyclopedia of Distance 
Learning, Second Edition 
(4-Volumes) 2nd Edition 

by: Patricia L. Rogers, Gary A. 
Berg, Judith V. Boettecher, Car-
oline Howard, Lorraine Justice, 
Karen Schenk 

 دانشنامه 4 جلدی یادگيری الکترونيکی
ــطح  ــی در س ــری الکترونيک ــنامه یادگي دانش
ــا،  ــون چالش ه ــواردی چ ــه م ــترده ای ب گس
ــط  ــای مرتب ــا و تکنولوژی ه ــم، رونده مفاهي
بــه یادگيــری از راه دور می پــردازد. ویرایــش 
ایــن کتــاب در چهــار جلــد ارائــه شــده اســت 
کــه هــر جلــد از آن توســط متخصصــان 
بــا محتــوای  رابطــه  بين المللــی کــه در 
آن جلــد تخصــص دارنــد ویرایــش شــده 
ــری،  ــرای یادگي ــع ب ــن مناب اســت و از بهتری
ــری از راه  ــٔه یادگي ــش درزمين کاوش و پژوه
ــع پژوهشــی  ــن دانشــنامه منب دور اســت. ای
در  تجــارب  و  یافته هــا  آخریــن  شــامل 
ــر  ــی ب ــری مبتن ــون یادگي ــی چ حيطه های
رایانــه، روش هــای تدریــس و برنامه هــای 
شــامل  کــه  اســت  دور  راه  از  یادگيــری 
ــد: ــر می باش ــات زی ــد موضوع ــواردی مانن م

محيط های یادگيری ترکيبی

مدیریت تغيير در یادگيری الکترونيکی

 یادگيری مشارکتی و هميارانه

طراحی دوره های آنالین

 طراحی آموزشی یادگيری از راه دور

     معرفی کتاب
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ــت  ــه مدیری ــاب ب ــوم کت ــش س بخ
وب،  بــر  مبتنــی  آمــوزش  پشــتيبانی  و 
ــی  ــای آموزش ــری دوره ه ــيابی و بازنگ ارزش

ــی بــر وب مرتبــط اســت. مبتن

عالقه منــدان می تواننــد ایــن کتــاب را از 
دانشــکده روان شناســی و علــوم تربيتــی 
دانشــگاه عالمــه طباطبائــی هــم تهيــه 

ــد. نماین

هدســت واقعیــت مجــازی مایکروســافت 
ســاخته   acer رشکــت  همــکاری  بــا  کــه 
ــرای مــواردی چــون یادگیــری  شــده اســت ب

الکرونیکــی بــه کار مــی رود.

محــرم  صاحب نظــران  و  پژوهشــگران  عالقه منــدان، 

می تواننــد مقــاالت خــود را بــا رعایــت )حداکــر 400 

ــه  ــی ب ــه بالندگ ــت نام ــا حــوزه فعالی ــق ب ــه( و منطب کلم

آدرس نرشیــه ارســال مناینــد تــا پــس از بررســی، در صــورت 

تأییــد در نوبــت چــاپ نرشیــه قــرار گیــرد. بدیهــی اســت 

ــا  ــرش ی عــدم رعایــت اصــول ذکرشــده موجــب عــدم پذی

تأخیــر در چــاپ و انتشــار مقــاالت دریافتــی خواهــد 

ــد. گردی
نامه بالندگی در قبول، رد و اصالح مقاالت آزاد است.

اســتفاده از مندرجــات نامــه بالندگــی بــا ذکــر مآخــذ آزاد 

ست. ا

معاونت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

دمرییت بالندگی رحهف ای
نامه بالندگی دانشگاه فرهنگیان

شماره دوم اردیبهشت 1396
 مدیر مسئول: دکتر غالمرضا کیانی

دبیر علمی: دکتر رضا کچوئیان
مدیر اجرایی: دکتر محمد رضا گرامی

سردبیر محتوایی این شماره: دکتر یوسف 
مهدوی نسب

شماره تماس :
021 ) 87751410(

پست الکترونیکی نشریه:
 balandegi.letter@gmail.com
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