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   در این شماره می خوانید:    

دکتــر  هاشــم فردانــش، ســال 1330 در 
شــهر تهــران بــه دنیــا آمــد. دکتــري رشــته  
از  را  آموزشــي  تکنولــوژي  و  روانشناســي 
ــس  ــِي لوس آنجل ــاي جنوب دانشــگاه کالیفرنی
آمریــکا اخــذ کــرد. هــم اکنــون عضــو هیــأت 
علمــي و دانشــیار دانشــگاه تربیــت مــدرس 
اســت و طــی گفتگویــی صمیمــی،  بــا نگاهی 
موشــکافانه بــه پرســش های مــا در حــوزه ی 

ــوژی آموزشــی پاســخ داده اســت تکنول

دکتــر  هاشــم فردانــش )عضــو هیأت 
علمــی دانشــگاه تربیــت مدرس(

مصاحبه

تکنولــوژی آموزشــی چیســت و چــه 
فعالیت هــای  رونــد  بــر  تأثیــری 

آموزشــی دارد؟

بــه نظــر می رســد در ابتــدا اگــر تکنولــوژی 
ــر  ــم بهت ــف کنی ــی تعری ــه صــورت کل را ب
ــرد  ــوژی، کارب ــگاه کلــی، تکنول باشــد. در ن
ــای  ــری در حوزه ه ــای بش ــی از یافته ه تلفیق
ــت.  ــری اس ــائل بش ــل مس ــرای ح ــف ب مختل



علّــت دوم بحــث ســودجویی عــده ای هســت کــه 
ــد  ــب و تأیی ــه تصوی ــخصی، ب ــت ش ــر منفع ــه خاط ب
بعضــی از مســائل بــه صــورت کالن می پردازنــد و 
ــال،  ــوان مث ــه عن ــد. ب ــرف می کنن ــا را منح فعالیت ه
یکــی از انحرافــات، ایجــاد مــدارس هوشــمند می باشــد. 
ــک  ــر کم ــه ظاه ــر، ب ــا کامپیوت ــه در آن ه ــی ک مدارس
می کنــد بــه فرآیندهــا و مدیریــت، در حالــی کــه بهتــر 
اســت بگویــم: مدیریــت بــه کمــک کامپیوتــر می آیــد و 
ــان نتیجــه  ــن جری ــا ای هوشــمندی در کار نیســت.... آی
ــت؟  ــاد کرده اس ــا ایج ــری بچه ه ــی داری در یادگی معن

علـّـت ســوم عــدم برخــورد منطقــی و تحلیلــی با مســائل 
آموزشــی اســت. یعنــی پیچیــدن نســخه آموزشــی بــرای 
ــته  ــب داش ــی تناس ــتم آموزش ــا سیس ــواه ب ــه، خ هم

باشــد، خــواه نداشــته باشــد. یعنــی برخــورد تحلیلــی 

ــم آن چــه  ــار گذاشــتیم و فکــر می کنی ــی را کن و منطق
می توانــد  می دهــد،  جــواب  دیگــر  کشــورهای  در 

مدیریت بالندگی حرفه ای منابع انسانیمصاحبه
در واقــع، تکنولــوژی دو بخــش اساســی دارد: علــم 
ــای  ــا موقعیت ه ــرایط ی ــا ش ــه ب ــردی )در مواجه کارب
خــاص( و علــم تلفیقــی. در حقیقــت ایــن تعریــف، 
ــه  ــتر ب ــی را بیش ــوژی آموزش ــردی و تکنول ــده کارب ای
ــدا  ــته در ابت ــن رش ــد. ای ــخت افزاری می بین ــورت س ص
بــه صــورت رشــته ســمعی و بصــری دیــده مــی شــد و 
حداکثــر وظیفــه اش تعمیــر و نگهــداری ابــزار نورتــاب و 
غیــر نورتــاب تصویــری بــود؛ امــا پــس از تحولــی کــه در 
ــه سیســتم ها  ــن رشــته و رویکــرد سیســتمی و نظری ای
رخ داد، و نیــز تحّوالتــی کــه در فلســفه، در زمینــه 
ــی  ــی و روان شناس ــی تربیت ــی، روان شناس معرفت شناس
ــر  ــه تغیی ــف آن این گون ــاد، تعری ــاق افت ــری اتف یادگی
ــوژی آموزشــی، طراحــی، تولیــد، مدیریــت  کــرد: تکنول
ــت  ــتم هایی اس ــی و سیس ــای آموزش ــرای نظام ه و اج
ــد  ــای درون داد، فرآین ــا و قابلیت ه ــه دارای ویژگی ه ک

ــرون داد هســتند.  و ب

در واقــع از اواخــر نیمــه اول قــرن بیســتم، تلفیــق 
ارتباطــات و بحــث سیســتم ها باعــث تحــول در آمــوزش 
آموزشــی،  تکنولــوژی  جدیــد  تعریــف  شده اســت. 
ــد.  ــر می باش ــال اخی ــوالت 50 س ــده تح ــس کنن منعک
ــا وجــود ایــن، تحــول رویکــرد ســازنده گرایانه مطــرح  ب
شــد و تعریــف تکنولــوژی آموزشــی، بــه طــور موجــز امــا 
ــه نظریــه و عمــل طراحــی، تولیــد و اجــرا و  ــر ب دقیق ت
مدیریــت فرآیندهــا و منابــع یادگیــری، تغییــر یافــت. در 
ــردی را  ــی کارب ــم، تلفیق ــن عل ــد ای ــف جدی ــع تعری واق
ــد محیطــی  ــه ایــن معنــی کــه بای ــه روز کرده اســت. ب ب
را فراهــم کنیــم کــه در آن محیــط، فعالیت هــا، منابــع، 
ــع و نمونه هــا طــوری تعبیــه شــوند کــه  راهنمــای مناب
ــه  ــاگردان ب ــده و ش ــاد ش ــازنده گرایی ایج ــط س محی
ــا ایــن منابــع درگیــر شــوند  طــور جمعــی یــا فــردی ب
ــاد  ــر را ی ــورد نظ ــث م ــر مبح ــاری هم دیگ ــا هم ی و ب
بگیرنــد. در عیــن حــال، محیــط یادگیــری، یــک محیــط 
طبیعــی و واقعــی باشــد. بــه طــور حتــم، یادگیــری بــه 
صــورت پایــدار و طوالنــی مــّدت اتفــاق خواهــد افتــاد. 
ــد  ــک فرآین ــأله، ی ــا مس ــراد ب ــدن اف ــر ش ــون درگی چ
طبیعــی اســت. ایــن پدیــده در قــرن 21، عنصــر حیاتــی 
در ادامــه حیــات بشــر محســوب می شــود. یعنــی 
ــد  ــش بای ــه در امورات ــوزش، بلک ــا در آم ــه تنه ــر ن بش
ــالوه  ــد ع ــه بتوان ــود، ک ــه ش ــائل مواج ــا مس ــوری ب ط
ــن  ــم داشــته باشــد و ای ــه ه ــر حــل مســائل، اندوخت ب
ــد  ــتمایه ای باش ــه( دس ــه اندوخت ــه مثاب ــا )ب یادگیری ه
بــرای حــل مســائل بعــدی او. بــرای مثــال، بســیاری از 
منابــع نوشــتاری، تکنولــوژی آموزشــی را در حــد کاربرد 
ــی  ــن تلق ــع ای ــد. در واق ــی می کنن ــایل تلق ــزار و وس اب
ــی،  ــوژی آموزش ــیل تکنول ــا از پتانس ــود ت ــث می ش باع
بــرای حــل مســائل آموزشــی اســتفاده نشــود. مثــال اگــر 
بــدون مطالعــه، بررســی و تحلیــل منطقــی در راســتای 
ــت را وارد  ــری، اینترن ــی و یادگی ــد یادده ــود فرآین بهب
مدرســه کنیــم، نــه تنهــا نمی توانیــم مســائل آموزشــی 
را بــا آن حــل کنیــم، بلکــه حضــور آن موانعــی را ایجــاد 
خواهد کــرد و کیفیــت آمــوزش و پــرورش را ترقــی 
ــته  ــن رش ــن حیاتی تری ــر م ــه نظ ــید. ب ــد بخش نخواه
در مجموعــه گرایــش علــوم تربیتــی، تکنولــوژی 
و  بــوده  ناشــناخته  هنــوز  کــه  اســت  آموزشــی 

نمی شــود. به کاربــرده  هم چنــان 

چگونــه نــگاه ابــزاری بــه رشــته تکنولــوژی را از 
بیــن ببریــم؟ 

ــا را حــل  ــد باشــد و مســائل م ــم مفی ــا ه در کشــور م
ــا، شــده  ــرورش کشــور م کنــد. در نتیجــه آمــوزش و پ
ــا...  ــائل و ابزاره ــا و وس ــا، نگاه ه ــی از رویکرده مخلوط
کــه نتیجــه ای هــم در پــی نــدارد. ایــن در حالــی اســت 
ــه  ــطه، ب ــوز متوس ــک دانش آم ــردن ی ــد ک ــه عالقمن ک

ــم... . ــوه عظی ــک ک ــردن ی ــا ک ــده جا به ج درس، ش

ــان  ــگاه فرهنگی ــرد دانش ــما رویک ــر ش ــه نظ ب
بــه گرایــش تکنولــوژی آموزشــی چگونــه باشــد 
بهتــر اســت؟ در نظــر بگیریــد کــه سیســتم آمــوزش 
ــرای  ــت. ب ــز اس ــورت متمرک ــه ص ــور ب ــرورش کش و پ
همیــن مــا هرچــه در دانشــگاه فرهنگیــان تــالش کنیــم 
ــوژی آموزشــی  ــگاه تکنول ــا ن ــان را ب ــا دانشــجو معلم ت
آگاه کنیــم، کاری از پیــش نمی بریــم و دســت او را 
ــز،  ــای متمرک ــا و امتحان ه ــط، حجم ه ــن و ضواب قوانی
بســته و قــدرت مانــور نــدارد؛ بــا ایــن همــه اگــر 
ــد  ــی را درک کن ــوژی آموزش ــا تکنول ــجومعلم م دانش
بهتــر از آن هســت کــه بــا همــان دیــدگاه 50 ســال قبل 
ســر کالس درس بــرود. در اصــل، تحــول در آمــوزش و 
پــرورش بایــد از بــاال اتفــاق بیفتــد. مثــال در ســند ملــی، 
بخش هایــی را بــاز گذاشــتند و ایــن گام خوبــی هســت؛ 
هرچنــد آن نــگاه اصلــی بــه فرآینــد آمــوزش و تربیــت، 
تغییــر نکرده اســت. بــا ایــن کــه ظواهــرش تغییــر 
ــی،  ــگاه تربیت ــول ن ــی و تح ــول آموزش ــا تح ــرده ، ام ک
اتفــاق نیفتاده اســت. در ســند ملــی آمــوزش و پــرورش، 
ــای  ــان را از مزای ــته، خودم ــک رش ــط ی ــی غل ــا معرف ب
ــع  ــه نف ــت ب ــن محرومی ــم. ای ــروم کردی ــته مح آن رش
هیچ کــس نیســت. بــه نظــر مــن دو راه کار اصلــی وجــود 
ــد:  ــاق بیفت ــان اتف ــگاه فرهنگی ــد در دانش ــه بای دارد ک
یــک، تغییــر در نــگاه بــه آمــوزش و تربیــت؛ یعنــی نــگاه 
بــه آمــوزش یــک نــگاه کلیشــه ای فرمول بنــدی نباشــد. 
دوم، تغییــردر برنامــه درســی و ســر فصــل بخــش 

ــی.  ــوژی آموزش تکنول

معرفی مدیریت بالندگی حرفه ای منابع انسانی

مدیریـت بالندگـی حرفـه ای بـه عنوان یکـی از زیرمجموعه هـای معاونت نظـارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشـگاه 
فرهنگیـان بـا هـدف بهبـود کارایی و اثربخشـی سـازمانی از طریـق تبدیل افـراد به یادگیرنـدگان خود راهبـر، متولی 
فراهـم کـردن فرصت هـای بالندگـی حرفـه ای بـرای اعضـای هیـأت علمـی و کارکنان دانشـگاه اسـت. بدیـن منظور، 
ایـن مدیریـت بـا اتخـاذ رویکـرد علمـی بـه آمـوزش، از یک چرخـه چهـار مرحلـه ای متشـکل از نیازسـنجی، تدوین 
تقویـم آموزشـی، اجـرای دوره هـای بالندگـی، و ارزیابـی دوره هـای اجرا شـده تبعیت می کنـد. نقش اصلـی مدیریت 
بالندگـی حرفـه ای کارکنـان، شناسـایی نیازهـای بالندگی حرفه ای منابع انسـانی سـازمان و برآوردن این نیازهاسـت. 

دکتر رضا کچوئیان  
) مدیر بالندگی حرفه ای منابع انسانی(

دکتر غالمرضا کیانی
)معاون نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت(

نــگاه ســخت افزاری بــه تکنولــوژی آموزشــی، 
دالیــل مختلفــی دارد. شــاید یکــی از دالیــل مهمــش، 
ــر  ــد. ه ــته باش ــن رش ــه ای ــبت ب ــی نس ــدم آگاه ع
دشــواری  کار  آگاهــی  ارتقــای  و  گســترش  چنــد 
ــال، در  ــوان مث ــه عن ــم. ب ــالش کنی ــد ت ــا بای اســت؛ ام
ــع  ــوژی آموزشــی و در مناب ــه تکنول ــوط ب تألیفــات مرب
ــود؛  ــج نش ــزاری تروی ــگاه اب ــته، ن ــای وابس و کتاب ه
ــه  ــن نتیج ــه ای ــر ب ــا کارب ــب ی ــه مخاط ــه ک آن گون
ــا  ــزار ی ــق اب ــوزش را فقــط از طری ــر آم ــه اگ برســد، ک
ــد. در  ــد ش ــل خواه ــکل ح ــد، مش ــه کن ــایل ارائ وس
ــایل،  ــزار و وس ــه اب ــن اســت ک ــت ای ــه واقعی ــی ک حال
تنهــا بخشــی از بحــث و فصــل ثانــوی رشــته تکنولــوژی 
آموزشــی اســت و آن چــه در تکنولــوژی آموزشــی اصــل 
و محــور قلمــداد می شــود، تحلیــل موضــوع، اســتفاده 
ــداف آموزشــی و طراحــی آموزشــی  ــدی، اه از طبقه بن
)بــه عنــوان بحــث کانونــی( اســت. متأســفانه بــه خاطــر 
ــم. ــه خورده ای ــی لطم ــص خیل ــش و تخص ــود دان کمب

نشریه داخلی دانشگاه فرهنگیان
شماره اول
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     واقعیت افزوده چیست؟2

         حامد عباسی

ــگاه  ــاوری دانش ــدرس فن  م
ــان ــان زنج فرهنگی

واقعیت افزوده
توسعه اســت  حــال  در  نویــن  فناوری هــای 
و کاربــرد آن هــا در زندگــی روزمــره، آمــوزش 
بــه طــور فزاینــده ای  و موقعیت هــای شــغلی، 
و  اطالعــات  فنــاوری  یافته اســت.  گســترش 
ــه  ــا ب ــرد آن ه ــت و کارب ــوزه اینترن ــات، ح ارتباط

ســرعت جــای خــود را در عرصــه آمــوزش

ــداران  ــیاری از طرف ــت. بس ــاز کرده اس ــی ب  عال
امیــدواری  ابــراز  فنــاوری،  ایــن  خوش بیــن 
کرده انــد کــه قابلیــت دسترســی بــه فنــاوری، 
ــد  ــودکار، فرآین ــور خ ــه ط ــوزش، ب ــه آم در عرص
تدریــس، یادگیــری و نتایــج یادگیــری را متحــول 

ــرد. ــد ک خواه

ــر  ــای تغیی ــروز دنی ــای ام ــر، دنی ــوی دیگ از س
اســت. دنیایــی بــدون این کــه خــود متوجــه 
ــدارد  ــرار ن ــا در آن ق ــی م ــی از زندگ ــویم بخش ش
ــرار  ــای مجــازی ق ــام دنی ــه ن ــای دیگــر ب و در دنی
می گیــرد. بســیاری از آن چــه کــه در پیرامــون 
ــازی در  ــکل مج ــه ش ــم، ب ــاهده می کنی ــود مش خ
ــکیل  ــده و تش ــا ش ــی م ــی از زندگ ــده و بخش آم
ــه  ــه ب ــی ک ــت. واقعیت ــازی را داده اس ــت مج واقعی
ــا در  ــت. ام ــی( اس ــر حقیق ــازی )غی ــورت مج ص
ــش  ــی را در دو بخ ــای حقیق ــوارد دنی ــاره ای م پ
ــه  ــی ب ــم، یعن ــازی مشــاهده می کنی ــی و مج واقع
ــری  ــش دیگ ــی، بخ ــای حقیق ــی دنی ــش واقع بخ
ــت  ــود. واقعی ــزوده می ش ــازی اف ــورت مج ــه ص ب
افــزوده )Augmented Reality( بــه تکنولــوژی 
گفتــه می شــود کــه بــه واقعیــت، امکانــات و 
ــه  ــه صــورت مجــازی اضاف ــری ب ــای دیگ ویژگی ه
می کنــد. ایــن تکنولــوژی از ســال ها پیــش در 
ــه  ــی ب ــت ول ــود داش ــی وج ــکت خلبان کاله کاس
دلیــل گــران بــودن، قابلیــت کاربــرد توســط عمــوم 
ــمند  ــی های هوش ــه گوش ــی ک ــت. از زمان را نداش
ــی  ــم جایگاه ــوژی ه ــن تکنول ــازار شــده، ای وارد ب
ــج  ــه تدری ــزوده ب ــه اســت. واقعیــت اف خــاص یافت
در حــال کســب محبوبیــت در اجتماعــات آموزشــی 
تکنولوژی هــای  از  یکــی  عنــوان  بــه  و  اســت 
ــع شده اســت.  ــورد توجــه واق ــور م آموزشــی نوظه
واقعیــت  در حیطــه  تحقیقــات  برخــی  نتایــج 
افــزوده، حکایــت از اثر گــذاری ایــن تکنولــوژی 
ــن  ــتر و هم چنی ــل بیش ــاد تعام ــور، در ایج نوظه
رســانه ها  شــناخت  و  رضایــت  فعال ســازی، 

توســط دانش آمــوزان در حیــن یادگیــری دارد 
ــوژی نوظهــور  ــن تکنول و نشــان مــی دهــد کــه ای
امکاناتــی را بــا خــود بــه همــراه دارد کــه می توانــد 
ــری  ــری و در طراحــی محیط هــای یادگی در یادگی

بــه کار  برده شــود.

ــه  ــاوری ب ــن فن ــا ای ــتر ب ــنایی بیش ــرای آش ب
تصاویــر زیــر نــگاه کنیــد. در یــک تصویــر دوربیــن 
ــد  ــت جل ــی پش ــات انگلیس ــر روی کلم ــی ب گوش
ــت  ــنری واقعی ــده و دیکش ــه ش ــاب گرفت ــک کت ی
افــزوده BinaD لغــات را شناســایی و ترجمــه 
ــات  ــام کلم ــه ن ــی ب ــه واقعیت ــی ب ــد. یعن می کن
ترجمــه  نــام  بــه  مجــازی  بخــش  انگلیســی، 
ــت  ــزار واقعی ــا در نرم اف ــد. ی ــه می کن ــت اضاف لغ
افــزوده Photomath وقتــی دوربیــن گوشــی بــر 
ــخ و  ــود، پاس ــه می ش ــی گرفت ــه ریاض روی معادل
راه حــل را نشــان می دهــد. در نمونه هــای مشــابه، 
ــک خــودرو  ــن را روی ی ــال وقتــی دوربی ــرای مث ب
می گیریــد، مشــخصات و ظاهــر خــودرو را بــه 
صــورت ســه بعدی در گوشــی بــه نمایــش در 
مــی آورد. اگــر واقعیــت افــزوده حیوانــات را در 

نظــر بگیریــد و دوربیــن را بــه ســمت آن هــا قــرار 
ــوان  ــه مشــخصات آن حی ــد ک ــد دی ــد خواهی دهی

در صفحــه گوشــی ظاهــر می شــود. 

امــا نــگاه آموزشــی بــه واقعیــت افــزوده، 
ــه  ــاالن عرص ــرای فع ــری را ب ــای دیگ دنی
ــده  ــد. در آین ــم می زن ــت رق ــم و تربی تعلی
ــر،  ــی فراگی ــه وقت ــود ک ــم ب ــاهد خواهی ش
درس  عنــوان  روی  را  گوشــی  دوربیــن 
می گیــرد، محتــوای الکترونیکــی چنــد 
بــه  مختلــف  شــکل های  در  رســانه ای 
نمایــش درآمــده و فراگیــر شــروع بــه 
ــی  ــن گوش ــا دوربی ــد. ی ــه آن می کن مطالع
ــان  ــا زب ــرآن ی ــاب ق ــی از کت را روی خط
ــرای  ــن ب ــرد و مت ــعر می گی ــا ش ــی ی خارج
وی قرائــت، ترجمــه و معنــی می شــود. 
ــر  ــن را روی تصوی ــی تلف ــه گوش ــی ک زمان
ــم  ــا فیل ــن ی ــرد، انیمیش ــش می گی آزمای
ــده  ــازی ش ــبیه س ــا ش ــش ی ــام آزمای انج

آزمایــش، جهــت انجــام، توســط دانش آمــوز 
ــد. ــرا در می آی ــه اج ب

ــه صــورت  ــای واقعــی، بخشــی ب ــه دنی ــی ب  یعن
مجــازی افــزوده می شــود. ایــن اســت دنیــای 
ــی از  ــر نمونه های ــر زی ــزوده. در تصوی ــت اف واقعی
واقعیــت افــزوده را مشــاهده مــی نماییــد. در ایــن 
تصاویــر مــوالژ قلــب، شــیر، هلــی کوپتــر و پروانــه 
ــزوده  ــی اف ــط واقع ــه محی ــازی ب ــکل مج ــه ش ب

شده اســت.

پاییــز ســال 94 بنــا بــه ســفارش انتشــارات 
کتاب هــای  تولیــد  کتــاب  در  دیباگــران، 
الکترونیکــی، از مــا درخواســت شــده تــا بــرای هــر 
فصــل در حــد 5 دقیقــه بــه صــورت فیلــم، صــدا یــا 
ــی  ــم و زمان ــه کنی ــه ای تهی ــار، برنام ــا گفت ــن ب مت
ــرد، در  ــاز می ک ــاب را ب ــی از کت ــر فصل ــه کارب ک
اگــر  گوشــی،  روی  نرم افــزار  نصــب  صــورت 
دوربیــن را روی بارکــدی کــه در کنــار نــام فصــل 
کوتاهــی  مــدت  در  می گرفــت،  داشــت  قــرار 
ــا  ــد. ب ــریح می ش ــل تش ــات فص ــرای وی محتوی ب
ــت  ــق و تثبی ــریع، تعمی ــت تس ــف جه ــن توصی ای
یادگیــری و همچنیــن کاهــش هزینه هــای برخــی 
آزمایش هــا،  مثــل  هزینــه  پــر  فعالیت هــای 
ــیک و  ــای کالس ــان آموزش ه ــود زم ــران کمب جب
ــت  ــای واقعی ــوان از برنامه ه ــوا، می ت ــش محت پوش

ــرد.  ــتفاده ک ــزوده اس اف

نشریه داخلی دانشگاه فرهنگیان
شماره اول
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      مقاله

    

بازی فیزیک؛ بازی برای آموزش و سنجش 
دانش فیزیک

سید احمد رحیمی 
دانشجوی دکتری 

دانشگاه ایالتی فلوریدا، 
آمریکا

ــم و  ــق مفاهی ــری عمی ــه فراگی ــاز ب ــا نی ــدان م فرزن
 21 قــرن  مهارت هــای  بــه  موســوم  مهارت هــای 
ــه، تفکــر  )ماننــد حــل مســأله، خالقیــت، تفکــر نقادان
سیســتمی، و تفکــر محاســباتی( دارنــد تــا بتواننــد در 
ــرای ارتقــای  ــق باشــند. ب ــروز موف ــده ام ــای پیچی دنی
ــت  ــا دق ــم ب ــد بتوانی ــدا بای ــرن 21، ابت ــای ق مهارت ه
ــوان  ــروز نمی ت ــای ام ــنجیم. در دنی ــا را بس ــاال آن ه ب
ــرای ارزیابــی  ــه روش هــای قدیمــی ســنجش ب تنهــا ب
ــوع توانایی هــا بســنده کــرد. روش هایــی ماننــد  ایــن ن
تســت های چهــار گزینــه ای اســتاندارد )ماننــد کنکــور 
در ایــران( در دنیــای امــروز دیگــر مؤثــر نیســت، زیــرا 
ــواد  ــری ســطحی م ــه ســمت یادگی ــوزان را ب دانش آم
ــرای یادگیــری  ــان را ب آموزشــی هدایــت می کنــد و آن
مهارت هــای مهــم بــرای موفقیــت و پیشــرفت در 
و  نگرانــی  طرفــی،  از  نمی کنــد.  آمــاده   21 قــرن 
آســیب های جانبــی ایــن نــوع آزمون هــا می توانــد 
بــرای دانش آمــوزان و خانواده هــای آن هــا بســیار 
ــی  ــری برخ ــر یادگی ــوی دیگ ــد]2[. از س ــرب باش مخ
دروس ماننــد ریاضــی و یــا فیزیــک می توانــد در ابتــدا 
بــرای دانش آمــوزان ســخت جلــوه کــرده و باعــث 
ــوم  ــن عل ــری ای ــه راه، در یادگی ــا در ادام ــود آن ه ش
دارای اعتمــاد بــه نفــس باالیــی نباشــند. ایــن مشــکل 
ــه  ــت ب ــا و در نهای ــغلی آن ه ــده ش ــد در آین می توان
ــه  ــک جامع ــده اقتصــادی ی شــکل محسوســی در آین
تأثیــر منفــی بگــذارد. محققیــن، ارتبــاط مثبــت 
و مســتقیمی بیــن پیشــرفت و توســعه اقتصــادی 
بــا افزایــش تعــداد افــراد دارای مهارت هــای قــرن 
ــری  ــر فراگی ــالوه ب ــد ]3[. ع ــم یافته ان ــت و یک بیس
ــن مهارت هــا و ایجــاد انگیــزه در فراگیــری علومــی  ای
جلــوه  ســخت  دانش آمــوزان  بیشــتر  بــرای  کــه 
ــوزش1  در دوره  ــازی آم ــخصی س ــث ش ــد، بح می کن
ــل توجهــی در بیــن محققیــن و  ــا اقبــال قاب معاصــر ب
دســت اندرکاران امــور آموزشــی روبــرو شده اســت. 
در عصــر گذشــته، الگــوی آموزشــی ســعی داشــته تــا 
ــن و یک نواخــت  ــای روتی ــرای کاره ــوزان را ب دانش آم
ماننــد کار در کارخانه هــا و خطــوط تولیــد آمــاده 
ــا  ــن، ب ــی هم گ ــام آموزش ــک نظ ــن رو ی ــد. از ای کن
در  یکســان  ســرعت  و  واحــد  آموزشــی  طراحــی 
ــرای  ــنجش ب ــک روش س ــا ی ــم، و ب ــری مفاهی فراگی
و  پیش زمینــه  بــا  دانش آمــوزی  گروه هــای  همــه 
ــا  ــد. ام ــه می ش ــه کار گرفت ــاوت ب ــای متف توانایی ه
در دوره معاصــر کــه بــه عصــر اطالعــات معــروف 
اســت، بــا وجــود فن آوری هــای پیشــرفته و رشــد 
نظام هــای  می تــوان  یادگیــری،  چشــم گیرعلوم 
ــه ای طراحــی کــرد کــه براســاس  ــه گون آموزشــی را ب
ــی  ــه او مطالب ــوز، ب ــر دانش آم ــارت ه ــی و مه توانای
ــه  ــوار و ن ــی دش ــه خیل ــرای وی ن ــه ب ــردد ک ــه گ ارائ

1. Personalized Learning 

ــوع  ــن ن ــه، ای ــد. در نتیج ــان باش ــهل و آس ــی س خیل
ارائــه باعــث ایجــاد انگیــزه بیشــتر و بهبــود یادگیــری 
در کشــورهای  در حــال حاضــر  افــراد می گــردد. 
ــوزش  ــوع آم ــن ن ــدود، ای ــورت مح ــه ص ــف و ب مختل
در  مثــال،  عنــوان  بــه  اجــرا می باشــد.  در حــال 
ایــاالت متحــده آمریــکا، مــدارس زنجیــره ای بــه نــام 
دارنــد کــه  وجــود   Summit Public Schools
Personal� ــام ــه ن ــزی ب ــط مرک ــام برخ ــک نظ  از ی

ــرای ثبــت داده هــای  ized Learning Platform ب
ــا  ــک از آن ه ــر ی ــه ه ــت جداگان ــوزان و هدای دانش آم
ــتفاده  ــان اس ــا، و نیازهایش ــق، توانایی ه ــاس عالی براس
 Quest می کننــد. و یــا در نیویــورک مدرســه ای بنــام
to learn وجــود دارد کــه بــر اســاس بــازی طراحــی 
ــا  ــد ت ــعی می کنن ــه س ــن مدرس ــران ای ــده و مدی ش
ــد.  ــال کنن ــز در آن دنب ــوزش را نی ــازی آم شــخصی س

 بنابــر مطالــب گفتــه شــده در بــاال، پژوهش هایــی بــا 
اهــداف زیــر می تواننــد در حــل مشــکالت بیــان شــده 

کمــک کننــد: 

ایجــاد انگیــزه بــرای فراگیــری علــوم فنــی و 
ــوزان ســخت  ــگاه بیشــتر دانش آم ــه در ن مهندســی ک

جلــوه می کنــد.

مهارت هــای  و  دانــش  دقیــق  ســنجش 
دانش آمــوزان بــا روش هایــی نوآورانــه کــه در آن، 
آزمون هــای  اضطــراب  و  نگرانــی  دانش آمــوزان، 

باشــند. نداشــته  را  اســتاندارد 

ــا و  ــاس توانایی ه ــوزش براس ــازی آم ــخصی س ش
ــن ــن آوری نوی ــط ف ــوزان توس ــای دانش آم نیازه

آن چــه در ایــن مقالــه کوتــاه خواهیــد خوانــد در 
ــراردارد.  ــی ق ــدف کل ــه ه ــن س ــت ای جه

چشم انداز سنجش در مدارس آینده

دنیــای مــا از جهــات مختلــف در حــال تغییــر اســت. 
تکنولوژی هــای جدیــد، روز بــه روز روش زندگــی 
ــوزش  ــن، آم ــن بی ــا در ای ــد. ام ــر می دهن ــا را تغیی م
ــر  ــرعت تغیی ــی از س ــور کل ــه ط ــری ب ــوه یادگی و نح
کمــی برخــوردار اســت]4[. بیاییــد آینــده ســنجش و 
آمــوزش در مــدارس دنیــا را تصــور کنیــم. بــه عنــوان 
یــک دانش آمــوز چــه احساســی خواهیــد داشــت 
ــی از  ــال تحصیل ــول س ــد در ط ــما بگوین ــه ش ــر ب اگ
ــه  ــود؟  ب امتحان هــای پــر اضطــراب خبــری نخواهــد ب
ــاز  ــد دیگــر نی ــر بدانی ــم چطــور؟ اگ ــک معل ــوان ی عن
نیســت قــرار اســت کــه دانش آمــوزان را بــرای تســت 
ــادر  ــا م ــدر و ی ــوان پ ــه عن ــا ب ــاده کنیــد؟  و ی زدن آم
ــای  ــش و مهارت ه ــطح دان ــای س ــاهد ارتق ــی ش وقت
از  را  اشــتیاق خــود  فرزندانتــان هســتید چگونــه 
موفقیــت آن هــا ابــراز می کنیــد؟ بــرای رســیدن 
بــه ایــن چشــم انــداز، مــوارد فراوانــی بایــد بــه 
ــم  ــک نظــام یک پارچــه آموزشــی در کناره صــورت ی
قرارگیرنــد. یکــی از اجــزای آن نظــام آموزشــی، نظــام 
ســنجش اســت. براســاس نظــرات محققیــن در زمینــه 
ــناختی،  ــای ش ــش و مهارت ه ــی دان ــنجش و ارزیاب س
نســل بعــدی سیســتم های ســنجش در دنیــا، توانایــی 

ارزیابــی دقیــق و ارتقــای مهارت هــای »شــناختی« 2 و 
»غیــر شــناختی«3 را خواهنــد داشــت]5[. آزمون هــای 
اصلــی  ابــزار  دیگــر  مخاطــره«4  پــر  »اســتاندارد 
ــن،  ــود. بنابرای ــد ب ــری نخواهن ــنجش یادگی ــرای س ب
طراحــی  بــرای  کــه  ارزش منــدی  بســیار  زمــان 
و  اجــرا  دانش آمــوزان،  ســازی  آمــاده  آزمون هــا، 
می توانــد  می شــود،  صــرف  آزمون هــا  تصحیــح 
صــرف فعالیت هــای آموزشــی مفیــد دیگــر شــود. 
پیشــرفت های اخیــر در فــن آوری )ســرعت بــاالی 
سیســتم های  پــردازش  بــاالی  ســرعت  اینترنــت، 
کامپیوتــری، و شــبکه های مجــازی( و علــوم یادگیــری 
)اســتفاده از تحلیــل آمــاری داده هــای بــزرگ( فضایــی 
مطلــوب بــرای تحقــق چشــم انداز یــاد شــده را ایجــاد 
ــه  ــی ک ــای دیجیتال ــام فضاه ــان تم کرده اســت. در می
ــره داده هــای بســیاری از دانش آمــوزان را  امــکان ذخی
ــه  ــد ب ــه ای، می توانن ــای رایان ــد، بازی ه ــم می کن فراه
عنــوان ابزارهــای مفیــدی بــرای ســنجش یادگیــری و 
ارتقــای مهارت هــای دانش آمــوزان مــورد اســتفاده 
قــرار گیرنــد. دکتــر والــری شــوت5 در دانشــگاه ایالتــی 
فلوریــدا در ســال 2011 روش ســنجش جدیــدی 
ــت.  ــداع کرده اس ــوس«6 اب ــنجش نامحس ــام »س ــه ن ب
ــن  ــد در حی ــوزان می توانن ــن روش، دانش آم ــر ای بناب
ــاخت  ــه ای خوش س ــای رایان ــا بازی ه ــردن ب ــازی ک ب
و آموزشــی، مــوارد بســیاری را کــه از پیــش، طراحــی 
شــده بیاموزنــد. هم چنیــن، داده هــای جمــع آوری 
ــه  ــازی ک ــط ب ــا محی ــوزان ب ــل دانش آم ــده از تعام ش
هم زمــان ذخیــره شــده، می توانــد بــه صــورت برخــط، 
ــش و  ــطح دان ــده و س ــل ش ــر تحلی ــط کامپیوت توس
مهــارت دانش آمــوز، بــدون مداخلــه مســتقیم انســانی 
ــارغ  ــوزان ف ــن روش، دانش آم ــود. در ای ــنجیده ش س
ــون  ــر آزم ــورد نتیجــه و تأثی ــی در م ــه نگران از هرگون
و بــا هیجــان زیــاد و باالتریــن  ســطح انگیــزه، بــه 
پیشــرفت در مراحــل بــازي مــي پردازنــد و ســنجش 
ــکل  ــن ش ــه دقیق تری ــا ب ــاي آن ه ــش و مهارت ه دان
ــا اســتفاده از سیســتم ســنجش نامحســوس کــه در  ب

ــازي جاســازي شــده انجــام مــي شــد.  ب

از  تحقیقاتــي اش،  تیــم  و  شــوت  والــري  دکتــر 
 Plants vs. Zombies ــد ــي مانن ــاي متفاوت بازي ه
ــل  ــي از قبی ــنجش مهارت های ــراي س و Portal2   ب
پافشــاري و مداومــت7، خالقیــت و توانایــي حل مســأله 
اســتفاده کــرده  و بــا موفقیــت، ایــن مهارت هــاي قــرن 
21 را ارزیابــي کرده انــد. )بــراي خوانــدن مقــاالت 
http://myweb. :ــه ایــن آدرس رجــوع کنیــد ایشــان ب

fsu.edu/vshute/publications.html

ــازِي  ــا 2014 ب ــال هاي 2012 ت ــوت در س ــر ش .دکت

ــدام  ــرده و اق ــي ک ــک« را طراح ــازي فیزی ــن ب »زمی
ــت  ــد پافشــاري، مداوم ــي مانن ــي مهارت های ــه ارزیاب ب
ــن  ــن حــال، همیشــه ای ــت کرده اســت. درعی و خالقی
ســؤال مطــرح   بــوده اســت   آیــا روش ارزیابــی 
دانــش   ســنجش  بــرای  توانــد  مــی  نامحســوس 

2. Cognitive
3.Non�cognitive
4.High-stake tests
5.Dr. Valerie Shute
6. Stealth Assessment
7.Persistence
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مفهومــی دانش آمــوزان در دروســی ماننــد ریاضــی و فیزیــک نیــز موفــق 
ــنجش  ــج س ــوان از نتای ــه می ت ــنجش، چگون ــته از س ــد؟ گذش عمل کن
ــرای  ــرد؟ ب ــتفاده ک ــده اس ــش یادگیرن ــای دان ــرای ارتق ــوس ب نامحس
پاســخ بــه ایــن ســؤال، دکتــر والــری شــوت بــه همــراه تیــم تحقیقاتــی 
خــود کــه متشــکل از دو فیزیــک دان، دو محقــق علــوم یادگیــری، یــک 
محقــق آمــار در آمــوزش، هفــت دانشــجوی دکتــری در رشــته طراحــی 
ــه  ــنده مقال ــری )نویس ــای یادگی ــی و تکنولوژی ه ــتم های آموزش سیس
ــت  ــروژه فعالی ــن پ ــجویان در ای ــن دانش ــی از ای ــوان یک ــه عن ــز ب نی
می کنــد( و دو برنامــه نویــس و طــراح بــازی کامپیوتــری اســت، در یــک 
پــروژه ســه ســاله )از ســال 2016 تــا ســال 2019(  بــازِی« زمیــن بــازی 
ــی  ــی و مفهوم ــش عموم ــای دان ــی و ارتق ــه منظــور ارزیاب ــک« را ب فیزی

فیزیــک در مقطــع متوســطه، طراحــی مجــدد خواهنــد کــرد.

شکل 1 – صفحه اصلی بازی زمین بازی فیزیک 

زیربنای روش سنجش نامحسوس

ــد آن  ــدا بای ــورد نظــر، ابت ــش م ــا دان ــی دقیــق مهــارت و ی ــرای ارزیاب ب
مهــارت بــه شــکل دقیــق تعریــف گــردد. ایــن کار طــی فرآینــدی دقیــق 
ــش  ــا آن دان ــارت و ی ــن آن مه ــن ســنجش و متخصصی ــن متخصصی بی
ــه  ــد. ب ــام می رس ــه انج ــان( ب ــک دان ــال فیزی ــوان مث ــه عن ــاص )ب خ
ــواردی  ــه م ــی ســنجش چ ــا در پ ــه م ــه ک ــن نکت محــض تشــخیص ای
هســتیم- بــه عنــوان مثــال در ایــن پــروژه مــا بــه دنبــال ســنجش دانــش 
ــکل از  ــه متش ــتیم ک ــم هس ــتم و نه ــع هش ــوزان مقط ــک دانش آم فیزی
ــرژی  ــتاور، ان ــن(، گش ــه گانه نیوت ــن س ــت )قوانی ــرو و حرک ــم نی مفاهی
پتانســیل و جنبشــی و شــتاب هســتند- متخصصیــن ســنجش، اقــدام بــه 
ســاخت شــبکه های بیــزی1 )روش دقیــق آمــاری بــر مبنــی مشــاهدات و 
احتمــاالت(* بــرای هــر یــک از مراحــل بــازی می کننــد. بــه ایــن روش، 
طراحــی ســنجش بــر محــور مشــاهدات گفتــه می شــود]6[. اســاس کار 
ــزی  ــبکه بی ــک ش ــازی، ی ــه از ب ــر مرحل ــرای ه ــه ب ــت ک بدین گونه اس
ــرار دادن آن  ــکان ق ــر، ام ــی کامپیوت ــا برنامه نویس ــود و ب ــی می ش طراح
ــد مشــاهدات  ــا بتوان ــم می شــود ت ــازی فراه ــه از ب ــر مرحل در داخــل ه
ــط  ــده در محی ــل یادگیرن ــده از تعام ــد ش ــای تولی ــان داده ه ــا هم و ی
ــط  ــرون خ ــا ب ــط و ی ــورت برخ ــه ص ــوده و ب ــع آوری نم ــازی را جم ب
ــزی  ــبکه بی ــک ش ــی از ی ــکل 2 مثال ــد. در ش ــرار ده ــل ق ــورد تحلی م
بــرای دانــش فیزیــک در یــک مرحلــه از بــازی زمیــن بــازی فیزیــک را 
مشــاهده می کنیــد. در ایــن مرحلــه ســه متغیــر، داده ذخیــره می کننــد 
کــه بــه روشــی کــه یادگیرنــده بــرای حــل مســأله انتخــاب کرده اســت 
مربــوط مــی شــود. در این جــا براســاس روش »حــل مســأله« هــر یــک 
از مفاهیــم فیزیــک بــه روز مــی شــوند. بــه عنــوان مثــال، اگــر یادگیرنــده 
ــد، دو  ــتفاده کن ــه اس ــن مرحل ــل ای ــرای ح ــیب دار ب ــطح ش ــک س از ی
ــه  مفهــوم انتقــال انــرژی و نیــروی حرکتــی بــه میــزان متفــاوت )بنــا ب
احتماالتــی کــه در شــبکه تعریــف شــده اند( بــه روز می شــوند. در نهایــت 
ــه اتمــام رســید، ایــن شــبکه  ــازی، وقتــی تمــام مراحــل ب و در پایــان ب

1. Bayesian Network

ــات خــوب  ــر خصوصی ــود. از دیگ ــد ب ــرد خواه ــک ف ــش فیزی ــر دان نمایان گ
ــرد در درک  ــدرت ف ــف و ق ــزان ضع ــی می ــه ارزیاب ــوان ب ــن روش می ت ای
مفاهیــم درســی و در ادامــه، انتخــاب روش مناســب آموزشــی ایــن مفاهیــم 

ــرد. ــاره ک ــوزان اش ــه دانش آم ب

شکل 2- شبکه بیزی طراحی شده برای یکی از مراحل بازی به همراه الگوی 
درک فیزیک

بازی زمین بازی فیزیک2

بــازی» زمیــن بــازی فیزیــک« در حــال حاضــر، شــامل هفــت زمیــن بــازی 
اســت کــه در آن یادگیرنــده بــا اســتفاده از حرکــت مــاوس، اجســامی را بــر 
روی صفحــه رســم می کنــد. در هنــگام طراحــی اجســام، هرچــه یادگیرنــده 
زمــان بیشــتری صــرف ترســیم شــکل کــرده و زمــان بیشــتری تــا رهــا کردن 
ــتری  ــده و وزن بیش ــتر ش ــم بیش ــرم جس ــود، ج ــرف ش ــاوس ص ــه م دکم
ــی گــردد  ــر آن شــئ اعمــال م ــک ب ــن واقعــی فیزی خواهــد داشــت و قوانی
)مثــال اگــر شــئ وزن زیــادی داشــته باشــد، بــا شــدت بیشــتری بــه زمیــن 
برخــورد می کنــد(. قصــد اصلــی در ایــن بــازی، هــدف قــرار دادن یــک بالــن 
توســط یــک تــوپ ســبز رنــگ اســت. یادگیرنــده بایــد بــا اســتفاده از قوانیــن 

فیزیــک و عبــور از موانــع مختلــف در مراحــل بــازی پیــش رود. 

ــای  ــه ایده ه ــا ارائ ــته، ب ــاه گذش ــه م ــول س ــوق در ط ــی ف ــروه تحقیقات گ
ــی و  ــد ارزیاب ــه قص ــری را ک ــورد نظ ــک م ــم فیزی ــدا مفاهی ــف، ابت مختل
ارتقــای آن را دارنــد انتخــاب کردنــد. ایــن مفاهیــم عبارتنــد از نیــرو و حرکت 
)قوانیــن ســه گانــه نیوتــن(، گشــتاور، انــرژی پتانســیل و جنبشــی، و شــتاب. 
پــس از انتخــاب ایــن مفاهیــم، اقــدام بــه ســاخت مراحلــی شــد کــه بتواننــد 

بــرای  الزم  شــواهد 
ارزیابــی ایــن مفاهیــم 
ایجــاد  بــازی  در  را 
عنــوان  بــه  کننــد. 
ــی  ــرای ارزیاب ــال ب مث
یادگیرنــده  دانــش 
گشــتاور،  مفهــوم  از 
متفاوتــی  مراحــل 

طراحــی  بــازی  در 
ــا  ــط ب ــه فق ــد ک کردن

ــازی  اســتفاده از اهــرم، قابــل حل کــردن باشــند. در شــکل 3 مرحلــه ای از ب
را مشــاهده می کنیــد کــه یادگیرنــده بایــد یــک اهــرم مناســب ایجــاد کــرده 
و وزنــه ای را بــر روی آن بیانــدازد تــا بتوانــد بــا تــوپ ســبز رنــگ، بالــن   را 
مــورد هــدف قــرار دهــد. عــالوه بــر ایــن نــوع مراحــل، در ایــن بــازی اقــدام 

بــه طراحــی مراحلــی شــده کــه یادگیرنــده تنهــا

2. Physics Playground 

      شــکل 3 – مرحلــه ای از بــازی زمیــن بــازی فیزیــک کــه در آن، از 
اهــرم بــرای هــدف قــرار دادن بالــن اســتفاده شده اســت.
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ــه  ــدام ب ــوپ، و مقاومــت هــوا، اق ــه، جــرم ت ــا تغییــر نیــروی جاذب ــد، ب بتوان
حــل کــردن مســأله نمایــد. در ایــن فضــا، یادگیرنــده می توانــد روابــط بیــن 
متغیرهــا را بــه خوبــی درک کنــد و بــا تفکــر در مــورد چگونگــی رابطــه بیــن 
متغیرهــا، آن چــه در دنیــای واقعــی اتفــاق می افتــد را بهتــر درک نمایــد. بــه 
ــن اســت  ــوزان ای ــج دانش آم ــی از تصــورات نادرســت رای ــال، یک ــوان مث عن
ــا  ــه ب ــر در مقایس ــت، پَ ــاب اس ــبک تر از کت ــر س ــه پَ ــل این ک ــه دلی ــه ب ک
ــن  ــه ای ــی اســت ک ــن در حال ــی رســد. ای ــن م ــه زمی ــر ب ــاب دیرت ــک کت ی
مقاومــت هواســت کــه باعــث دیرتــر رســیدن پـَـر بــه زمیــن مــی شــود )بــا در 
نظــر گرفتــن این کــه هــر دو شــئ را از ارتفــاع یکســان رهــا کنیــم(. در شــکل 
ــه در آن  ــد ک ــاهده می کنی ــازی را مش ــه از ب ــک مرحل ــه ای از ی ــر نمون زی
یادگیرنــده می توانــد بــا رســم یــک آونــگ در ســمت چــپ، نیرویــی مناســب 
ایجــاد کنــد و بــا ضربــه زدن بــه دیگــر آونگ هــای موجــود در صفحــه، بالــن 

را مــورد هــدف قــرار دهــد. 

شــکل 4 – مرحلــه ای از بــازی زمیــن بــازی فیزیــک کــه در آن از آونــگ بــرای هــدف قــرار دادن بالــن 
ــت. ــتفاده شده اس اس

ــز  ــا تمرک ــی، ب ــم تحقیقات ــازی، تی ــد در ب ــا طراحــی مراحــل جدی ــراه ب هم
ــی  ــتم آموزش ــک سیس ــا ی ــد، ت ــالش می کن ــازی ت ــی ب ــه آموزش ــر جنب ب
ــه یادگیرنــده در موفقیــت در مراحــل  ــازی طراحــی کنــد کــه ب در داخــل ب
ســخت بــازی کمــک کنــد. بــه عنــوان مثــال، زمانــی کــه یادگیرنــده در حــال 
بــازی اســت و از روش نادرســت بــرای حــل مســأله اســتفاده می کنــد، بــازی 
بــه صــورت هوشــمند متوجــه شــده و پیامــی روی صفحــه پدیدارمــی شــود 
کــه یادگیرنــده را بــه اســتفاده از روش صحیــح هدایــت می کنــد. هم چنیــن، 
یادگیرنــده در مراحــل مختلــف بــازی ســعی بــر جمــع آوری امتیــاز می کنــد 
ــم  ــک فیل ــرای مشــاهده ی ــود را ب ــاز خ ــد امتی ــازی می توان ــن ب ــه در حی ک
آموزشــی کوتــاه، در مــورد یکــی از مفاهیــم فیزیــک، خــرج کــرده و مرحلــه 
ــا موفقیــت پشــت ســر قراردهــد. در شــکل 5 شــما مرکــز کنتــرل  فــوق را ب

ــد.  ــاهده می کنی ــازی را مش ب

ــه دســت  ــد نشــان هایی را کــه ب ــده می توان ــازی، کــه در آن یادگیرن شــکل 5 – صفحــه مرکــز کنتــرل ب
آورده مشــاهده کنــد.

در ایــن مرکــِز کنتــرل1، یادگیرنــده می توانــد بــه اطالعــات متفاوتــی 
1. Dashboard 

دسترســی پیــدا کنــد. بــه طــور مثــال، تعــداد مراحــل طــی شــده، 
ــک  ــر ی ــرای ه ــه ب ــان هایی ک ــده، و نش ــع آوری ش ــول جم ــا پ ــاز و ی امتی
ــز  ــن مرک ــرد دیگــر ای ــه حــال کســب کــرده. کارب ــا ب ــک ت ــم فیزی از مفاهی
ــاد  ــم ی ــک از مفاهی ــورد هر ی ــی در م ــواد آموزش ــه م ــی ب ــرل، دسترس کنت
شــده می باشــد. بــه عنــوان مثــال، اگــر دانش آمــوز نیــاز دارد تــا بیشــتر در 
مــورد نیــرو و حرکــت )قوانیــن نیوتــن( بدانــد، روی دکمــه مربــوط کلیــک 
ــا  ــاهده دو ی ــا مش ــد ب ــه بتوان ــود ک ــت می ش ــمتی هدای ــه قس ــد و ب می کن
ســه انیمیشــن کوتــاه و یــا توضیحــات مختصــر، اطالعــات خــود را در ایــن  
زمینــه افزایــش دهــد. در مراحــل بعــدی ایــن پــروژه –درســال آینده—تیــم 
ــازی  ــن ب ــه در حی ــی ک ــتفاده از داده های ــا اس ــا ب ــد دارد، ت ــی قص تحقیقات
جمــع آوری و تحلیــل می شــود، دانــش یادگیرنــده را ارزیابــی کــرده و 
ــازی را  ــد شــد، ب ــه طراحــی خواه ــا اســتفاده از الگوریتمــی ک در لحظــه، ب
ــازی تطبیقــی، ســختی و آســانی  ــر دهــد. ب ــازی تطبیقــی2 تغیی ــک ب ــه ی ب
بــازی را براســاس ســطح دانــش یادگیرنــده تغییــر می دهــد. اگــر یادگیرنــده 
ــاب  ــرای او انتخ ــه ای ب ــه گون ــدی ب ــه بع ــد، مرحل ــل کن ــق عم ــیار موف بس
ــده، در مراحــل قبــل  ــش بکشــد. و اگــر یادگیرن ــه چال می شــود، کــه او را ب
خــوب عمــل نکنــد، بازخــورد بیشــتر و مراحــل آســان تر در اختیــار او قــرار 
می گیــرد تــا رفته رفتــه، ســطح دانــش و مهــارت او افزایــش یابــد. فــرض بــر 
ــه رشــد دانــش و مهــارت  ــد ب ــازی، بهتــر می توان ــوع ب آن اســت کــه ایــن ن
یادگیرنــده کمــک کنــد. الزم بــه ذکــر اســت کــه در طــی ایــن ســه ســال، 
مقــاالت تحقیقاتــی مختلفــی از درون ایــن پــروژه، در مجــالت معتبــر علمــی 
ــاد  ــروژه، از طــرف بنی ــن پ ــه چــاپ خواهــد رســید. گفتنــی اســت کــه ای ب
ــت.  ــت کرده اس ــون دالر دریاف ــک میلی ــا ی ــر ب ــه ای براب ــکا بودج ــی آمری علم

2. Adaptive

نتیجه 

ــوآوری در  ــوم یادگیــری، دنیــا در حــال ن ــا رشــد ســریع فــن آوری و عل ب
ــان  ــن می ــت. در ای ــون اس ــوارد گوناگ ــنجش در م ــری و س ــه یادگی زمین
روش هــای جدیــدی بــرای ارزیابــی دانــش و مهــارت در قــرن 21 در حــال 
شــکل گیری اســت. روش هایــی کــه بــه مراتــب معتبرتــر و دقیق تــر 
ــذی  ــات کاغ ــور و امتحان ــد کنک ــنتی، مانن ــره س ــر مخاط ــای پ از روش ه
ــه  ــد بازی هــای رایان ــی مانن ــد از فضاهــای دیجیتال هســتند. اســتفاده مفی
ــاید.  ــورها بگش ــی کش ــام آموزش ــه نظ ــد ب ــه ای جدی ــد دریچ ای، می توان
بــا وجــود جامعــه ای جــوان و مشــتاق بازی هــای رایانــه ای در میــان 
ــد  ــن، بای ــئولین و محققی ــد مس ــی رس ــر م ــه نظ ــی، ب ــوزان ایران دانش آم
بیشــتر در ایــن زمینــه ســرمایه گذاری کننــد تــا بتوانیــم در آینــده، شــاهد 
ــع  ــوزان در مقاط ــن دانش آم ــت در بی ــا کیفی ــری ب ــاالی یادگی ــرعت ب س
مختلــف تحصیلــی باشــیم. در ایــن راه، فعــاالن رشــته های مختلــف ماننــد 
ــر، آمــار  ــوم کامپیوت ــوم یادگیــری، عل ــوژی آموزشــی، عل رشــته های تکنول
و ســنجش، طراحــان بازی هــای رایانــه ای، برنامــه نویســان رایانــه ای، 
ــا بتواننــد  ــه دســت هــم دهنــد ت ــد دســت ب معلمــان و دانش آمــوزان، بای
ــه در  ــه این ک ــد ب ــا امی ــانند. ب ــل بپوش ــه عم ــزرگ را، جام ــدف ب ــن ه ای

ــیم. ــز باش ــران عزی ــابه در ای ــای مش ــاهد پروژه ه ــده، ش آین
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    الهه والیتی دکتری تکنولوژی آموزشی

کالس درس مجازی
 

      مقاله

ــا  ــد ت ــازه را می دهن ــن اج ــما ای ــه ش ــده1 ب ــازی زن ــی مج ــای درس کالس ه
ــه  ــه گون ــد، ب ــرا درآوری ــه اج ــی ب ــی واقع ــی را، در زمان ــه آموزش ــک برنام ی
ــوده و از  ــن ب ــابهی آنالی ــان مش ــک زم ــدگان دری ــان و یادگیرن ــه معلم ای ک
اینترنــت اســتفاده می کننــد. شــما می توانیــد بــا فروشــندگان نــرم افزارهایــی 
ــت6 و  ــز5، ایلومینی ــوس4، اینتروای ــس3، لوت ــنترا2، وب ای ایک ــای س ــا نام ه ب
اینتــرکال7 کــه مرتبــط بــا واژه کالس درس مجــازی زنــده می باشــند، 
بیشترآشــنا شــوید. ایــن نــوع کالس هــا بــه دلیــل شــباهت های میــان 
ــان در  ــای آس ــتین گام ه ــزو نخس ــنتی، ج ــی س ــای درس ــا و کالس ه آن ه
ــود دارد  ــی وج ــان مهارت های ــن می ــند. در ای ــی می باش ــری الکترونیک یادگی
ــت از  ــالیدها و حمای ــرد اس ــه کارب ــد. ازجمل ــان می باش ــاز معلم ــه موردنی ک
ــه  ــود دارد ک ــی وج ــر، نمونه های ــوی دیگ ــخنرانی. ازس ــی برس ــوزش مبتن آم
ــده را  ــازی زن ــای مج ــنتی و کالس ه ــای س ــان کالس ه ــاط می ــراری ارتب برق
ــا کالس درس  ــابه ب ــتعاره هایی مش ــرد اس ــه کارب ــت. ازجمل ــان ساخته اس آس
مثــل بلنــد کــردن دســت، ارســال کــردن ســؤال و نوشــتن بــر روی وایــت بــرد. 
در نظــر داشــته باشــید کــه وجــود ایــن تشــابهات دال بــر ایجــاد عملکردهــای 
ــی از  ــد، یک ــاره می کن ــی اش ــوت ماس ــه الی ــه ک ــد. همان گون ــوب نمی باش خ
چالش هــای بــزرگ بــرای کالس هــای درس مجــازی، ایجــاد کــردن یادگیــری 
ــه و بیشــتر  ــزار پرداخت ــه اب ــر ب ــن اســت: »کمت ــد او ای اثربخــش اســت. تأکی
ــده  ــش، درگیرکنن ــری اثربخ ــارب یادگی ــردن تج ــی ک ــر روی طراح ــد ب بای
ــازی،  ــدی9، 2002(. کالس درس مج ــی8 و رینال ــت« )ماس ــذاب پرداخ و ج
ــده  ــم و یادگیرن ــه معل ــه ک ــورد آن چ ــن در م ــری آنالی ــه یادگی ــک تجرب ی
در یــک زمــان واقعــی بــا یکدیگــرکار می کننــد می باشــد. در حالی کــه 
ــده  ــی زن ــوی صوت ــک گفتگ ــد، ی ــر کارمی کنن ــا یکدیگ ــده ب ــم و یادگیرن معل
برقــرار ســاخته و اســالیدهایی را در حیــن صحبــت بــه اشــتراک می گذارنــد. 
ــه  ــت ب ــد، در اینترن ــاهده می کنن ــا را مش ــرد نرم افزاره ــه کارب ــی ک هنگام
ــازی  ــیده مج ــای پوش ــه در اتاق ه ــد و همان طورک ــذار می پردازن ــت وگ گش
ــد.  ــر می گیرن ــیابی ها را درنظ ــرل و ارزش ــنجی ها را کنت ــد، نظرس کارمی کنن
تکنولــوژی کالس درس مجــازی زنــده یکــی از الگوهــای اولیــه ارائــه یادگیــری 

ــی باشــد.  الکترونیکــی م

در ایــن میــان، ســازمان ها در حــال بارگــذاری کالس هــای درس زنــده 
خــود  داخلــی  شــبکه های  روی  بــر  الکترونیکــی،  نرم افــزار  و  مجــازی 
ــد؛  ــی می خرن ــدگان خارج ــه دهن ــرویس ها را از ارائ ــه س ــا این ک ــتند و ی هس
کســانی کــه امــکان دسترســی بــه کالس هــای مجــازی را بــرای مــدت یــک 
ــک ســاعت( می فروشــند. آی دی  ــر )حتــی ی ــی کم ت ــی خیل ــا زمان ســال و ی

1. Live Virtual Classroom

2. Centra

3. WebEx- IBM

4. Lotus

5. Inter Wise

6.Illuminate

7.Intercall

8.Masie

9.Rinaldi

ــه » در  ــد ک ــزارش می کن ــرو گ ــوژی پیش ــاوره ای تکنول ــرکت مش ــی10، ش س
ــل توجهــی  ــک ســرعت قاب ــا ی ــده ب ــری الکترونیکــی زن سراســرجهان، یادگی
CA� ــاالنه  ــی س ــد ترکیب ــرخ رش ــک ن ــت و ی ــردن اس ــد ک ــال رش )در ح

ــی  ــش بین ــال های 2001 و 2006 پی ــان س ــد می ــش از 50 درص GR(11 بی
ــن ســرعت رشــد  ــان14، 2002(. ای ــد13 و برین ــد« )آندرســون12، ماهوال می کن
بــه معنــای آن اســت کــه در طــی دو ســه ســال آینــده، شــرکت های بیشــتری 
ــع  ــق قان ــن حقای ــت. ای ــد پذیرف ــده مجــازی را خواهن ــای درســی زن کالس ه
کننــده متضمــن آن هســتند کــه کالس هــای مجــازی زنــده در جایــگاه خــود 

ــد. ــی می مان باق

کالس درس مجازی زنده به چه منظوراستفاده می شود؟ 

ایــن ســؤال می توانــد از دو زاویــه پاســخ داده شــود: یکــی از دیــدگاه اقتصــادی 
ــر  ــا یکدیگ ــادی ب ــد زی ــا ح ــخ ها ت ــن پاس ــی و ای ــر آموزش ــری از منظ و دیگ
ــب درون  ــا، اغل ــن کالس ه ــتفاده از ای ــرای اس ــخ ها ب ــتند. پاس ــاوت هس متف
جنبــه اقتصــادی ایــن رســانه بنــا می شــود. کالس هــای درس مجــازی 
ــا را  ــادی آن ه ــای اقتص ــه مزای ــده اند ک ــت ش ــرادی حمای ــط اف ــده توس زن
ــه  ــودگام 15مقایس ــری خ ــنتی و یادگی ــی س ــای درس ــای کالس ه ــا برنامه ه ب
ــاذ  ــور اتخ ــه منظ ــادی ب ــل اقتص ــه ای از دالی ــر خالص ــت زی ــد. لیس می کنن
یادگیــری الکترونیکــی، از طریــق کالس هــای مجــازی زنــده را ذکــر مــی کنــد: 

ــای  ــه آموزش ه ــبت ب ــده نس ــازی زن ــای مج ــوای کالس ه ــعه دادن محت توس
ــت  ــن، اکثری ــر ای ــالوه ب ــرد. ع ــورت می گی ــریع تر ص ــر و س ــود گام، ارزان ت خ
ــای  ــب پاورپوینت ه ــده، در قال ــازی، زن ــی مج ــای درس ــای کالس ه برنامه ه
ــوارد، کارشناســان  ــه همــراه ســخنرانی می باشــد. در بســیاری از م ســاده و ب
ــت  ــی اس ــن در حال ــد. ای ــه می کنن ــخنرانی را ارائ ــک س ــی ی ــوع اصل موض
ــی، در یادداشــت های  ــش متخصــص موضوع ــردن دان ــط ک ــه ضب ــاز ب ــه نی ک
ســخنران و یــا حتــی نیــاز بــه انتقــال دادن آن دانــش بــه درون یــک برنامــه 
ــی  ــای قدیم ــا معیاره ــه ب ــک مقایس ــی ی ــرد. در ط ــن می ب ــود گام را از بی خ
ــودگام  ــوی خ ــک ویدئ ــد ی ــتلزم تولی ــک کار مس ــعه، ی ــاعات توس ــر س از نظ
طــی یــک ســاعت بــود. در ایــن میــان نشــان داده شــد کــه مــواد آموزشــی 
کالس هــای درســی معلــم محــور، یادگیــری الکترونیکــی خــود گام  و همچنین

10.IDC

11.compound annual growth rate

12.Anderson

13. Mahowald

14.Brennan

15.self-paced
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کالس هــای مجــازی زنــده، ســریع تر و کــم هزینه تــر هســتند. 
برنامه هــای کالس هــای درســی مجــازی زنــده، یادگیــری گروهــی را فــارق 
ــم  ــای ســنتی فراه ــای کالس ه ــا و مســافرت موجــود در برنامه ه از هزینه ه
ــرده و  ــاز ک ــش را ب ــده، دان ــازی زن ــای مج ــای کالس ه ــازند. برنامه ه می س
ایجــاد می نمایــد. ایــن کار منجــر بــه ایجــاد فرصت هایــی بــرای متخصصیــن 
ــتراک  ــه اش ــش را ب ــا و دان ــق مهارت ه ــن طری ــا از ای ــود ت ــی می ش موضوع
ــد. بســیاری از برنامه هــای کالس هــای  گذاشــته و آن را ثبــت و ضبــط کنن
مجــازی زنــده، گزینــه ضبــط و ویرایــش را بــرای بیننــدگان بعــدی درنظــر 
ــش  ــت دان ــده ای از مدیری ــکل ساده ش ــک ش ــع ی ــن در واق ــد. ای می گیرن

است.

جایــگاه کالس درس مجــازی زنــده در آموزشــی الکترونیکــی بــه چــه 
می باشــد؟ صــورت 

مزیت ها 

• ســود بــردن یادگیرنده هــا از بــه اشــتراک گذاشــتن تجــارب 	
ــی  زندگ

• توسعه دادن دسترسی به تجربه ها 	

• مدل سازی و کاربست اشتراک گذاری در اتاق های مخفی	

• ارائه کردن جلسات کوتاه و هدف مند	

• ثبت و هدف گذاری مجدد جلسات ضبط شده 	

محدودیت ها 

• پرهیز از کاربرد اورهد	

• دور ماندن از برنامه هایی که معلم محور هستند	

• طفره رفتن از آموزش مهارت های نرم افزاری 	

• محدود کردن اندازه کالس به منظور تعامل بهینه 	

• متمایزکــردن یــک جلســه الکترونیکــی از یــک رویــداد یادگیــری 	
الکترونیکــی 

• انتظارداشــتن این کــه کالس هــای مجــازی زنــده نســبت بــه ارائــه 	
در دوره هــای کالســی ســنتی طوالنی تــر انجــام خواهــد شــد. 

ــا  ــز و ی ــک »مرک ــازی ی ــازی: کالس درس مج ــط کالس درس مج محی
قابلیــت مجــازی« فراهــم شــده بــرای برقــراری تعامــل میــان اعضــای کالس 
ــع آوری  ــه منظورجم ــت ب ــا از اینترن ــن فض ــز1، 1986(. در ای ــت )هیلت اس
ــر ایــن، فایل هــای صوتــی و تصویــری  ــی و عــالوه ب کــردن فایل هــای جهان
ــرای  ــم ب ــازی ه ــای مج ــد. کالس ه ــتفاده خواهد ش ــت اس ــای ثاب و عکس ه
یادگیرنــدگان، تولیــد و هــم بــرای دوره هــای مدیریــت بهــره وری، توســعه و 
ــی دوره،  ــواد آموزش ــده م ــازی، در برگیرن ــده اند. کالس درس مج ــه ش ارائ
ارائه هــای پاورپوینــت، فایل هــای صوتــی و تصویــری از آمــوزش معلــم 
ــر  ــا ب ــن کالس ه ــد. ای ــیابی ها می باش ــا و ارزش ــن آزمون ه کالس و همچنی
روی اینترنــت ایجــاد شــده ودر دســترس آن دســته از یادگیرندگانــی قــرار 
می گیــرد کــه درجلســه حضــور نداشــتند و یــا کســانی کــه نیــاز بــه تکــرار 

ــد.  کالس دارن

نقــش وایــت بــرد تعاملــی در کالس درس مجــازی: در یــک پژوهــش، 
ــه  ــازی ب ــای کالس درس مج ــور ارتق ــه منظ ــی2 ب ــرد تعامل ــت ب ــک وای ی
ــل  ــک تعام ــب ی ــی موج ــرد نمایش ــت ب ــن وای ــود. ای ــی ش ــه م کارگرفت
1 . Hiltz

2 . interactive whiteboard

گسترده اســت کــه از طریــق اتصــال یــک رســانه با ســیم یــا بی ســیم 
)بلوتــوث( و پروژکتــور بــه رایانــه برقــرار می شــود. یــک نــرم افــزار درایــور، 
درون رایانــه بارگــذاری می شــود و ایــن قابلیــت را بــرای وایــت بــرد تعاملــی 

ــد. ــک دســتگاه ورودی عمــل کن ــد ی ــا مانن ایجــاد می ســازد ت

ــر روی  ــه را ب ــو پروژکتــور، پروژه هــای روی صفحــه نمایــش رایان یــک ویدئ
یــک پــرده بــزرگ نمایــش می دهــد؛ جایــی کــه کاربــر بــا اســتفاده از یــک 
ــر  ــرد ب ــد. ب ــرل می کن ــه را کنت ــزری، رایان ــاره گر لی ــا اش ــم، انگشــت و ی قل
روی یــک دیــوار و یــا یــک پایــه ایســتای صــاف نصــب می شــود. وایــت بــرد 
ــن  ــده آنالی ــته ش ــتراک گذاش ــه اش ــت های ب ــا یادداش ــد ب ــی می توان تعامل
ــرار ســازد و محیط هایــی را در قالــب وب ســایت های گرافیکــی  ارتبــاط برق
مبتنــی بــر بــردار تعاملــی بــه تصویــر بکشــد. ایــن وایــت بــرد بــه مــدرس 
ــک  ــوان ی ــه عن ــی ها را ب ــیه نویس ــت ها و حاش ــا یادداش ــد ت ــازه می ده اج
ــد، هــم  ــه منظــور نمایش هــای بعــدی نگــه داری کن ــل الکترونیکــی و ب فای
ــالوه  ــای الکترونیکــی. ع ــدادی از فرمت ه ــق تع ــم ازطری ــذ و ه ــرروی کاغ ب
برایــن بــه ســخنران ها ایــن قابلیــت را می دهــد تــا آموزش هایشــان را 
ــرور  ــر روی س ــال ب ــی دیجیت ــل ویدئوی ــک فای ــب ی ــرده و در قال ــط ک ضب

ــد.  ــکده قرار دهن دانش

اکثــر کالس هــای مجــازی، در برگیرنــده یــک کتابخانــه الکترونیکــی 
ــق چشــم انداز  ــا در وب ســایت دانشــکده ها از طری ــن کالس ه می باشــند. ای
ــه روز  ــات ب ــات و ارتباط ــوژی اطالع ــال تکنول ــی و اتص ــری الکترونیک یادگی
ــه ایــن وب ســایت ها  ــا دسترســی ب می شــوند. دانشــجویان از طــرف دیگــر ب
ــه منظــور اســتفاده از آموزش هــا و جــزوات داخــل کالس بســیار ســرگرم  ب
ــت  ــازی ثب ــک دوره کالس مج ــه در ی ــجویی ک ــر دانش ــرای ه ــوند. ب می ش
نــام کرده اســت، یــک نــام کاربــری و گــذرواژه جهــت دسترســی بــه کالس 
تــدارک دیــده شده اســت. ایــن کالس هــا بــه صــورت فــراوان بــر روی نــرم 
ــای  ــت ها و راه حل ه ــی و یادداش ــبکه های داخل ــت، ش ــودل، اینترن ــزار م اف
ذخیــره شــده بــه شــکل الکترونیکــی قابــل اجــرا می باشــند. بــه دانشــجویان 
اجــازه دسترســی بــه کالس هــای مجــازی داده می شــود )شــاهابکر3، جــا4 و 

ــاهابادکار5، 2011(. ش

3 . Shahabadkar
4 . Jha

5 . Shahabadkar
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در استفاده از وایت برد تعاملی، باید چه نکاتی را رعایت کنیم؟
ــازی: در  ــای درس مج ــی کالس ه ــت طراح ــا جه ــوط راهنم خط
ــه  ــازی ارائ ــی کالس مج ــرای طراح ــادی ب ــیار زی ــون بس ــه فن ــی ک حال
ــاط محــور  ــون ارتب ــراه فن ــه هم ــا ب ــدادی خــط راهنم ــا تع شده اســت، ام

ــود.  ــمت آورده می ش ــن قس ــم در ای ه
اســتفاده از یــک اســکریپت بــرای طراحــی یــک برنامــه در طراحــی کالس 
ــک  ــما کم ــه ش ــکریپتی ب ــتورات اس ــن دس ــت. ای ــروری اس ــازی ض مج
ــه ای  ــد، مرحل ــان را مشــخص کنی ــورد نیازت ــر م ــا تصاوی ــرد ت ــد ک خواه
ــرآورد تقریبــی از زمــان داشــته  ــه کــرده و یــک ب از جریــان برنامــه را ارائ

باشــید. 
خالصــه برنامــه: هیــچ طــول مــدت زمــان دقیقــی بــرای برنامــه کالس های 
ــه  ــتگی ب ــخ، بس ــاس پاس ــن اس ــر همی ــدارد. ب ــود ن ــده وج ــازی زن مج
ــی کــه شــما  موضــوع، مخاطــب، ســطح مهارت هــای فنــی و مقدارمحتوای

ــد دارد.  ــد آن را تدریــس کنی بای
ــدازه کالس: چنــد نفــر یادگیرنــده بایــد در یــک کالس  در نظرداشــتن ان
باشــند؟ پاســخ ایــن است»بســتگی دارد«. در ایــن مــورد بــه تمــام 

ــد.  ــگاه کنی ــان ن ــه برنامه ت ــوط ب ــای مرب فاکتوره
یادگیرنــدگان و فرهنــگ ســازمان شــما: بــه خاطرداشــته باشــید کــه از 
ــرای تعییــن  ــد؛ ارســال برنامــه را هدایــت کــرده و ب تجربه هــا درس بگیری

چگونگــی آن چــه کــه گذشــت آن را ارزشــیابی کنیــد. 



ــا پنجاهمیــن برنامــه: مشــخص کنیــد کــه یادگیرنــدگان شــما  نخســتین ی
تــا چــه حــد بــا کالس مجــازی زنــده آشــنایی دارنــد. نخســتین برنامــه بایــد 
ــد  ــن اشــکالی مانن ــد و همچنی ــه کن ــی را ارائ ــت یاب ــرای جه ــی ب ــان کاف زم

نظرســنجی، وایــت بردهــا، بــه اشــتراک گذاشــتن برنامــه، ارزشــیابی ها، 
ــود  ــر در خ ــه /خی ــن بل ــطح پایی ــخ های س ــورد و پاس ــت، بازخ ــردن دس باالب

ــد.  منعکــس کن

ــا در دســت گرفتــن  ــل: ب ــدگان راه ح ــا ارائه کنن ــر و ی ــت گ ــران هدای رهب
ــه  ــاز ب ــوارد، حــس نی ــر باشــید. در بعضــی م ــده ماه ــه کنن ــک ارائ ــان، ی زم
ــی  ــک مرب ــه ی ــی ک ــود دارد. درصورت ــکار وج ــهیل گر هم ــک تس ــتن ی داش
منظــم در دســترس نداریــد، پــس بنابرایــن یــک مدیــر تســهیل گر بــا تجربــه 

ــد. ــوژی در نظــر بگیری ــه تکنول را در زمین

بــا در دســت داشــتن زمــان، مخاطبــان را کنتــرل کنیــد: از ابزارهــای کالس 
درس مجــازی زنــده ماننــد بــاال بــردن دســت و دکمه هــای بلــه /خیــر، بــرای 
ارائــه بازخــورد اســتفاده کنیــد. در ایــن میــان ممکــن اســت شــما نیــاز داشــته 
ــهیل گر  ــرای تس ــریع« ب ــای س ــکل »ضربه ه ــن ش ــه ای ــتوری را ب ــید دس باش

جدیــد تنظیــم کنیــد. 

ــر روی یــک  ــان برســانید: تــالش و کوشــش ب ــه پای ــع شــروع و ب ــه موق ب
ــان  ــه پای ــروع و ب ــه را ش ــع برنام ــه موق ــه ب ــت ک ــتلزم آن اس ــوع مس موض
برســانید. ایــن به معنــای داشــتن یــک مربــی و راهنمــای برنامــه در پیشــبرد 
آن اســت. ســقوط کــردن از پشــت آســان اســت مگــر این کــه اســکریپت هایی 
تــدارک دیــده شــود، بــه ایــن منظــور کــه بــه تســهیل گر کمــک می کنــد تــا 

زمــان را مدیریــت کنــد. 

ــرای  ــوع ب ــک موض ــر ی ــی اگ ــه: حت ــک برنام ــردن ی ــن ک ــرار و تمری تک
تســهیل گر آشــنا  باشــد، اجــرای آزمایشــی آن ضــروری اســت. بــدون 
انجــام دادن هیــچ تمرینــی، تســهیل کننده ممکــن اســت بــا مشــاهده 
پیچیدگی هــای یــک رابــط کاربــر و تمــام مکان هــای روی صفحــه کــه 
مســتلزم نمایــش هســتند، تعجــب زده شــود. همچنیــن ایــن مهــم اســت کــه 
ــهیل گر  ــه تس ــی ک ــت هایی را در محل های ــه، یادداش ــن برنام ــول تمری در ط

ــرد.  ــم ک ــد، تنظی ــورد می ده ــرد و بازخ ــد ک ــف خواه توق

ــه  ــر ب ــن تدابی ــده: ای ــازی زن ــرای کالس مج ــؤال هایی ب ــردن س ــاده ک آم
عنــوان یــک نکتــه قابــل توجــه بــرای بســیاری از تســهیل گران عمــل می کنــد 
ــا آن هــا دریابنــد کــه کــدام دســته از ســؤال ها درکالس هــای درس ســنتی  ت
ــی عمــل می کننــد مانند:»چنــد نفــر از شــما ایــن تمریــن را کامــل  ــه خوب ب
ــد و  ــاز داری ــه آن نی ــا موضوعــی فرعــی  هســت کــه شــما ب ــد؟«و »آی کرده ای
ــؤال ها مســتلزم آن  ــان س ــن می ــم؟« در ای ــن آن را تحــت پوشــش قرارده م
ــل  ــوه پاســخ دهی را منتق ــما از نح ــور ش ــی منظ ــرز دقیق ــه ط ــا ب هســتند ت
ســازند. بــه عنــوان مثــال: »لطفــاً در صورتــی کــه تمریــن را کامــل کرده ایــد 
دکمــه بلــه را فشــاردهید« و یــا این کــه »لطفــاً جهــت ارســال موضــوع فرعــی 
ــوگ  ــؤال های درون دیال ــد، از س ــو کنی ــورد آن گفتگ ــد در م ــد داری ــه قص ک

ــر، 2005(. ــد« )دریســول و کارلین ــتفاده کنی ــا اس باکس ه

        دوره های برخط باز  فراگیر: گستره 
ای به گستردگی جهان آموزش

     روح اله خدابنده لو دکتری تکنولوژی آموزشی

از  کــه  ســنتی،  عالــی  آمــوزش  مراکــز  و  دانشــگاه ها 
شــیوه های رایــج ارائــه آمــوزش و محتــوا اســتفاده می کننــد، بــا چالش هــای 
بســیار زیــادی روبــرو هســتند کــه از آن جملــه می تــوان بــه افزایــش هزینــه 
ــرد.  ــه دانشــگاه ها اشــاره ک ــا ب ــی دولت ه ــای مال ــل و کاهــش کمک ه تحصی
هم چنیــن یکــی از ایــن چالش هــا، افزایــش تعــداد زیــاد دانشــجویان و 
جوینــدگان علــم در مقطــع آمــوزش عالــی اســت )واردی1، 2012؛ میلهیــم2، 
2013(. آمارهــای متعــدد نشــان می دهــد کــه در کشــورهای مختلــف، 
ــی  ــرای آمــوزش عال ــش جــدی ب ــک چال ــه ی افزایــش تعــداد دانشــجویان، ب
ــش  ــکا، افزای ــل آمری ــوری مث ــال، در کش ــوان مث ــه  عن ــت. ب ــدل شده اس ب
ــی، ضــرورت ایجــاد دوره هــای برخــط  ــاد دانشــجویان آمــوزش عال تعــداد زی
ــر آخریــن گزارش هــا، تعــداد دانشــجویان برخــط  را ایجــاب نموده اســت. بناب
ــن و ســیمون3،  ــه بیــش از 7 میلیــون نفــر رسیده اســت )آل در ایــن کشــور ب
2014(. ایــن امــر ضــرورت توجــه بــه نــوع خاصــی از ارائــه محتــوا در بســتر 
ــا  ــه شــدند کــه ب ــه همیــن دلیــل دروســی ارائ برخــط را ایجــاب می کنــد. ب
عنــوان دروس برخــط بــاز گســترده یــا MOOC هــا از آن هــا یــاد می شــود. 

ــر در  ــال های اخی ــه در س ــت ک ــی اس ــترده موضوع ــاز گس ــط ب دروس برخ
مجــالت مختلــف بــه آن پرداختــه شــده، بــه  طــوری کــه در نشــریاتی مثــل 
ــدی  ــیار ج ــث بس ــز5« مباح ــورک تایم ــی4« و »نیوی ــوزش عال ــع آم »وقای
دربــاره آن مطــرح شده اســت. بــه  طــور کلــی دروس برخــط بــاز گســترده، آن 
نــوع دروســی هســتند کــه در مقیــاس بســیار بــزرگ و توســط کنسرســیومی 
ــه  ــی ارائ ــور خاص ــه منظ ــاری ب ــف تج ــرکت های مختل ــگاه ها و ش از دانش
مــی شــوند. بــه عقیــده میلهیــم، ایــن نــوع دروس در دانشــگاه ها بــا اهــداف 
آموزشــی ارائــه شــده و در آن افــراد بســیاری بــدون توجــه بــه محدودیت هــای 
ــوا،  ــه محت ــوع ارائ ــن ن ــد. معمــوالً در ای ــای آموزشــی شــرکت می کنن نظام ه
هزینــه ثبــت نــام و تحصیــل دریافــت نمی شــود امــا ممکــن اســت در برخــی 
ــود.  ــه ش ــت هزین ــمول پرداخ ــان دوره، مش ــان پای ــرکت در امتح دروس، ش
ــهیالت  ــایر تس ــخص و س ــام، مش ــت ن ــان ثب ــا زم ــن دوره ه ــن در ای هم چنی
آموزشــی، هم زمــان بــا آغــاز دوره ارائــه می شــود )دیســلتس6، 2011(. 
ویژگــی دیگــری کــه ایــن نــوع از ارائــه دارد ایــن اســت کــه تمــام دانشــجویان 
ــه  ــران ب ــا دیگ ــود را ب ــری خ ــد تجــارب یادگی ــدگان می توانن و شــرکت کنن
اشــتراک گذاشــته و خــود فرآینــد یادگیــری را کنتــرل می کننــد. ایــن نــوع 
روش ارائــه محتــوا توانســته بــا روش هیجــان انگیــز خــود، افــراد بی شــماری 
را جــذب کنــد و میلیون هــا دالر ســرمایه گــذاری را بــرای ارائه دهنــدگان بــه 
ــه  ــا ایــن شــیوه ارائ ارمغــان آورد. امــروزه گروه هــا و شــرکت های متعــددی ب
ــیتی7،  ــه آودس ــوان ب ــا می ت ــه آن ه ــه از جمل ــد ک ــود آمده ان دروس به وج
کورســرا8،وای دی ایکــس9 اشــاره کــرد )میلهیــم 2013؛ کــورن و لویتــز10، 

1.Vardi
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9. edX

10.- Korn& Levitz
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2013(. بــه  طــور کلــی میلهیــم )2013( معتقــد اســت دروس 
ــر  ــه در زی ــاز گســترده دارای ویژگی هــای متعــددی اســت ک برخــط ب

ــود: ــاره می ش ــا اش ــی از آن ه ــه برخ ب

-  در دسترس بودن به  صورت باز 
-  تعداد باالی شرکت کنندگان )بیش از 005 نفر(

-  هزینه کم تحصیل 
- نرخ ترک تحصیل باال )معموال بیش از 05 درصد افراد موفق    به       

اتمام  دوره نمی شوند(.
- مدیریت یادگیری توسط خود فرد

- نقش استاد به عنوان ِمنتور و هماهنگ کننده 
- تعامل کم دانشجویان با هم 

تاریخچه MOOC ها

ــه در دروس  ــترده، ریش ــاز گس ــط ب ــزه1 )2012( دروس برخ ــده گ ــه عقی ب
رایگانــی دارنــد کــه بــه صــورت برخــط، توســط دانشــگاه های معتبــر ارائــه 
ــه فقــط شــامل فایل هــای پاورپوینــت  ــوع ارائ ــن ن ــدا ای مــی شــدند. در ابت
و یادداشــت های اســاتید بــود. یکــی از اولیــن دروســی کــه بــه ایــن شــیوه 
ارائــه شــد توســط دانشــگاه منی توبــا2در ســال 2008 بــود )فینــی3، 2009(. 
مقدمــه ای بــه هــوش مصنوعــی4 درس دیگــری بــود کــه توســط دانشــگاه 
اســتنفورد در ســال 2011 ارائــه شــد. در ابتــدای امــر تعــداد 10000 نفــر 
در ایــن درس ثبــت نــام کــرده بودنــد، در حالــی کــه تــا اواخــر دوره تعــداد 
افــراد شــرکت کننــده بــه 160 هــزار نفــر رســید. ایــن درس بــا اســتفاده از 
یــک روش و ســرفصل خــاص، شــامل ســخنرانی ها و یــک سیســتم مدیریــت 
محتــوای اختصاصــی ارائــه شــده بــود. انســتیتو تکنولــوژی ماساچوســت5 )ام 
آی تــی( مؤسســه دیگــری بــود کــه بــه ارائــه ایــن شــیوه آمــوزش پرداخــت. 
مــدارات و الکترونیــک6 اولیــن درســی بــود کــه توســط ام ای تــی بــه ایــن 
شــیوه ارائــه شــد. در ســال 2012 ایــن دانشــگاه شــروع بــه ارائــه ایــن قبیــل 
دروس نمــود. در ابتــدای امــر تعــداد 155 هــزار داوطلــب، متقاضــی شــرکت 
در ایــن دوره بودنــد و توانســتند در دوره ثبــت نــام کننــد. اگــر چــه از ایــن 
تعــداد 23 هــزار نفــر موفــق شــدند امتحــان میــان تــرم را بــا موفقیــت تمــام 
ــی در امتحــان  ــه اتمــام دوره و قبول ــق ب ــی تنهــا 7157 نفــر موف کننــد ول

پایــان دوره شــدند. 

ارائه دهندگان آموزش به شیوه MOOC  ها

ــی هســتند کــه  ــس ســه مؤسســه معروف ــرا و ای دی ایک آودسیتی،کورس
اقــدام بــه ارائــه آمــوزش بــه شــیوه برخــط و بــاز، در مقیــاس بســیار بــزرگ 
نمــوده انــد. بــه طــور معمــول ایــن ســازمان ها بــا اســتفاده از کنسرســیومی 
ــور  ــگاه های کش ــی و دانش ــات مال ــط مؤسس ــه توس ــد ک ــده ان ــکیل ش تش

آمریــکا حمایــت مــی شــوند. 

ــاز  ــط ب ــه دروس برخ ــت ک ــاتی اس ــن مؤسس ــی از معروف تری ــرا یک کورس
ــش  ــت بی ــازمان توانسته اس ــن س ــد. ای ــه می کن ــزرگ ارائ ــی ب را در مقیاس
ــد.  ــام کن ــت ن ــود ثب ــط خ ــای برخ ــجو را در کالس ه ــون دانش از دو میلی
ایــن مؤسســه کــه توســط دو تــن از اســاتید کامپیوتــر دانشــگاه اســتنفورد 
ــه منظــور  ــکا ب ــا 33 دانشــگاه آمری ــه صــورت مشــترک ب تأســیس شــده، ب
1 .Gose

2 .Manitoba

3 .Fini

4 .Introduction to Artificial Intelligence

5 .Massachusetts Institute of Technology

6 .Circuits and Electronics

ــوا همــکاری تنگاتنــگ دارد و تاکنــون موفــق شده اســت  تهیــه محت
کــه 200 کالس درس را بــه ایــن شــیوه ارائــه کنــد. برطبــق اطالعــات 

موجــود، حــدود 70 هــزار نفــر در هفتــه در کالس هــای برخــط این مؤسســه 
ــد.  ــرکت می کنن ش

ــر  ــگاه معتب ــط دو دانش ــه توس ــت ک ــری اس ــه دیگ ــس مؤسس ای دی ایک
 هــاروارد و ام آی تــی بــه طــور مشــترک تأســیس شــده و توانسته اســت در 
ــب  ــه خــود جل ــذاری را ب ــون دالر ســرمایه گ ــغ 30 میلی ــر، مبل ــدای ام ابت
ــیوم  ــن کنسرس ــه ای ــی، ب ــا در برکل ــگاه کالیفرنی ــد، دانش ــی بع ــد. مدت کن
اضافــه شــد. ایــن مؤسســه  دروس را بــه شــیوه کامــاًل رایــگان و بیشــتر در 

ــد.  ــه می ده ــی ارائ ــی و مهندس ــای ریاض حوزه ه

ــیتی  ــام اودا س ــا ن ــرکتی ب ــوزش، ش ــه آم ــوع ارائ ــن ن ــدی ای ــر بع بازیگ
می باشــد. ایــن مؤسســه  توســط یکــی از اســاتید بازنشســته دانشــگاه 
اســتفورد تأســیس شده اســت. نکتــه جالــب توجــه ایــن اســت کــه در ایــن 
ــه شــیوه معمــول و ســنتی، شــیوه حــل  ــه دروس ب ــه جــای ارائ شــرکت، ب
ــن  ــرمایه گذاری ای ــه س ــون دالر، هزین ــود. 15 میلی ــی ش ــه م ــأله ارائ مس
ــون مخاطــب و  ــک میلی ــون توانســته  ی ــن مؤسســه  تاکن شــرکت اســت. ای
دانشــجو را بــه دوره هــای خــود جلــب کند. دانشــگاه ســن خــوزه آمریــکا نیز 
ــت.  ــیوم پیوسته اس ــن کنسرس ــه ای ــه ب ــت ک ــاتی اس ــر از مؤسس ــی دیگ یک

آینده MOOC ها

ــه عقیــده  در خصــوص آینــده MOOC   هــا دیــدگاه مثبتــی وجــود دارد. ب
طرفــداران ایــن شــیوه، لویــن و مارکــوف7)2013(، ایــن نــوع دروس بــه طور 
قابــل توجهــی بــه نفــع دانشــجویان و مؤسســات آمــوزش عالــی اســت. بــه 
ــی، در  ــوزش عال ــون آم ــرعت از پیرام ــه س ــا ب ــا MOOC  ه ــده آن ه عقی
ــه عنــوان مثــال؛ لویــن و مارکــوف  ــه مرکــز آن هســتند. ب حــال حرکــت ب
از افزایــش تعــداد زیــادی از دانشــگاه ها و مؤسســات آمــوزش عالــی و 
همچنیــن دروســی کــه بــه ایــن شــیوه ارائــه مــی شــوند بــه عنــوان مؤیــدی 

ــد.  ــتفاده می کنن ــود اس ــر خ ــر نظ ب

ــس در  ــر ماهیــت تدری ــه چگونگــی تغیی ــال، ب ــوان مث ــه عن کار8)2012(، ب
ــن  ــه ای ــه دروس ب ــده وی ارائ ــه عقی ــاره دارد. ب ــط اش ــای برخ آموزش ه
شــیوه، دروس دانشــگاهی را جذاب تــر و کاراتــر خواهــد کــرد و اجــازه 
خواهــد داد تــا تعــداد زیــادی از دانشــجویان بــا اســتفاده از ابزارهایــی چــون 
ــه ســخنرانی ها گــوش داده  ــوا، ب ــه محت ــر سیســتم های ارائ ــوب و دیگ یوتی
ــای  ــق ابزاره ــود از طری ــر خ ــط را در کامپیوت ــواد مرتب ــا م ــی کار ب و توانای
متعــدد بیاموزنــد. بــه عقیــده وی، اســتفاده از روش هــای ترکیبــی9 می توانــد 
ایــن شــیوه ارائــه را عمیق تــر و مثمر ثمر تــر کنــد. از دیگــر طرفــداران ایــن 
ــای  ــده وی مزای ــه عقی ــرد. ب ــری10)2012( اشــاره ک ــه ک ــوان ب شــیوه می ت
MOOC هــا بــه رایــگان بــودن و تحــت پوشــش قــرار دادن جمــع کثیــری 

7 .Lewin &Markoff

8 .Carr

9 .Blended

10 .Carey

نشریه داخلی دانشگاه فرهنگیان
شماره اول
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ضرورت و انعطاف 
پذیری کالس 

میکروتیچینگ1 در 
دانشگاه فرهنگیان

       علیرضا بادله، دکتری تکنولوژی آموزشی 
استادیار دانشگاه فرهنگیان

بــه جــرأت مي تــوان از ســه فقــر آشــکار در دنیــاي 
یاددهي–یادگیــري یــاد کــرد :فقــر خــوب دیــدن، 
ــردن.  ــر خــوب عمل ک ــنیدن و فق ــر خــوب ش فق
منشــأ ایــن ســه فقــر یاد دادن هــاي ســنتي و 
تغییــر نایافتــه اي اســت کــه حاضــر نشــده ایم بــه 
»تغییــر” آن هــا بهــا دهیــم. امــروزه، همــه جــا مي 
بینیــم کــه یــاد دادن »فــن معلمــي« بــه معلمــان 
ــه اي،  ــاي حرف ــري مهارت ه ــاي یادگی در کارگاه ه
ــا و  ــت. روش ه ــده اس ــر ش ــاب ناپذی ــري اجتن ام
ــده اند  ــناخته ش ــرا، ش ــوع اج ــن ن ــیوه هاي ای ش
ــا  ــود م ــي موج ــي و پرورش ــات آموزش و در ادبی
تعالي هــاي فــراوان دارنــد)رووف، 1389(. امــا 
ســؤال اصلــی اینجاســت: آیــا معلمانــی کــه حرفــه 
و  پیشــرفت  باعــث  می تواننــد  نیاموخته انــد، 
توســعه همــه جانبه باشــند؟ بــه اعتقــاد نگارنــده، 
ــن تر و  ــان روش ــوزش معلم ــارت آم ــه مه ــر چ ه
شــفاف تر باشــد، ترقــی و بالندگــی آمــوزش و 
پــرورش و بــه طبــع آن، توســعه اجتماعــی همــه 
جانبــه کشــور را خواهیــم داشــت. ایجــاد روحیــه 
فن آمــوزی حرفــه ای بــه دانشــجو معلمــان، یعنــی 
تزریــق معلــم توانــا و خــود باور بــه نظام آموزشــی 
ــگاه  ــس دانش ــه ریی ــور ک ــده. همان ط ــا و زن پوی
ــتگی های  ــق شایس ــاد دارد»تحق ــان اعتق فرهنگی
حرفــه ای در امــر تربیــت معلــم، بــه مرحلــه 
کــه  می شــود  موکــول  کارورزی  و  کارآمــوزی 
مرحلــه ای بــرای کســب تجــارب میدانــی و تجارب 
ــئولیت  ــی مس ــن وقت ــت«. بنابرای ــی اس کلینیک
ــود  ــه او خ ــد، ک ــی رس ــه ادراک م ــم ب ــک معل ی
مهارت هــای  تمریــن  بــا  و  شــود  گــود  وارد 
ــی منعطــف برســد.  ــه خودکنترل نقــش معلمــی ب
همیشــه، دانســتن نمی توانــد توانســتن باشــد 
ــا  ــر عکــس آن صــادق اســت، چــون ب امــا روال ب
ــده،  ــیده ش ــل کش ــدان عم ــه می ــام آن کار ب انج
و تجربه هــای مفیــدی به دســت خواهــد آورد. 
پــس اگــر بگوییــم: ضعــف بســیاری از معلمــان از 
ندانســتن آن هــا نیســت، بلکــه انجــام ندادنــد تــا 
1. Microteaching 

از داوطلبــان منحصــر نمی شــود. ایــن 
ــت  ــه باکیفی ــا ارائ ــد ب ــل دروس می توانن قبی

ــه  ــاری ک ــی انحص ــریع در فروپاش ــه تس ــاال، ب ب
دارنــد  ســنتی  دانشــگاه های  و  دانشــکده ها 
بپردازنــد. همچنیــن نتایــچ بررســی ها نشــان 
ــن  ــورد توجــه والدی ــن شــیوه م ــه ای ــد ک می ده
و اســاتید دانشــگاه نیــز واقــع شده اســت )کــری، 

.)2012
ــه  ــی رود ک ــش م ــی پی ــا جای ــت ت ــن موافق ای
»دروس  مــی دارد:  اظهــار  فریدمــن)2013( 
ــه  وجــود آوردن  ــاز گســترده، توانایــی ب برخــط ب
ــی در ارائــه دروس را دارنــد و می تواننــد  انقالب
بــا هزینــه کمــی کــه از آن برخوردارنــد، موجــب 
از  بتواننــد  فقیــر  افــراد  از  بســیاری  شــوند 
ــوند  ــوردار ش ــی برخ ــر آموزش ــای براب فرصت ه
ــه و  ــردن فاصل ــن ب ــه از بی ــر ب ــت منج و در نهای

ــوند«. ــز ش ــی نی ــکاف دیجیتال ش
سخن آخر

ــی  ــه طــور خیل ــم ب ــن مجــال ســعی کردی در ای
گــذرا بــه معرفــی شــیوه جدیــدی از ارائــه 
ــود  ــا ج ــم. ب ــط بپردازی ــیوه برخ ــه ش ــوا ب محت
مؤسســات ســرآمدی چــون آودســیتی، کورســرا، 
ــی و  ــوزش عال ــات آم ــس و مؤسس وای دی ایک
ــاروارد، ام ای  ــون  ه ــرد آن همچ ــروی کارب پیش
تــی و اســتنفورد، MOOC هــا بــه عنــوان یکــی 
از ابزارهــای ارائــه در آموزش هــای بــر خــط 
ــوزش  ــود را در آم ــای خ ــده اند و ج ــناخته ش ش
عالــی بــه خوبــی بــاز کرده انــد. امــا در حقیقــت، 
آن هــا بــرای تبدیــل شــدن بــه بازیگــران اصلــی 
ــه  ــی و ارائ ــیوه های طراح ــد ش ــه، بای ــن عرص ای
ــم  ــان تنظی ــورت یکس ــه ص ــود را ب ــوای خ محت
کننــد تــا بتواننــد بــه ایفــای نقــش خــود 
ــش  ــرای افزای ــدی ب ــای چن ــد. راهبرده بپردازن
ــور  ــه ط ــه ب ــت ک ــه شده اس ــی ارائ ــن اثربخش ای

ــود: ــاره می ش ــل اش ــوارد ذی ــه م ــه ب خالص
ارائـه یـک تجربـه آموزشـی موفـق بـرای افزایش 
نـرخ مانـدگاری و کاهـش نـرخ تـرک تحصیـل باال

ارائـه و توسـعه مدل هـای مؤثـر درآمد بـرای خود 
کفایـی MOOC ها

تائیـد برنامه هـا و دروس ارائـه شـده توسـط ایـن 
شـیوه بـه وسـیله مؤسسـات ارزیابـی کیفیت

قانونـی  مراجـع  از  رسـمی  مجوز هـای  دریافـت 
کشـورهایی که دانشـجویان آن ها در ایـن دوره ها 

ثبـت نـام می کننـد

در حالــی کــه هنــوز چالش هایــی در زمینــه 
پذیــرش ایــن گونــه دوره هــا توســط کشــورهای 
متعــدد وجــود دارد، بایــد صادقانــه بپذیریــم کــه 
ایــن قبیــل دروس از نظــر ارائــه و شــکل محتــوا 
ــن  ــه ای ــودار هســتند و البت ــت الزم برخ از کیفی
ــرل  ــع کنت ــه مراج ــت ک ــن اس ــان گر ای ــر نش ام
ــل دروس  ــن قبی ــر ای ــی ب ــد نظارت ــت نبای کیفی
ــه شــیوه های  داشــته باشــند؛ بلکــه الزم اســت ب
متعــدد، ایــن درس هــا و شــیوه های ارائــه آن هــا 
ــه  ــان ب ــا همچن ــرد ت ــرار گی ــی ق ــورد ارزیاب م

ــد.  ــه دهن اثربخشــی خــود ادام

بداننــد، واقیعتــی انکارناپذیــر اســت. هنــر تدریــس 
ــه  ــی ب ــش از یک ــاده دان ــال س ــامل انتق ــط ش فق
دیگــری نیســت. بلکــه یــک فرآینــد پیچیده اســت 
ــاد داری را تســهیل  ــد یادگیــری و ی ــد رون کــه بای
ســنتی  آرایــش  بــا  درس  کالس هــای  کنــد. 
نمی توانــد بــه عنــوان یــک بســتر یادگیــری 
آموزشــی  مهارت هــای  بــه  دســتیابی  بــرای 
ســطوح بــاالی یادگیــری مطــرح باشــد. ایــن یــک 
ــیاری  ــوزش بس ــای آم ــده در برنامه ه ــش عم چال
ــان  ــجو معلم ــوزش دانش ــه آم ــا از جمل گرایش ه
)در مراکــز تربیــت معلــم( و آمــوزش پزشــکی در 
ــاخص های  ــت. از ش ــکی( اس ــکده های پزش )دانش
دانشــگاه فرهنگیــان؛ تربیــت معلمانــی بــا مهــارت 
عملــی و اجرایــی بــا هنرمندی هــای حرفــه ای 
می باشــد. همــه بــه اتفــاق معتقدیــم کــه تمریــن 
ــکان و  ــی پزش ــای رزیدنت ــل دوره ه ــی مث معلم
کارگاهــی مهندســان و شبیه ســازی خلبانــان، 
ــس  ــت؛ پ ــدی اس ــت و حرفه من ــد خالقی نیازمن
ــیوه های  ــا ش ــق ب ــتمی منطب ــاد اکوسیس ــا ایج ب
نویــن، معلمانــی هنرمنــد، مبتکــر و خــالق تربیــت 
کنیــم. پــرورش شــخصیت مهــارت ورزی، نیازمنــد 
ــا  ــت، ب ــی اس ــی آموزش ــط واقع ــا محی ــی ب کالس
تلفیــق دانــش نظــری و دانــش عملــی و امکانات و 
تجهیــزات پیــش بینــی شــده، و بــا پیشــرفت های 
ــا هــدف آمــاده  روز تکنولــوژی آموزشــی دنیــا و ب
کــردن دانشــجو معلمــان در شــرایط غیــر واقعــی 
ــل از  ــی قب ــی معلم ــای اصل ــاد رفتاره ــرای ایج ب
ــس و  ــد تدری ــازی فرآین ــان و به س ــت معلم خدم
ــا. کالس میکروتیچینــگ  ــع نواقــص و کمبوده رف
برنامــه ای کاربــردی بــرای طراحــی و اجــرای 
تکنولــوژی صوتــی و تصویــری آموزشــی و تعاملــی 
بــه عنــوان یک نتیجــه از توســعه فن آوری ســاخته 
ــی  ــارت تدریس ــت. مه ــده در کالس درس اس ش
ــگ مشــابه  ــس در کالس میکروتیچین ــرای تدری ب
درس پژوهــی در موقعیــت تصنعــی می باشــد. 
ــه دارد  ــی ک ــا ویژگی های ــگ ب کالس میکروتیچین
ــز یادگیــری فعــال باشــد.  می توانــد یــک مرک
کالســی بــا هــدف آماده ســازی دانشــجو-معلم در 
کالس واقعــی و آزمایشــی کــه دانشــجو می توانــد 
بــا ابــزار مکانیکــی و الکترومکانیکــی، محیــط 
ــر  ــالوه   ب ــد. ع ــه کن ــگاهی را تجرب ــال آزمایش کام
این کــه رفتــار دانشــجو معلــم در ایــن کالس 
ــار  ــر رفت ــور تغیی ــه منظ ــد، ب ــد ش ــالح خواه اص
معلــم، تکنیک  هــا می تواننــد بــه طــور مؤثــر 

اســتفاده شــوند.

      کالس میکروتیچینگ
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اهداف کالس میکروتیچینگ:

تربیت نیروی انسانی متفکر و آشنا به فناوری

افزایش مشارکت با گروه های مرتبط با فرآیند آموزش
ــف و  ــرای کش ــب ب ــن مناس ــالق و همچنی ــذاب، خ ــی ج ــاد محیط ایج

ــتعدادها ــرورش اس پ
ــگاه  ــاتید دانش ــان وو اس ــجو معلم ــی دانش ــی و عمل ــارت فن ــای مه ارتق

ــان فرهنگی

تسریع، تعمیق و پایداری یادگیری

روش عملیاتــی- ایــن کالس یــک کارگاه آموزشــی فنــی محســوب می شــود 
زیــرا تبــادل تجــارب صــورت می گیــرد، ارتقــای مهارت هــای فنــی و 
ــت  ــث تربی ــود، باع ــت و خ ــر خواهد داش ــدگان را در ب ــرکت کنن ــی ش علم
ــت  ــه حمای ــر ب ــت، منج ــدارس و در نهای ــطح م ــوی در س ــتیبان های ق پش
ــد.  ــد ش ــگاه ها خواه ــوزش در آموزش ــت آم ــود کیفی ــان و بهب ــی معلم فن
ــر از دانشــجو  ــی 30 نف ــا کارگاه،20 ال کالس میکروتیچینــگ در هــر دوره ی
ــرا  ــان را پذی ــگاه فرهنگی ــاتید دانش ــت و اس ــن خدم ــان ضم ــان، معلم معلم
ــل  ــاه، حداق ــر ســه م ــم در ه ــر دانشــجو معل ــه می شــود ه می باشــد. توصی
ــار درکالس میکروتیچینــگ شــرکت نمایــد. در پایــان، ارزیابــی نیــز بــه  2 ب
ــود در  ــاوری آموزشــی موج ــه فن ــق روشــنی را در زمین ــد و اف عمــل می آی
آموزشــگاه بــه مدیــران ارائــه مــی دهــد. در ضمــن، ایــن کالس بــر اســاس 

ــد داشــت. ــه روز رســانی خواه ــای مطــرح، قابلیــت ب تکنولوژی ه

نتایج قابل پیش بینی :

ــاوری  ــان فن ــان، معاون ــجو معلم ــارت دانش ــش و مه ــطح دان ــای س 1. ارتق
ــان ســایت ــر و متصدی ــی، سرپرســتان بخــش کامپیوت ــان فن آموزشــی، معاون

2. رفع معایب سایت ها و کالس های هوشمند در مدارس

3. کمک به کاهش هزینه های جاری 

ــاهده،  ــس، مش ــزی، تدری ــامل برنامه ری ــگ ش ــع، کالس میکروتیچین در واق
برنامه ریــزی مجــدد، آمــوزش مجــدد و بازبینــی مجــدد بــا نظــارت بالینــی 

بــه پیچیدگی هــای فنــون معلمــی دســت مــی یابــد. در پایــان، هــدف مطالعــه 
حاضــر، توســعه مــدل نمونــه در قالــب طراحــی شــده از کالس میکروتیچینگ 
و تعییــن تأثیــرات برنامــه طراحــی شــده، بــه عنــوان یــک برنامــه کاربــردی 

بــرای یادگیــری معلمــان پیــش از آمــوزش می باشــد.

قطعات و وسایل مورد استفاده در کالس میکروتیچینگ: 

1.ابــر کامپیوتــر بــه نــام)All in one( حداقــل 75 اینــچ در 85 اینــچ، یــک 
عــدد یــا بیشــتر

2. میز هوشمند استاد یک عدد

3. نمایش گر ال سی دی صنعتی 

4. صندلی چرخ دار 30 عدد

5. میز چرخ دار 15 عدد

6. بلندگو 2 تا 4 عدد

 Uninterruptible power supply( 7. دســتگاه بــرق اضطــراری یــا
)UPS

8. تخته سفید یک عدد

9. دو ریل سقفی متحرک 

10. دوربین فیلمبرداری یک عدد

11. دوربین مدار بسته 4 عدد

12.چاپ گر رنگی با وضوح و کیفیت باال

13.میکروفون بی سیم یقه ای

14. کنترل از راه دور دو عدد

15. سیستم گرمایشی و سرمایشی

نشریه داخلی دانشگاه فرهنگیان
شماره اول
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 وحیده سلیامنی - دبیر ریاضی دبیرستانهای گرگان

ــی  ــای مختلف ــی از نرم افزاره ــی دی آموزش ــک س ــد ی ــه و تولی ــرای تهی ب
 Adobe Captivate ــه ــا، برنام ــن نرم افزاره ــی از ای ــود. یک ــتفاده می ش اس

می باشــد.

ــد  ــی و تولی ــای آموزش ــاخت نرم افزاره ــرای س ــوالً ب ــزار معم ــرم اف ــن ن از ای
ــازی  ــبیه س ــات ش ــود و دارای امکان ــتفاده می ش ــی اس ــوای الکترونیک محت
یــا ســاخت نرم افزارهــای آموزشــی اســت. هم چنیــن، بــرای ســاخت 
ــا و ...  ــی مدی ــی، برنامه هــای مالت ــی، کاتالوگ هــای تبلیغات آزمون هــای تعامل

ــود.  ــتفاده  نم ــوان از آن اس ــز می ت نی

برخی از ویژگی های این نرم افزار به شرح ذیل است:

swf امکان ضبط کامل حرکت ها با قالب

ذخیره خروجی به صورت فایل اجرایی exe، فایل ویدیویی.avi، فایل 
pdf، فایل html و ... 

power point و word ذخیره برای پروژه های

 PSD و XML کردن فایل های Import پشتیبانی از

ایجاد، ویرایش و انتشار آزمون به همراه صدور کارنامه برای کاربران 

امکان افزودن متن های دلخواه متحرک به اسالید  های پروژه

تصویربرداری از محیط های نرم افزاری به صورت نمایشی و تعاملی 

امکان ضبط صدا 

محیط جذاب و امکان کاربری آسان

محیط کاری نرم افزار: 

ــک  ــد ی ــما می توانی ــه ش ــت ک ــی شده اس ــه ای طراح ــه گون ــط ب ــن محی ای
ــورت  ــه ص ــط ب ــن محی ــد. ای ــره کنی ــاد و ذخی ــادگی ایج ــه س ــروژه را، ب پ
 ،Library ،Properties ــای ــزار، پالت ه ــوار اب ــو و ن ــوار من ــرض از ن پیش ف
 ،Time Line همچنیــن محــور زمــان ،Project info ،Quiz properties
ــکیل  ــت تش ــوار وضعی ــه کاری و ن ــروژه، صفح ــود در پ ــیای موج کادر اش
شده اســت. در تصویــر زیــر محیــط نــرم افــزار Adobe Captivate 7 را 

مشــاهده می کنیــد: 

چند گام برای شروع کار با برنامه: 

پس از نصب کامل این برنامه، با اجرای آن، کادر زیر نمایش داده 
Soft�  می شود. برای مثال، برای ایجاد پروژه تصویربرداری، در این کادر گزینه

ware Simulation را انتخاب می کنیم. 

برای افزودن اشیا به پروژه از جعبه ابزار استفاده می شود: 

در ایــن نرم افــزار می تــوان انــواع اشــیای غیرتعاملــی )نظیــر عکــس و فیلــم( را 
ــم  ــزار فراه ــن نرم اف ــی در ای ــکان ایجــاد اشــیای تعامل ــن ام ــرد. هم چنی درج ک

اســت. 

captivate محیط ساخت آزمون های تعاملی در نرم افزار
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     معرفی نرم افزارهای کاربردی تولید محتوای الکترونیکی



 
ــوای  ــد محت ــک آن، کار تولی ــه کم ــوان ب ــه می ت ــی ک ــه نرم افزارهای از جمل

الکترونیکــی را انجــام داد، نرم افــزار Storyline می باشــد. 

برخی از ویژگی های این نرم افزار به شرح ذیل است:

ســاده بــودن کار بــا آن بــه دلیــل شــباهت محیــط کاری بــا  -
Powerpoint

داشتن امکان ویرایش های ساده صوتی،تصویری و ویدئویی  -

-  قابلیــت آزمون ســازی، بــا امــکان ایجــاد بانــک ســؤاالت و دارا بــودن 
ــوع ســؤال بیــش از 15 ن

-  امــکان انتخــاب ســؤاالت بــه شــکل تصادفــی و نمایــش نمــره کاربــر 
ــرور آزمــون ــا قابلیــت م ب

ــی، جهــت طراحــی و ســاخت آموزش هــای  داشــتن ابزارهــای تعامل  -
ــی تعامل

داشــتن خروجی هــای متنــوع بــرای قرارگیــری روی CD، اینترنــت   -
و سیســتم های مدیریــت یادگیــری

محیط کاری نرم افزار: 

ایــن محیــط بــه گونــه ای طراحــی شده اســت کــه شــما می توانیــد، یــک 
ــه صــورت  ــن محیــط ب ــد. ای ــره کنی ــه ســادگی ایجــاد و ذخی ــروژه را ب پ
Trig�  پیــش فــرض از نــوار منــو و نــوار ابــزار، صفحــه کاری و پالت هــای

gers و Slide Properties تشــکیل شده اســت کــه در تصویــر زیــر 
ــد:  ــاهده می کنی مش

 چند گام برای شروع کار با برنامه: 

پس از نصب کامل این برنامه، با اجرای آن، کادر زیر نمایش داده می شود. برای 
ایجاد پروژه جدید، روی گزینه ی New Project کلیک کنید.

نمونه ای از بازی ساخته شده با این نرم افزار: 

نمونه ای از ساخت سی دی آموزشی در این نرم افزار: 

     معرفی نرم افزارهای کاربردی تولید محتوای الکترونیکی

Wondershare QuizCreator      

Wondershare QuizCreator4 آموزش نرم افزار

نــرم افــزار Wondershare QuizCreator4 یکــی از قوی تریــن و 
بهتریــن نرم افزارهایــی اســت کــه در زمینــه طراحــی و ســاخت آزمون هــای 
ــات  ــرم افــزار، داشــتن امکان آموزشــی بــه کار مــی رود. مزیــت بــزرگ ایــن ن
فــراوان بــرای طراحـــــی انــواع ســؤاالت و قـــرار دادن امکانات چند رســانه ای 
ــه  ــکان ارائ ــم و انیمیشــن می باشــد. داشــتن ام ــر، صــدا، فیل ــل تصوی از قبی
ــه  ــه کارنام ــؤاالت، ارائ ــک س ــک ت ــرای ت ــا ب ــون ی ــرای کل آزم ــورد ب بازخ
ــه  ــن برنام ــای ای ــر برتری ه ــی، از دیگ ــان فارس ــتیبانی از زب ــون و پش آزم
ــزار  ــن نرم اف ــی در ای ــان فارس ــز در زب ــی نی ــد محدودیت های ــت. هرچن اس
وجــود دارد. در ایــن برنامــه نســخه 4 آمــوزش داده شده اســت کــه البتــه بــا 

ــدارد.  ــی ن ــاوت چندان ــر تف ــخه های دیگ نس
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 Wondershare برنامــه  و محیــط  نصــب  بــا  آشــنایی 
QuizCreator4

 نصــب برنامــه هماننــد بســیاری از برنامه هــا ســاده بــوده و مهم تریــن نکتــه 
ــل  ــر مراح ــکال زی ــد. اش ــام( می باش ــت ن ــتری )ثب ــد رجس ــردن ک آن، وارد ک

نصــب برنامــه را نشــان مــی دهــد. 

ــود.  ــر می ش ــر ظاه ــورت زی ــه ص ــه ب ــن صفح ــد؛ اولی ــرا نمایی ــه را اج برنام
ــر روی دکمــه Create a new quiz جهــت ایجــاد آزمــون جدیــد کلیــک  ب

نماییــد.

صفحــه زیــر اولیــن صفحــه و محیــط اصلــی برنامــه می باشــد کــه 
شده اســت: داده  توضیــح  شــکل  در  آن  مختلــف  قســمت های 

QuizCreator مراحل ساخت آزمون توسط نرم افزار

ایــن نرم افــزار را بــه ســه قســمت انــواع ســؤاالت ، نحــوه طراحــی یــک ســؤال 
و تشــریح ابزارهــا تقســیم می کنیــم و هــر قســمت را در بخــش مربوطــه کامــل 
ــان  ــرد از بی ــم ک ــعی خواهی ــف س ــای مختل ــم. در بخش ه ــی دهی ــح م توضی

مطالــب تکــراری خــودداری نماییــم. 

دکمه Quiz مانند سایر نرم افزارها دارای منوهای زیر است:

ــود  ــان داده می ش ــؤال نش ــاختار س ــط س ــمت، فق ــن قس در ای
و بــه شــرح مــــــوارد خــاص آن ســؤال مــی پردازیــم. در کنــار تصویــر 
ــق  ــز نشــان داده شده اســت .از طری ــش آن نی طراحــی ســؤال، پیش نمای
ــواع ســؤاالت  ــای Sort Questions  ان ــا ابزاره ــوی Questions ی من
را انتخــاب نماییــد البتــه بــا کلیــک روی هــر نــوع ســؤال، فقــط آن نــوع 
ــؤاالت  ــام س ــون تم ــام آزم ــک روی ن ــا کلی ــا ب ــود، ام ــان داده می ش نش

نمایــش داده خواهــد شــد. 

امکانات مرکز هوشمندسازي دانشگاه 
فرهنگیان )مدیریت یادگیري 

الکترونیکي(
مرکز هوشمند سازی دانشگاه فرهنگیان

 ایــن مرکــز بــا بهره گیــري از تیــم مجــرب در زمینــه 
ــوم  ــام در عل ــاتید بن ــري اس ــوا، به کارگی ــد محت تولی

مختلــف، تأمیــن اســتودیوي مجهــز جهــت تولیــد محتــوا و بــا بهره  گیــري 
از زیرســاخت، پهناي بانــد و ســامانه هاي متعــدد در زمینــه برگــزاري 
ــرکت ها و  ــازمان ها، ش ــا س ــکاري ب ــاده هم ــي، آم ــاي الکترونیک دوره ه

ــد: ــر مي باش ــرویس هاي زی ــه س ــي و ارائ ــي و خصوص ــاي دولت ارگان ه

یادگیري تلفیقي
-در اختیار گذاشتن دستیار آموزشي محیط الکترونیکي

-طراحي دوره هاي ترکیبي براي درس هاي موجود )به روش سنتي(
-راه اندازي و پشتیباني محیط الکترونیکي مورد نیاز یادگیري ترکیبي

تولید محتوا
-الکترونیکي کردن فعالیت هاي طراحي شده مربوط به درس

-ایجاد انواع فایل هاي درسي شامل چندرسانه اي، تعاملي
-ضبط کالس یا سمینار براي ارائه آسنکرون 

-تأمین استودیو
-در اختیار قراردادن اتاق مخصوص ضبط تدریس استاد

-تولید سریع محتواي چندرسانه اي

برگزاري دوره هاي یادگیري الکترونیکي

-طراحي سناریوي تدریس الکترونیکي بر مبناي طرح درس مبنا

-قراردادن محتواي مورد نیاز در سامانه
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     امکانات مرکز هوشمندسازي دانشگاه فرهنگیان )مدیریت یادگیري الکترونیکي(

-تنظیمات سامانه براي برگزاري دوره

-آرشیو دوره هاي اجرا شده براي استفاده هاي 
بعدي

ایجاد ارتباط هم زمان و غیرهم زمان

-برگزاري وبینار

-برگزاري کنفرانس ویدئویي

-برگزاري کالس زنده مجازي

-ایجاد انجمن ها و تاالرهاي گفتگوي 
تخصصي و علمي

سنجش الکترونیکي آموخته ها

-ارائه سیستم طراحي آزمون

-تهیه بانک سؤاالت الکترونیکي )با همکاري 
کارفرما(

-ایحاد محیط براي برگزاري آزمون 
الکترونیکي

الکترونیکــی  آمــوزش  ســامانه  جدیدتریــن 
ــن در آدرس  ــن و آفالی ــه روش آنالی ــگاه ب دانش
ــت.  ــدازی شده اس ir.ac.cfu.lms//:http راه ان
ایــن ســامانه دارای بــه روزتریــن امکانــات آموزش 

می باشــد. الکترونیکــی 

امکانات آموزش الکترونیکی آفالین

امکانات آموزش الکترونیکی آنالین

ــق  ــن از طری ــده آنالی ــزاری کالس زن ــکان برگ ام
ایــن  شده اســت.  برقــرار  مختلــف  ســامانه   3
ســامانه ها جــزو به روزتریــن ســامانه های دنیــا 
بــوده و امکانــات مختلفــی را بــرای اســتاد و 

دانشــجو بــه ســادگی فراهــم می کنــد. 

شبکه اجتماعی دانشگاه فرهنگیان

اهداف:

1- تولیــد محتــوای الکترونیکــی و ارتقــای حجــم 
ــت  ــب آموزشــی- فرهنگــی در شــبکه اینترن مطال

توســط دانشــجو معلمــان

2- افزایــش عدالــت آموزشــی در جامعــه فرهنگــی 
کشــور و حــذف چالش هــای ناشــی از پراکندگــی 

جغرافیایــی مراکــز

در  معلمــان  دانشــجو  توانمنــدی  ارتقــای   -3
ــوای  ــد محت ــناخت و تولی ــدی ش ــش توان من افزای
ــان ــتغال آن ــش اش ــدف افزای ــا ه ــی ب الکترونیک

4- افزایــش ضریــب همــکاری جمعــی در فضــای 
مجــازی میــان جامعــه فرهنگــی کشــور

5- رشــد حجــم محتــوای داخلــی )بــه زبــان 
رایا فضــا  در  فارســی( 

دانشــجو  توجــه  و  اقبــال  از  بهره بــرداری   -6
معلمــان بــه رایا فضــا به عنــوان یــک فرصــت 

)تبدیــل کــردن تهدیــد بــه فرصــت(

ــی و  ــوای مل ــعه محت ــه توس ــی ب ــت ده 7- جه
بومــی در ســطح دانشــجویان

ارائــه  و  خدمت رســانی  در  تمرکززدایــی   -8
خدمــات مطلــوب و باکیفیــت آموزشــی، فرهنگــی 
بــه  توان مندســازی و شــتاب دهی  تفریحــی،  و 
دانشــجو معلمــان در اقصــی نقــاط کشــور بــا 

اســتفاده از ظرفیــت رایافضــا

ــان  ــجو معلم ــال دانش ــور فع ــنایی و حض 9- آش
ــاالی  ــان ب ــا ضریــب اطمین در فضــای ســایبری، ب

ــت  امنی

ــری و  ــس 300 نف ــک پردی ــرد از ی 10- خــروج ف
ــک پردیــس 60 هــزار نفــری ــه ی ورود ب

ــن  ــدی دانشــجو معلمــان از جدیدتری 11- بهره من
مطالــب آموزشــی، علمــی و پژوهشــی

12- هــم افزایــی و تولیــد مشــترک آثــار علمــی و 
پژوهشــی در فضــای مجــازی

ویژگی ها:

- تجمیع خدمات و تعامالت علمی 

- هوشمند سازی: ارائه پیشنهاد هوشمند با 
Recommendation Sys�  استفاده از

tem در قالب محتوا، کاربر یا گروه بر اساس 
سوابق --مختلف علمی، آموزشی، پژوهشی، 

فرهنگی و تبلیغی فرد

 -بستر نرم افزاری اختصاصی

 -هویت حقیقی و نمایه واقعی

 -ایجاد یک نوع مطلب جدید به نام مستند 
علمی

 -تسهیل دسترسی به سامانه های نرم افزاری 
مورد نیاز

 -ایجاد و عضویت در گروه های عمومی و 
تخصصی

 -اشتراک گذاری متن، تصویر، فیلم و 
مستندات علمی

LMS افزار موبایل سامانه 

دانشگاه فرهنگیان 

افزایــش روز افــزون قابلیت هــا و امکانــات نــرم 
ــل و همچنیــن امــکان  ــزاری گوشــی های موبای اف
اتصــال بــه شــبکه های ارتباطــی و وب ســایت ها و 
انتقــال داده از راه دور باعــث شــده تــا ســازمان ها، 
از  کار  و  کســب  حــوزه  فعــاالن  و  شــرکت ها 
نــرم افــزار موبایل هــای اختصاصــی خــود، در 
زمینه هــای کاربــردی، اطــالع رســانی، آموزشــی، 
تبلیغاتــی، ســرگرمی و ... جهــت ارتبــاط بــا 
ــب و کار  ــای کس ــی در دنی ــا معرف ــتریان و ی مش
اســتفاده نماینــد. بــا توجــه بــه ویژگی هــای 
منحصــر بــه  فــرد نرم افــزار موبایل هــا، ایــن 
بــرای  مؤثــر  ابــزاری  می توانــد  تکنولــوژی 
ارتباطــی نزدیــک در تمامــی ســاعات شــبانه روز 
ــد.  ــر باش ــورد نظ ــدِف م ــه ه ــران و جامع ــا کارب ب

ــان،  ــگاه فرهنگی ــامانه LMS دانش ــق س از طری
ــار  ــوا و اخب ــات، محت ــد اطالع ــران می توانن کارب
مرتبــط بــه دانشــگاه فرهنگیــان را در قالــب 
بــرای  نماینــد.  دریافــت  موبایــل  نرم افــزار 
دسترســی کاربــر بــه محتویــات، بــا انتخــاب هــر 
ــاز شــده و اطالعــات آن  عنــوان، صفحــه مربــوط ب

بــا  دانشــجویان  مســتقیم  ارتبــاط   -13
دانشــجویان  و  مراکــز، مشــاوران  اســاتید، 

کشــور سراســر 

14- ارتقــای فرهنــگ کاربــری و ســواد فضای 
مجــازی جامعــه فرهنگی و اســاتید
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کــه شــامل  طراحــی آموزشــی چیســت؟، نظریه هــای 
ــای  ــی انگیزه ه ــی، طراح ــی آموزش ــری و طراح یادگی
آمــوزش، ارزشــیابی در طراحــی آموزشــی، اجــرا و 
ــد. ــی باش ــی م ــی آموزش ــای طراح ــت پروژه ه مدیری

بخــش ســوم: راهبردهــای یادگیــری اســت کــه 
ــر و   ــری انعطاف پذی ــی، یادگی ــری تلفیق ــامل: یادگی ش

یادگیــری از راه دور مــی باشــد.

اســت  آمــوزش  در  تکنولــوژی  چهــارم:  بخــش 
آموزشــی،  چندرســانه ای های  شــامل:  کــه 
رایانــه ای  بازی هــای  آموزشــی،  شبیه ســازی های 
تکنولــوژی  و  انســانی  عملکــرد  بهبــود  آموزشــی، 

باشــد. مــی  ویــژه  آمــوزش  و  آموزشــی 

بخــش پنجــم: آمــوزش الکترونیکــی اســت کــه شــامل 
ــی،وب 2،   ــری الکترونیک ــات یادگی ــای: کلی ــل ه فص
طراحــی یادگیــری الکترونیکــی مبتنی بــر وب،  کالس 
درس مجــازی و پژوهــش در تکنولــوژی آموزشــی مــی 

باشــد.

قابل مشاهده خواهد بود.      معرفی کتاب

اهداف: 

- تســهیل و تســریع در دسترســی مشــتریان، 
بــه منابــع اطالعاتــی خدمــات آموزشــی دانشــگاه 

ــان  فرهنگی

- دسترســی آســان و در هــر زمــان و هــر مــکان 
ــزار ــه نرم اف ب

- ســهولت اســتفاده از نرم افــزار موبایــل، بــه 
ــه اخبــار، اطالعــات و  جهــت دسترســی ســریع ب

ــان  ــگاه فرهنگی ــر دانش ــورد نظ ــوای م محت

- ایجــاد محیطــی مناســب، بــرای انتشــار و 
دسترســی بــه محتــوا و اطالعــات، جهت پیشــبرد 

ــان  ــگاه فرهنگی ــداف دانش اه

مخاطبان:

دانشجویان و اساتید دانشگاه فرهنگیان

قابلیت ها: 

• انتخاب سال و نیم سال تحصیلی

• مشاهده نام دروس ارائه شده و نام اسامی

معرفی کتاب
تکنولوژی آموزشی پیشرفته 

کتاب حاضر، برای دانشجویان رشته علوم تربیتی 
)تکنولوژی آموزشی( تدوین شده است. امید است 
عالوه بر جامعه دانشگاهی، سایر عالقه مندان نیز 

از آن بهره مند شوند.

بخــش اول کلیــات اســت که شــامل: تعریــف تکنولوژی 
آموزشــی،  تاریخچــه تکنولــوژی و طراحــی آموزشــی،   
ــی و  ــی آموزش ــوژی و طراح ــی در تکنول معرفت شناس

ارتباطــات و تکنولــوژی آموزشــی مــی باشــد.

ــی  ــی آموزش ــای طراح ــا و الگوه ــش دوم: نظریه ه بخ

ــدا می باشــد، کــه در حــال حاضــر   ایالتــی فلوری
ســمت رییــس مرکــز پژوهشــی دانشــکده آمــوز را 
بــه عهــده دارد. خوانــدن ایــن کتــاب بــه خواننــده 
می دهــد.  مهــم  رشــته  ازایــن  خوبــی   درک 
ــران ترجمــه  ــاب هــم در ای ــن کت ــی ای نســخه قبل

شده اســت. 

 Instructional-Design   Theories  
)And Models (2016

ایـــن کتـــاب نیـــز یکـــی از پر طرفدار تریـــن 
ــی  ــی آموزشـ ــه طراحـ ــوط بـ ــای مربـ کتاب هـ
اســـت کـــه توســـط دکتـــر رایگلـــوث تدویـــن 
شـــده و افـــراد زیـــادی در نوشـــتن فصل هـــای 
ماننـــد  داشـــته اند.  شـــرکت  کتـــاب  ایـــن 
دیویـــد مریـــل، ریچـــارد مایـــر، مایکل هانفیـــن 
ــی  ــته طراحـ ــام دار در رشـ ــاتید نـ ــر اسـ و دیگـ
آموزشـــی. ایـــن کتـــاب بـــا فصلـــی بـــا عنـــوان 
ــاز می شـــود  طراحـــی آموزشـــی چیســـت؟  آغـ
ــی  ــا و الگوهایـ ــه تئوری هـ ــش دوم، بـ و در بخـ
می پـــردازد کـــه می تـــوان بـــا آن هـــا، بـــه 
توســـعه مهارت هـــای شـــناختی افـــراد کمـــک 
کـــرد. در بخـــش ســـوم، مدل هـــا و الگوهایـــی 
ـــای  ـــعه مهارت ه ـــرای توس ـــه ب ـــده ک ـــرح ش مط
حرکتـــی در افـــراد می توانـــد مـــورد اســـتفاده 
ـــا  ـــه الگو ه ـــارم، ب ـــش چه ـــرد. و در بخ ـــرار گی ق
می تـــوان  کـــه  می پـــردازد  تئوری هایـــی  و 
ــراد  ــا بـــر مشـــخصه های عاطفـــی افـ ــا آن هـ بـ
تأثیـــر گذاشـــت. در بخـــش پایانـــی نیـــز بـــه 
ــده  ــات در آینـ ــورد تحقیقـ ــنهاداتی در مـ پیشـ

پرداختـــه شده اســـت. 

جدیدتریـــن نســـخه ایـــن کتـــاب، در ایـــران در 
ـــی  ـــوث یک ـــر رایگل ـــت. دکت ـــه اس ـــت ترجم دس
ـــی  ـــته طراح ـــده در رش ـــناخته ش ـــای ش از نام ه
آموزشـــی اســـت و در حـــال حاضـــر،  در دانشـــگاه 

ـــت.  ـــس اس ـــه تدری ـــغول ب ـــا مش ایندیان
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Trends and issues in instructional 
design and technology (2017)

تشـکیل  مختلفـی  بخش هـای  از  کتـاب  ایـن 
رشـته  تعریـف  مـورد  در  اول  بخـش  شده اسـت. 
طراحی آموزشـی و تکنولـوژی آموزش، بخش دوم 
در مـورد الگو هـا و تئوری هـای طراحـی آموزشـی، 
آموزشـی،  برنامه هـای  ارزیابـی  سـوم  بخـش 
بخـش چهـارم ارتقـای بازدهـی نیـروی انسـانی و 
بخش هـای دیگـر از جملـه گرایش هـای جدیـد در 
رشـته تکنولـوژی و طراحـی آموزشـی مـی باشـد. 
افـراد بزرگـی در  ایـن کتاب مطلب نوشـته اند. هر 
فصـل ایـن کتاب توسـط فردی نوشـته شده اسـت. 
افـرادی ماننـد مارسـی دریسـکل، دیویـد مریـل، 
کلـر.  جـان  و  شـوت  والـری  رایگلـوث،  چارلـز 
در  کتاب هـا  پر فروش تریـن  از  یکـی  کتـاب  ایـن 
آموزشـی  تکنولـوژی  رشـته  در  اخیـر  سـال های 
در دنیـا بـوده و بـه چندین زبـان از جمله فارسـی 
ترجمـه شـده اسـت. تدوین کننـدگان ایـن کتاب، 
دکتر ریسـر و دکتر دمپسـی هسـتند. دکتر ریسی 
نیـز یکـی از اسـاتید قدیمـی و بازنشسـته دانشـگاه 
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 نرم افزار مدیریت آموزش سامانه 
جامع بالندگی حرفه ای دانشگاه 

فرهنگیان

سخن مدیر بالندگی حرفه ای دانشگاه فرهنگیان :
ــالب و  ــر انق ــر کبی ــوح رهب ــر فت ــه روح پ ــوات ب ــالم و صل ــا س ب
شــهدای گرانقــدر نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی ایــران، آرزوی 
ــرام  ــت، و عــرض  ادب و احت ــام معظــم والی ــرای مق طــول عمــر ب
خدمــت همــه بزرگــواران عرصــه تعلیــم و تربیــت، بــه ویــژه 

ــان  ــگاه فرهنگی ــدر دانش ــاتید گرانق ــد و اس ــکاران ارجمن هم

رســیدن بهــاری نــو را تبریــک عــرض نمــوده و  ســالی پــر از خیــر و 
برکــت بــرای همــه مســلمین جهــان و بخصــوص هموطنــان عزیــزم 
آرزو دارم. امیــدوارم در ایــن ســال نــو بتوانیــم شــکوفه هــای درخــت 
ــوی  ــان و تق ــر ایم ــه عط ــه ب ــود ک ــی خ ــش معلم ــت و دان معرف
ــر نشــانده و شــکوفایی  ــه ثم ــزم و اراده ب ــا ع آغشــته میباشــد را ب

جامعــه اســالمی مــان را بیــش از پیــش شــاهد باشــیم .

خبــر ســاخت و اســتفاده از نــرم افــزار آموزشــی 
ســامانه جامــع بالندگــی

ــا  مدیریــت بالندگــی حرفــه ای دانشــگاه فرهنگیــان افتخــار دارد ب
طراحــی و ســاخت نــرم افــزار آموزشــی ســامانه جامــع بالندگــی،

ــه  ــامانه را ب ــن س ــح از ای ــتفاده صحی ــای اس ــی و روش ه  راهنمای
ــرم  ــل ذکــر اســت کــه ســاخت ایــن ن ــران آمــوزش دهــد. قاب کارب
افــزار آموزشــی انجــام شــده و اکنــون در مرحلــه آزمایــش و رفــع 
ــزار  ــرم اف ــن ن ــود ای ــک دانل ــرار دارد. لین ــی ق ــکاالت احتمال اش
ــاه 1396  ــر م ــده در مه ــدی ش ــان بن ــه زم ــق برنام ــی طب آموزش
ــزان میتواننــد ضمــن  ــرار داده میشــود و عزی در ســایت دانشــگاه ق
ــف در  ــای مختل ــا مراحــل اجــرا و فراینده ــود و مشــاهده آن ب دانل

ــد. ــدا نماین ــل پی ــنایی کام ــی آش ــامانه اصل س

ــع  ــامانه جام ــوزش س ــزار آم ــرم اف ــون ن ــزاری آزم برگ
ــاه 96 ــر م ــه 30 مه ــنبه مورخ ــه ای - یکش ــی حرف بالندگ

بــه منظــور اطمینــان از بازدیــد و اســتفاده همــه مخاطبیــن از ایــن 
ــد دارد  ــه ای قص ــی حرف ــت بالندگ ــی ، مدیری ــزار آموزش ــرم اف ن
ــاه 96 – راس ســاعت  ــی را روز یکشــنبه مورخــه 30 مهــر م آزمون
11 صبــح جهــت ســنجش شایســتگی هــای بدســت آمــده برگــزار 
نمایــد کــه متعاقــب ایــن آزمــون، گواهــی یادگیــری ســامانه جامــع 

بالندگــی بــه شــرکت کننــدگان نیــز اعطــا خواهــد شــد. 

  دکتر رضا کچوئیان
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     نگرشی نو بر تکنولوژی آموزشی

  ادامه صفحه 1

عصــر حاضــر، عصــر بــازی صفــر و 
ــی  ــام زندگ ــه تم ــت ک ــی اس یک های
هــر  امــروزه  برگرفتــه.  در  را  مــا 
ــک  ــت ی ــد، در فرص ــی می توان جوان
و  پدر بــزرگ  تأثــر  بیانگــر  کــه  آه 
ــن  ــت رفت ــرای از دس ــش ب مادر بزرگ
زمــان بــود، گذشــته ها را زنــده کنــد. 
یعنــی جــوان عصــر مــا در عمــر 
ــدر  ــتر از پ ــا بیش ــود باره ــاه خ کوت
ــر  ــه خاط ــش ب ــادر بزرگ ــزرگ و م ب
ــوض شده اســت.  ــا ع ــه دنی ــی آورد ک م

ریــز  بســیار  جریان هــای 
دیجیتالــی کــه از مســیر ســیم ها 
هــر  در  می گذرنــد،  بی ســیم ها  و 
حفره هــای  بــار  میلیاردهــا  ثانیــه 
پــر  را  نیمه رســانا  میکروســکوپی 
و خالــی می کننــد. در واقــع ایــن 
ــا  ــد ت ــور کرده ان ــا ظه ــر و یک ه صف
بــا ســرعت و دقــت، کیفیــت را در 
زندگــی مــا رقــم بزننــد. امــا واقعیــت 
ــام  ــاق تم ــن اتف ــه ای ــت ک ــن اس ای
هنــر آن  نیســت. »وینــر« مــی گویــد: 
»تکنولــوژی آن چنــان بــر زندگــی مــا 
ــدود  ــا ح ــه ت ــت ک ــیطره یافته اس س
چارچوب هایــی  از  رهایــی  زیــادی 
ــر روز  ــا ه ــرای م ــوژی ب ــه تکنول ک
ــر  ــر امکان پذی ــد، دیگ ــن می کن تعیی
نیســت. تکنولــوژی تحــت کنتــرل 
ــه  ــت بلک ــان نیس ــی انس اراده و آگاه
ــن آگاهــی و اراده  کامــال برعکــس، ای
ــرل و  ــت کنت ــه تح ــت ک ــی اس آدم
ــرار  ــوژی ق ــزون تکنول ــیطره روزاف س

گرفته اســت«. 

الکترونیکــی،  آمــوزش  پوشــش 
طیــف وســیعی از طراحــی درس افــزار 
ــا رعایــت اســتانداردهای  ــزار ب و نرم اف
آموزشــی و تعاملی را در برگرفته است. 
نظــام آموزشــی فّعــال بــا رعایــت 
ــازنده گرایی  ــرد س ــه رویک ــدی ک قواع
دارنــد، آموزشــی متناســب بــا نیازها و 
اســتعدادهای شناســایی شــده را تولید 
ــخ ها و  ــاس پاس ــرد و بر اس ــد ک خواه
و  ســطح  یادگیرنــده،  پیشــرفت 
نــوع بازخــورد و راهبــرد آموزشــی 
هم چنیــن،  شــد.  خواهــد  اصــالح 
ــای پژوهشــی،  ــن یافته ه ــق آخری طب
بــه کار  را  دســتورالعمل ها  بهتریــن 

خواهد گرفــت. 

مهرمحمــدی )1385( در تبییــن 

ــات و  ــاوری اطالع ــن فن ــبت بی نس
ارتباطــات بــا آمــوزش و پــرورش 
از دو عنــوان »رویکــرد ابــزاری« و 
اســتفاده  تمدن ســاز«  »رویکــرد 
بــه  ابــزاری  نــگاه  او  می کنــد. 
فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات را 
فنــاوری  ظرفیــت  آوردن  پاییــن 
فنــاوری  یــک  حــد  در  جدیــد، 
ایــن نــگاه از  آموزشــی می دانــد. 
توجــه بــه داللت هــا یــا الزامــات 
فنــاوری جدیــد، در حکــم مقولــه ای 
ــرورش  ــوزش و پ ــرای آم ــی ب تمدن
بازمــی مانــد. نــگاه تمدنــی بــه ایــن 
تحــوالت، فضایــی را ایجــاد می کنــد 
دربــاره ی  اندیشــیدن  آن  در  کــه 
ــویی  ــمت و س ــی، س ــالب آموزش انق
متفــاوت می یابــد. اگــر معتقدیــم 
قــرن بیســت و یکــم، قــرن اطالعــات 
ــر  ــوژی دیگ ــت و تکنول ــش اس و دان
فرهنگ ســاز  بلکــه  نیســت  ابــزار 
ــم ادبیــات  ــد بپذیری اســت، پــس بای
یــا  آموزشــي،  تکنولــوژي  نویــِن 
فنــاوري آموزشــي، فقــط کاربــرد 
بصــري  و  ســمعي  دســتگاه هاي 
نیســت. زیــرا ظرفیــت یادگیــری، 
و  نیســت  کلــی  امــری  دیگــر 
در  چند گانــه ای  ظرفیت هــای 

یادگیــری مطــرح اســت. 

ــرون،  ــار و ق ــام اعص ــر در تم بش
در  تعالــی  و  رشــد  منظــور  بــه 
نیازمنــد  متعــدد،  زمینه هــای 
مهارت هــای  و  دانــش  یادگیــری 
ــا محیــط و  عصــر خــود، متناســب ب
ــازگاری و  ــه منظــور س احتیاجــات ب
مانــدگاری در محیط هــای اجتماعــی 
فرآینــد،  ایــن  در  و  بوده اســت 
آگاهانــه یــا ناآگاهانــه و خواســته یــا 
ناخواســته از روش هــا و ابزارهــای 
بــه  می شــود.  بهره منــد  مختلــف 
ــا  ــن روش ه ــر ای ــر، اگ ــخن دیگ س
آموزشــی  تکنولــوژی  را  ابزارهــا  و 
ــت:  ــوان گف ــم، می ت ــر بگیری در نظ
تاریخــی  آموزشــی،  تکنولــوژی 
آن چــه  امــا  دارد؛  بشــر  هــم زاد 
تکنولــوژی  امــروزه  شــده  باعــث 
آموزشــی در حــد اســتفاده از ابزارهــا 
شــود،  متجلــی  روز  تجهیــزات  و 
ــته ی  ــن رش ــه ای ــت ک ــی اس تاریخ
ــر ادوار  ــور دارد. اگ ــر نوظه ــه ظاه ب
ســه  در  را  آموزشــی  تکنولــوژی 
دوره ی تکنولــوژی ابــزاری )هم زمــان 
بــا رویکــرد رفتارگرایــی(، تکنولــوژی 

رویکــرد  بــا  )هم زمــان  نظام هــا 
تکنولــوژی  و  شــناخت گرایی( 
بــا رویکــرد  متفکرانــه )هم زمــان 
کنیــم،  تفکیــک  ســازنده گرایی( 
ــه  ــن رشــته ب ــه ای ــه ب ــگاه ابزارگون ن
دوران تولــد آن برمی گــردد. پــس 
در حقیقــت، آن چــه بایــد تغییــر 
کنــد، نــوع نگــرش جوامــع علمــی و 
آموزشــی بــه کارکــرد و کاربــرد ایــن 
ــت.  ــد آن اس ــکل جدی ــته در ش رش
ایــن بــه معنــای پــس زدن ابزارهــای 
بلکــه  نیســت  نویــن  و  آموزشــی 
ایجــاد و گســترش یــک نــگاه نوین و 
متفکرانــه اســت؛ نگاهــی کــه تأکیــد 
ــدف  ــزار ه ــوزش، اب ــد: در آم می کن
نیســت بلکــه وســیله ای اســت بــرای 
رســیدن بــه هــدف. بــا تکیــه بــر این 
ــوژی  ــه تکنول ــم ک ــرش درمی یابی نگ
آموزشــی، اســتفاده ی صــرف از ابــزار 
ــای  ــی ابزاره ــه از تمام ــت، بلک نیس
روز در اشــکال مختلــف الکترونیکــی 
رعایــت  بــا  الکترونیکــی،  غیــر  و 
تمــام مالحظــات اخالقــی حاکــم 
ــتفاده  ــر اس ــورد نظ ــه ی م ــر جامع ب
می کنــد، تــا منابــع یادگیــری را 
ایجــاد و کاربــرد آن را بــه شــکل 
مؤثــر مدیریــت نمایــد کــه محصــول 
آن در نهایــت، به ســازی عملکــرد 
مختلــف  حوزه هــای  در  انســانی 

ــت.  ــری اس بش

امـروزی  لـذا تکنولـوژی متفکرانـه 
علـوم  تمامـی  از  بـردن  بهـره  بـا 
کاربـردی در تـالش اسـت، عملکـرد 
بشـر امـروز را کـه از طریـق آمـوزش 
اسـت،  به سـازی  قابـل  یادگیـری  و 
قـرار داده و مشـکالت و  تحت تأثیـر 
مسـائل بشـری را که ریشـه  آموزشی 
دارنـد، بـه نحـو مطلـوب حـل نماید. 
بنابرایـن تکنولوژیسـت های امـروز در 
تالشـند، عـالوه بر آشـنایی با مباحث 
و یافته هـای روِز علـوم روان شناسـی، 
برنامه ریـزی درسـی، علـوم شـناختی 
پدیده هـای  و  دسـتاوردها  بـا  و...، 
نوظهـور در رشـته های علـوم رایانـه، 
فنـاوری  سـخت افزار،  نرم افـزار، 
اطالعـات و ارتباطات، هوش مصنوعی 
و... نیـز بـه طور دقیق آشـنا شـوند و 
آن هـا را در آمـوزش و یادگیری هـای 
کاربـردی  غیر رسـمی  و  رسـمی 
ماننـد:  آموزشـی  سـازند. شـیوه های 
الکترونیکـی،  آمـوزش  و  یادگیـری 
یادگیـری ترکیبـی و کالس های غنی 

شـده، از نمونه هـا و مصداق هـای این 
روش هـا، و ابزارهایـی مثـل: محتوای 
مجـازی،  واقعیـت  الکترونیکـی، 
یادگیـری،  اشـیای  افـزوده،  واقعیـت 
ایـن  جملـه ی  از  اشـیا،  اینترنـت 
روزگار کنونـی محسـوب  در  ابزارهـا 
می شـوند. فضایـی کـه هربـار، فردای 
تکنولوژیسـت امـروزی را متفـاوت از 

خواهد کـرد.  دیـروزش 

تکنولـوژی  کـه:  ایـن  آخـر  کالم 
آموزشـی امـروز در واقـع تکنولـوژی 
کـه  متفکرانه اسـت  یادگیـری 
می کوشـد دانـش، عملکـرد و نگـرش 
بشـر امـروز را در سـایه ی آمـوزش و 

سـازد.  متعالـی  یادگیـری 
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