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راهنمای نگارش و تدوین مقاالت

راهنمای نگارش و تدوین مقاالت
از مولفان و مترجمان گرامی تقاضا می شود بمنظور جلوگیری از تاخیر در داوری و انتشار به موقع مجله ،به
هنگام ارسال مقاله به نکات زیر توجه نمایند:
 .1موضوع مقاالت باید در یکی از حوزه های مرتبط با رشته تکنولوژی آموزشی باشد.
 .2مقاالت حاصل مطالعات ،تجربه و پژوهش های نویسنده یا نویسندگان باشد.
 .3مقاالت تحلیلی به ویژه مقاالتی که از روش های کیفی بهره گرفته باشند ،در اولویت چاپ مجله قرار
خواهندگرفت.
 .4مقاالت ارسالی اعم از تالیف ،ترجمه ،تدوین و گردآوری قبال در نشریه ،کنفرانس ،مجامع علمی و یا
مجموعه مقاالت منتشر نشده باشند.
 .5مقاله باید مشتمل بر چکیده فارسی ،واژه های کلیدی ،مقدمه ،بدنه اصلی ،نتیجه گیری ،فهرست منابع و
ماخذ باشد.
 .6مقاالت ارسالی در صفحات ، A4با فاصله خطوط،1حاشیه سمت راست ،5/5سمت چپ ،4/5باالی
صفحه 5و پایین صفحه 4/5سانتیمتر با قلم نازنین ،تحت نرم افزار WORD 2003/2007/2010تایپ و به
پست الکترونیکی مجله ارسال گردد .در غیر اینصورت دفتر مجله از بررسی مقاالت معذور خواهد بود.
دستورالعمل تایپ مقاالت و قلم های مورد استفاده برای بخش های مختلف در جدول  1ارائه شده است.
جدول ( )1قلمهای مورد استفاده برای بخشهای مختلف مقاله

بخش مقاله
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 .7در صفحه اول مقاالت باید عنوان فارسی مقاله ،چکیده ،کلمات کلیدی ،رتبه علمی نویسنده یا نویسندگان،
پست الکترونیکی و نویسنده مسئول مکاتبات آورده شود.
 .8چکیده مقاله حداکثر در 150واژه و مشتمل بر هدف پژوهش ،روش تحقیق مورد استفاده و نتایج به دست
آمده باشد.کلمات کلیدی نیز پس از چکیده مقاله و حداکثر در  5واژه بیان شود.
 .9در ذکر منابع از الگوی زیر استفاده شود:
الف :کتاب :نام خانوادگی ،نام( ،سال نشر) ،نام کتاب ،نام مترجم ،دوره چندجلدی ،نوبت چاپ ،محل
نشر ،نام نشر.
ب:مقاله :نام خانوادگی ،نام( ،سال نشر) ،عنوان مقاله ،نام نشریه ،دوره یا جلد ،شماره نشریه ،ص.
 .10مقاالت رسیده ابتدا از طرف هیات تحریریه مورد بررسی قرار می گیرد و در صورتی که مناسب
تشخیص داده شود ،توسط دو نفر از داوران محترم به صورت محرمانه داوری خواهد شد.
 .11دریافت مقاالت و انجام مکاتبات صرفاً از طریق پست الکترونیکی اختصاصی فصلنامه به نشانی
»  »jet@atu.ac.irانجام خواهد شد.
 .12مسئولیت صحت و سقم مقاالت بر عهده نویسنده می باشد.
 .13صرفا مقاالت ترجمه ای ارسالی مورد داوری قرار خواهند گرفت که از موضوعات نوین در حوزه
تکنولوژی آموزشی انتخاب شده و به پیوست مقاله اصلی به هیات تحریریه ارسال شود.
 .14در مقاالت و مطالب ترجمه ای به نکات زیر توجه نمایید:
الف :نام نویسنده (نویسندگان اصلی همراه با ذکر موقعیت علمی در مقاالت ضمن درج در پانویس) ،سال
نگارش و منبع استفاده شده لحاظ گردد.
ب :در نگارش منبع دقت نمایید به گونه ای درج گردد که امکان بازیابی مقاالت برای داوران میسر باشد.
 .15پس از تایید مقاله ،گواهی پذیرش مقاله به نویسندگان اعطا خواهد شد.
 .16پس از چاپ مقاله دو نسخه از مجله در اختیار نویسنده (نویسندگان) قرار خواهد گرفت.
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استقالل ،رشد ،پيشرفت و توسعه هر کشوري وابسته به تحقيق
و عزم ملي ب راي تق ويت سرمايه گذاري در ابعاد نيروي انساني،
امکانات ،تجهي زات ،تحکيم و اشاعه فرهنگ پژوهش است.
سياستهاي پژوهشي کشور بايد با توجه به نيازهاي جامعه شکل
گيرد و ب رنامه توسعه نيز بايد بر اساس اين نيازها تدوين گردد،
و از تحقيقات و پژوهشهاي راهبردي به عن وان ابزار کليدي
در جهت دستيابي به اهداف توسعه بهرهگيري شود تا مسير
بالندگي و پ ويايي تحقيق هم وار گردد .پیرو مطالب گفتهشده؛ یک بار دیگر بر
آن شدیم تا با تدوین ،گردآوری ،تحقیق و تتبع و طبع مقاالت وزین ،ضمن ارتقای ت ولید دانش
در این شاخه از علوم منشاء اثر باشیم و بت وانیم قطره ای از ماحصل دستاوردهای علمی و پژوهشی
تکن ولوژیس تهای آموزشی را به عن وان توشهای گ رانبها ،پیشروی دانش پژوهان ق رار دهیم .از س وئی
با ف راخ واندن مقاالت متخصصان و نخبگان این حوزه در م راکز علمی و پژوهشی گامی در زمینه
گسترش آموزش و خدمات درمانی و در غایت پیشرفت علمی برداشته باشیم .اینک که شمارهی
جدید نش ریه علمی تخصصی »فناوری آموزشی» به زیور چاپ آراسته م یگردد به یقین و به رغم
تالش بی وقفه همکاران ،خالی از نقص و کاستی نخ واهد بود.
در این شماره از فصلنامه »فناوری آموزشی» ،به معرفی چهرههای ماندگار و اعضای هیئت علمی
رشته تکن ولوژی آموزشی دانشگاه عالمه طباطبائی پرداختهایم و نیز ب هسان شماره های پیشین به
ارائه گزارش از مهم ت رین رویدادهای اخیر رشته و مقاالت و پژوهشهای با موضوعات به روز در این
حوزه از دانش را مورد نگارش ق رار داده ایم .امیدواریم محققان ،اساتید و دانشج ویان با بهرهگیری
از نظ رات سازنده خود ما را در بارور ساختن بیش از پیش نش ریه هم در شکل و هم در محت وای
یاری فرمایند ،چ را که نگاهمان به فصلنامه «فناوری آموزشی» به عن وان یک منظومهی فکری
م یباشد؛ جهت به ج ریان درآمدن و همچنین جلوگیری از سکون این
ج ریان ،به همفکری و همکاری تک تک مخاطبان و خ وانندگان
گ رامی این مجموعه نیازمندیم.
با تشکر
م ریم فالحی
سردبیر فصلنامه علمی-تخصصی فناوری آموزشی
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مدی ریت م راکز یادگیری ،واحد های آموزشی و کارآموزی
آموزش از راه دور با تاکید بر یادگیری الکترونیکی
ی آموزشیمبتنیبر وب
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فعالی تهای اج رایی
حضور فعال در کارگروه های تخصصی طرح بازنگری سرفصل ها و منابع دروس رشته های
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مدیر گروه رشته ی تکن ولوژی آموزشی ،ای ران ،ته ران
عض ویت در کارگروه تخصصی در پایه ریزی علمی و مستدل طرح های بازنگری ،ای ران ،ته ران
ط راحی مرکز یادگیری دانشگاه عالمه طباطبائی
دبیر علمی اولین همایش ملی فناوری آموزشی و محیط های یادگیری در دانشگاه عالمه
طباطبائی
مشاوره و راهنمایی پايان نامه های دانشج ویان كارشناسي ارشد و دکتری در دانشگاه عالمه
طباطبائی و سایر دانشگاه ها
تدوین ب رنامه درسی دوره دکت رای تعلیم و ت ربیت
ارزشیابی فیلم های آموزشی ت ولید شده در دفتر تکن ولوژی آموزشی
بازنگری سرفصل دروس کارشناسی تکن ولوژی آموزشی
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بازنگری سرفصل ها و منابع دروس رشته های علوم انسانی
بازنگری ب رنامه درسی رشته تکن ولوژی آموزشی
عضو هیئت علمی همایش علمی تکن ولوژی ،کرسی نقد
عضو هیئت داوران بیست و پنجمین جشن واره فیلم های آموزشی
فعالیت های علمی و پژوهشی
بیش از ده ها مقاله و تحقیق انجام شده و به ثبت رسیده در نش ریات بین المللی و داخلی
دارای چندین طرح پژوهشی درون و برون دانشگاهی
دارای چندین جلد کتاب ترجمه و تالیف
ده ها مقاله چاپ شده در همایشهای بین المللی و داخلی
مدرس و برگزار کننده ده ها کارگاه تخصصی در زمینه رشته تکن ولوژی آموزشی
همکاری با نش ریات مختلف در بخش هیئت تح ری ریه و داوری مقاالت
ای راد سخن رانی های متعدد در حوزه رشته تکن ولوژی آموزشی و زمینه های م رتبط با آن در
مجامع علمی ،دانشگاهی و پژوهشی مختلف

13

معرفی چهره های ماندگار و اعضای هیئت علمی رشته تکنولوژی آموزشی در دانشگاه عالمه طباطبائی  ......................مریم فالحی

جناب آقای دکتر داريوش نوروزی
س وابق تحصیلی
کارشناسی ،جامعه شناسی آموزش و پرورش ،دانشگاه ابوريحان بيرونی
کارشناسی ارشد ،تکن ولوژی آموزشی ،دانشگاه اينديانا آم ريکا
دکتری ،تکن ولوژی آموزشی ،دانشگاه اينديانا آم ريکا
عناوین دروس تدریس شده
دروس تخصصی رشته تکن ولوژی آموزشی در هر سه مقطع کارشناسی ،کارشناسی ارشد،
دکتری
دروس م ربوط به ط راحی آموزشی
فعالی تهای اج رایی
پایه گذار مقطع کارشناسی ارشد رشته تکن ولوژی آموزشی دانشگاه عالمه طباطبائی
پایه گذار مقطع دکتری رشته تکن ولوژی آموزشی دانشگاه عالمه طباطبائی
پایه گذار رشته تکن ولوژی آموزشی در دانشگاه آزاد اسالمی
ﻋﻀﻮ هیات ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ته ران جنوب
ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش ﻣﺪاوم ﭘﺰﺷﮑﯽ وزارت بهداشت و آﻣﻮزش پزشکی
ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺮوه ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ طباطبائی
ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺮوه ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد واﺣﺪ ته ران جنوب
دﺑﯿﺮ اوﻟﯿﻦ ﺳﻤﯿﻨﺎر آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ طباطبائی و اراﺋﻪ ﻣﻘﺎله
14

فصلنـامه علمی تخصصی فناوری آموزشی سال هفتم

شماره 10

بهار 1398

داور ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺟﺸﻨﻮاره فیلم های آﻣﻮزﺷﯽ رﺷﺪ طی چهار دوره
ﻣﺠﺮی و ﻧﺎظﺮ ﺑﯿﺶ از 15طرح پژوهشی در سازمان های مختلف آموزشی
ﻣﺪﯾﺮ دﻓﺘﺮ طﺮاﺣﯽ آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﺘﺐ درﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر
ﻣﺪﯾﺮ ﺷﻮرای ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی آﻣﻮزشی (دﻓﺘﺮ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی آﻣﻮزشی)
ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی درﺳﯽ ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﺮهنگی
طﺮاح و ﻣﺠﺮی ﺑﯿﺶ از  50ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺮان (ﻣﻨﺎطق ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﻮزش و پرورش،
دانشگاه گیالن ،داﻧﺸﮕﺎه طوس مشهد ،دانشکده پزشکی دانشگاه شهید بهشتی)
طﺮاح آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﯿﺶ از  40ﮐﺘﺎب درﺳﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎﻧﻮن ﭘﺮورش ﻓﮑﺮی ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و
داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم نور
طﺮاح و ﻣﺪﯾﺮ ﺷﻮرای ﺑﺮﻧﺎمه رﯾﺰی آﻣﻮزش از راه دور ﻣﺮﺑﯿﺎن ﮐﺎﻧﻮن ﭘﺮورش ﻓﮑﺮی ﮐﻮدﮐﺎن و
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن
طﺮاح ﻣﺮاﮐﺰ ﯾﺎدﮔﯿﺮی وزارت آﻣﻮزش و پرورش
طﺮاح و ﻣﺴﺌﻮل ب رنامه رﯾﺰی آﻣﻮزﺷﯽ در وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش دﻓﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی درسی
مشاوره و راهنمایی پايان نامه های دانشج ویان كارشناسي ارشد و دکتری در دانشگاه عالمه
طباطبائی و سایر دانشگاه ها
فعالیت های علمی و پژوهشی
بیش از ده ها مقاله و تحقیق انجام شده و به ثبت رسیده در نش ریات بین المللی و داخلی
دارای چندین طرح پژوهشی درون و برون دانشگاهی
دارای چندین جلد کتاب ترجمه و تالیف
ده ها مقاله چاپ شده در همایشهای بین المللی و داخلی
مدرس و برگزار کننده ده ها کارگاه تخصصی در زمینه رشته تکن ولوژی آموزشی
همکاری با نش ریات مختلف در بخش هیئت تح ری ریه و داوری مقاالت
ای راد سخن رانی های متعدد در حوزه رشته تکن ولوژی آموزشی و زمینه های م رتبط با آن در
مجامع علمی ،دانشگاهی و پژوهشی مختلف
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معرفی چهره های ماندگار و اعضای هیئت علمی رشته تکنولوژی آموزشی در دانشگاه عالمه طباطبائی  ......................مریم فالحی

جناب آقای دکتر محمد حسن امیرتیموری
س وابق تحصیلی
کارشناسی ،رشته زیست شناسی ،دانشگاه ته ران
کارشناسی ارشد ،رشته تکن ولوژی آموزشی ،دانشگاه استنفورد
کارورزی  4ماهه در دانشگاه گوشوده انگلستان اوپن ی ونیور سی تی
دانشوری ،رشته ب رنامه ریزی درسی
عناوین دروس تدریس شده
ط راحی آموزشی
آموزشب رنامهای
ل وم وا د آموزشی
تهیه و کاربر د وسای 
سمینار (تحقیق و تتبع نظری)
نظ ری ههایب رنام هریزیدرسی
کارورزیدر تکن ولوژیآموزشی
زیست شناسی عمومی
فی زی ولوژی عمومی
مقدمات تکن ولوژی آموزشی
رسانه های آموزشی
16
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فعالی تهای اج رایی
ط راح آموزش کتاب های خودآموز دانشگاه آزاد ای ران در رشته های پزشکی ،کشاورزی ،زیست
شناسی و علوم ت ربیتی
عض ویت در کمیته بازنگری دروس کارشناسی ارشد
عض ویت در شورای انتشارات دانشکده
همکاری در تالیف و ط راحی آموزشی تعداد زیادی از کتاب های دانشگاه آزاد
همکاری در تالیف و ط راحی آموزشی تعداد زیادی از کتاب های دانشگاه پیام نور
اشتغال در مجتمع دانشگاهی ادبیات و علوم انسانی (دانشگاه عالمه طباطبائی سابق)
مشاوره و راهنمایی پايان نامه های دانشج ویان كارشناسي ارشد و دکتری در دانشگاه عالمه
طباطبائی
کارشناس حی وانات گوشت خ وار در سازمان حفاظت از محیط زیست ای ران
فعالیت های علمی و پژوهشی
بیش از ده ها مقاله و تحقیق انجام شده و به ثبت رسیده در نش ریات بین المللی و داخلی
دارای چندین طرح پژوهشی درون و برون دانشگاهی
دارای چندین جلد کتاب ترجمه و تالیف
ده ها مقاله چاپ شده در همایشهای بین المللی و داخلی
مدرس و برگزار کننده ده ها کارگاه تخصصی در زمینه رشته تکن ولوژی آموزشی
ای راد سخن رانی های متعدد در حوزه رشته تکن ولوژی آموزشی و زمینه های م رتبط با آن در
مجامع علمی ،دانشگاهی و پژوهشی مختلف
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معرفی چهره های ماندگار و اعضای هیئت علمی رشته تکنولوژی آموزشی در دانشگاه عالمه طباطبائی  ......................مریم فالحی

جناب آقای حسن صادری اسکوئی

س وابق تحصیلی
کارشناسی ،فی زیک ،دانشگاه جندی شاپور اه واز
عناوین دروس تدریس شده
کاربرد مقدمات کامپی وتر در مدی ریت آموزشی
مبانی کامپی وتر
مقدمات تکن ولوژی آموزشی
آشنایی با کامپی وتر

18

فعالیتهای اج رایی
راه اندازي سايت كامپي وتر و تهيه جزوه هاي دروسهاي كامپي وتر
راهاندازيآزمايشگاههاي(الكت ريسيته،الكترونيك،فيزيكپايه،1فيزيكپايه،2فيزيكدبيرستاني،
كارگاه فيزيك ،اپتيك و مكانيك)
تهيه جزوه آزمایشهاي الكت ريسيته و الكترونيك
كارگاه و استوديو فيلم برداري تكن ولوژي آموزشي
راه اندازي آزمايشگاه هاي الكت ريسيته مخاب رات و الكترونيك مخاب رات
س رپرست مرکز سمعی بصری
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س رپرستی مرکز یادگیری و استودیو
س رپرستی مرکز کامپی وتر دانشکده
عضو شورای انفورماتیک دانشگاه
فعالیت های علمی و پژوهشی
همایش دانشگاه عالمه طباطبائی ،سخن ران ،آموزش از ط ریق کامپی وتر
مدرس و برگزار کننده چندین کارگاه تخصصی در زمینه رشته تکن ولوژی آموزشی و کامپی وتر
ای راد سخن رانی های متعدد در حوزه رشته تکن ولوژی آموزشی و زمینه های م رتبط با آن در مجامع
علمی ،دانشگاهی و پژوهشی مختلف
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معرفی چهره های ماندگار و اعضای هیئت علمی رشته تکنولوژی آموزشی در دانشگاه عالمه طباطبائی  ......................مریم فالحی

جناب آقای دکتر حسن شعبانی گیل چاالن

س وابق تحصیلی
دکتری ،علوم ت ربیتی /ب رنامه ریزی درسی ،دانشگاه ت ربیت مدرس
عناوین دروس تدریس شده
ب رنامه ریزی درسی
ب رنامه ریزی آموزشی
روش ها و فنون تدریس
مهارت های آموزشی
مهارت های پرورشی
روش تدریس پیش رفته

20

فعالیت های علمی و پژوهشی
دارای مقاله و تحقیق انجام شده و به ثبت رسیده در نش ریات بین المللی و داخلی
ده ها مقاله چاپ شده در همایشهای بین المللی و داخلی
تالیف کتاب با عن وان مهارتهای آموزشی و پرورشی (روش ها و فنون تدریس)
تالیف کتاب با عن وان مهارتهای آموزشی (روش ها و فنون تدریس)
تالیف کتاب با عن وان روش تدریس پیش رفته (آموزش مهارت ها و راهبردهای تفکر)
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مدرس و برگزار کننده ده ها کارگاه تخصصی
ای راد سخن رانی های متعدد در مجامع علمی ،دانشگاهی و پژوهشی مختلف
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معرفی چهره های ماندگار و اعضای هیئت علمی رشته تکنولوژی آموزشی در دانشگاه عالمه طباطبائی  ......................مریم فالحی

جناب آقای دکتر محمدرضا نیلی احمد آبادی
س وابق تحصیلی
کارشناسی ،رشته مدی ریت و ب رنامه ریزی آموزشی ،دانشگاه ته ران
کارشناسی ارشد ،رشته مدی ریت آموزشی ،دانشگاه ته ران
دکتری ،رشته علوم ت ربیتی (گ رایش فن آوری آموزشی) ،دانشگاه کلن
عناوین دروس تدریس شده
روش های تدریس پیشرفته
ت ولیدب رنامههایکامپی وترآموزشی
کاربر د رایان ه د ر آموزشوپرورش
ت ولید ب رنامه های کامپی وتری آموزشی
سمینار در مورد آخ رین مباحث تکن ولوژی آموزشی
ط راحی م راکز یادگیری
سمینار در مباحث تکن ولوژی آموزشی
فعالی تهای اج رایی
مدیر دفتر ب رنامه ریزی آموزشی و نظارت و سنجش دانشگاه
نماینده گروه در جلسات شورای تحصیالت تکمیلی
عضو گروه علوم ت ربیتی بررسی متون و کتب علوم انسانی
22
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عضو شورای علمی همایش علوم انسانی و آینده تمدن ای رانی -اسالمی
عضو کمیته تخصصی آموزش و پرورش در شورای عالی ب رنامه ریزی آموزشی
عضو شورای راهبری توسعه آموزش های مجازی دانشگاه
عضو اصلی هیات تجدید نظر رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیات علمی دانشگاه
عالمه طباطبائی
عضو کارگروه علوم ت ربیتی در شورای تحول
عضو شورای علمی هشتمین دوره جشن واره بین المللی فارابی و رئیس گروه علمی علوم
ت ربیتی ،روانشناسی ،علوم رفتاری و ت ربیت بدنی
عضو هیات تح ری ریه نش ریه فناوری آموزش و یادگیری
مسئول کمیته تخصصی بازنگری و تدوین ب رنامه درسی رشته تکن ولوژی آموزشی در مقطع
کارشناسی ارشد
عضو گروه علوم ت ربیتی بررسی متون و کتب علوم انسانی
عضو حقوقی شورای دانشگاه
عضو حقوقی شورای دانشگاه (عضو هیات علمی منتخب شورای آموزشی)
عضو کمیسیون علوم ت ربیتی و روانشناسی هیات ممیزی دانشگاه
عضو کارگروه بررسی ت وانایی علمی اعضای هیات علمی و متقاضیان استخدام گروه آموزش
و پرورش
عضو گروه تخصصی علوم ت ربیتی در شورای تحول
همکاری در برگزاری مصاحبه از پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون دکت را سال 1396
عضو شورای علمی و رئیس گروه علمی علوم ت ربیتی ،روانشناسی ،علوم رفتاری و ت ربیت بدنی
نهمین دوره جشن واره بین المللی فارابی
عضو شورای علمی و رئیس گروه علمی علوم ت ربیتی ،روانشناسی و علوم رفتاری و ت ربیت بدنی
عضو هیات تح ری ریه نش ریه iranian journal of distance learning innovations
عضو گروه علمی علوم ت ربیتی روانشناسی و علوم ورزشی
ریاست گروه علوم ت ربیتی
عضو کمیسیون تخصصی روانشناسی و علوم ت ربیتی هیات ممیزه دانشگاه
عض ویت در شورای تحصیالت تکمیلی
23
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مدیر دفتر ب رنامه ریزی نظارت و سنجش
عض ویت در شوراهای دانشگاه علوم ت ربیتی
عض ویت در شورای تحصیالت تکمیلی
پست مدی ریت (ستاره دار)
عض ویت در شورای تحصیالت تکمیلی
مدیر دفتر ب رنامه ریزی آموزش دانشگاه
عضو شورای بررسی متون کتب علوم ت ربیتی
مدیر گروه رشته تکن ولوژی آموزشی
مشاوره و راهنمایی پايان نامه های دانشج ویان كارشناسي ارشد و دکتری در دانشگاه عالمه
طباطبائی
فعالیت های علمی و پژوهشی
بیش از ده ها مقاله و تحقیق انجام شده و به ثبت رسیده در نش ریات بین المللی و داخلی
دارای چندین طرح پژوهشی درون و برون دانشگاهی
دارای کتاب ترجمه
ده ها مقاله چاپ شده در همایشهای بین المللی و داخلی
مدرس و برگزار کننده ده ها کارگاه تخصصی در زمینه رشته تکن ولوژی آموزشی
همکاری با نش ریات مختلف در بخش هیئت تح ری ریه و داوری مقاالت
ای راد سخن رانی های متعدد در حوزه رشته تکن ولوژی آموزشی و زمینه های م رتبط با آن در
مجامع علمی ،دانشگاهی و پژوهشی مختلف
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جناب آقای دکتر اسماعیل زارعی زوارکی
س وابق تحصیلی
کارشناسی علوم ت ربیتی (گ رایش آموزش و پرورش کودکان استثنایی) ،دانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی ارشد علوم ت ربیتی (گ رایش کودکان استثنایی) ،دانشگاه عالمه طباطبائی
دکتری علوم ت ربیتی (گ رایش فناوری آموزشی) ،دانشگاه پنجاب چندیگر
عناوین دروس تدریس شده
ارزیابی نظام های کوچک آموزشی
اصول ب رنامه ریزی درسی و تحلیل محت وا
مقدمات تکن ولوژی آموزشی
روش ها و فنون تدریس
مبانی ارتباط انسانی
ط راحی نظام های آموزشی
مقدمات روش تحقیق در علوم ت ربیتی
مبانیواصولنظریتکن ولوژیآموزشی
تکن ولوژیآموزشیپیشرفته
روش های تدریس پیشرفته
سمینار (تحقیق و تتبع نظری)
ط راحی م راکز یادگیری
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کاربرد تکن ولوژی آموزشی در آموزش ویژه
ط راحی آموزشی مبتنی بر وب
آموزش از راه دور با تاکید بر آموزش الکترونیکی
تکن ولوژی آموزشی با تاکید بر یادگیری الکترونیکی
سم تهای اج رایی
معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشکده روانشناسی و علوم ت ربیتی دانشگاه عالمه طباطبائی
مدیر گروه تکن ولوژی آموزشی دانشکده علوم ت ربیتی و روانشناسی دانشگاه عالمه طباطبائی
مدیر گروه علوم ت ربیتی واحد الکترونیکی ،دانشگاه آزاد اسالمی
مدیر گروه مجموعه علوم ت ربیتی  ۲آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی
مسئول و عضو کمیته مصاحبه کننده از پذی رفته شدگان مرحله اول آزمون نیمه متمرکز دکتری
تکن ولوژی آموزشی از سال ۱۳۸۸تاکنون در دانشگاه عالمه طباطبائی
مسئول و عضو کمیته آزمون جامع دکتری تکن ولوژی آموزشی دانشگاه عالمه طباطبائی
مدیر کارگروه تخصصی بازنگری ب رنامه درسی رشته تکن ولوژی آموزشی
مسئول کمیته تکن ولوژی و عضو شورای بازنگری دروس کارشناسی ارشد دانشکده روان شناسی
و علوم ت ربیتی دانشگاه عالمه طباطبائی
ط راح و مجری راه اندازی دوره دکتری تکن ولوژی آموزشی در دانشگاه عالمه طباطبائی ب رای اولین
بار در ای ران
مسئول راه اندازی گروه علوم ت ربیتی (تکن ولوژی آموزشی و ب رنامه ریزی آموزشی) در مقطع
کارشناسی ارشد واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسالمی ب رای اولین بار در ای ران
عضو شورای سیاستگذاری قطب علمی تکن ولوژی آموزشی در پزشکی کشور ،وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی
عضو کارگروه تعلیم و ت ربیت شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانی شورای عالی انقالب
فرهنگی و وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
عضو شورای پژوهشی پژوهشکده ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبائی
استاد مشاور دانشج ویان شاهد و ایثارگر رشته تکن ولوژی آموزشی دانشگاه عالمه طباطبائی
استاد راهنمای آموزشی دانشج ویان کارشناسی ورودی  ۹۴رشته تکن ولوژی آموزشی دانشگاه عالمه
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طباطب ائی
عضو کمیته تهیه محت وای آموزش الکترونیکی دروس دندانپزشکی عمومی وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی
مسئول بازنگری سرفصل دروس تکن ولوژی آموزشی در کارگروه ویژه تعلیم و ت ربیت شورای
تحول و ارتقای علوم انسانی
عضو هیئت موسس انجمن فناوری آموزشی ای ران
عضو هیئت رئیسه انجمن فناوری آموزشی ای ران
عضو کمیته آزمون جامع رشته تکن ولوژی آموزشی پردیس دانشگاهی شماره ۲دانشگاه عالمه
طباطبائی
عضو وابسته گروه علوم ت ربیتی (کمیته تخصصی تکن ولوژی آموزشی) پردیس دانشگاهی
شماره  ۲دانشگاه عالمه طباطبائی
دبیر علمی همایش ملی شبکه های اجتماعی مجازی :بستری ب رای آموزش و یادگیری ،دانشگاه
عالمه طباطبائی
عضو کمیته راه اندازی رشته تکن ولوژی آموزشی در علوم پزشکی مقطع کارشناسی ارشد
عضو کمیته علمی همایش ملی آموزش دانشگاه ت ربیت دبیر شهید رجایی
داور مقاالت علمی نش ریات علمی پژوهشی دانشگاه عالمه طباطبائی
داور مقاالت همایش ملی آموزش دانشگاه ت ربیت دبیر شهید رجایی
داور مقاالت کنف رانس ملی و بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی
عضو کمیته مصاحبه کننده از پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون نیمه متمرکز دکتری تکن ولوژی
آموزشی در سال  ۱۳۹۳در دانشگاه ت ربیت مدرس
عضو انجمن بین المللی کاربرد کامپی وتر در تعلیم و ت ربیت
عضو انجمن یادگیری الکترونیکی ای ران (یادا)
عضو انجمن پژوهش های آموزشی ای ران
همکاری علمی با مرکز مطالعات ،تحقیقات و ارزشیابی آموزشی سازمان سنجش آموزش
کشور
عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
کارشناس پژوهشی مرکز پژوهش های اجتماعی نهاد ریاست جمهوری
27
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دبیر پاره وقت آموزش و پرورش ناحیه  ۲مشهد
تدریس در دانشگاه های ته ران ،ت ربیت مدرس ،شهید بهشتی ،دانشگاه شاهد ،علوم اراک،
آزاد اسالمی اراک ،مرکز آموزش مدی ریت دولتی اراک ،واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسالمی،
دانشگاه آزاد اسالمی واحد ته ران مرکزی ،واحد ته ران جنوب ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه
آزاد اسالمی واحد کرمانشاه و دانشگاه علوم انتظامی به عن وان استاد مدعو
مشاوره و راهنمایی پايان نامه های دانشج ویان كارشناسي ارشد و دکتری در دانشگاه عالمه
طباطبائی و سایر دانشگاه ها
فعالیت های علمی و پژوهشی
بیش از ده ها مقاله و تحقیق انجام شده و به ثبت رسیده در نش ریات بین المللی و داخلی
دارای چندین طرح پژوهشی درون و برون دانشگاهی
دارای چندین جلد کتاب ترجمه و تالیف
ده ها مقاله چاپ شده در همایشهای بین المللی و داخلی
مدرس و برگزار کننده ده ها کارگاه تخصصی در زمینه رشته تکن ولوژی آموزشی
همکاری با نش ریات مختلف در بخش هیئت تح ری ریه و داوری مقاالت
ای راد سخن رانی های متعدد در حوزه رشته تکن ولوژی آموزشی و زمینه های م رتبط با آن در
مجامع علمی ،دانشگاهی و پژوهشی مختلف
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سرکار خانم نرجس خاتون اویسی
مدارک تحصیلی
کارشناسی عکاسی ،دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه ته ران
کارشناسی ارشد ،دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه ته ران
دانشجوی دکتری تکن ولوژی آموزشی دانشگاه عالمه طباطبائی
عناوین دروس تدریس شده
عکاسی
عکاسی و تص وی ربرداری
ت ولید فیلم های اموزشی
ت ولید ب رنامه های تل ویزی ونی
رادیو تل ویزیون اموزشی
مقدمات تکن ولوژی اموزشی
آشنایی با رایانه
کارگاه کامپی وتر
واژه پردازی فارسی و التین
کاربرد کامپی وتر در روانشناسی
کاربرد کامپی وتر در علوم ت ربیتی
ت ولید محت وای الکترونیکی
ط راحی پیام های آموزشی
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سم تهای اج رایی
عضو شورای ب رنامه ریزی و هماهنگی آموزش مجازی دانشگاه و کمیته تخصصی ت ولید
محت وای الکترونیکی دروس ،ای ران ،ته ران
مدیر پروژه ت ولید محت وای الکترونیکی دروس کارشناسی ارشد دانشگاه عالمه طباطبائی
استاد مشاور انجمن علمی تکن ولوژی آموزشی
برگزاری نمایشگاه های متعدد عکس
عضو انجمن یادگیری الکترونیکی ای ران (یادا)
مشاوره و راهنمایی پايان نامه های دانشج ویان كارشناسي ارشد در دانشگاه عالمه طباطبائی
نقد کتاب ،ای ران ،ته ران
کارشناس علمی و فرهنگی ،ای ران ،ته ران
ت ولید محت وای الکترونیکی دروس کارشناسی ارشد ،ای ران ،ته ران
فعالیت های علمی و پژوهشی
بیش از ده ها مقاله و تحقیق انجام شده و به ثبت رسیده در نش ریات بین المللی و داخلی
دارای کتاب تالیف
ده ها مقاله چاپ شده در همایشهای بین المللی و داخلی
مدرس و برگزار کننده ده ها کارگاه تخصصی در زمینه رشته تکن ولوژی آموزشی
همکاری با نش ریات مختلف در بخش هیئت تح ری ریه و داوری مقاالت و مدی ریت داخلی
مجالت
ای راد سخن رانی های متعدد در حوزه رشته تکن ولوژی آموزشی و زمینه های م رتبط با آن در
مجامع علمی ،دانشگاهی و پژوهشی مختلف
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جناب آقای دکتر حمیدرضا مقامی
س وابق تحصیلی
کارشناسی ،مدی ریت و ب رنامه ریزی آموزشی
کارشناسی ارشد ،تکن ولوژی آموزشی ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،نمره پایان نامه 20
دکتری ،تکن ولوژی آموزشی ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،رتبه  1و نمره رساله عالی
عناوین دروس تدریس شده
ک آموزشی
ی کوچ 
ارزیابینظام ها 
ارزشیابی آموزشی
اصول ط راحی نظام های آموزشی
تکن ولوژی آموزشی
روش ه ا و فنونتدریس
ط راحی آموزشی
کار عملی گروهی
مقدماتتکن ول وژیآموزشی
ارزشیاب یآموزشی
اصول و روشهایارزشیابیآموزشی
روش هایپیشرفتهتدریس
ش دبستانی
روشهایعمد ه ومتداولآموزشوپرورشپی 
فلسفه ب رای کودکان (بر اساس معرفت شناسی اسالمی)
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کاربرد نظ ریه های یادگیری در آموزش مجازی
نظام جامع یادگیری الکترونیکی
کارورزیدر تکن ولوژیآموزشی
فعالی تهای اج رایی
معاون امور دانشج ویی دانشگاه عالمه طباطبائی
عضو کمیته علمی نشست بین المللی کارآف رینی در تکن ولوژی آموزشی با محوریت یادگیری
الکترونیکی و کارگاه آموزشی بین المللی بارکاری مدرس یادگیری الکترونیکی ،ای ران ،ته ران
مشاور انجمن رشته تکن ولوژی آموزشی
عضو کمیته مصاحبه کننده از پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون نیمه متمرکز دکتری تکن ولوژی
آموزشی دانشگاه عالمه طباطبائی
عضو کمیته مصاحبه کننده از پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون نیمه متمرکز دکتری دانشگاه
آزاد اسالمی به مدت سه سال
مدیر داخلی مجالت روانشناسی ت ربیتی ،اندازه گیری ت ربیتی و فناوری آموزش و یادگیری در
دانشگاه عالمه طباطبائی
مشاوره و راهنمایی پايان نامه های دانشج ویان كارشناسي ارشد و دکتری در دانشگاه عالمه
طباطبائی
عضو انجمن یادگیری الکترونیکی ای ران (یادا)
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فعالیت های علمی و پژوهشی
بیش از ده ها مقاله و تحقیق انجام شده و به ثبت رسیده در نش ریات بین المللی و داخلی
دارای کتاب تالیف
ده ها مقاله چاپ شده در همایشهای بین المللی و داخلی
مدرس و برگزار کننده ده ها کارگاه تخصصی در زمینه رشته تکن ولوژی آموزشی
همکاری با نش ریات مختلف در بخش هیئت تح ری ریه و داوری مقاالت و مدی ریت داخلی
مجالت
ای راد سخن رانی های متعدد در حوزه رشته تکن ولوژی آموزشی و زمینه های م رتبط با آن در
مجامع علمی ،دانشگاهی و پژوهشی مختلف
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جناب آقای دکتر مهدی واحدی
س وابق تحصیلی
کارشناسی رشته علوم ت ربیتی گ رایش مدی ریت و ب رنامه ریزی آموزشی از دانشگاه شهید بهشتی.
سال  .1382معدل 16/56
کارشناسی ارشد رشته علوم ت ربیتی گ رایش ب رنامه ریزی درسی از دانشگاه عالمه طباطبائی
ته ران .سال  .1385معدل 17/67
دکتری رشته علوم ت ربیتی گ رایش تکن ولوژی آموزشی از دانشگاه فدرال کازان کشور روسیه.
سال  .1393با نمره عالي
عناوین دروس تدریس شده
اصول ب رنامه ریزی درسی
ل محتوی
ی و تحلی 
ی درس 
اصو ل ب رنام ه ریز 
ی آموزشی
ی پیام ها 
اصولط راح 
ش و پرورش
ی آموز 
اصو ل مبان 
آموزش از دور
ش ب زرگس االن
آموز 
ی ابتدایی
ی درس 
ب رنام ه ریز 
ی متوسطه
ی درس 
ب رنام ه ریز 
ت ربیت رسانه ای
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تکن ولوژی آموزشی
ل و م وادآموزشی
تهیه و کاربردوسای 
ی و آموزشی
سمینا ر ب رنام ه ریزیدرس 
مسائل آموزش و پرورش
مسائل آموزش و پرورش در ای ران
مقدمات ب رنامه ریزی آموزشی و درسی
تلفیق فناوری های ن وین در ب رنامه درسی
روش هایپیشرفتهتدریس
س تعلیماتدینیدورهابتدایی
روش ها وفنونتدری 
رویکرد ها و نظ ریه های ب رنامه درسی
فعالی تهای اج رایی
معاون مدیر کل امور دانشج ویی دانشگاه عالمه طباطبایی سال 88-86
معاون پژوهشی کانون بسیج اساتید دانشگاه عالمه طباطبايي از سال 1396
مشاور مدیر امور فرهنگی دانشگاه عالمه طباطبایی سال 88-87
كارشناس و مشاور فرهنگي سازمان بنادر و دریانوردی سال 84- 82
عضو كميته فرهنگ عمومي مشاوران ج وان وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي در سال 1385
نماینده دفتر رایزنی علمی و مسئول دانشج ویان ای رانی شاغل به تحصیل در کشور روسیه در شهر
کازان سال92 -90
عضو هیات موسس و دبیر تشکیالت انجمن اسالمی دانشج ویان ای رانی شهر کازان سال 90 - 89
مشاور رایزنی فرهنگی ای ران در شهر کازان روسیه در امور فرهنگی و اج رایی سال92- 89
عضو هیات داوران اولین جشن واره سرگرم آموز ،دانشگاه عالمه طباطبائی 1396
راهنمايي  8پايان نامه كارشناسي ارشد در دانشگاه عالمه طباطبائی و بیش از  20پایان نامه در سایر
دانشگاه ها
مشاوره  5پايان نامه كارشناسي ارشد در دانشگاه عالمه طباطبائی و بیش از  15پایان نامه در سایر
دانشگاه ها
دانشگاه عالمه طباطبايي .عضو هيات علمي و استاديار گروه تكن ولوژي آموزشي از سال 1394
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تاکنون
دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات .از سال  1394تاكنون
تدریس در دانشگاه اسالمی روسیه در شهر کازان .از سال  2010لغایت  ( 2012تدریس به زبان
روسی)
كارشناس ط راح پروژه »طرح جامع ارزشيابي از پيمانكاران شركت رجا» ط راحي و اج را شده در
سال 1382
ط راح و مسئول پروژه »ت ربیت روایت گ ران ج وان انقالب اسالمی» اج را شده در سازمان فرهنگی
هنری شهرداری ته ران سال 1384
ط راح و مسئول پروژه »طرح جامع اشتغال كشور در بخش تعاون» ط راحی شده در معاونت ب رنامه
ريزي مشاوران ج وان رياست جمهوري سال 1385
دانش آموخته برگزیده (نفر اول) دانشگاه عالمه طباطبائی در رشته ب رنامه ریزی درسی در سال
86-85
سخن رانی های متعدد در مدارس و در جمع والدین دانش آموزان و معلمان در حوزه های ت ربیت
فرزندان
سردبیر مجله رشد تکن ولوژی آموزشی سازمان پژوهش و ب رنامه ریزی آموزشی (هم اکنون)
عضو كميته داوران مجله علمي فناوري آموزش و يادگيري دانشگاه عالمه طباطبائي
عضو كميته داوران مجله علمي پژوهش های رهبری و مدی ریت آموزشی دانشگاه عالمه طباطبائي
عضو كميته داوران مجله علمي پژوهش های کیفی در ب رنامه درسی دانشگاه عالمه طباطبائي
عضو كميته داوران مجله علمي و پژوهشي فناوری آموزش دانشگاه شهید رجائی
عضو كميته داوران مجله علمي و پژوهشي فرهنگ مشاوره و روان درماني دانشگاه عالمه
طباطب ائي
مدير مسئول نش ريه علمي  -فرهنگي (دانشج ویی) »ك رانه» در دانشگاه عالمه طباطبايي سال 83
الی 85
سردبير نش ريه اجتماعی ،فرهنگي »مبين» در سازمان بنادر و دریانوردی سال  83الی 85
عضو هيئت تح ري ريه نش ريه »فرهيزش» مجله تخصصي دانشج ویی علوم ت ربيتي و روانشناسي
دانشگاه شهيد بهشتي در سال 82-81
عضو هيئت تح ري ريه نش ريه »تخته سياه» مجله تخصصي دانشج ویی علوم رفتاري دانشگاه شهيد
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بهشتي در سال 81 -80
فعالیت های علمی و پژوهشی
بیش از ده ها مقاله و تحقیق انجام شده و به ثبت رسیده در نش ریات بین المللی و داخلی
دارای چندین جلد کتاب تالیف و ترجمه
دارای چندین جلد کتاب تالیف در زمینه های فرهنگی
ده ها مقاله چاپ شده در همایشهای بین المللی و داخلی
مدرس و برگزار کننده ده ها کارگاه تخصصی در زمینه رشته تکن ولوژی آموزشی
همکاری با نش ریات مختلف در بخش هیئت تح ری ریه و داوری مقاالت و مدی ریت داخلی
مجالت
ای راد سخن رانی های متعدد در حوزه رشته تکن ولوژی آموزشی و زمینه های م رتبط با آن در
مجامع علمی ،دانشگاهی و پژوهشی مختلف
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سرکار خانم دکتر زهرا جامه بزرگ
س وابق تحصیلی
کارشناسی ،علوم پزشکی
کارشناسی ارشد ،تکن ولوژی آموزشی
دکتری ،تکن ولوژی آموزشی ،دانشگاه عالمه طباطبائی
عناوین دروس تدریس شده
ط راحی محیط ها و تجارب یادگیری
کاربرد نظ ریه های یادگیری در آموزش مجازی
ط راحی آموزشی تعاملی مبتنی بر وب
ط راحی م راکز یادگیری
کاروزی یا کار عملی گروهی در مقطع دکتری
ارزشیابی آموزشی
روش تحقیق در تکن ولوژی آموزشی
ط راحی آموزشی
تکن ولوژی آموزشی
اصول ط راحی پیام های آموزشی
تهیه و کاربرد وسایل و م واد آموزشی
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اخالق حرفه ای
مبانی آموزش و پرورش
مبانی ارتباط انسانی
تغذیه و بهداشت مادر و کودک
کاربرد کامپی وتر در علوم ت ربیتی
سیستم چند رسانه ای
آموزش مبتنی بر سیستم ها
آموزش ب رنامه ای
تئوری ها و روش های کاربرد رسانه های جمعی
فعالی تهای اج رایی
مدیر کل ب رنامه ریزی و نظارت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی ،ای ران،
ته ران
عضو شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده روانشناسی و علوم ت ربیتی ،ای ران ،ته ران
کرسی نقد و نظ ریه پردازی پی وند ب رنامه درسی دانشگاهی و چالش ها و راهکارهای ارتقای
اخالق
عضو کمیته مصاحبه کننده از پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون نیمه متمرکز دکتری تکن ولوژی
آموزشی دانشگاه عالمه طباطبائی
مدیر کل آموزش سالمت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
استاد مشاور انجمن علمی علوم ت ربیتی
عضو شورای انضباطی دانشگاه عالمه طباطبائی
عضو شورای سیاستگذاری همایش بین المللی استرس و بیماری های روانی ،ای ران ،ته ران
مسول برگزاری پانل های تخصصی در همایش بین المللی استرس و بیماری های روانی ،ای ران،
ته ران
مسول برگزاری نمایشگاه فناوری های ن وین آموزشی در دانشکده روانشناسی و علوم ت ربیتی
عضو کمیته علمی همایش ملی فناوری های آموزشی دانشگاه عالمه طباطبائی
ارزشیابی و تدریس عالی
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عضو انجمن یادگیری الکترونیکی ای ران (یادا)
مشاوره و راهنمایی پايان نامه های دانشج ویان كارشناسي ارشد و دکت را در دانشگاه عالمه
طباطبائی
کسب عن وان طرح تحقیق نم ونه و برگزیده ی هفته پژوهش سال  1397در دانشکده روانشناسی
و علوم ت ربیتی دانشگاه عالمه طباطبائی و ارائه سخن رانی در خصوص طرح برگزیده
فعالیت های علمی و پژوهشی
بیش از ده ها مقاله و تحقیق انجام شده و به ثبت رسیده در نش ریات بین المللی و داخلی
دارای چندین جلد کتاب تالیف و ترجمه
ده ها مقاله چاپ شده در همایشهای بین المللی و داخلی
مدرس و برگزار کننده ده ها کارگاه تخصصی در زمینه رشته تکن ولوژی آموزشی
همکاری با نش ریات مختلف در بخش هیئت تح ری ریه و داوری مقاالت و مدی ریت داخلی
مجالت
ای راد سخن رانی های متعدد در حوزه رشته تکن ولوژی آموزشی و زمینه های م رتبط با آن در
مجامع علمی ،دانشگاهی و پژوهشی مختلف
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سرکار خانم دکتر فاطمه جعفرخانی
س وابق تحصیلی
دکتری تکن ولوژی آموزشی ،دانشگاه عالمه طباطبائی
عناوین دروس تدریس شده
ی بام راکزم وا د آموزشی
آشنای 
ش و پرورش
ی آموز 
اصو ل مبان 
ش باروش مبتنی برسیستم ها
آموز 
آموزشب رنامهای
ی م وا د آموزشی
ی وارزیاب 
انتخاببهرهبردار 
تهیهوکاربردوسایلوم وادآموزشی
ت ولی د م وا د آموزشی
ت ولی د و کاربردم وا د آموزشی
ی کاربر د رسان ه هایجمعی
تئوری ها و روش ها 
زبانتخصصیتکن ولوژی آموزشی
سیستم های چند رسانه ای
کاربرد کامپی وتر در روانشناسی
ط انسانی
ی ارتبا 
مبان 
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مبانی و اصول تعلیم و ت ربیت
متون تخصصی
متون تخصصی علوم ت ربیتی
آشناییب ا رایانه
کاربرد نظ ریه های یادگیری در آموزش مجازی
متون تخصصی تکن ولوژی آموزشی به التین
ط راحیمحیط ها و تجاربیادگیری
فعالی تهای اج رایی
عضو شورای سیاست گذاری همایش بین المللی استرس و بیماری های روانی ،ای ران ،ته ران
مسئول کمیته آموزش ،ای ران ،ته ران
عضو شورای ب رنامه ریزی و هماهنگی آموزش مجازی دانشگاه ،ای ران ،ته ران
تدریس و ارزشیابی بسیار خوب
مشاوره و راهنمایی پايان نامه های دانشج ویان كارشناسي ارشد در دانشگاه عالمه طباطبائی
عضو کمیته مصاحبه کننده از پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون نیمه متمرکز دکتری تکن ولوژی
آموزشی دانشگاه عالمه طباطبائی
عضو انجمن یادگیری الکترونیکی ای ران (یادا)
فعالیت های علمی و پژوهشی
بیش از ده ها مقاله و تحقیق انجام شده و به ثبت رسیده در نش ریات بین المللی و داخلی
دارای چندین جلد کتاب تالیف و ترجمه
ده ها مقاله چاپ شده در همایشهای بین المللی و داخلی
مدرس و برگزار کننده ده ها کارگاه تخصصی در زمینه رشته تکن ولوژی آموزشی
همکاری با نش ریات مختلف در بخش هیئت تح ری ریه و داوری مقاالت و مدی ریت داخلی
مجالت
ای راد سخن رانی های متعدد در حوزه رشته تکن ولوژی آموزشی و زمینه های م رتبط با آن در
مجامع علمی ،دانشگاهی و پژوهشی مختلف
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جناب آقای دکتر سعید پورروستائی اردکانی
س وابق تحصیلی
کارشناسی ارشد ،مهندسی نرم افزار ،دانشگاه علم و صنعت ای ران
دکتری تخصصی ،علوم کامپی وتر (نرم افزار) ،دانشگاه باث انگلستان
عناوین دروس تدریس شده
زبان ب رنامه ن ویسی 1
زبان ب رنامه ن ویسی 2
ساختمان داده ها
کاربرد رایانه در تعلیم و ت ربیت
ت کامپی وت ر د ر مدی ریتآموزشی
کاربردمقدما 
مبانی شبکه و سخت افزار
مبانی نرم افزار و سیستم عامل
آشناییب ا رایانه
شبیه سازی و بازی های آموزشی
کاربردرایان ه درآموزشوپرورش
مدی ریت ارتباطات
نظام جامع یادگیری الکترونیکی
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ی و بازی هایآموزشی
شبیهساز 
ی در آموزش عالی
ط راحیو مدی ریتسیستم هایاطالعات 
س وابق اج رایی
برگزاری مرحله دوم نخستین مدرسه پاییزی علوم شناختی ،دانشگاه عالمه طباطبائی
دبیر اج رایی همایش فناوری آموزش و محیط های یادگیری ،دانشگاه عالمه طباطبائی
مدیر مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات دانشگاه ،دانشگاه عالمه طباطبائی
مدیر هسته پژوهشی مطالعات بازی های رایانه ای آموزشی ،دانشگاه عالمه طباطبائی
دبیر علمی جشن واره سرگرم آموز ،دانشگاه عالمه طباطبائی
موسس و مدیر مسئول نش ریه انگلیسی زبان » ،»Iranian Journal of Distance Learningدانشگاه
عالمهطباطبائی
نماینده دانشگاه عالمه طباطبائی در اج رای تفاهم نامه همکاری با مرکز فناوری اطالعات و رسانه های
دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
نماینده دانشگاه عالمه طباطبائی در اج رای تفاهم نامه آموزش مجازی با دانشگاه فرهنگیان
نماینده دانشگاه عالمه طباطبائی در اج رای تفاهم نامه بنیاد ملی بازی های رایانه ای
هیات مرکزی تاسیس و راه اندازی آزمایشگاه علوم شناختی ،دانشگاه عالمه طباطبائی
کمیته علمی کنف رانس تحقیقات بازی های دیجیتال؛ گ رایش ها ،فناوری ها و کاربردها ،دانشگاه
هنر،تب ریز
کمیته آزمون جامع دانشج ویان دکتری ،دانشگاه عالمه طباطبائی
شورای راهبری طرح ملی اینت رنت اشیا ،وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات
شورای فناوری اطالعات و ارتباطات (فاوا) ،دانشگاه عالمه طباطبائی
شورای سیاستگذاری فعالیت های دانشگاهی بنیاد ملی بازی های رایانه ای
هیات تح ری ریه فصلنامه ،Iranian Journal of Distance Learning Innovationدانشگاه عالمه
طباطب ائی
کمیته علمی جشن واره ت ولید محت وای الکترونیکی ،دوازدهمین کنف رانس بین المللی یادگیری و
یاددهی الکترونیکی ای ران ،دانشگاه ته ران
کمیته علمی کنف رانس تحقیقات بازی های دیجیتال؛ گ رایش ها ،فناوری ها و کاربردها ،دانشگاه
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علم و صنعت ای ران ،ته ران
کمیته علمی کنگره بین المللی چالش های الکترونیکی
کمیته علمی نشست متخصصیین المللی کارآف رینی در فناوی آموزشی مبتنی بر آموزش
الکترونیک،ته ران
کمیته علمی کنف رانس بازی های رایانه ای؛ فرصت ها و چالش ها ،دانشگاه اصفهان (دایمی)
کمیته علمی هفتمین کنف رانس بین المللی علوم شناختی ،پژوهشگاه علوم شناختی
کمیته علمی دومین همایش ملی کتابخانه های دیجیتال ،دانشگاه عالمه طباطبائی
کمیته علمی سومین همایش ملی روانشناسی مدرسه ،دانشگاه الزه را ،ته ران
کمیته علمی مصاحبه از دانشج ویان دکتری رشته تکن ولوژی آموزشی ،دانشگاه عالمه طباطبائی،
ته ران
کمیته علمی مصاحبه از متقاضیان استخدام دانشگاه عالمه طباطبائی ،دانشگاه عالمه طباطبائی،
ته ران
کارگروه بازنگری و تدوین س رفصل دروس کارشناسی ارشد رشته تکن ولوژی آموزشی ،دانشگاه عالمه
طباطب ائی
کارگروهتدوینس رفصلوراهاندازیرشتهروانشناسیشناختی(کارشناسیارشد)،دانشگاهعالمهطباطب ائی
هستهاج راییکنف رانسبینالمللیاسترسوبیماریهایروانی،دانشگاهعالمهطباطب ائی
گروهپژوهشیسیستمهایهوشمند،دانشکدهعلومکامپی وت ر،دانشگاهباث،انگلستان
گروهپژوهشیدرمانالکترونیک(،)E-Healthموسسهتحقیقاتیهانیا،ی ونان
گروهپژوهشیشبکههایحسگربیسیم،دانشکدهمهندسیکامپی وت ر،دانشگاهعلموصنعتای ران
پژوهشگرب رتردانشکدهروانشناسیوعلومت ربیتی،دانشگاهعالمهطباطب ائی،ته ران،ای ران
اخذبورسیهپژوهشیدورهپسادکتری،بنیادملینخبگان،ته ران،ای ران
جایزهمدرسب رتر(،)BestLectureAwardدانشکدهعلومکامپی وت ر،دانشگاهباثانگلستان
اخذبورسیهتحصیلیدورهدکتری،دفترتحصیالتتکمیلیمجتمععلومدانشگاهباث،انگلستان
انجمنرمزای ران
هیاتتح ری ریهمجلهبینالمللی International Journal of Sensors, Wireless Communications and

Control

هیات تح ری ریه مجله بین المللی
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کرسی علمی -ترویجی» ،فناوری اینت رنت اشیا مبتنی بر محاسبات عاطفی ب رای تحول آموزش
و یادگیری» ،دانشگاه عالمه طباطبائی
کرسی نقد و نظ ریه پردازی ناوری اینت رنت اشیا مبتنی بر محاسبات عاطفی ب رای تحول آموزش
و یادگیری
فعالیت های علمی و پژوهشی
بیش از ده ها مقاله و تحقیق انجام شده و به ثبت رسیده در نش ریات بین المللی و داخلی
دارای چندین جلد کتاب تالیف و ترجمه
ده ها مقاله چاپ شده در همایشهای بین المللی و داخلی
مدرس و برگزار کننده ده ها کارگاه تخصصی در زمینه رشته تکن ولوژی آموزشی
همکاری با نش ریات مختلف در بخش هیئت تح ری ریه و داوری مقاالت و مدی ریت داخلی
مجالت
عضو گروه تحقیقاتی سیستم های حسگر ،عضو ،ملی
ای راد سخن رانی های متعدد در حوزه رشته تکن ولوژی آموزشی و زمینه های م رتبط با آن در
مجامع علمی ،دانشگاهی و پژوهشی مختلف
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گزارش کارگاه بینالمللی آموزشی
رویکرد تلفیقی در فرایند تدریس و یادگیری دانش آموزان
با نیازهای آموزشی ویژه
دکتر اسماعیل زارعی زوارکی
دانشیار دانشگاه عالمه طباطبائی
و
استاد میهمان فرصت مطالعاتی دانشگاه ژنو

الف) گزارش جلسات مقدماتی برگزاری کارگاه
در راستای اهداف فرصت مطالعاتی و اج رای پروژه تحقیقاتی م ربوطه ،دکتر اسماعیل زارعی
زوارکی عضو هیئت علمی گروه تکن ولوژی آموزشی دانشگاه عالمه طباطبائی و متخصص در
حوزه تکن ولوژی آموزشی و آموزش ویژه ،پیشنهاد برگزاری کارگاهی با عن وان رویکرد تلفیقی
در ف رایند تدریس و یادگیری دانش آموزان با نیازهای آموزشی ویژه با استفاده از تجارب ملی
و بین المللی را مطرح نمودند و با توجه به ماهیت کارگاه ،اعضای کمیته علمی و اج رایی با
نظر دکتر زارعی زوارکی ،ط راح و دبیر علمی کارگاه آموزشی ،انتخاب شدند .در این راستا دکتر
دنیل اشنایدر و دکتر نیکوالس زیالس ،اعضای هیات علمی دانشگاه ژنو کشور س وئیس ،دکتر
محسن غفوریان ،معاون سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور ،آقای محمد جمالی ،رئیس
اداره آموزش و پرورش استثنایی شهرستانهای استان ته ران ،آقای م رتضی علیخانی ،دانشجوی
دکتری تکن ولوژی آموزشی دانشگاه عالمه طباطبائی و معاون اداره آموزش و پرورش استثنایی
شهرستانهای استان ته ران ،دکتر احسان طوفانی نژاد ،دکتری تکن ولوژی آموزشی دانشگاه عالمه
طباطبائی ،آقای رحیم م رادی ،دانشجوی دکتری تکن ولوژی آموزشی دانشگاه عالمه طباطبائی،
خانم صابره بذرافشان ،دانشجوی دکتری تکن ولوژی آموزشی دانشگاه عالمه طباطبائی و خانم
فاطمه آل ب ویه ،دانشجوی کارشناسی ارشد تکن ولوژی آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی  -واحد
الکترونیکی و معلم دانش آموزان ناشن وا و کم شن وای سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور
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به عن وان اعضای کارگروه برگزاری این کارگاه آموزشی بین المللی دعوت و شرح وظایف اعضاء
مشخص شد .با توجه به حضور دکتر اسماعیل زارعی زوارکی در دانشگاه ژنو کشور س وئیس،
هماهنگ یهای الزم در خصوص مشارکت پروفسور دنیل اشنایدر و دکتر نیکوالس زیالس جهت
بیان تجارب بین المللی را انجام دادند .همچنین آقای م رتضی علیخانی به عن وان مدیر اج رایی
برگزاری کارگاه آموزشی ،ب رای ارائه تجارب ملی کاربرد رویکرد تلفیقی در ف رایند تدریس و
یادگیری دانشآموزان با نیازهای آموزشی ویژه معرفی شدند .همچنین دکتر احسان طوفانی نژاد و
آقای رحیم م رادی نیز به ت رتیب به عن وان مسئول معرفی سایتهای ادمودو و کیا و خان مها صابره
بذرافشان و فاطمه آل ب ویه به عن وان همکار تخصصی انتخاب شدند.
در جلسه هماهنگی اعضای کارگروه ،تصمیم بر این شد که از معلمان شاغل در مدارس ابتدایی
استثنایی شهرستانهای استان ته ران که تج ربه کار با فناوری اطالعات و ارتباطات و انگیزه کافی
ب رای تلفیق فناوری در ب رنامه درسی دانشآموزان با نیازهای آموزشی ویژه را دارند ،ب رای حضور
در این کارگاه دعوت شود .در گام بعدی پوستر و ریز ب رنامه کارگاه آموزشی ط راحی و طی
بخشنامهای مشخصات کارگاه ،اساتید و اهداف کارگاه معرفی شدند .با توجه به پذیرش محدود
در کارگاه ،از هر مدرسه امکان ثبت نام  2معلم پیش بینی شد .همچنین سالن اجتماعات مدرسه
استثنایی موفقیان نیز به عن وان مکان برگزاری این کارگاه انتخاب و هماهنگی های الزم جهت
برگزاری کارگاه توسط آقای م رتضی علیخانی انجام شد.
ثبت نام اف راد داوطلب در کارگاه زیر نظر آقای م رتضی علیخانی انجام شد .اسامی  70معلم
جهت حضور در کارگاه آموزشی ،در فایل اکسل آماده شد .ب رای تمامی اف راد ثبت نام شده،
گ واهی حضور و ب رای مدرسین ،ابالغ مدرسی و ب رای همکاران تخصصی ابالغ م ربوطه با امضای
دکتر اسماعیل زارعی زوارکی ،دبیر علمی کارگاه آموزشی ،و آقای محمد جمالی ،رئیس اداره
آموزش و پرورش استثنایی شهرستانهای استان ته ران ،صادر شد تا در انتهای کارگاه تقدیم شود.
فرم نظرسنجی جامع از برگزاری کارگاه آموزشی توسط خانم صابره بذرافشان آماده شد تا در
انتهای کارگاه توسط اف راد حاضر تکمیل و جمع آوری شود .همچنین امکانات سخت افزاری و
نرم افزاری در خصوص آماده سازی محل کارگاه آموزشی از نظر امکان ارتباط با اساتید دانشگاه
ژنو و دکتر زارعی زوارکی به عن وان سخن ران کلیدی و پیش بینی و آماده سازی فضاهای موردنیاز
ب رای تدریس کارگاهی سایت ادمودو و کیا ،نصب بنر دی واری و استند و  ...توسط آقای م رتضی
علیخانی و خانم صابره بذرافشان انجام شد .ب رنامه اج رایی کارگاه توسط دبیر علمی کارگاه
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آموزشی ،نهایی و صحت ارتباط با اساتید دانشگاه ژنو چندین بار قبل از برگزاری کارگاه آموزشی
بررسی و مشکالت احتمالی برطرف شد.
ب) گزارش برگزاری کارگاه آموزشی
کارگاه آموزشی بین المللی رویکرد تلفیقی در ف رایند تدریس و یادگیری دانش آموزان با نیازهای
آموزشی ویژه در تاریخ دوشنبه  5شه ریور  1397در محل سالن اجتماعات مدرسه موفقیان اداره
آموزش و پرورش استثنایی شهرستانهای استان ته ران و با حضور کلیه معلمان ثبت نام شده و
همچنین کلیه اعضای کارگروه کارگاه آموزشی از ساعت  7:30الی  12/30برگزار گردید .کارگاه
به طور رسمی ،از ساعت  8صبح با تالوت آیاتی از کالم اهلل مجید و پخش سرود ملی جمهوری
اسالمی آغاز شد .ابتدا آقای محمد جمالی ،رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی شهرستانهای
استان ته ران ،ضمن خیر مقدم به شرکت کنندگان ب ویژه میهمانان مدعو از دانشگاه ژنو کشور
س وئیس ،به بیان اهداف و ب رنامه ریزیهای انجام شده در خصوص ارتقاء سطح علمی و انگیزش
معلمان پرداخت و این کارگاه را هم در راستای رسیدن به اهداف و ب رنامههای آموزش ف راگیر
دانست.
ساعت  8:15صبح ،دکتر اسماعیل زارعی زوارکی ،دبیر علمی کارگاه آموزشی ،از ط ریق نرم
افزار ای رانی اسکای روم 1به صورت ویدئو کنف رانس به معرفی منابع معتبر و مفید جهت استفاده
معلمان آموزش ویژه در حوزه تلفیق فناوری در ب رنامه درسی دانش آموزان با نیازهای آموزشی ویژه
پرداخت و مدل پیشنهادی رویکرد تلفیقی در ف رایند تدریس و یادگیری دانش آموزان با نیازهای
آموزشی ویژه را معرفی نمودند.

1. Sky Room
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ســاعت  8:35آقــای م رتض ــی علیخان ــی مدی ــر اج رای ــی برگ ـزاری کارگاه آموزش ــی ،مطالب ــی
در خص ــوص تلفی ــق فنــاوری در ب رنامــه درس ــی دانــش آم ــوزان ب ــا نیازهــای آموزش ــی ویــژه،
ارائــه نم ــود .در ادامــه ش ــرکت کننــدگان کارگاه آموزش ــی ب ــه دو گ ــروه تقس ــیم ش ـدند تــا در
دو کالس مج ـزا و ه ــر کالس ب ــه مــدت  60دقیقــه ،ب ــا فضاهــای رایــگان م ــورد اســتفاده در
ف راینــد تدری ــس و یادگی ــری ب ــه ویــژه ســایت ادم ــودو و کی ــا آشــنا ش ـوند و پ ــس از اســت راحت
در کالسهــا جاب هج ــا ش ـوند و از ه ــر دو کالس به ــره بب رنــد.
دکت ــر احس ــان طوفان ــی ن ـژاد ب ــه معرف ــی ســایت ادم ــودو ،قابلی تهــا و امکانــات رایــگان آنهــا
جهــت اســتفاده در ف راینــد تدری ــس و یادگی ــری دانــش آم ــوزان ب ــا نیازهــای آموزش ــی ویــژه و
همچی ــن آم ــوزش ف راینــد اســتفاده از ایــن ســایت پرداختنــد .ادم ــودو يــك ســايت آموزش ــي
اســت كــه از ويژگ يهــاي شــبكههاي اجتماعــي مجــازي جهــت بكارگيــري در محيــط
يادگي ــري اســتفاده ميكنــد .ب ــا اســتفاده از ايــن ســايت دانشآم ــوزان و معلمي ــن م يت واننــد ب ــا
يكديگ ــر از ط ريــق ب ــه اشــت راك گــذاري ايدههــا ،س ـواالت ،تكالي ــف كالس ــي و راهنماي يهــا
در ارتب ــاط باشــند .ويژگ ــي ب ــارز ايــن ســايت امني ــت آن اســت .چ ــون امــكان ورود اف ـراد متفرقه
و ارســال محت ـواي نامناســب خيل ــي ك ــم اســت .و معل ــم م يت وانــد ه ــر مطلب ــي كــه ب ــه كالس
ارســال م يش ــود را مشــاهده كنــد .ادم ــودو يــك ســايت ش ــبكه اجتماع ــي آموزش ــي مح ــدود
شــده اســت بديــن معن ــي كــه صرفــا اف ـرادي مشــخص و از پي ــش تع ريــف شــده م يت واننــد
ب ــه فضــاي كالس وارد ش ـوند و همچني ــن اولي ــا ني ــز جهــت نظــارت و در ج ري ــان ق ـرار گرفتــن
ني ــز م يت واننــد ب ــا نــام كارب ــري مشــخص وارد كالس ش ـوند .در حقيقــت ادم ــودو تلفيق ــي از
ســامانه مدي ريــت يادگي ــري و ش ــبكه اجتماع ــي مج ــازي م يباشــد.
همچنی ــن آقــای رحی ــم م ـرادی ب ــه معرف ــی ســایت کی ــا 1و امکانــات رایــگان آنهــا جهــت
اســتفاده در ف راینــد تدری ــس و یادگی ــری دانــش آم ــوزان ب ــا نیازهــای آموزش ــی ویــژه و آم ــوزش
ف راینــد اســتفاده از ایــن ســایت پرداختنــد .ســایت آموزش ــی کی ــا ،یادگی رنــدگان را ب ــه منظ ــور
تحقــق امــر یادگیــری هیجــان زده و درگیــر م ینمایــد و همچنیــن در نهایــت موجــب
ارتقــای پیش ــرفت تحصیل ــی آنــان نی ــز م یگ ــردد .ایــن ســایت دارای امکانــات بس ــیار خ وب ــی
بخص ــوص ب ـرای آم ــوزش دروس مختلــف م یباشــد .ایــن ســایت فعالی تهای ــی در زمینههــای
متفــاوت از قبیــل ریاضیــات ،زبــان انگلیســی ،علــوم ،مطالعــات اجتماعــی و  ...در ســنین
مختلــف از ســالهای پیــش دبســتانی تــا ســال متوســطه دوم ارائــه م ینمایــد .ایــن ســایت
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آموزش ــی کــه از قابلی ــت تعامل ــی باالی ــی برخ ــوردار اســت ب ــا درگی ــر ســاختن دانشآم ــوزان
ب ــه وس ــیله پاســخ دادن ب ــه فعالی تهــا و ه ــم ســاختن فعالی تهــا موجــب تعامــل و در نتیج ــه
ارتقــاء ســطح دانــش آنهــا م یگ ــردد .همچنی ــن ب ــا اســتفاده از بازیهــای آموزش ــی و ســطح
ب ــاالی گ رافی ــک ب ــه کار رفتــه در ســایت ،موجــب تش ـویق و ب ــاال رفتــن انگی ــزه م یگ ــردد.
از ویژگ یهــای دیگــر ایــن ســایت ارائــه آن در دو ســطح مجــزا بــرای معلــم و دانشآمــوز
اســت .معل ــم م یت وانــد توســط آن کالسهــای برخــط خ ــود را بس ــیار آســان و ب ــا اث ــر گــذاری
ب ــاال برگ ـزار نمایــد .ایــن ســایت مصــداق ب ــارزی از فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات در ســطح
جهان ــی م یباشــد کــه م ــی ت وانــد گرهگشــای بس ــیاری از مشــکالت تدری ــس و کالسهــای
ســنتی در مــدارس ای ـران باشــد .از ويژگ ــي ب ــارز ايــن ســايت ب ــه اشــت راك گــذاري ايدههــا،
ســواالت ،تكاليــف كالســي ،بازیهــای آموزشــی ،بانــک ســوال ،و ســایر فعالی تهــای
آموزشــی در س راســر جهــان م یباشــد.

در ادامــه از ســاعت  11:55دقیقــه دکت ــر دنی ــل اشــنایدر از اعضــای هی ــات علم ــی برجس ــته
دانشــگاه ژنــو کشــور ســوئیس بــرای حاض ریــن بــه ارائــه تجــارب بی نالمللــی اســتفاده از
رویک ــرد تلفیق ــی در ف راینــد تدری ــس و یادگی ــری دانــش آم ــوزان ب ــا نیازهــای ویــژه پ رادختنــد.
گفتههــای ایشــان توســط دکت ــر اســماعیل زارع ــی زوارک ــی ب ـرای حاض ریــن در کارگاه ترجم ــه
شــد.
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سخن ران بعدی کارگاه دکتر نیکوالس زیالس عضو هیات علمی برجسته دانشگاه ژنو کشور
س وئیس بودند .ایشان تجارب عملی پروژه تحقیقاتی در این زمینه از دانشگاه ژنو را معرفی
و تش ریح کردند .وی استفاده از شبی هسازیها و بازیهای آموزشی در ف رایند آموزش را به
عن وان رویکرد تلفیقی جدید مطرح نمودند .پروژه دانشگاهی او ارتقای مهارتهای اجتماعی
دانشآموزان اتیسم و بزرگساالن دارای آلزایمر از ط ریق ط راحی محیط شبی هسازی و آموزش
گام به گام مهارتها در حین اج را بود که قسم تهایی از محت وای ت ولید شده در این زمینه
ب رای شرکت کنندگان را به نمایش گذاشتند.
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در انتهای کارگاه دکتر اسماعیل زارعی زوارکی از تمام اف رادی که در برگزاری این کارگاه
مشارکت داشتند از جمله آقای جمالی ریاست محترم اداره آموزش و پرورش استثنایی
شهرستانهای استان ته ران و آقای علیخانی مدیر اج رایی برگزاری کارگاه ،دکتر احسان طوفانی
نژاد ،آقای رحیم م رادی ،خانم صابره بذرافشان و خانم فاطمه آل ب ویه به جهت ف راهم نمودن
فرصتی ب رای به روزرسانی معلمان و آشنا شدن با رویکردهای ن وین در حوزه تلفیق فناوری در
ب رنامه درسی ،تقدیر نمودند.
کارگاه آموزشی مذکور با تکمیل کردن پرسشنامه الکترونیکی و تکمیل فرم نظرسنجی ،در
ساعت  12:30به کار خود خاتمه داد .در نهایت کارگاه آموزشی مذکور با اعطای گ واهینامه به
حاض رین ،به کار یک روزه خود با موفقیت پایان داد.
الزم به ذکر است که برگزاری چنین ب رنامههایی م یت واند به پیشرفت رشته تکن ولوژی آموزشی
در حوزه آموزش ویژه در سطح ملی و بین المللی کمک م وثری نماید.
ج) گزارشی از بازخورد مدرسین و شرکتکنندگان در کارگاه آموزشی
مدرس کارگاه آموزشی شماره :1
تلفیق فناوری در ب رنامه درسی از جمله موضوعهایی است که در دو دهه گذشته مورد توجه
صاحبنظ ران آموزش و پرورش ق رار گرفته است .اگر چه پیشرفتهای مهمی در این خصوص
انجام شده است ولی هم واره افقهای جدیدی در علم و فناوری مطرح م یشود که باید مورد
بررسی و تحقیق ق رار گیرد .در واقع یکی از حوزههای فعالیت متخصصان تعلیم و ت ربیت،
ت وانمندسازی دانشآموزان با نیازهای آموزشی ویژه از ط ریق رویکردهای ن وین آموزشی از جمله
رویکردهای فناورانه م یباشد .متأسفانه در كشورهاي درحالتوسعه چالشهايي چون كمبود
تجهي زات و فناوریهای كمكي ب راي افزايش سطح دسترسي به آموزش ،عدم تطبيق ف رايندهاي
تدریس  -يادگيري با دانشآموزان با نیازهای آموزشی ویژه وجود دارد كه ب راي تطبيق ب رنامة
درسي و ف رايند ياددهي  -يادگيري و مدي ريت چالشهاي مذكور ،تلفیق فناوری در ب رنامه درسی
م یت واند راهگشا باشد .در این راستا م یت وان به هدف شماره  4ب رنامه پنجم توسعه آموزش و
پرورش استثنایی اشاره نمود که بر تق ویت و بهبود زیرساختها در زمینه به کارگیری فناوری
اطالعات و ارتباطات و فناوریهای آموزشی ن وین و هدف عملیاتی شماره  5این ب رنامه که
بر استق رار شبکه مدی ریت هوشمند و بهرهبرداری از فناوریهای آموزشی ن وین تأکید دارد.
همچنین در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به طور مشخص به این نکته اشاره شده
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است .ب رای نم ونه در فصل هفتم به ارتقای کیفیت ف رایند تعلیم و ت ربیت با تکیه بر استفاده
هوشمندانه از فناوریهای ن وین اشاره شده است و یکی از از راهکارهایی که ب رای دستیابی به
این هدف مطرح شده است استفاده از رویکردهای ت ولید محت وای الکترونیکی است.
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در این راستا کارگاه بی نالمللی آموزشی رویکرد تلفیقی در ف رایند تدریس و یادگیری دانشآموزان
با نیازهای آموزشی ویژه ،و بررسی تجارب ملی و جهانی در این حوزه و معرفی قابلی تها و
ت وانمندیهای فناوریهایی که در سطح بین المللی ب رای آموزش به دانش آموزان با نیازهای
آموزشی ویژه مورد استفاده ق رار م یگیرد ،باعث ایجاد انگیزه ب رای معلمان این دانشآموزان شده
و طبق بازخوردهایی که در ف رایند کارگاه ارائه داشتند ،باعث درگیر شدن دانش آموزان در ف رایند
تدریس  -يادگيري ،امکان تک رار تم رینها ،ارائه تق ویت و پاداش به تالشهای یادگی رنده ،پشتیبانی
از فعالی تهای معلم و دانشآموز ،تسهیل ف رایند سنجش و ارزشیابی ،بهرهگیری از ح واس
چندگانه ،تسهیل مشارکت میان دانشآموزان ،فعالسازی یادگی رندگان ،پشتیبانی از مدی ریت
کالس درس ،تبادل اطالعات و تجارب ،دسترسی به آخ رین یافتههای علمی موردنیاز ،برق راری
ارتباط با یکدیگر م یشود و بیان کردند که با توجه به امکانات زیادی که این فناوریها دارند
کارگاهها و دورههای آموزشی بیشتری برگزار شود .عدهای نیز بیان داشتند که فناوری اطالعات و
ارتباطات م یت واند در ت وانمندسازیدانش آموزان با نیازهای آموزشی ویژه در تمام سطوح کمک
کند و ما باید بت وانیم ش رایط توسعه این فناوریها را در سطح کشور ف راهم آوریم تا از این ط ریق
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محدودیتهای آنها کمتر شود .با ت وانمندسازی این اف راد از ط ریق بکارگیری رویکردهای مبتنی
بر فناوری م یت وانیم از ت وانایی های بالقوه آنها در زمینههای مختلف بهرهمند ش ویم.

مشارکتکننده کارگاه آموزشی شماره :1
بنـده بـه شـخصه انگیـزه باالیـی در اسـتفاده از ایـن سـامانهها پیدا کـردم و حتمـا در کالسها
سـعی خ واهـم کـرد از ایـن فناوریهـای بـه عنـوان مکمـل در امـر آموزش اسـتفاده کنـم .البته
م یتـوان گفـت کـه عـدم امـکان دسترسـی دانش آمـوزان یا والدیـن آنها بـه اینت رنت بـه عن وان
یـک چالـش جـدی در ایـن زمینه مطرح اسـت.
مشارکتکننده کارگاه آموزشی شماره :2
بهرهگیـری و انتقـال تجـارب مفیـد و ارزشـمند ملـی و جهانی در حـوزه فناوری بـرای آموزش
ویـژه ،باعـث ایجـاد انگیـزه در معلمـان م یشـود و تـا حـدودی م یت وانـد محدودیتهایـی که
دانـش آمـوزان بـا نیازهای ویـژه دارند را جبـران کرده و باعث غنی سـازی ف رایندهای آموزشـی
م یشـود.
مشارکتکننده کارگاه آموزشی شماره :3
از ایـن جهـت کـه اسـاتید متخصص در حوزه آموزش ویژه چه در سـطح ملی و چه در سـطح
جهانـی بـه ارائـه تجاربشـان در ایـن حـوزه پرداختنـد بسـیار خوشـحالم و متوجه شـدم که به
خ وبـی م یتـوان از ایـن ظرفی تهـا در حوزه آمـوزش ویژه اسـتفاده کرد.
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مشارکتکننده کارگاه آموزشی شماره :4
به جهت حضورتون در کارگاه امروز م یخ واستم تشکر کنم .کارگاه امروز واقعا مفید بود و
امیدوارم گام م وثری ب رای تغییر رویکرد معلمان باشد .با توجه به حضور بنده در این کارگاه و
ضرورت استفاده از فناوری ب رایدانش آموزان با نیازهای ویژه ،دیدگاهم نسبت به فناوری توسعه
پیدا کرده و عالقمند شدم در حوزه تاثیر آموزش رویکرد تلفیقی بر نحوه تدریس معلمان نیازهای
ویژه به مطالعه بپردازم و راهکارهایی ب رای استفاده از این رویکرد ب رای معلمان ارائه دهم.
در ادامه برخی از تصاویر و نم ونه گ واهی کارگاه آموزشی آورده شده است:
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فهرست برخی از افتخارات گروه آموزشی تکنولوژی آموزشی
دانشگاه عالمه طباطبائی از زمان شکلگیری تاکنون
گردآورنده:
دکتر اسماعیل زارعی زوارکی

ط راحی و اج رای رشته علوم ت ربیتی با گ رایش تکن ولوژی آموزشی در مقطع کارشناسی در
دانشگاه عالمه طباطبائی ب رای اولین بار در ای ران در سال .1363
ط راحی و اج رای رشته علوم ت ربیتی با گ رایش تکن ولوژی آموزشی در مقطع کارشناسی ارشد در
دانشگاه عالمه طباطبائی ب رای اولین بار در ای ران در سال .1374
ط راحی و اج رای رشته تکن ولوژی آموزشی در مقطع دکتری در دانشگاه عالمه طباطبائی ب رای
اولین بار در ای ران در سال .1388
ط راحی و اج رای رشته تکن ولوژی آموزشی در مقطع دکتری در پردیس دانشگاه عالمه طباطبائی
ب رای اولین بار در ای ران در سال .1391
تنها گروه آموزشی مجری کلیه مقاطع تحصیلی رشته تکن ولوژی آموزشی (کارشناسی،
کارشناسی ارشد و دکتری) در کشور از سال  1388تا کنون؛ البته با توجه به بازنگری دوره
کارشناسی ،عن وان رشته به علوم ت ربیتی با زمینه تکن ولوژی آموزشی اصالح شده است.
مشارکت فعال گروه در ط راحی و بازنگری ب رنامههای درسی رشته تکن ولوژی آموزشی با هدف
کارآمدی ،روزآمدی ،بوم یسازی و اسالم یسازی شامل:
بررسی دوره دکتری تکن ولوژی آموزشی در سطح جهانی و ارائه ب رنامهای جامع جهت راه اندازی
این دوره در دانشگاه عالمه طباطبائی.
بررسی تحلیلی ب رنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد تکن ولوژی آموزشی جهت ارائه ب رنامهای
مناسب در دانشگاه عالمه طباطبائی.
بازنگری ب رنامه درسی دوره کارشناسی علوم ت ربیتی با گ رایش تکن ولوژی آموزشی (این بازنگری
در دو مقطع تاریخی مختلف و با اهداف مشترک انجام شده است).
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ط راحی ب رنامه درسی کارشناسی ارشد رشته تکن ولوژی آموزشی با گ رایش آموزش ویژه ب رای اولین
بار در ای ران (ب رنامه پس از تص ویب در دانشگاه عالمه طباطبائی در مرحله اخذ مجوز جهت اج را از
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری است).
ارزی ابی درونی گروه تکن ولوژی آموزشی دانشگاه عالمه طباطبائی با همکاری سازمان سنجش
آموزش کشور
مشارکت و همکاری فعال گروه با کارگروه تخصصی علوم ت ربیتی شورای تحول و ارتقای علوم
انسانی شورای عالی انقالب فرهنگی.
مشارکت و همکاری فعال گروه با شورای سیاست گذاری قطب علمی تکن ولوژی آموزشی در
پزشکیکشور.
مشارکت و همکاری فعال گروه در ط راحی رشته تکن ولوژی آموزشی در علوم پزشکی در مقطع
کارشناسی ارشد با شورای سیاست گذاری قطب علمی تکن ولوژی آموزشی در پزشکی کشور ب رای
اولین بار در ای ران.
مشارکت و همکاری فعال گروه در ط راحی و اج رای رشته علوم ت ربیتی (گ رایشهای تکن ولوژی
شدبستانی ،ب رنام هریزی درسی،
آموزشی ،ب رنام هریزی آموزشی ،مدی ریت آموزشی ،آموزش و پرورش پی 
تحقیقات آموزشی ،تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش -تعلیم و ت ربیت اسالمی) در مقطع کارشناسی
ارشد به صورت مجازی در واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسالمی ب رای اولین بار در ای ران.
مشارکت و همکاری فعال گروه در ط راحی و اج رای رشتههای مدی ریت آموزشی ،مدی ریت آموزش
عالی ،ب رنام هریزی درسی ،تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش -تعلیم و ت ربیت اسالمی در مقطع دکتری
به صورت مجازی در واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسالمی ب رای اولین بار در ای ران (این دوره فقط در
دو ترم تحصیلی اج را شد و ادامه نیافت).
مشارکت و همکاری فعال گروه در ط راحی و ت ولید محت وای الکترونیکی با وزارتخانههای کشور و
پاسخگ ویی به نیازهای آنها در این زمینه.
مشارکت و همکاری فعال گروه در تاسیس انجمن فناوری آموزشی ای ران ب رای اولین بار در ای ران.
ط راحی و برگزاری اولین همایش ملی تکن ولوژی آموزشی در دانشگاه عالمه طباطبائی ب رای اولین
بار در ای ران در راستای پاسخگ ویی به نیازهای کشور در زمینه بهره گیری از ظ رفیت های این رشته در
تعلیم و ت ربیت کشور.
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ط راحی و برگزاری همایش ملی شبکههای اجتماعی مجازی :بستری ب رای آموزش و یادگیری
در دانشگاه عالمه طباطبائی ب رای اولین بار در ای ران در راستای پاسخگ ویی به نیازهای کشور در
زمینه فرصتها و چالشهای فضای مجازی در کشور.
ط راحی و برگزاری همایش ملی فناوری آموزشی و محی طهای یادگیری در دانشگاه عالمه
طباطبائی ب رای اولین بار در ای ران در راستای به اشت راک گذاری یافتهها و دستاوردهای جدید رشته
تکن ولوژی آموزشی و پاسخگ ویی به نیاز واحدهای دولتی و غیردولتی به دانش تکن ولوژیس تهای
آموزشی جهت رسیدن به اهداف سازمانی خود.
ط راحی و برگزاری کارگاههای آموزشی متعدد در سطوح ملی و بی نالمللی در سالهای متمادی
در راستای پاسخگ ویی به نیازهای کشور.
ط راحی و برگزاری نشس تهای تخصصی متعدد در سطوح ملی و بی نالمللی در راستای
پاسخگ ویی به نیاز های کشور.
مشارکت و همکاری فعال گروه با کرس یهای نظ ریه پردازی ،نقد و نوآوری دانشگاه عالمه
طباطبائی با ارائه سخن ران یهای مبتنی بر موضوعات مورد نیاز کشور.
مشارکت و همکاری فعال گروه با همایشهای ملی و بی نالمللی م رتبط با رشته تکن ولوژی
آموزشی در قالب عض ویت درکمیتههای علمی و اج رایی.
مشارکت و همکاری فعال گروه با مجالت علمی ملی و بی نالمللی در قالب مدیر مسئول ،دبیر
علمی ،عضو هیات تح ری ریه و داور.
مشارکت و همکاری فعال گروه با سازمانهای دولتی و غیردولتی و ارائه خدمات تخصصی در
راستای پاسخگ ویی به نیازهای کشور.
مشارکت و همکاری فعال گروه در ت ولید علمی کشور با انتشار مقاالت علمی در مجالت
داخلی و خارجی.
مشارکت و همکاری فعال گروه در ت ولید علمی کشور با تالیف و ترجمه کتابهای متعدد
که برخی از آنها به عن وان منبع درسی در کل کشور در مقاطع تحصیلی مختلف کارشناسی،
کارشناسی ارشد و دکتری مورد استفاده ق رار گرفته است.
مشارکت و همکاری فعال گروه در ت ولید علمی با هدایت و انجام پایان نامه و رساله ارشد و
دکتری در راستای پاسخگ ویی به نیازهای کشور که برخی از آنها در سطح ملی و بی نالمللی کم
نظیر و بی نظیر است.
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مشارکت فعال گروه در تعامل علمی و پیگیری فناوریهای ن وین و نوآوریهای آموزشی در
سطح بی نالمللی با کشورهای پیشرفته (کشورهای است رالیا ،آم ریکا ،کانادا و س وئیس) در قالب
فرصتهای مطالعاتی دانشج ویان دکتری و اعضای هیات علمی.
مشارکت و همکاری فعال دانشج ویان گروه اعم از دانشج ویان کارشناسی ،کارشناسی ارشد و
دکتری در فعالی تهای علمی و فرهنگی و کسب ج وایز و رتبه های اول و ممتاز در جشن وارهها،
مسابقات دانشگاهی و کشوری در سالهای متمادی و در موضوعات مختلف (از جمله بنیاد
ملی نخبگان ،جشن واره حرکت ،جشن واره دانشجوی نم ونه ،جشن واره ت ولید محت وای الکترونیکی،
انجمنهای علمی  -دانشج ویی و .)...
مشارکت و همکاری فعال گروه در مدی ریت آموزشی دانشکده روانشناسی و علوم ت ربیتی و
همچنین مدی ریتهای دانشج ویی و فناوری دانشگاه عالمه طباطبائی.
مشارکت و همکاری فعال گروه در ط راحی و ایجاد مرکز یادگیری گروه و دانشکده در سه
مقطع زمانی مختلف و در سه محل مختلف (دانشکده سابق روانشناسی و علوم ت ربیتی در چهار
راه لشگر ،دانشکده فعلی علوم ارتباطات ،و دانشکده فعلی روانشناسی و علوم ت ربیتی (البته در
دانشکده فعلی در م راحل تکمیلی است).
مشارکت و همکاری فعال گروه در ت ربیت نیروی انسانی متخصص و خالق در راستای
پاسخگ ویی به نیازهای کشور و تامین نیروی انسانی مورد نیاز کشور در زمینه تکن ولوژی آموزشی.
مشارکت و همکاری م وثر و نقش تعیین کننده گروه تکن ولوژی آموزشی در ارتقای رتبه
دانشگاه عالمه طباطبائی در سطح ملی و بی نالمللی.
با سپاس از کلیه همکاران محترم پیشین و فعلی و دانشج ویان عزیز و پر تالش گروه تکن ولوژی
آموزشی و با درود به روح ملک وتی استاد بزرگ وار مرحوم دکتر محمد احدیان ،پای هگذار رشته
تکن ولوژی آموزشی در ای ران.
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افتتاحیه مرکز یادگیری گروه تکنولوژی آموزشی دانشکده
روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه عالمه طباطبائی
گردآوردنده
مریم فالحی دانشجوی دکتری رشته تکنولوژی آموزشی دانشگاه عالمه طباطبائی

م راسم افتتاحیه مرکز یادگیری گروه تکن ولوژی آموزشی دانشکده روانشناسی و علوم ت ربیتی
دانشگاه عالمه طباطبائی در تاریخ  ۲۷خرداد ماه  1398با حضور ریاست محترم دانشکده جناب
آقای دکتر برجعلی و معاونین محترم ایشان ،اعضای محترم گروه روانشناسی بالینی ،مدیر و
اعضای گروه تکن ولوژی آموزشی برگزار گردید.
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بر اساس تصمیمات گرفته شده و ب رنام هریزیهای انجام پذیرفته ،ق رار بر این م یباشد که کلیه
دانشج ویان دکتری رشته تکن ولوژی آموزشی بخشی از زمان کارورزی را جهت ارائه خدمات ،در
این مرکز بگذرانند و پاسخگوی پاسخها و درخ واستهای متقاضیان از سایر رشتهها باشند.
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در این مرکز خدمات آموزشی حول محورهای زیر به اساتید و دانشج ویان محترم ارائه م یگردد:
مشاور در ط راحی و ت ولید محت وای الکترونیکی در بستههای برخط و نابرخط
معرفی دستیار آموزش الکترونیکی
مشاوره در تهیه ان واع رسانههای آموزشی
ط راحی منابع یادگیری (کتب و جزوات ،سایت)
مشاوره در اج رای روشهای ن وین تدریس مبتنی بر فناوری
مشاوره در ط راحی ،اج را و نشر تحقیقات حوزه تکن ولوژی آموزشی
مشاوره در ط راحی و ت ولید محت وای الکترونیکی در بسترهای برخط و نابرخط
مشاوره در روشهای ارائه مناسب در جلسات دفاع یا کالس
و همچنین ارائه خدمات مشاورهای توسط اساتید گروه تکن ولوژی آموزشی جهت تهیه طرح
درس به اساتید محترم مدعو
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اثربخشی چندرسانهای فلسفه برای کودک ( )P4Cبر ابراز
وجود دانش آموزان ابتدایی
تیمور اسمعیل زاده

1

چکیده
در پژوهش حاضر اث ربخشی چندرسانهای فلسفه ب رای کودک ( )P4Cبر اب راز وجود دانش آموزان
پایه ششم ابتدایی شهر ج وانرود بررسی شد .روش پژوهش شبه آزمایشی با طرح پی شآزمون
و پ سآزمون با دو گروه آزمایش و کنترل بود .جامعه آماری ،شامل تمامی دانش آموزان پایه
ششم ابتدایی شهرستان ج وانرود در سال  1397 -98م یباشد .ب همنظور انتخاب نم ونه آماری از
روش نم ونهگیری در دسترس استفاده شد .بدین ت رتیب ،یکی از مدارس که مجهز به امکانات
الزم جهت اج راي آموزش با چندرسانهای بود انتخاب و از میان کالسهای پایه ششم ،ب هصورت
تصادفی دو کالس ب هعن وان گروههای آزمایش و کنترل انتخاب شدند .ابزار مورد استفاده پرسشنامه
اب راز وجود گمب ریل و ریچی بود .ابتدا از گروههای آزمایش و کنترل پی شآزمون گرفته شد و پس
از پایان دوره آموزشی از هر دو گروه پ سآزمون به عمل آمد .ب رای تجزی هوتحلیل دادهها از
شاخصهای آمار توصیفی شامل میانگین و انح راف معیار و در بخش آمار استنباطی از تحلیل
کوواریانس استفاده شد .یافتههای پژوهش نشان داد که اج رای چندرسانهای فلسفه ب رای کودک
بر بهبود اب راز وجود دانش آموزان ابتدایی مؤثر است.
کلیدواژهها :چندرسانهای ،فلسفه ب رای کودک ،اب راز وجود.

 .1دانشجوی دکتری ،تکن ولوژی آموزشی ،دانشگاه عالمه طباطبائیt.ismailzade64@gmail.com .
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مقدمه
یکی از مؤلفههای مهم در روابط و مهارت اجتماعی اب راز وجود است که باعث افزایش
اعتمادب هنفس ،بیان منطقی افکار و احساسات ،کاهش اضط راب ،بهبود مهارتهای ارتباطی-
اجتماعی و مالحظه حقوق دیگ ران و درعی نحال گرفتن حق خود و درنهایت افزایش می زان
رضایت از زندگی و شادکامی م یگردد (نادری ،پاشا و مک وندی .)1386 ،اب راز وجود به معنی ت وانایی
اب راز خ ویشتن ب هصورت صحیح ،ص ریح و مستقیم و ارج نهادن به احساسات و فکر خود و شناخت
نقاط قوت و ضعف خ ویش است .آلب رتی 2و ام ونز 3معتقدند اب راز وجود رفتاری است که شخص
را قادر م یسازد به نفع خود عمل کند و روی پای خ ویش بایستد ،احساسات واقعی خ ویش را
اب راز و با توجه نمودن به حقوق دیگ ران ،حق خود را بگیرد (بابام رادی .)1392 ،ب هطور کلی به نظر
م یرسد که جامع های که اف راد آن از مهارت اجتماعی مطلوب برخوردارند و با داشتن مهارت اب راز
وجود م یت وانند احساسات واقعی خود را صادقانه و مستقیم اب راز کنند در مقابل ان واع مشکالت و
مسائل زندگی ،فشارهای روانی ،تهدیدها و ح وادث ناگ وار مقاومتر و ایمنتر خ واهند بود (نیسی و
شهنی ییالق .)1380،این امر ب هخصوص در ش رایطی که جامعه نیز اب راز وجود را مثبت تلقی کرده
و ش رایط الزم و کافی را ب رای بیان آن ف راهم آورد ،بیشتر قاب لانتظار است .برعکس ،چنانچه جامعه
اب راز وجود را ب هگ ونهای منفی تعبیر و تفسیر کرده و ب هجای ادراک آن ب هعن وان یک خصوصیت
مثبت و سازنده ،آن را نوعی گستاخی یا ب یادبی تلقی نماید ،آنگاه انتظار م یرود که اف راد تمایل
کمتری به اب راز وجود داشته و شادکامی خود را از ط ریق شیوههایی که جامعه آن را مناسب دانسته
است ،اب راز کند (داینر ،4سا 5و اویشی.)1997 ،6
اب راز وجود بر اب راز رجحانها و عقاید مثبت و یا منفی ناظر است .اصطالح اب راز وجود یا جسارت،
عالوه بر در برگرفتن ان واع خاصی از طبقات پاسخ در موقعی تهای خاص همانند رد تقاضاهایی که
فرد با آنها م وافق نیست و بیان عقیده خود ،یک مؤلفه ارزشی در مورد «پافشاری در مورد حقوق
خود» را نیز شامل م یشود .فرض بر این است که مردم حقوق مشخصی دارند و باید از این حقوق
بهرهمند ش وند ،بعالوه فرض م یشود که مردم در صورت یکه خود بیانگر باشند ،احساس بهتری
دارند ،مبادالت بین شخصی آنها متعادلتر است و از آنها لذت بیشتری م یب رند و به لحاظ
1

70

1. Assertion
2. Alberti
3. Emmons
4. Diener
5. Suh
6. Oishi

فصلنـامه علمی تخصصی فناوری آموزشی سال هفتم

شماره 10

بهار 1398

اجتماعی مؤث رتر هستند .اصطالح اب راز وجود از ط ریق تمیز رفتار جرأتمندانه از رفتار منفعالنه و
پرخاشگ رانه نیز تع ریفشده است .رفتار پرخاشگ رانه ناظر بر بیان کینهتوزانه رجحانها به شیوهای
که مستلزم تجاوز به حقوق دیگ ران است .در عوض رفتار منفعالنه عبارت است از ناکامی در بیان
خود به شکلی که حقوق خود فرد نادیده گرفته م یشود (بالک 1و هرسن .)1378 ،2مفهوم اب راز
وجود در قالب معانی مختلف ازجمله ،تأیید خود ،اظهار وجود ،اب راز وجود ورزی ،خود بیانگری،
جسارت ،قاطعیت و غیره بکار رفته است .مبحث اب راز وجود سابقهای طوالنی در رفتاردرمانی دارد
و سرآغاز آن به کارهای ساتلر )1949( 3و ولپی )1951( 4باز م یگردد .آنها متوجه شدند ،برخی
انسانها این ت وانایی را ندارند که حق خود را بگی رند .در نتیجه کوشش کردند ،مهارتهای اب راز
وجود را به آنها بیاموزند .در دو دهه اخیر توجه زیادی به این مبحث شده است که خود نشانگر
اهمیت این جنبه از تعامل اجتماعی است (نیسی و شهنی ییالق ،)1380 ،با توجه به اهمیت اب راز
وجود در زندگی شخصی و اجتماعی اف راد آموزش آن به شیوهای مستقیم و یا غیرمستقیم باید در
اول ویتهای آموزشو پرورش ق رار گیرد.
آموزش اب راز وجود روشی است که در آن رفتارهای مناسب اجتماعی ب رای بیان احساسات،
نگرشها ،آرزوها ،نقطه نظ رات و عالیق به اف راد یاد داده م یشود تا بت وانند ب هراحتی و بدون ترس و
نگ رانی ،عقاید ،باورها و احساسات و ع واطف خود را اب راز کنند .آموزش اب راز وجود یک روش چند
محت وایی است که شامل راهنمایی ،ایفای نقش ،بازخورد ،مدلسازی ،تم رین و مروری بر رفتارهای
آموختهشده است (بگلی .)2004 ،5نات واني نظام آموزشي سنتي در ت ربيت انسانهای مبدع و مخترع
که قابلیت م واجه با مسائل و مشکالت دنیای مدرن را داشته باشند ،باعث شد تا عالقه به ب رنامههای
درسی که بت واند دانشآموزانی متفکر ،نقاد و خالق پرورش دهد ،افزایش یابد به شکلی که در
رویکردهای ت ربیتی جدید اینگ ونه ب رنامهها جایگاه واالیی پیدا نمودهاند تا آنجا که در اواخر قرن
بیستم نهضتهای ت ربیتی متعدد و متنوعی از جمله آموزش تفکر خالق ،آموزش تفکر انتقادی،
آموزش شتاب شناختی ،6ب رنامه درسی فکورانه ،7آموزش مهارت حل مسئله و همچنین ب رنامه
1. Bellack
2. Hersen
3. Satler
4.Wolpe
5. Begley
6. Cognitive acceleration
7. Thought-full curriculum
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فلسفه ب رای کودکان 1رواج یافتند (هاگن .)2006 ،2عالقه به آموزش مهارتهای تفکر و گ رایش به
ب رنامههای فلسفه ب رای کودکان به اواخر سالهای  1960برم یگردد ،زمانی که پروفسور لیپمن در
دانشگاه کلمبیا در رشته فلسفه مشغول تدریس بود متوجه شد که دانشج ویان او فاقد قدرت داوری
و تمیز و استدالل هستند ،وی پس از مدتی متوجه شد ب رای اینکه قدرت تفکر این دانشج ویان
تق ویت شود بسیار دیر شده است .تق ویت این ت وانای یها م یبایست در دوران کودکی این دانشج ویان
انجام م یگرفت؛ ب هعبارتدیگر وقتی این دانشج ویان در دوران کودکی و نوج وانی بودند ،باید یک
سری دورههای درسی خاص درزمینه تفکر انتقادی یا حل مسئله یا هر مهارت دیگری که به منطق
صوری و غیرصوری م ربوط است را شروع م یکردند؛ بناب راین با تأکید بر پرورش تفکر از دوران
کودکی ب رنامه فلسفه ب رای کودکان را بنیان نهاد .فلسفه ب راي كودكان نخستين قدم و بنیادیت رین
اقدام ب راي رهايي تدريجي از تنبلي فكر و نجات از سهلانگاری روزافزوني است كه در همه ابعاد
فرهنگي و اجتماعي ما رخنه كرده است .آموزش فلسفه به كودكان ،تالش م یکند مهارتهای
كاربردي تجزی هوتحلیل ارتباط دادن مطالب و امور با كودكان را به ايشان آموزش دهد و حتي در
شدبستانی آماده سازد .در اين ب رنامه ،به تق ويت چهار نوع تفكر ،كه
برخي م وارد آنها را از دوره پی 
هم در زندگي شخصي ،هم در زندگي اجتماعي و هم از لحاظ علمي به آنها نياز است ،توجه
م یشود (واعظ شهرستانی.)1392 ،
محت وای آموزشی مختلف را م یت وان با ابزارهای مختلف از کتاب و سخن رانی گرفته تا اینت رنت و
یا حتی رایانههای دستی به ف راگی ران ارائه داد .با توجه به اهمیت محت وای فلسفی ب رای کودکان
و با در نظر گرفتن ظرفیت فناوریهای جدید همچون چندرسانهای ها و ف رارسانه ها م یت وان با
بهرهگیری از آنها زمینۀ یادگیری مؤثر و مداوم را ف راهم آورد ،چ را که با بهرهگیری از چندرسانهای
ها و با ترکیب ابزارها و شیوهها ،اث ربخشی تالش ب رای توسعه منابع یادگیری به شکل ریشهای ف راهم
م یشود ،زی را پ ویایی ،تعامل ،ف راهم آوردن امکان تک رار و ف راهم کردن فرصت ب رای دانشآموزانی
که در طبقات و سطوح متفاوتی هستند از ویژگ یهای اصلی این روش است (حداد و دراکسلر،
.)1384
واژه چندرسانهای از سال  1950میالدي به بعد مطرح و تالش شد با ترکیب چندین رسانه ،کیفیت
آموزش باال رود (هینیچ ،م ولیندا ،راسل و اسمالدینو .)2002 ،3چندرسانهای های آمورشی ترکیبی از
چند عنصر هستند که م یت وانند در کنار هم در اج رای ب رنامهای آموزشی به کار گرفته ش وند .این
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رسانهها م یت وانند شامل ان واع دادهها مانند متن ،صدا ،گ رافیک ،پ ویانمایی ،تصاویر ثابت و متحرک
باشند که فناوری ارتباطات و رایانه آنها را کنترل م یکنند .این عناصر به کاربر اجازه م یدهند تا
هنگام یادگیری فعال باشد و با رسانهی آموزشی ارتباط ایجاد کند .سیست مهای چندرسانهای از
یآیند .البته ب رنامههای
جمله شیوههای جدید ،ت وانمند و متنوع انتقال مفاهیم و اطالعات ب هحساب م 
چندرسانهای در مقابل ب رنامههای صرفاً متنی به کار م یروند .در چنین ب رنامههایی تا حد امکان ،از
متن ک متر استفاده م یشود و بار اصلی انتقال پیا م بر عهدهی سایر رسانههای ص وتی یا تص ویری ق رار
م یگیرد .پژوهشها نشان دادهاند آموزش مبتنی بر چندرسانهای م یت واند به درک مطلب و یادداری
دانش آموزان کمک کند .در واقع ،چندرسانهای های آموزشی ازجمله نظامهای رسانهای هستند که
با توجه به ماهیت چند حس یشان م یت وانند بهراحتی با ان واع سب کهای یادگیری سازگار ش وند و با
شکلهای گ وناگون تعامل ،ش رایط یادگیری آسان و پایداری را ف راهم کنند (زارعی زوارکی.)1387 ،
هر چند محققان زیادی اث رات فلسفه ب رای کودک و فناوریهای ن وین چون چندرسانهای ها را در
محی طهای آموزشی بررسی کردهاند ،ولی مطالع های که از بستر چندرسانهای جهت آموزش فلسفه
ب رای کودکان ب همنظور بهبود اب راز وجود استفاده کرده باشد یافت نشد ،در ادامه به نتایج برخی از
تحقیقات در این زمینه اشاره خ واهد شد.
اکرمی ،قم رانی و آقالر ( )1394اث ربخشی آموزش فلسفه به شیوه حلقه کندوکاو بر پرسش گری
و نگرش به خالقیت در دانش آموزان نابینا را بررسی کردند ،نتایج نشان داد اج رای ب رنامه آموزش
فلسفه ب رای کودکان با روش حلقه کندوکاو در بهبود پرسشگری و نگرش به خالقیت دخت ران
و پس ران نابینا مؤثر است .بدری گرگری و واحدی ( )1394به بررسی تأثير اج راي ب رنامة فلسفه
ب راي كودكان بر رشد هوش اخالقي دانش آموزان دختر پرداختند ،نتايج تحقيق آنان نشان داد
ب رنامه آموزش فلسفه ب راي كودكان موجب افزايش هوش اخالقي دانش آموزان گرديد .طباطبائی و
موسوی ( )1390تأثیر ب رنامه فلسفه ب رای کودکان در ارتقای پرسشگری و تفکر انتقادی دانش آموزان
پای ههای سوم تا پنجم را بررسی کردند ،نتایج آنان نشان داد این ب رنامه بر پرورش ت وانایی پرسشگری
و تفکر انتقادی در دانش آموزان دبستان مؤثر واقعشده است.
مرعشی و همکاران ( )1389تحقیقی با عن وان بررسي تأثير اج راي ب رنامة آموزش فلسفه ب راي كودكان
به روش اجتماع پژوهشي بر رشد قضاوت اخالقي دانش آموزان پاية پنجم ابتدايي شهر اه واز با
روش آزمايشي انجام دادند که نتایج نشانگر آن است كه اج راي ب رنامه آموزش فلسفه به كودكان
به روش اجتماع پژوهشي بر رشد قضاوت اخالقي دانش آموزان تأثیر مثبتي داشته است .حاتمی،
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ک ریمی و نوری ( )1389به بررسي تأثير اج راي ب رنامة فلسفه ب راي كودكان در افزايش هوش هيجاني
دانش آموزان دختر مقطع اول راهنمايي مدرسه شهداي آزادي ته ران پرداختهاند .در اين پژوهش
نيز بعد هيجاني و عاطفي رشد اخالقي مورد ارزيابي ق رار گرفته است .نتايج حاكي از آن است
كه ب رنامه آموزش فلسفه ب راي كودكان بر افزايش هوش هيجاني دانش آموزان تأثیر معناداري
داشته است .ناجی و قاضی نژاد ( )1386در پژوهشی که با هدف بررسی تأثیر ب رنامه فلسفه ب رای
کودکان بر مهارتهای استدالل و عملکرد رفتاری آنان انجام دادند به این نتیجه رسی دند که انجام
این ب رنامه سبب ارتقاء و تق ویت بسیاری از مهارتهای پی شبین یشده فکری در کودکان م یشود؛
مهارتهای تق ویتشده شامل استدالل ،تشخیص دادن امور مشابه ،داوری و قضاوت درست ،تفکر
انتقادی ،خالق و مسئوالنه بود .همچنین اعتمادب هنفس و قدرت حل مسئله کودکان به چش مگیر
افزایشیافته بود .جهانی ( )1387به بررسي تأثي رات ب رنامهی آموزش فلسفه به كودكان در رشد
منشهای اخالقي دانش آموزان پرداخت ،نتایج پژوهش وی نشان داد که ب رنامه آموزش فلسفه
به کودکان از ت وانايي الزم ب راي رشد مهارتهای استداللي بين كودكان اي راني برخوردار است،
همچنین این ب رنامه م یت واند از ط ريق مهارتهای پژوهشي ،به تق ويت منشهای اخالقي دانش
آموزان كمك كند.
داستانگ ویی موجب افزایش مهارتهای اجتماعی در کودکان م یشود .سانجانا و ویتب رید )2005(1به
بررسي تأثير ب رنامة درسي فلسفه ب راي كودكان در رشد مهارتهای استدالل اخالقي و اجتماعي در
دانش آموزان پرداختند .نتايج پژوهش بيانگر عملكرد بهتر دانش آموزان در مهارتهای اجتماعي،
شناختي و اخالقي است و دانش آموزان شرکتکننده در اين ب رنامه ت وانايي كاربرد آموختههایشان
و مهارتهای فوق را در زندگي روزانه دارند .تیز ،)2004( 2نیز در پژوهشی به بررسی تأثیر داستان بر
رشد اخالقی پرداخته و نشان داد که داستان م یت واند یکی از بخشهای اساسی آموزشی و اخالقی
باشد.
از آنجا که محیط یادگیری ب هعن وان یکی از مه مت رین و مؤث رت رین ع وامل در رشد و پرورش اب راز
وجود شناخته م یشود و با توجه به اينكه در زمینه اج رای چندرسانهای فلسفه ب رای کودک ،و
بررسی تأثیر آن در بهبود اب راز وجود دانش آموزان در داخل کشور تحقیقی انجام نگرفته است،
نتایج این پژوهش م یت واند مبانی علمی ب رای آگاهی و استفاده از این روش در محیط آموزشی و
مخصوصاً مدارس ابتدایی کشور باشد.
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فرضیۀ پژوهش
اج رای چندرسانهای فلسفه ب رای کودک ( ،)P4Cدر بهبود اب راز وجود دانش آموزان پایه ششم
دبستان مؤثر است.
روش تحقیق
روش پژوهش ،شبه آزمایشی با استفاده از طرح پی شآزمون  -پ سآزمون با گروه کنترل است.
جامعه آماری ،شامل دانش آموزان کالس ششم ابتدایی شهرستان ج وانرود که در سال 1397-98
م یباشد .نیاز به امکانات و زیرساختهای فنی مناسب در مدرسه ،باعث شد از روش نم ونهگیری
در دسترس استفاده شود ،بدین ت رتیب از میان مدارس شهرستان ج وانرود ،دبستان دخت رانه حضرت
فاطمه (ص) که مجهز به کارگاه کامپی وتر و پروژکتورهاي کالسی بود انتخاب و از بین کالسهای
پایه ششم با گمارش تصادفی یکی از کالسها ب هعن وان گروه آزمایش و کالس دیگري ب هعن وان
گروه شاهد انتخاب شدند .هرکدام از گروه آزمایش و شاهد  30نفر بودند .قبل از شروع دوره
آموزشی ،از هر دو گروه پی شآزمون گرفته شد .در طول پژوهش ،در درس تفکر و پژوهش گروه
آزمایش با روش چندرسانهای و گروه شاهد با روش متداول اداره شدند ،پس از پایان نیمسال نیز
از هر دو گروه پ سآزمون گرفته شد.
ابزار جمعآوری اطالعات؛ پرسشنامه اب راز وجود ،گمی ریل و ریچی ( )1975ابزاری ب رای سنجش
اب راز وجود ساختند که سودمندی خود را در موقعی تهای بالینی و پژوهشی نشان داده است .این
پرسشنامه  40ماده دارد ،هر ماده بیان یک موقعیت است که آزمودنی باید می زان امکان اج رایی
شدن چنین رفتارهای را با گزینههای خیلی زیاد ،زیاد ،متوسط ،کم و خیلی کم مشخص کند.
دامنه نمره در این آزمون بین  40تا  200م یباشد و هر چه نمره آزمودنی بیشتر باشد حاکی از
این است که اب راز وجود او کمتر است (بابام رادی .)1392 ،روایی محت وایی آزمون اب راز وجود از
نظر متخصصان دانشکده علوم ت ربیتی و روانشناسی دانشگاه عالمه طباطبائی و دانشگاه اصفهان
مورد بررسی ق رار گرفته و تائید شده است (به رامی .)1375 ،در پژوهش پیش روی روایی صوری و
محت وایی پرسشنامه توسط متخصصان تأیید و ب رای بررسی پایایی از آزمون آلفای کرونباخ استفاده
شد که پایایی  0/88به دست آمد.
روش اج رای پژوهش حاضر به این صورت بود که با تعیین گروههای آزمایش و کنترل ،از میان
سرفصلهای درس تفکر و پژوهش دو درس الزامی ،سه درس انتخابی و سه درس اختیاری
انتخاب و با روش سنتی به دانش آموزان گروه کنترل تدریس شد ،ولی گروه آزمایش با کمک
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چندرسانهای محقق ساخته آموزش م یدیدند ،در ساخت این چندرسانهای از نظر متخصصان
ط راحی آموزشي ،مهندسان کامپی وتر و کارشناسان فلسفه استفاده شد .ط راحي و ساخت نرمافزار
چندرسانهای ،با كمك نرمافزار کپتی ویت ( )Captivateانجام گرفت .چندرسانهای در قالب 7
جلسه بر اساس موضوعات درسی کتاب «تفکر و پژوهش» و داستانهای جلد دوم کتاب «فلسفه
ب رای کودکان» اثر فیلیپ کم ط راحی و ت ولید شده است .بعد از اطمینان از اینکه دانش آموزان
با کامپی وتر و نحوه کار با ب رنامه چندرسانهای آشنا شدهاند ،این ب رنامه روی کامپی وترهای کارگاه
کامپی وتر نصب و آموزش مطابق آن پیش م یرفت .نرمافزار جنبه تعاملی داشته و عالوه بر متون
کتاب درسی و داستانهای فلسفی شامل صدا و تصاویر متحرک نیز م یشد .الزم به ذکر است از
میان رویکردهای مختلف آموزش فلسفه به کودکان ،پژوهش پیش روی بر مبنای رویکرد مبتنی
بر پی وند فلسفه و ادبیات ط راحی و اج را شد.
جلسه اول؛ قبل از شروع جلسه از هر دو گروه پی شآزمون اب راز وجود به عمل آمد .این جلسه
در کارگاه کامپی وتر برگزار شد تا دانش آموزان با نحوه کار با درسافزار و شیوه مدی ریت کالس
آشنا ش وند؛ ه مچنین معلم نحوه اداره کالس با استفاده از روشهای معمول و سنتی را ب رای گروه
کنترل شرح داد .در ادامۀ دورۀ آموزشی گروه کنترل با روش سنتی و گروه آزمایش با کمک
چندرسانهای و مطابق با شرح زیر آموزش دیدند.
جلسه دوم و سوم؛ چندرسانهای در قالب درس انتخابی «هر کاری» که هدف کلی آن آموزش
حل مسئله است به دانش آموزان ارائه شد .در این جلسه عالوه بر موضوع درسی ،داستان «مال
هرکس ،مال هی چکس و خانم ِس یدی» نیز ارائه شد.
جلسه چهارم و پنجم؛ چندرسانهای در قالب دروس انتخابی و الزامی «چرخ ریسک و ل یلی
حوضک» که هدف کلی آنها آموزش تفکر انتقادی است به دانش آموزان ارائه شد .همچنین
در این جلسات داستان» مردی که نم یت وانست صورتش را کنترل کند» و «مغازهی چندمنظوره»
ارائه شد.
جلسه ششم؛ چندرسانهای در قالب دروس الزامی و انتخابی «درخت بخشنده» که هدف کلی آن
آموزش تخیل است به دانش آموزان ارائه شد .در این جلسات از داستانهای «ستارهی دریایی» و
«قصهگو» ب هصورت مکمل استفاده شد.
جلسه هفتم؛ چندرسانهای در قالب درس اختیاری «خالق باش» که هدف کلی آنها آموزش
خالقیت است به دانش آموزان ارائه شد .همچنین داستان «درست مثل جادوگری» نیز ارائه گردید.
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جلسه هشتم؛ چندرسانهای در قالب درس اختیاری «اب راز وجود داشته باش» که هدف کلی آن
آموزش اب راز وجود است به دانش آموزان ارائه شد .در این جلسه ب همنظور نیل به هدف آموزشی
از داستان «روی ای وان» نیز بهره گرفته شد .در انتهای این جلسه از هر دو گروه پ سآزمون به عمل
آمد.
یافت هها
ميانگين و انح راف استاندارد پي شآزمون و پ سآزمون اب راز وجود در دو گروه در جدول  1ارائه
شده است.
جدول  .1میانگین و انح راف استاندارد پی شآزمون و پ سآزمون اب راز وجود

پیشآزمون
آزمایش

متغیر

شاخص آماري

ابراز وجود

میانگین
82/23
انحراف استاندارد 11/40

کنترل

71/16
10/37

پسآزمون
آزمایش

77/70
11/22

کنترل

70/83
12/98

یافتههای جدول  ،1نشان م یدهد که میانگین و انح راف استاندارد پی شآزمون و پ سآزمون گروه
آزمایش در اب راز وجود به ت رتیب ( 11/40 ،82/33و  )11/22 ،77/70و در گروه کنترل (،71/76
 10/37و  )12/98 ،70/83است .با در نظر گفتن این نکته که در پرسشنامه هر چه نمره آزمودنی
کمتر باشد حاکی از این است که اب راز وجود او بیشتر است ،نتیجه نشان داد که میانگین
پ سآزمون گروه آزمایش ،پیشرفت بیشتری نسبت به گروه کنترل داشته است .با توجه به اينكه
یکی از مفروضات استفاده از تحلیل کوواریانس شرط ب رابری واریان سها م یباشد ،ب رای بررسی
این مفروضه از آزمون ل وین استفاده شد (جدول  .)2نتایج سطح معناداری را بزرگتر از  0/05نشان
داد .لذا ،با  95درصد اطمینان م یت وان گفت شرط ب رابری واریان سها برق رار بوده و م یت وان از آزمون
کوواریانس ب رای مقایسه دو گروه استفاده کرد .الزم به ذکر است مفروضه نرمال بودن دادهها نيز با
استفاده از آزمون کلموگروف اسمي رنف محاسبه و اين مفروضه نيز تائید شد.
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جدول  .2محاسبات م ربوط به ب رابری واریان سها بر اساس آزمون ل وین

متغیرها
ابراز وجود

F

1/46

درجه آزادی اول
1

درجه آزادی دوم
58

سطح معناداری
0/336

جدول  .3نتایج تحلیل کوواریانس ب رای مقایسه گروههای آزمایش و کنترل

سطح معناداری
منبع تغییرات مجموع مجذورات درجه آزاد میانگین مجذورات
F
0/000
105/51
5730/42
1
5730/42
هم پراش
0/007
5/97
544/18
1
544/18
گروه
71/35
57
5476/06
خطا
60
232615
کل
نتایج جدول  ،3نشان م یدهد میانگین گروههای آزمایش و کنترل پس از حذف اثر پی شآزمون
ب هطور معناداری باهم تفاوت دارند .این نتیجه به این معناست که تفاوت مشاهدهشده بین میانگین
پ سآزمون گروههای آزمایش ( )77/70و کنترل ( )70/83در ارتباط با متغیر اب راز وجود معنادار
م یباشد .لذا ،استفاده از چندرسانهای فلسفه ب رای کودک در افزایش اب راز وجود دانشآموزان پایه
ششم دوره ابتدایی مؤثر بوده و بدین ت رتیب فرضیه پژوهشی تأیید م یگردد.
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بحث و نتيج هگيري
در پژوهش حاضر اث ربخشی چندرسانهای فلسفه ب رای کودک ( )P4Cبر اب راز وجود دانش آموزان
پایه ششم ابتدایی شهر ج وانرود بررسی شد .نتایج نشان داد استفاده از چندرسانهای فلسفه ب رای
کودک در افزایش اب راز وجود دانشآموزان پایه ششم دوره ابتدایی مؤثر بوده است .این یافتهها با
نتایج اکرمی ،قم رانی و آقالر ()1394؛ بدری گرگری و واحدی ()1394؛ طباطبائی و موسوی
()1390؛ مرعشی و همکاران ()1389؛ حاتمی ،ک ریمی و نوری ()1389؛ هوی و الوو ()2006؛ سانجا
و ویتب رید ( )2005همسو م یباشد .در تبیین نتایج فوق باید گفت؛ دانش آموزان در محی طهای
خانه و مدرسه یاد م یگی رند که منفعل باشند و در ازای این امر تش ویق دریافت م یکنند .در نتیجه
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در دانش آموزان این اعتقاد درونی م یشود که معلمان بچ ههای ساکت را دوست دارند ،روشهای
مرسوم آموزشی نیز ازجمله روش سخن رانی به این باور دامن زده است .م یت وان ادعا کرد که با
استفاده از روش آموزش به کمک چندرسانهای با این معضل مقابله کرد و ت وانایی اب راز وجود
را در دانش آموزان به وجود آورد .همچنین مطالعات نشان داده است که اضط راب و استرس از
جمله مؤلفههایی هستند که م یت واند اب راز وجود در اف راد را تهدید کند ،ب هطوریکه اف راد اب راز
وجود کمتری را از خود بروز دهند؛ بناب راین ب رای تق ویت اب راز وجود باید مداخالت و روشهایی
را به کار گرفت که منجر به تخلیه هیجانها و نیز کاهش اضط راب و استرس گردند .با توجه
به ویژگ یهایی که از روش آموزش با کمک چندرسانهای س راغ م یرود م یت وان اب راز داشت که
این روش را م یت وان ب رای افزایش می زان مشارکت و متعاقب آن بهبود روابط بین فردی و در نتیجه
افزایش همدلی ،ه مبستگی و اب راز وجود در کالس به کار برد (بابام رادی.)1392 ،
بهبود اب راز وجود و دیگر متغیرهای م رتبط همچون پرسشگری و تفکر انتقادی ب هسادگی اتفاق
نخ واهد افتاد و هی چگاه معلم ب هتنهایی نم یت واند به این اهداف دست یابد و باید همه اولیاء
مدرسه به این مهم توجه کنند و با استفاده از نتایج تحقیقات مهمی که در این زمینه انجامشده
است ،رشد این مهارتها را در دانش آموزان تسهیل کنند .تق ویت تفکر انتقادی ،تفکر خالق،
تفکر م راقبتی /مسئوالنه و تفکر جمعی از ابتدای دوران کودکی ،از اهداف اصلی ب رنامه فلسفه
ب رای کودکان است .متناظ را ً قضاوت خوب ،ابداعات خالقانه ،توجه مسئوالنه به محیط و اط رافیان
و نیز ت وانایی انجام فعالیت و تفکر جمعی ،ویژگ یهایی است که این ب رنامه در پی تق ویت آن در
کودکان است و چون بر آن است که دوران باالتر از کودکی ب رای آموزش این مهارتها دیر است،
این آموزش را از کودکی شروع م یکند .آموزش مهارتهای فکری اعم از استدالل ،داوری ،تمییز
ً
ظاهرآ مشابه و سر آخر ،ت ربیت شهروندانی معقول ،خودآگاه ،دقیق ،مسئ ولی تپذیر،
بین امور
اخالقی ،اجتماعی ،منتقد ،خود انتقادگر و محقق در ب رنامههای فلسفه ب رای کودک پیگیری
م یشود ،بر همگان روشن است نقطۀ آغازین آموزش و کسب مهارتهای اجتماعی ،مدرسه و
شوپرورش در این امور مهم توفیق چندانی نداشته؛ چ را که
کالس درس است که تاکنون آموز 
طبق اهداف الگوي سنتی ،کودکان موظفاند مطالب از پیش تعیی نشدهای را مطالعه و حفظ
کنند و امتحان بدهند و همین تأکید اف راطی سیاستگذاران نظام آموزشی بر حافظه پروري و
فقدان حرکتی بنیادین و مؤثر ب راي تغییر این وضعیت و حل مسائل موجود در نظام آموزشی
زمینهساز اینگ ونه مطالعه است (طباطبائی و موسوی.)1390 ،
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بر اساس نتایج این پژوهش پیشنهاد م یگردد؛ ط راحی و ت ولید چندرسانهای مناسب جهت آموزش
دروس ابتدایی در اول ویت کار متصدیان تعلیم و ت ربیت ق رار گیرد و امکانات سختافزاری و
نرمافزاری جهت استفاده از فناوریهای ن وین در کالسهای درسی ف راهم گردد .به دیگر پژوهشگ ران
نیز توصیه م یشود اث ربخشی آموزش فلسفه به کودکان در بستر فناوری را بر دیگر متغیرهای مهم
در تعلیم و ت ربیت را مورد بررسی ق رار دهند .همچنین پیشنهاد م یگردد پژوهشهای مشابهی
در دیگر مقاطع تحصیلی نیز انجام شود .مه مت رین محدودیتهای پژوهش حاضر محدود بودن
جامعه آماری به دانش آموزان پایه ششم مقطع ابتدایی بود ،همچنین استفاده صرف از پرسشنامه
و عدم استفاده از دیگر روشهای گردآوری دادهها مثل مشاهده و مصاحبه از دیگر محدودیتهای
این پژوهش م یباشد.
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بررسی ابعاد نظریه کنترل
در آموزش از راه دور
دکتر خدیجه علی آبادي
اسماعیل فیروزی

1
2

چکیده
مفهو م استقالل به تنهايي ب راي بررسي پيچيدگي هاي متغيرهاي تعاملي ف رايندهاي ارتباطي
جاري آموزش از راه دور كافي نيست .بايد از مفهوم استقالل ف راتر رفت و به مفهوم كنترل توجه
كرد .کنترل کلیدی ب رای آموزش از راه دور مؤثر ف راهم می کند .مدرسان و ط راحان بدون در نظر
گرفتن کنترل در دوره های همزمان و نا همزمان قادر به ارائه آموزشی مؤثر و کارا نخ واهند بود .در
مقاله حاضر به روش توصیفی و تحلیلی ،تعاریف کنترل ،مبانی روانشناختی کنترل در آموزش،
ان واع کنترل در آموزش از راه دور ،ابعاد کنترل در محیط یادگیری الکترونیکی ،مزایا و معایب انوع
کنترل مورد بحث و بررسی ق رار گرفته است .سپس ش رایط اثر بخشی ان واع کنترل بیان گردید.
واژگان کلیدی :نظ ریه کنترل ،کنترل یادگی رنده ،کنترل ب رنامه.

 .1دانشیار دانشکده روانشناسی و علوم ت ربیتی دانشگاه عالمه طباطبائی ته رانaliabadikh@gmail.com .
 .2دانشجوي دکتري تکن ولوژي آموزشی دانشگاه عالمه طباطبائی ته رانfirouzi136690@gmail.com .
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مقدمه
آموزش از راه دور نوعی روش آموزشی است که یادگیری در آن فردی ،مستقل و متکی به
یادگی رنده است ،گفتمان آموزشی رسانهها را سازمان آموزشی با استفاده از رسانهها هدایت
م یکند و ضمن توجه به تعامل بین یاددهنده و یادگی رندهگان تأکید به ارتباط غیر مجاورتی
بین اجزاء آموزشی آن م یباشد که با استفاده از فناوریهای مختلف (چاپ ،تلفن ،رادیو،
تلوزیون و رایانه) ب هعن وان پل ارتباطی صورت م یگیرد (فرج اللهی .)1391 ،آموزش از راه دور
عبارت است از سازماندهی ف رایند یاددهی -یادگیری و ارزیابی تحصیلی توسط یک مؤسسه با
درجه انعطاف باال ،ب رای فرصت دهی ب رابر به همگان ،از میان برداشتن م وانع دسترسی ،ب هویژه
فاصله جغ رافیایی اف راد جامعه به آموزش مورد نیاز و یادگیری مستقل در همه سطوح و اتخاذ
راهبردهای مناسب ب رای ب هکارگیری فناوریهای آموزشی ،سامانههای چندرسانهای و فناوری
اطالعات و ارتباطات (ج وادی بورا.)1390 ،
اساس آموزش از راه دور بر استقالل یادگی رنده است وار است .ف رایند یادگیری -یاددهی مستقل،
سیستم آموزشی است که در آن هر یک از یادگی رندگان مستقل هستند و به وسیله زمان
و مکان از معلمشان جدا م یش وند .بناب ران ارتباط میان آنها از ط ریق نوشتن و یا هر رسانه
دیگری انجام م یشود .ف رایند یاددهی -یادگیری مستقل از سه زیر سیستم تشکیل شده است:
یادگی رنده ،یاددهنده و روش ارتباطی (مارسپ و نارین.)2009 ، 1
در تکمیل نظ ریه استقالل در سال 1987رندي گ ريسون و ماي را بينتون 2با توجه خاص به فرآيند
ياددهي  -يادگيري در مسائل آموزشي م ربوط به آموزش از راه دور ،ب راي توضيح مفهوم كنترل
مدلي را ارائه دادند كه فرصتها و ت واناي يهاي اثرگذار بر روي فاصله مبادالت آموزشي را
هدف ق رار م يداد .اين دو نفر در باب استقالل آموزشي بحث كردند و اعالم كردند كه مفهوم
استقالل به تنهايي ب راي بررسي پيچيدگ يهاي متغيرهاي تعاملي ف رايندهاي ارتباطي جاري
آموزش از راه دور كافي نيست.به اعتقاد آنها بايد از مفهوم استقالل ف راتر رفت و به مفهوم
كنترل توجه كرد .در واقع این مفهوم كنترل است كه ،در آموزش از راه دور ،تمام جنب ههاي
تعامل را در بر م يگيرد .به ويژه تعامل بين معلم ،ف راگير و ديگر منابع مطرح در بافت آموزش
از راه دور (بینتون . )1992 ،
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شکل  : 1ابعاد کنترل از نظر گ ریسون و بینتون

در مدل گ ريسون و بينتون كنترل روند يادگيري ناشي از تركيب سه بعد اساسي است:
استقالل فراگير:

كه در واقع همان فرصت انتخاب اوست.
مهارت يا توانايي فراگير:

كه مجموعه ای از ت وانای یها ،مهارتها و انگيزههاي اوست.
پشتيباني:

كه شامل منابع انساني  ،مانند خان واده و غير انساني  ،مانند منابع مالي و سازمان آموزشي است.

آنها مق ولة استقالل را با چگ ونگي برق راري ت وازني پ ويا بين ابعاد ذكر شده م يسنجند و معتقدند
كه اين ت وازن سبب ايجاد ،توسعه و برق راري كنترل در ج ريان يادگيري م يشود .بناب راين ،از
ديدگاه آنها ،طرح مستقل بودن ف راگير در انتخاب اهداف يادگيري و فعالي تهاي آموزشي
و ارزشيابي ،اگر ف راگير ت وانايي و يا پشتيباني الزم را نداشته باشد ،ادعايي بيش نخ واهد بود.
بعدها بينتون به اين سه بعد ارزشي موضوع محيط يادگيري را هم افزود .کنترل :تعامل پ ویا
و پیچیده بین دانش آموز ،معلم و ب رنامه درسی در سطح کالن و بین ت وانایی ،استقالل و
شایستگی در سطح خرد م یباشد (گ ریسون .)1987،
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شکل  :2ابعاد کنترل از نظر بینتون

در خصوص نظ ریه کنترل س واالت زیر به ذهن خطور م یکند :
کنترل چیست؟ ان واع کنترل کدامند؟
اصول کنترل یادگی رنده چیست؟
ابعاد کنترل در محیط یادگیری الکترونیکی چیست؟
مزایای و معایب کنترل یادگی رنده چیست؟
مزایای و معایب کنترل ب رنامه چیست؟
اثر بخشی کنترل یادگی رنده در چه ش رایطی میسر است؟
در این مطالعه سعی شده به این پرسشها پاسخ داده شود به همین منظور ابتدا به بررسی مبانی
نظری کنترل پرداخته خ واهد شد.
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مبانی روانشناختی کنترل در آموزش
رفتارگ رایان معتقدند رفتار نهایی یادگی رنده تابع محرکهایی است که در ج ریان آموزش دریافت
م یکند .اگر رفتار یادگی رنده کام َ
ال تحت کنترل محرکهای آموزشی از قبل تعیین شده توسط
معلم باشد ،احتما َ
ال نتیجه مطلوب آموزشی تحقق م ییابد ،در غیر این صورت ممکن است
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هدف های آموزشی حاصل نش وند .بناب راین معلم ب رای اینکه حداکثر نتیجه را بدست آورد باید
کنترل کاملی بر محرکها و ش رایط یادگیری شاگردان داشته باشد .شکل عینی چنین رویکردی
را م یت وان در آموزش ب رنامهای مشاهده کرد .آموزش ب رنامهای که برگرفته از روانشناسی رفتارگ رای
اسکینری است ،محیطی را معرفی م یکند که یادگی رنده کام ً
ال تحت کنترل محرکها و تق ویت
کنندههای معلم و یا ب رنامه است (اسکینر .)1954 ، 1شناختگ رایان به کنترل در آموزش نگاه
انعطاف پذیری دارند .آنها اعتقاد دارند از آنجا که یادگی رندگان دارای دانش قبلی مختلفی هستند
و همچنین ظرفیت حافظه فعال آنها همانند نیست ،بناب راین نم یت وان کنترل یکسانی ب رای همه
یادگی رندگان تج ویز کرد .کنترل یادگیری باید مطابق دانش قبلی ،ظرفیت حافظه فعال و همچنین
ت وان پردازش اطالعات یادگی رندگان باشد .بدین ت رتیب پیش از اعمال هر نوع کنت رلی در محیط
یادگیری ،ط راح باید شناخت صحیح و کافی از اطالعات قبلی ،ظرفیت حافظه فعال و همچنین
ت وان پرداز اطالعات شاگردان داشته باشد (گ رابوسکی .)1994 ، 2سازنده گ رایان معتقدند یادگی رنده
نقش اصلی را در ساختن دانش خود دارد و در ج ریان یادگیری نقش کام ً
ال فعال و هوشیارانه دارد.
بناب راین باید بر ف رایند یادگیری خود کام ً
ال کنترل داشته باشد .اصطالح آموزش یادگی رنده محور
دقیقاً اشاره به کنترل یادگی رنده بر محیط یادگیری دارد (جاناسن .)1991 ، 3همانطور مشخص است
دیدگاه سازندهگ رایی در مقابل دیدگاه رفتارگ رایی ق رار دارد (جدول .)1
جدول شماره  : 1مقایسه رویکردهای مختلف روانشناسی درباره ان واع کنترل
رویکرد روانشناسی
نوع کنترل

رفتار گرایی

کنترل معلم  -برنامه

شناخت گرایی

کنترل انعطاف پذیر

ساختن گرایی
کنترل یادگیرنده

تعریف کنترل
تالش منظمی است در جهت رسیدن به اهداف استاندارد ،ط راحی سیستم بازخورد اطالعات،
مقایسه اجزای واقعی با استانداردهای از پیش تعیین شده و س رانجام تعیین انح رافات احتمالی
و سنجش ارزش آنها بر روند اج رایی که در برگی رنده حد بیشتر کارایی است .کنترل یکی از
وظایف اصلی مدی ریت است.
1. Skinner
2. Grabowski
3. Jonassen
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انواع کنترل

کنترل ب رنامه یا مولف :برخی یا همه گزینههای کنترل بر عهده ب رنامه یا م ولف م یباشد.
کنترل یادگی رنده :برخی یا همه گزینههای کنترل مانند :اندازه محت وا ،نظم و ت رتیب اجزای
تشکیل دهنده محت وا (ت والی اجزاء) ،نظم کلی محت وا ،بافت یادگیری شیوه ارائه اطالعات،
دسترسی به پشتیبانی و آهنگ و سرعت یادگیری تحت کنترل یادگی رنده م یباشد.
1
یکی از اصول سازماندهی آموزش کنترل یادگی رنده م یباشد .مطابق با گفته م ریل مفهوم
کنترل یادگی رنده به می زان آزادی یادگی رنده در:
محت وای ارائه شده و یادگرفته شده (کنترل محت وا)
می زان یا نسبتی که او یاد خ واهد گرفت (کنترل سرعت)
نوع راهبرد آموزشی خاصی که یادگی رنده انتخاب کرده و هدایت آن در مسیری که کاربرد
دارد (کنترل ارائه یا نمایش دادن)
راهبرد شناختی خاص که یادگی رنده وقتی در تعامل با آموزش است به کار م یگیرد (کنترل
آگاه یشناختی) (نوروزی و رضوی )1390 ،
انواع کنترل یادگی رنده
توالی محتوا  :2یادگی رنده خودش م یت واند نظم دروس و صفحات نمایش هر درس را کنترل
کند .بسیاری از دورههای الکترونیکی کنترل بر محت وا را از ط ریق دسترسی به فهرست عناوین
میسر م یسازند و در آن یادگی رندگان ت والی دروس را آنگ ونه که خود م یخ واهند انتخاب
کنند .لینکهای تعبیه شده در در دروس م یت واند یادگی رندگان را به صفحات اضافی در دوره
یا به وب سایتهای اطالعاتی م رتبط هدایت کند.
سرعت یادگیری :3یادگی رندگان م یت وانند به زمان صرف شده در هر صفحه درس کنترل داشته
باشند .اشکال زیاد کنترل سرعت یادگیری به یادگی رندگان اجازه م یدهد از ط ریق ن وارهای
لغزنده محت وا را با سرعت مورد نظر مطالعه کنند یا از دکم ههای نمایش ،روبه جلو و رو به عقب
ب رای کنترل سرعت یادگیری استفاده کنند.
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دسترسی به پشتیبانی یادگیری :1یادگی رندگان م یت وانند عناصر آموزشی دروس از قبیل مثالها
یا تم رینات عملی را کنترل کنند .در درس ارائه شده چنان چه یادگی رندگان از دکم ههای هدایتگر،
لینکها یا تبها استفاده کنند ،به اهداف دوره ،تعاریف ،منابع اضافی ،م ربیان ،مثالها ،سیست مهای
پشتیبان یا کمکی یا تم رینات عملی هدایت م یش وند .در مقابل یادگی رندگان در دروس با کنترل
ب رنامه یا کلیک بر دکمه «ادامه» به تمامی بخشهای آموزش دسترستی پیدا م یکنند (کالرک و
مایر به نقل از حاتمی و تق یپور .)1393 ،
اصول کنترل یادگی رنده
به یادگی رندگان با تج ربه اجازه کنترل دهید .کنترل یادگی رنده موفقیت آمیز خ واهد بود چنان چه
یادگی رندگان دانش قبلی درباره محت وا و مهارتهای مطرح در آموزش داشته باشند و موضوعات
درسی دارای مباحث پیشرفته باشد یا دوره خیلی پیشرفته در ب رنامه درسی گنجانده شود.
یادگی رندگان مهارتهای ف راشناختی خ وبی داشته باشند .دوره پیچیدگی چندانی نداشته باشد.
وقایع آموزشی مهم را جزو انتخاب های هدایتگر پیش فرض ق رار دهید .انتخاب هدایتگر
پیش فرض (معموال دکمه ادامه) را به سمت عناصر آموزشی مهم نظیر تم رینات عملی هدایت
کنید یا به یادگی رنده اجازه دهید در صورت دلخ واه از تم رینات عملی بگذرد.
کنترل انطباقی را مورد توجه و عمل ق رار دهید .آموزش را به صورت کامال پ ویا متناسب با نیازهای
در حال تغییر یادگی رندگان در طول یادگیری بسازید .در کنترل انطباقی (آموزش شخص یسازی
شده) ب رنامه به صورت کامال پ ویا پیچیدگی درس را تعدیل کرده و بر اساس ارزشیابی ب رنامه از
پاسخهای یادگی رنده پشتیبانی الزم را به عمل م یآورد.
به یادگی رندگان اجازه کنترل سرعت یادگیری دهید .بسیاری از ب رنامههای یادگیری الکترونیکی به
یادگی رندگان اجازه م یدهند با کلیک بر دکمه «رو به جلو» با سرعت یادگیری خود ادامه دهند.
نمایشهای متحرک و ویدئ ویی معموالً ن وارهای لغزنده کنترل پیشرفت یادگیری و انتخابهای
«خروج» و «بازنمایش» دارند.
پشتیبانی هدایتگر در محی طهای چند رسانهای ارائه کنید .از عناوین و عبارات مقدماتی استفاده
کنید .در دروس از لینکهای محدودی ب رای یادگی رندگان مبتدی استفاده کنید .از نقشههای
سایت و دوره استفاده کنید (سلسله م راتبی ،الفبایی و شبکهای) (پ وتله و رویت .) 2003 ،2
1. Access to Learning Support
2. Potelle and Router
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تکنی کهای هدای تگر معمول کاربردی در یادگیری الکترونیکی غیر همزمان

فهرست عناوین دوره یا درس در کادر سمت چپ ،پنجره گزینش عمودی یا بخش نوارها:

به یادگی رندگان اجازه م یدهد تا دروس یا موضوعات خاص در یک درس یا دوره را انتخاب
کند.

لینکهای تعبیه شده در کادر تدریس :به یادگی رندگان اجازه م یدهد تا به محت وای سایر
سایتها و سایر بخشهای دوره دسترسی یابند.
منوهای فرعی با قرار گرفتن اشارهگر ماوس روی یک مطلب :اطالعات اضافی را بدون
مجبور ساختن یادگی رنده به ترک صفحه مهیا م یسازد.
دکم ههای رو به جلو ،رو به عقب ،توقف ،باز نمایش یا دکمه خروج :اجازه کنترل سرعت
یادگیری در میان صفحات درس و عناصر رسانهای از قبیل ویدئوی تلفیق شده در یک درس
را به یادگی رنده م یدهد.
تورهای هدایت شده :3مرور منابع قابل دسترس دوره از صفحه فهرست عناوین اصلی.
اشیاء فعال :گ رافی کها در صفحه نمایش به عن وان لینکهای هدایت کننده به اطالعات یا
مکانهای م رتبط به شی عمل م یکنند (کالرک و مایر به نقل از حاتمی و تق یپور .)1393 ،
ابعاد کنترل در محیط یادگیری الکترونیکی
اندازه محت وا
اجزاء تشکیل دهنده محت وا
نظم و ت رتیب اجزای تشکیل دهنده محت وا (ت والی اجزاء محت وا)
نظم کلی محت وا
بافت یادگیری
شیوه ارائه اطالعات (محت وا)
دسترسی به پشتیبانی
آهنگ و سرعت یادگیری
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مزایای کنترل یادگی رنده
کارکرد محی طهای یادگیری الکترونیکی به سبک کنترل یادگی رنده شبیه عملکرد ذهن است:
یکی از مه مت رین مزیتهای ف را متن قابلیت آن در برق راری پی وند بین موضوعاتی است که بیشتر
متخصصان رشتههای مختلف چنین پی وندهای را ب رای حل مساله در موضوعات مختلف ایجاد
م یکنند .یادگی رندگان با ایجاد چنین پی وندهایی تج رب های مانند تج ربیات متخصصان رشتههای
مختلف خ واهند داشت .برق راری پی وند بین اطالعات در محی طهای ف را رسانهایی موجب م یشود
که یادگی رندگان تداع یهایی بین موضوعات در ذهن خود ایجاد کنند ،در نتیجه بهتر بت وانند
مطالب را به خاطر بیاورند .یادگی رندگانی که در محیطی با کنترل یادگی رنده باال مطالعه م یکنند
امکان برق راری پی وندهای زیادی بین مطالب را دارند .بناب راین مطالب را بهتر با یکدیگر تداعی
م یکنند.
افزایش عالقه و انگیزش یادگی رنده :درگیر ساختن یادگی رندگان در تصمی مگیری های م ربوط به
ف رایند یادگیری خود ،عالقه یادگی رندگان را به محت وا و آموختن افزایش م یدهد و انگیزه یادگیری
را باال م یبرد.
تالش یادگی رنده ب رای پردازش فعال و سازنده گ رایانه اطالعات :از آنجا که محیط یادگیری به
شکل کنترل یادگی رنده ،یادگی رندگان را ملزم م یکند تا به طور مستمر اطالعات موجود را به منظور
تحقق هدفهای یادگیری ارزشیابی کنند و بین واحدهای اطالعاتی مختلف دست به انتخاب
بزنند ،باعث پردازش عمی قتر اطالعات در یادگی رندگان م یشود.
اکتساب مهارتهای خود تنظیمی :محیط کنترل یادگی رنده تنها موجب کسب و ساختن دانش
نم یشود  ،بلکه به شاگردان ت وانایی خود نظ مدهی ف رایندهای یادگیری را م یدهد.
سازگاری با ترجیحات و نیازهای شناختی :آموزش در محی طهای ف رارسانهایی که از کنترل
یادگی رنده باالیی برخوردار است ،مطابق ترجیحات و نیازهای شخصی یادگی رندگان خ واهد بود
(جاناسن و گ رابینگر.)1990 ،
معایب کنترل یادگی رنده
سردرگمی :1مشکل سردرگمی هنگامی ایجاد م یشود که کارب ران ندانند به درستی کجا ق رار
دارند ،قصد دارند کجا بروند و چگ ونه باید به آنجا برسند .ان واع سردرگمی راهبری ،انح راف از
صفحه اصلی و پردازش سطحی اطالعات م یباشد.
1. Disorientation
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حواس پرتی :1یادگی رندگانی که محی طهای ف را رسانهای را جستجو م یکنند اغلب اطالعات
مطلوب خود را پیگیری م یکنند و این موجب تغییر محیطی م یشود که در حال یادگیری در
آن هستند .و به عبارت بهتر یادگی رندگان ممکن است هدفهای جستجوی زودگذری را برگزینند
که رفتار جستجوی آنها را هدایت کند ،در نتیجه از مطالب درسی غافل ش وند.
بار شناختی :2بار شناختی به عن وان می زان تالش ذهنی و شناختی حافظه فعال فرد هنگام
م واجهه با محت وا قلمداد شده است .تصمی مگیری درباره دسترسی به نوع محت وا ب رای مطالعه و
تنظیم سرعت مطالعه بار شناختی زایدی بر کاربر تمحیل م یکند .از آنجا که در محیط کنترل
یادگی رنده اتخاذ چنین تصمی مهایی بر عهده یادگی رنده است .وی باید بار شناختی زیادی را بر
عهده بگیرد.
افزایش مدت آموزش و وقت گیر بودن :یکی از مه مت رین هدفهای دورههای الکترونیکی
کاهش مدت زمان فاصله اف راد از مشاغل است .بناب راین دورههای الکترونیکی تالش م یکنند تا
یادگی رندگان در مدت زمان اندک بیشت رین بازدهی را داشته باشند .اما آموزش در محی طهایی که
به شکل کنترل یادگی رنده ط راحی م یش وند در مقایسه با محی طهای کنترل ب رنامه وقت گی رتر
هستند؛ بناب راین اگر زمان اول ویت خاصی دارد باید دوره را به شکل کنترل ب رنامه ط راحی کرد
(دایاس.)1999 ،3
مزایای کنترل ب رنامه

انسجام و سازماندهی مناسب محتوا :بسیاری از یادگی رندگان شناخت مطل وبی از دانش خود
ندارند ،بناب راین قادر نیستند تصمیمات صحیحی اتخاذ کنند .ط راحی و ارائه محت وا به شکل
کنترل ب رنامه انسجام و سازماندهی مطل وبی به محت وا م یدهد .در نتیجه یادگی رندگان محت وایی
یکدست و سازمان یافته دارند.
یکپارچگی ذهنی یادگی رنده :انسجام و سازماندهی مناسب محت وا موجب یکپارچگی ذهنی
یادگی رنده م یشود .یادگی رنده برداشت منسجمی از درس خ واهد داشت و ذهن وی دچار انح رافات
و ح واسپ رت یهای احتمالی نم یشود.
کاهش مدت زمان آموزش :یادگی رندگانی که در محیط کنترل یادگی رنده به سر م یب رند ب رای
مطالعه درسها باید گزینههای مختلفی را بررسی کنند و دست به انتخاب بزند .چنین کاری بر
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مدت زمان یادگیری وی م یافزاید .اما در مقابل در محیط کنترل ب رنامه یادگی رنده ملزم به پیگیری
یک سری درسها و صفحات خاص است .در نتیجه زمان زیادی صرف بررسی گزینههای انتخابی
و تصمیم گیری نم یکند .در نهایت اینکه کنترل ب رنامه از مدت زمان یادگیری م یکاهد و دوره
کارآمدتری را عرضه م یکند (کالرک. )2006 ،1
شرایط اثر بخشی کنترل یادگی رنده

داشتن دانش و مهارتهای پیشین قوی :یادگی رندگانی که سطح دانش قبلی پایینی دارند در
مقایسه با یادگی رندگانی که پی شنیازهای یادگیری مطل وبی دارند ،مشکالت بیشتری در محی طهای
کنترل یادگی رندگان دارند .عالوه بر این یادگی رندگانی که از دانش قبلی مطل وبی برخوردارند،
شناخت بهتری درباره آنچه م یدانند و آنچه نم یدانند ،دارند .به بیان دیگر سطح یابی بهتری دارند
و در نتیجه پیشرفت تحصیلی بهتری هم دارند.
انگیزش یادگیری مطلوب :محی طهای کنترل یادگی رنده به اف رادی نیاز دارند که بت وانند همزمان
که فعالی تهای زیادی انجام م یدهند ،انگیزش یادگیری خود را نیز حفظ کنند.
مهارتهای فراشناختی باال :یادگی رنده در محیط کنترل یادگی رنده ،خودش ب رنامه ریزی م یکند،
تصمیم م یگیرد ،اج را م یکند و در نهایت ارزشیابی م ینماید .چنین م واردی که مهارتهای
ف راشناختی اطالق م یش وند ،الزمه شرکت در محیط کنترل یادگی رنده است.
ارائه درس در سطح پیشرفته :پیش فرض ارائه درسهای پیشرفته آن است که یادگی رنده
درسهای پیش نیاز را گذرانده است .بناب راین شناخت کافی از درسهای قبلی دارد و بهتر م یت واند
مطالب درسی را تحلیل کند .در این ش رایط فرد در محیط کنترل یادگی رنده موفقتر خ واهد بود.
پیچیدگی اندک درس :عالوه بر اینکه درس باید در سطح پیشرفته بوده و پیچیدگی اندکی
داشته باشد ،درسهای پیچیده به تمرکز کامل ح واس نیاز دارند و تق ریب اً بیشتر ظرفیت حافظه
فعال فرد را اشغال م یکنند .بناب راین محیط که کنترل یادگی رنده است کوچکت رین ب یتوجهی و
انح راف توجه یادگی رنده ،موجب عدم یادگیری مطالب م یشود .پس بهتر است درسهای محیط
کنترل یادگی رنده پیچیدگی اندکی داشته باشند.
هدف ارائه اطالعات باشد نه تسلط بر مهارت :مهارت آموزی مستلزم توجه ،تم رین و درگیری
ذهنی زیادی است در مقابل یادگیری اطالعات نظری نیاز کمتری به تم رین و درگیری ذهنی
یادگی رنده دارد.
1. Clark
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ارائه گزینههای راهبری اصولی :ارائه پی وندهای غیرمنطقی ،نامنظم و پ راکنده بین عناوین و
مطالب یک دوره الکترونیکی موجب انح راف و سردرگمی همه یادگی رندگان م یشود .به طور
خاص اگر دوره ما به شکل کنترل یادگی رنده است ،م رتب کردن منطقی و سازمان یافته چنین
پی وندها و گزینههای الزامی است (زنگنه .)1391 ،
بحث و نتیج هگیری
کنترل یادگی رنده و ب رنامه ،ان واع اف راطی اعمال کنترل در محی طهای یادگیری الکترونیکی هستند
و همانطور که بیان شد اج رای آنها مستلزم رعایت ش رایط و معیارهای زیادی است که عموماً
اغلب یادگی رندگان چنین ش رایطی را ندارند .در حقیقت در دنیای واقعی نیز واگذاری کامل کنترل
به یادگی رنده و یا حذف کامل کنترل عموماً امکان پذیر نیست .ط راحان آموزشی و مدرسان
دورههای آموزش از راه دور باید اعتدال را رعایت نمایند و بر اساس ش رایط خاص یادگی رندگان و
نوع محت وا ،نوع کنترل را تشخیص دهند .به نحوی از ترکیب هر دو نوع کنترل بهرهبرداری نمایند
تا از مزایای هر دو نوع کنترل مستفید ش وند .که در میان هنر ط راحی آموزشی کام ً
ال در کیفیت
بخشی به آموزش از راه دور نمایان م یگردد.
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تأثیر نرم افزارهای چند رسانهای
در افزایش انگیزۀ یادگیری زبان انگلیسی در دانش آموزان:
مطالعۀ موردی دانش آموز کالس دهم
شهره مختاری

1

چکیده
از آنجا که انگیزه یکی از مهمت رین ع وامل پیشرفت اف راد در حیطۀ کار و تحصیل است و
مستقیم اً بر تالش اف راد ب رای رسیدن به هدفهایشان تاثیر م یگذارد ،در تحقیق حاضر برآن
شدیم که انگیزه یکی از دانش آموزان کالس دهم رشته علوم انسانی را در یادگیری زبان
انگلیسی افزایش دهیم .در تحقیق حاضر ابتدا ش واهدی مبنی بر نداشتن انگیزه ب رای یادگیری
درس زبان انگلیسی جمعآوری شد ،با دبی ران درسهای دیگر این دانش آموز صحبت شد ،و
از مشاور مدرسه خ واسته شد تا پیشینهای از کارهای صورت گرفته ب رای این دانش آموز را ارائه
نماید .همچنین آزمون انگیزۀ پیشرفت تحصیلی از دانش آموز گرفته شد .سپس از نرم افزارهای
چندرسانهای به مدت  32ساعت در طول  8هفته ب رای آموزش او استفاده شد .سپس آزمون انگیزۀ
تحصیلی دوباره از دانش آموز گرفته شد و نم رات او بررسی شد .نتایج به دست آمده از این
تحقیق نشان داد که استفاده از نرم افزارهای چندرسانهای باعث م یشود تا به واسطۀ افزایش انگیزۀ
دانش آموز ،سطح نمرۀ او افزایش یابد.
کلیدواژهها :آموزش زبان انگلیسی ،انگیزه ،دانش آموز ،نرم افزار چندرسانهای.

 .1دانشجوی دکتری آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان دانشگاه عالمه طباطبائی
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مقدمه
انگیزش درونی و بیرونی ،عامل اصلی موفقیت دانش آموزان در تمام م راحل آموزش است ،و
معلمان م یت وانند نقش مهمی در افزایش این انگیزه در دانش آموزان خود داشته باشند .انگیزه
حالتی درونی است که فرد را به فعالیت وا م یدارد باعث م یشود اف راد به کارهایشان ادامه دهند
(کاگورا  .)2010 ،انگیزه پدیدهای است که ادراک دانشآموزان از خود و محیط اط رافشان یکی
از منابع مهم در انگیزه اف راد است و باعث م یشود که دانش آموزان بر فعالی تهای آموزشی
که به آنها ارائه شده است تمرکز کنند و آنها را وادار به اتمام این فعالی تها م یکند .انگیزه
عامل مهمی در اث ربخشی ف رایندهای یادگیری و تدریس است زی را این امر نه تنها عامل مهمی
در دستاوردهای دانش آموزان است بلکه همچنین انرژی را از انرژی آنها را در انجام فعالی تها
تضمین م یکند .همچنین تاثیر قابل توجهی بر ت وانای یهای حل مسئله دانش آموزان در هنگام
م واجهه با یک مسئله است (ک وتو و سوزبیلیر  .)2011 ،یادگیری زبان انگلیسی به عن وان زبان
بی نالمللی که بیشت رین گ ویشور را در جهان دارد و زبان بیشتر فیل مها ،کتابها ،و مقاالت
جهان است ،تاثیر زیادی بر پیشرفت دانش و مهارت اف راد در س راسر جهان است و دانش آموزان
ای رانی نیز ب رای دور نماندن از علوم و پیشرفت های روز جهانی باید به این زبان مسلط ش وند که
این امر ،اهمیت درس زبان انگلیسی و جایگاه دبی ران زبان انگلیسی را نشان م یدهد .از آنجا که
ممکن است دانش آموزان از کاربردهای ف راوان ف راگیری زبان انگلیسی ناآگاه باشند و به همین
دلیل ،انگیزهای ب رای یادگیری این زبان نداشته باشند ،به جاست تا معلمان تالش کنند تا انگیزه
دانش آموزان را ب رای یادگیری این زبان افزایش دهند .به علت اهمیت ف راوان انگیزه در یادگیری
دانش آموزان به طور عام و یادگیری زبان دوم و خارجی به طور خاص ،پژوهشگ ران زیادی به
تحقیق در این باره پرداختهاند که در ادامه به برخی از آنها اشاره م یکنیم.

98

پیشینۀ پژوهش
تحقیقات مختلفی در داخل و خارج از کشور در رابطه با ارتباط ع وامل مختلف فردي،
اجتماعی ،آموزشگاهی و خان وادگی با انگیزه تحصیلی انجام شدهاند که اینک به یافتههاي
ضزاده ( )1385نشان داد كه
برخی از آنها اشاره خ واهد شد .نتایج مطالعات زارعی و عو 
چندرسانهايهاي آموزشي م يت وانند با به كارگيري عناصـر گ وناگ وني از قبيل :متن ،صوت،
تص ويرهاي گ رافيكي ،انيميشن و ويدئو ضـمن ايجـاد نـوعي محـيط چند حسي ب راي
ف راگي ران ،سبكهاي گ وناگون يادگيري را نيز تحت پوشش ق رار دهند .همچنين اين نوع رسانه
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با داشتن امكانات تعاملي م يت واند انگيزة ف راگي ران را نيز افـ زايش دهـد .پژوهش عابدیني
( )1386نشان دهنده نقش واسطهاي ابعاد شناختي ،عاطفي و رفتاري درگیري تحصیلي در
رابطه بین اهداف اجتنابي -عملکردي و پیشرفت تحصیلي و عدم نقش واسطهاي درگیري
تحصیلي رفتاري  -اجتماعي در این ارتباط بود ،به طوري که رابطه مثبت و معناداري بین
ارزش تکلیف و پیشرفت تحصیلي ،رابطهي منفي و معناداري بین اهداف اجتنابي -عملکردي
و پایداري در تکلیف و رابطه منفي و معناداري بین راهبردهاي پردازش سطحي و پیشرفت
تحصیلي وجود داشت .حجازي و همکاران ( )1387نیز در تحقیقي با عن وان الگوي پی شبیني
پیشرفت تحصیلي ریاضي :نقش اهداف پیشرفت و ابعاد درگیري تحصیلي ،نقش واسطهاي
ابعاد درگیري تحصیلي در رابطه میان اهداف پیشرفت و پیشرفت ریاضي را تأیید کردند.
رستگار و همکاران ( )1388در پژوهشي با عن وان باورهاي هوشي و پیشرفت تحصیلي :نقش
اهداف پیشرفت و درگیري به این نتیجه رسی دند که رابطه باورهاي هوشي و پیشرفت تحصیلي
تحت تأثیر اهداف پیشرفت و ابعاد درگیري تحصیلي ق رار دارد ،به طوري که باور هوشي ذاتي
از ط ریق اهداف رویکرد  -عملکرد ،اهداف اجتناب  -عملکرد و ارزش تکلیف بر پیشرفت
تحصیلي به طور غیرمستقیم اثر م يگذارد .سلیمی ( )1387نيز در تحقيقي تحت عن وان نقش
رسانههـا و وسـايل آموزشـي در ف راينـد ياددهي ـ يادگيري به اين نتـايج دسـت يافـت كـه
اسـتفاده از رسـانههـا و ابزارهـاي آموزشـي متنـوع در موضوعات ومادههاي گ وناگون مزايايي
دارد ،از جمله شكلدهي تج رب ههاي يادگيري دسـته اول يا نزديك به آن ،ايجاد انگيزه و شوق
يادگيري و كمك به تداوم آن ،صرفهجـ ويي در زمـان آموزش و برق راري آسانتر ارتباط و
تفهيم بهتر ،شكلگيري يادگيري سـ ريعتـر ،عميـ قتـر و پايدارت ر.
در ادامه به برخی از تحقیقاتی که در خارج از کشور به بررسی انگیزۀ دانش آموزان پرداختهاند
اشاره م یشود:
ریچارد و ادوارد ( )2000شرح مفصلی از انگیزه ذاتی و بیرونی را نشان دادهاند .به گفته آنها،
اصل یت رین تمایز بین انگیزش درونی و بیرونی در این است که اشاره به انجام کاری دارد،
زی را ذاتا جالب یا لذت بخش است و انگیزه بیرونی ،که اشاره به انجام کاری دارد ،به این
دلیل که منجر به نتیجه جداگانه م یشود .این بدان معنی است که انگیزه ذاتی چیزی است
که با یادگی رندگان م رتبط است .انگیزه بیرونی بیشتر با یک هدف یا دستاورد م رتبط است.
کیورک و همکاران ( )2001در نم ونهاي از دانش آموزان دبيرستاني رابطه متغيرهاي اشتغال،
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جنسيت ،قوميت ،سابقه خان وادگي و موفقيت تحصيلي قبلي را با پيشرفت تحصيلي
بررسي کردند .مارچانت و همکاران ( )2001در پژوهش با  ۲۳۰دانش آموز تالش کردند رابطه
متغيرهاي خان وادگي و مدرسه را با پيشرفت تحصيلي آنان مطالعه کنند .پژوهشگ ران نتيجه
گرفتند که پيشرفت تحصيلي دانش آموزان بايد در ارتباط با والدين ،معلمان و همساالن
بررسي شود .گومارا و آرسينو ( )2002در پژوهشی ،نقش ت وانای یهای شناختي و هيجان را در
عملکرد و پيشرفت تحصيلي بررسي کردند .پژوهشگ ران نتيجه م يگي رند که به ويژه دو متغير
تنظيم هيجاني و عاطفه تحصيلي در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان و يا نم رات پايان دوره
تحصيلي تاثير معنادار و منحصر به فردي دارد و ف راتر از ت واناي يهاي شناختي دانش آموزان
است .ط راحي و ارائه مدلهاي ساختاري ب راي پيشرفت تحصيلي هم چنان تداوم يافته است.
ویلیامز ( )2003در پژوهش خود نشان داد که معموالً در مدارسي که دانش آموزان از سطح
باالیي از درگیري مدرسهاي برخوردارند ،انتظارات باالیي از موفقیت (کاهش افت تحصیلي)
جو انضباطي قوي و روابط خوب میان معلم و دانش آموز وجود دارد .پارکر و همکاران
( )2004رابطه بين هوش هيجاني و پيشرفت تحصيلي را بررسي کردند .آنها معتقدند که هوش
هيجاني رابطه نيرومند و معنادار با پيشرفت تحصيلي دارد .پت رايدز و همکاران ( )2004رابطه
هوش هيجاني خصيصهاي را بر پيشرفت تحصيلي بررسي کردند .آنها نتيجه گرفتند که
هوش هيجاني رابطه بين ت واناي يهاي شناختي و پيشرفت تحصيلي را تعديل م يکند .رحمان
( )2005ثابت کرد که انگیزه ابزار انگیزشی اصلی ب رای دانشج ویان دوره کارشناسی است تا
زبان انگلیسی را به عن وان زبان خارجی در بنگالدش یاد بگی رند .انگیزههای آنها بستگی به
وضعیت ،میل و نگرش دارد .یادگی رنده با انگیزه یکپارچه بهتر عمل م یکند و تمایل قوی
ب رای آن دارد .دورنیه و آشیودا ( )2013در مورد انگیزه در یک روش بسیار توصیفی بحث
کردهاند .آنها انگیزه را با دو جمله شرح دادند :جهت و بزرگی .آنها انگیزه را به طور خاص
با برخی نکات تع ریف کردند .این نکات عبارتند از :انتخاب یک اقدام خاص ،پشتکار با آن
و تالش بر روی آن .انگیزه جزئیات به یادگی رنده کمک م یکند که اقدام خاصی را انتخاب
کند.
بر اساس آنچه مطرح شد ،س وال تحقیق حاضر عبارت است از اینکه :استفاده از م واد آموزشی
الکترونیکی چه تأثیری بر انگیزۀ پیشرفت تحصیلی دانش آموز پایۀ دهم علوم انسانی در
درس زبان انگلیسی دارد؟
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بیان مسئله
در همان روزهای اول ورود به کالس انگلیسی پایه دهم ادبیات متوجه شدم که یکی از دانش آموزان
توجهی به درس زبان انگلیسی ندارد .انگیزهای ب رای یادگیری این درس در او مشاهده نم یشود.
ب یانگیزگی این دانش آموز در ف راگیری زبان انگلیسی توجه من را به خود جلب کرده است .هرگاه
معلم به او ب یتوجه باشد ،او نیز کتاب خود را درون کیفش گذاشته و به فعالی تهای دیگر م یپردازند.
این دانش آموز هیچ وقت به درس توجه نم یکند و در خانه نیز درس نم یخ واند اما عملکردهای
پی رام ونی او نشان دهندهی هوش ف راوان او است .او سر و صدا نم یکند و نظم کالس را بر هم
یزند و تنها خودش را به روشهای گ وناگون سرگرم م یکند .همیشه ف رایند یادگیری را ناتمام
نم 
م یگذارد و منتظر اتمام ف رایند یادگیری و تثبیت و نتیج هگیری آموزش معلم نم یشود .هیچ وقت
تکالیفش را انجام نم یدهد و کتاب کارش را به مدرسه نم یآورد .با وجود اینکه از مشکالت خود
در یادگیری زبان انگلیسی آگاه است اما تالشی ب رای رفع این مشکل نم یکند .حتی هنگامی که از
او خ واسته م یشود تا کتابش را باز کند یا به این امر ب یتوجه است و یا باوجود باز کردن کتاب ،به
آن نگاه نم یکند .هیچ دوستی در مدرسه ندارد و به پیامهای همکالس یهایش ب رای دوستی ،پاسخ
منفی م یدهد .گ ویا همیشه در رویا است و ذهنش در کالس درس نیست .بناب راین تصمیم گ رفتم تا
این وضعیت را تغییر داده و زمینهای ایجاد نمایم تا این دانش آموز توجه بیشتری به درس داشته باشد.
ب رای اطمینان از صحت آنچه در کالس مشاهده شده بود به جمعآوری ش واهد پرداخته شد و ش واهد
کمی و کیفی جمعآوری شد .ب رای نیل به این هدف ،م وارد زیر انجام شد :گفتگ ویی صمیمانه با
دانش آموز ،صحبت با اولیای دانش آموز ،مشاهدهی نم رات او در دفتر کالسی درس زبان انگلیسی،
صحبت با دبی ران برخی از درسهای دیگر همچون ریاضی ،ورزش ،معارف اسالمی ،مشاهده نم رات
دانش آموز در دفتر کالسی درسهای دیگر ،صحبت با مشاور مدرسه ،مشاهده عملکرد دانش آموز
در خالل امتحان پایان ترم زبان انگلیسی ،مشاهده عملکرد دانش آموز حین برگزاری امتحان معارف
اسالمی که در ادامه به هر یک از این م وارد پرداخته م یشود.
گفتگو با دانش آموز
سعی شد با دانش آموز رابطه صمیمانه برق رار شود و از او س وال شد که چقدر به زبان انگلیسی عالقه
دارد .او به خ واندن زبان انگلیسی و حتی درسهای دیگر اظهار ب یعالقگی نمود و اذعان داشت که
دوست ندارد درس بخ واند و درس خ واندن فایدهای ب رای او ندارد .درسها جذاب و جالب نیستند و
حوصله خ واندن آنها را ندارد زی را ب رایش مفید نیستند.
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صحبت با اولیای دانش آموز
با همکاری مشاور و مدیر مدرسه ،جلس های با حضور اولیای دانش آموز برگزار شد و در زمینه
مشکالت فرزند آنها در یادگیری درس صحب تهای الزم صورت گرفت ،دربارهی رفتار و عملکرد
او خارج از مدرسه از آنها س وال شد و اطالعات الزم درباره وضعیت دانش آموز خارج از مدرسه
بدست آمد .والدین اظهار نمودند که دانش آموز در محیط خانه نیز رفتاری مشابه با مدرسه دارد.
به این صورت که با دیگ ران زیاد صحبت نم یکند و وقتی از او خ واسته م یشود که به انجام
تکالیفش بپردازد ،م یگ وید که تکلیف نداریم و یا اینکه کتاب را باز م یکند اما توجهی به آن
نشان نم یدهد.
مشاهده نمرات دانش آموز در دفتر کالسی درس زبان انگلیسی
با هماهنگی با دبیر محترم ،دفتر نم رات دانش آموز بررسی شد .مشخص شد که در همه
پرسشهای کالسی بسیار ضعیف عمل کرده است .نم رات کالسی این دانش آموز در جدول
زیر نشان داده شده است .نم رات از ابتدای سال تا سومین ماه سال تحصیلی هی چگ ونه پیشرفتی
را نشان نم یدهند.
جدول  .1نم رات کالسی دانش آموز در درس زبان انگلیسی
پرسش کالسی شفاهی

امال

امتحانات کتبی

9

8

7

7

8
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7.5

8.5
6

صحبت با دبیران
با چند نفر از دبی ران دانش آموز درباره وضعیت تحصیلی او صحبت شد .دبیر زبان انگلیسی
از ش رایط این دانشآموز اصال راضی نبود ایشان فرمودند که در اوایل سال این دانش آموز حتی
کتاب هم به مدرسه نم یآورد .بعد از مدتی تالش دبیر دانش آموز کتاب درسی را آورده بود
و در جلسات بعدی از او خ واسته شده بود که کتاب را باز کند .البته او پس از  ۳ماه موفق
شده بود دانش آموز را متقاعد کند که کتاب را به کالس بیاورند و آن را باز کند و گاهی به
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آن نگاه کند .هر چند که به صفح های که خ وانده م یشد توجهی نم یکرد و مطالب را دنبال
نم یکرد و تنها کتاب را باز م یکرد .دانش آموز اختاللی در ج ریان کالس ایجاد نم یکرد و
در کالس ساکت م ینشست تنها گاهی با دانش آموزی کناریاش صحبت ک وتاهی م یکرد و
دوباره ساکت م یشد.
با دبیر معارف اسالمی هم صحبت شد .ایشان هم مثل دبیر زبان انگلیسی معتقد بودند که این
دانشآموز به مشکلی دارد .زی را اصال عالقهای به مطالعه درسها و شرکت در بحثهای کالسی
نداشته و حتی کتابش را نیز به مدرسه نم یآورد .وقتی علت این اتفاقات را ج ویا شدم ،ایشان به
دالیل شرعی و ب رای جلوگیری از افشای رازهای دانش آموزانشان از پاسخگ ویی امتناع کردند.
دبیر درس ریاضی هم وضعیتی مشابه با دبیر زبان انگلیسی و معارف اسالمی داشتند .تصور
ایشان بر این بود که این دانش آموز نم یت واند سال تحصیلی را به انتها برساند و باید مجددا ً
این پایه تحصیلی را بگذراند زی را هیچ دانشی در سال جدید کسب نکرده بود و قابل مقایسه با
دانشآموزان دیگر نبود.
مشاهده نمرات دانش آموز در دفترهای کالسی
از دبیر ریاضی و معارف اسالمی تقاضا شد تا دفتر کالسی را در اختیار پژوهشگر ق رار دهند .ایشان
دفتر را باز کردند و نم رات دانش آموز را خ واندند .آنچه مشاهده شد حاکی از آن بود که وضعیت
دانش آموز در همه درس ها مشابه یکدیگر است.
جدول  .2نم رات دانش آموز در درسهای ریاضی و معارف اسالمی
ریاضی

معارف اسالمی

5

9

3
4

10
12

صحبت با مشاور مدرسه
با مشاوره مدرسه درباره این دانش آموز و وضعیت تحصیلی او صحبت شد .ایشان فرمودند
که این دانش آموز به عن وان دانش آموزی با ش رایط خاص شناسایی شده است و ق رار است با

103

تأثیر نرم افزارهای چند رسانهای در افزایش انگیزۀ یادگیری زبان انگلیسی در دانش آموزان  ............................شهره مختاری

خان واده او صحبت شود .علت این مسئله را ب یتوجهی شدید دانشآموز به وضعیت کالس
و آنچه در کالس م یگذرد ،پاسخگ ویی به درسها ،رعایت انضباط کالسی شامل به هم راه
داشتن کتاب و دفتر و نوشت افزار بود اما تا آن روز با خان واده دانش آموز صحبتی ب رای ارجاع
او مرکز تخصصی مشاوره و روانشناسی صورت نگرفته بود.
مشاهده عملکرد دانش آموز در خالل امتحان زبان انگلیسی
در آزمون درس زبان انگلیسی محقق به عن وان م راقب این امتحان وضعیت دانش آموز را
مشاهده نمود .با توجه به تالش دبیر زبان انگلیسی ب رای ایجاد انگیزه در دانش آموز ،مشاهده
شد که دانش آموز به بعضی از س واالت این درس پاسخ داده است اما این پاسخها نسبت به
حجم س واالت خیلی کم بود ب رای کسب موفقیت در آن درس کافی به نظر نم یرسید.
مشاهده عملکرد دانش آموز حین برگزاری امتحان معارف اسالمی
در آزمون دی ماه درس معارف اسالمی پژوهشگر به عن وان م راقب جلسه امتحان در کنار
دانشآموز ق رار داشت .تا دقایقی پیش از اتمام جلسه امتحان ،دانش آموز هیچ چیزی در برگه
امتحانی ننوشته بود .دبیر درس معارف اسالمی کنار او آمد و به او نگاه کرد و از او پرسید که
درس خ وانده است یا نه .دانش آموز با ناراحتی زیاد گفت که درس خ وانده است و کمی گ ریه
کرد .در ادامه ،دبیر از او خ واست تا هر چه م یداند درباره س واالت بن ویسد و به درست و غلط
بودن آنها توجه نکند .دانش آموز با ب یمیلی قبول کرد و شروع به نوشتن نمود.
روش پژوهش
این مطالعه از نوع موردی و با طرح پیش آزمون ،دورۀ رفتاری درمانی و پس آزمون و بر روی
یکی از دانشآموزان پایۀ دهم رشتۀ ادبیات و علوم انسانی شهر اصفهان در سال تحصیلی
 1397-98انجام شد .ابزارهای استفاده شده در پژوهش حاضر شامل :نرم افزارهای چند رسانهای
سطح مقدماتی زبان انگلیسی و آزمون انگیزۀ پیشرفت بود .روش تحقیق به این صورت بود
که ابتدا آزمون انگیزه از دانش آموز به عمل آمد .سپس از  12نرم افزار چند رسانهای به مدت
 32ساعت در  8هفته ب رای آموزش او استفاده شد .در انتها مجدد آزمون انگیزۀ پیشرفت از او
گرفته شد و همچنین نم رات او در آزمونهای کالسی بررسی شد.
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یافت هها
پس از اج رای راه ح لها ،آزم ونی از دانش آموزان گرفته شد و نمرۀ دانش آموز با نم رات قبل او
مقایسه شد و افزایش میانگین  ۶نمرهای مشاهده شد .نم رات دانش آموز در درسهای دیگر از
دبی ران دیگر پرسیده شد و آنها هم افزایش  ۴نمرهای را گزارش دادند .در کالس درس دانش آموز
کتاب را به هم راه داشت کتاب را باز م یکرد و م یدانست که االن کدام صفحۀ کتاب خ وانده
م یشود .کتاب کار درس زبان انگلیسی را هم راه داشت و س والهای آن را حل م یکرد هر چند
که بیشتر ج وابها درست نبودند .تعامل دانش آموز با همکالس یهایش بیشتر شده بود و با
دو نفر از آنها دوست شده بود .هنگام تدریس درسها به معلم نگاه م یکرد و سعی م یکرد تا
مطالب را بفهمد .هر چند به خاطر پیشینه ضعیف او در بیشتر م واقع نیاز به کمک داشت که
همکالسی او که در درس زبان انگلیسی قوی بود در بسیاری از این م وارد به او کمک م یکرد.
برخالف روند قبلی که دانش آموز هیچ س والی از درس نم یپرسید ،حاال هر جلسه چند س وال
از معلم خود م یپرسید.
جدول  .3نم رات دانش آموز بعد از اج رای راه حل
اسم درس
زبان انگلیسی
ریاضیات
دین و زندگی

میانگین نمرات قبل از اجرای راه حل میانگین نمرات پس از اجرای راه حل
7.8
4

10.5

14
8

14

با توجه به جدول فوق م یت وان مشاهده نمود که میانگین نم رات زبان انگلیسی شش نمره و میانگین
نم رات درسهای دیگر حدود چهار نمره پیش رفت داشت .نتایج آزمون انگیزۀ پیش رفت نیز  3نمره
افزایش را نشان داد.
بحث و نتیج هگیری
در تحقیق حاضر ،ابتدا یکی از دانش آموزان پایۀ دهم که در درس زبان انگلیسی نم رات پایینی
داشت انتخاب شد .با گفتگو با دانش آموز ،صحبت با اولیای وی ،مشاهدۀ نم رات او در دفتر کالسی
درس زبان انگلیسی ،صحبت با دبی ران ،مشاهدۀ نم رات او در دفترهای کالسی درسهای دیگر،
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صحبت با مشاور مدرسه ،مشاهدۀ عملکرد دانش آموز در خالل امتحان درسهای زبان انگلیسی و
معارف اسالمی ،مشکالت دانش آموز کالس دهم رشته ادبیات و علوم انسانی در درسهای مختلف
خصوصاً درس زبان انگلیسی مشاهده شد و آزمون انگیزۀ پیش رفت تحصیلی از او به عمل آمد .این
بررس یها نشان دهندۀ انگیزۀ تحصیلی اندک او در درسهای مختلف و از جمله درس زبان انگلیسی
بود .سپس درطول  8هفته 32 ،ساعت به آموزش دانش آموز به کمک نرم افزارهای چندرسانهای،
فیل مها ،انیمیشنهای آموزشی ،و کتاب الکترونیک زبان انگلیسی پایۀ دهم پرداخته شد تا انگیزۀ او
ب رای یادگیری زبان انگلیسی افزایش ی ابد .در این مدت 12 ،نرم افزار چندرسانهای ب رای آموزش زبان
انگلیسی به دانش آموز استفاده شد .پس از اج رای این ف رایندها آزمون انگیزۀ پیش رفت تحصیلی
مجددی برگزار شد که سه نمره افزایش را نشان داد ،همچنین عملکرد او در درسهای زبان انگیسی،
ریاضیات و دین و زندگی تجزیه و تحلیل شد .نتایج حاصل ،حاکی از آن بود که نم رات دانش آموز
در درس زبان انگلیسی به می زان شش نمره و در درسهای دیگر حدود چهار نمره افزایش یافت که
خود گ واه بر پیش رفت این دانش آموز است .این دست آوردها با یافتههای هیالری ( )2000و آبنیو
و همکاران ( )2007مبنی بر عالقۀ ف راوان دانش آموزان به استفاده از نرم افزارهای چندرسانهای ب رای
یادگیری زبان انگلیسی همخ وانی دارد .نتایج نشان م یدهد که استفاده از اين ابزار ،باعث افزايش
يادگيري دانش آموزان مـ يشـود ،همكـاري و مشـاركت را در بين آنها باال م يبرد و مهارتهاي زباني
آنـان را افزایش م یدهد که در تحقیق فیس ونی ( )2001نیز به آن اشاره شده بود.
منابع
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
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بررسی تأثیر بازی جدی
در درمان اختالل طیف اوتیسم
فاطمه جنیدی جعفری
متین قاسمی سامنی
3
صالح اسمعیلی گوجار
1
2

چکیده
بازیهای جدی به عن وان ابزاری قدرتمند ب رای توسعه ت واناییهای اجتماعی ،شناختی و روانی
کارب ران به کار میروند .بازیهای جدی رایانهای م یت وانند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر
روی مسائل جسمانی و روانی بیماران مبتال به اختالل طیف اوتیسم تأثیر گذاشته و موجب
بهبود روابط اجتماعی آنها ش وند .هدف از مقاله حاضر ،بررسی تأثیر بازی جدی در درمان اختالل
طیف اوتیسم میباشد .جهت دستیابی به هدف مذکور و به منظور گردآوری اطالعات ،از کلیه
مقاالت ،منابع مکتوب ،پایاننامهها و اسناد موجود در پایگاههای اطالعرسانی Science direct,
 Wiley, Ebsco, Sage, Magiran, Noormags, Google scholar, Springer, Proquestاستفاده
شدهاست .با توجه به اطالعات بدست آمده ،مقاله حاضر به ارائه تع ریفی از اختالل طیف اوتیسم،
عالیم و نشانهها؛ ماهیت بازی جدی ،عناصر بازی جدی ،مزایای بهرهمندی از بازیهای جدی
ب رای کارب ران ،بررسی تأثیر بازیهای جدی در درمان اف راد دارای اختالل طیف اوتیسم و مروری
بر بازیهای جدی ساخته شده ب رای این اف راد میپردازد .طبق یافتههای حاصل شده ،استفاده از
بازیهای جدی در افزایش توجه ،درک کلمات ،افزایش دایره واژگان و بهبود روابط اجتماعی
اف راد دارای اختالل طیف اوتیسم میت واند سودمندباشد .این مقاله از نوع مروری و کتابخانهای
است.
کلمات کليدي :اختالل طیف اوتیسم ،بازی ،بازی جدی.

 .1دانشجوی کارشناسی ارشد تکن ولوژی آموزشی دانشگاه عالمه طباطبائی hooraahoora@gmail.com
 .2دانشجوی دکتری تکن ولوژی آموزشی دانشگاه عالمه طباطبائی matin_ghasemi69@yahoo.com
 .3کارشناسی ارشد تکن ولوژی آموزشی دانشگاه عالمه طباطبائی salahesmaeili71@yahoo.com
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مقدمه
اختالل طیف اوتیسم مجموعهای از اختالالت رشدی شامل اختالل اوتیسم ،اختالل آسپرگر و
اختالل رشدی ف راگیر میباشد .پیش از این هر یک از این سه اختالل به طور مجزا شناسایی
م یشدند .امروزه این اختالالت روی یک خط در نظر گرفته میش وند که در یک طرف آن
کودکانی با کارکرد اجتماعی خوب ،مهارتهای کالمی مناسب و رفتارهای منعطف هستند
و در سوی دیگر کودکانی ق رار دارند که از لحاظ اجتماعی کامال در خود فرو رفته و ساکت
میباشند .امروزه طبقهبندی مجزا ب رای اختالالت رشدی ف راگیر وجود ندارد و این اختالالت
همگی به عن وان اختالل طیف اوتیسم شناخته میش وند (نظیر 1و همکاران .)2012 ،اف راد مبتال به
اختالل طیف اوتیسم اغلب مشکل تشخیص و درک نشانههای غیرکالمی مانند حاالت صورت
و مشکل حفظ تماس چشمی را دارند (کوهن 2و همکاران .)2001 ،این مشکالت اغلب منجر
به کاهش ت وانایی اف راد در برق راری تعامالت اجتماعی آسان و مؤثر با دیگ ران میشود .معلمان و
والدین این اف راد به طور فزایندهای در جس توجوی تکن ولوژیهایی هستند که از اف راد دارای اختالل
طیف اوتیسم حمایت نمایند .طبق پژوهشهای صورت گرفته ،مداخالت مبتنی بر رایانه می
ت واند منجر به بهبود احساسات و ت واناییهای ارتباطی این اف راد گردد (تاناکا 3و همکاران.)2011،
ب رای بسیاری از سالها نقش فناوری در مداخالت اف راد دارای اختالل طیف اوتیسم به استفاده از
مدل ویدئ ویی محدود شده بود (بلینی 4و همکاران .)2007 ،اگر چه مدلسازی ویدئ ویی یکی از
روشهای مؤثر ب رای آموزش مهارت به اف راد دارای اختالل طیف اوتیسم میباشد ،امروزه استفاده
از فناوری به حوزههایی ف راتر از حوزه آموزش مدل از ط ریق رسانههای تص ویری گسترش یافته
است .این حوزهها شامل ب رنامههای رایانهای تعاملی و ب رنامههای فضای مجازی میشود (ژو 5و
همکاران .)2014 ،استفاده از مداخله رایانهای این امکان را ب رای اف راد ف راهم میآورد تا مهارتهایی
را در محیط کنترل شده ،استاندارد شده و قابل پیشبینی ،رشد دهند .همچنین این اجازه را به
اف راد میدهند تا با توجه به سطوح ت وانایی و سرعت خود کار کنند (گوالن 6و همکاران.)2006 ،
با توجه به اینکه اف راد دارای اختالل طیف اوتیسم مشکالتی در محیطهای اجتماعی پیشبینی
نشده را تج ربه میکنند ،این ویژگی ب رنامههای کامپی وتری میت واند ب رای این اف راد سودمند باشد.
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2. .Cohen
3. .Tanaka
4. .Belini
5. .Zhu
6. .Golan
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ب رنامههای رایانهای اف راد را تش ویق میکند تا در ج ریان آموزش ،نقش فعال داشته و مستقیما ب رنامه
مداخله را دستکاری نمایند (ویلیامیز و همکاران .)2002 ،اف راد دارای اختالل طیف اوتیسم اغلب
مهارتهای پردازش دیداری نسبتا قوی دارند و گ رایش شدیدی به رسانههای الکترونیکی نشان
میدهند .بناب راین مداخله با استفاده از ب رنامههای رایانهای ب رای این اف راد مناسب و ب رانگی زاننده
به نظر میرسد (شان 1و همکاران .)2008 ،بیشتر مداخالتی که ب رای اف راد دارای اختالل طیف
اوتیسم استفاده میشود بر مهارتهای اجتماعی این اف راد تأکید دارد .یکی از ب رنامههای رایانهای،
بازیهای جدی است که امروزه به صورت هدفمند استفاده میشود .استفاده از بازیهای جدی
در افزایش توجه ،درک کلمات و افزایش دایره واژگان اف راد دارای اختالل طیف اوتیسم ،سودمند
گزارش شده است (مانسون 2و همکاران.)2000 ،
اختالل طیف اوتیسم ،عالیم و نشانهها
اوتیسم از ریشه ی ونانی اتوس 3به معنای خود یا درخود گرفته شده است (وینگ .)1989 ،
درخودماندگی از سوی انجمن روان پزشکی آم ریکا ( )2013به عن وان یک اختالل رشدی عمیق
دستهبندی شده است و سه ویژگی اصلی دارد که همگی باید قبل از سه سالگی در کودک ظاهر
ش وند که عبارتند از:
آسیب کیفی در عملکرد متقابل اجتماعی
آسیب در ارتباط و فعالیتهای ذهنی
محدودیتهای فوقالعاده در زمینه عالیق و فعالیتها
با وجود دامنه وسیع نشانههای درخودماندگی ،سه نشانه نقص در مهارتهای اجتماعی ،نقایص
شهای و یکن واخت ،مورد تأکید است (اورونوف ،ترجمه پرویز ش ریفی
زبانی و رفتارهای کلی 
درآمدی .)1385 ،در سال  2013متخصصان انجمن روانپزشکی آم ریکا در وی رایش جدید
راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانی ،مالکهای تشخیصی تازهای را در مورد اختالل
درخودماندگی ارائه نمودند .مالکهای تشخیصی پنجمین وی راست راهنمای تشخیصی و آماری
اختالالت روانی تنها شامل  2زمینه است .نخست ،حوزه تعامل و ارتباط اجتماعی و دوم ،عالیق و
فعالیتهای تک راری و محدود که با استفاده از گرفتن شرح حال از والدین ،مورد بررسی و تکمیل
4

1. .Shane
2. .Munson
3. . Athos
4. .Wing
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ق رار م یگی رند .عالوه بر ویژگیهای مطرح شده ،هر یک از اف راد دارای اختالل طیف اوتیسم،1
دارای نقص در مهارتهای زیر میباشند (ایوس 2و همکاران.)2008 ،
ت واناییهای شناختی و فکری
زبان
مکالمه تعاملی
مهارتهای حرکتی
تماس چشمی
بازیهای تخیلی ،انتزاعی و نمادین
شبیهسازی ذهنی
تحت تأثیر ق رار گرفتن و همدلی
مهارتهای حل مسأله
پاسخ به تح ریکات حسی
انطباق با تغیی رات
تعمیم مهارتهای آموخته شده
کارهای مشارکتی
اف راد دارای اختالل طیف اوتیسم م یت وانند دارای عملکرد باال ،متوسط و پایین تشخیص داده
ش وند (ب ولتون 3و همکاران .)1994 ،واژه عملکرد باال میت واند به عن وان عملکرد شناختی باال در
میان اف راد دارای این اختالل توصیف شود (کارپنتر .)2009 ،4برخی از این اف راد ممکن است
ت وانای یهای فوقالعادهای در یک زمینه خاص مانند ریاضیات یا موسیقی داشته باشند .از این
اف راد نادر به عن وان دانشمند اوتیستیک یاد شدهاست (ادلسون .)1995 ،5اف راد دارای اختالل طیف
اوتیسم دارای حافظه بصری بسیار قوی میباشند و تمایل زیادی به استفاده از تکن ولوژی دارند.
آموزش بصری به می زان قابل توجهی به درک این اف راد کمک مینماید (ل ونینگ 6و همکاران،
 .)2011با توجه به این ویژگی ،بازیها 7نقش بسیار مهمی ب رای اف راد دارای اختالل طیف اوتیسم
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2. .Eaves
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دارند و این اف راد باید در معرض آموزش بصری ق رار گی رند (ج وانون 1و همکاران .)2003 ،روانشناسان
عناصر معینی از بازی را شناسایی کردهاند .ب رای اینکه بت وان فعالیتی را بازی نامید ،باید دارای پنج
ویژگی اساسی باشد (هیوز ،ترجمه کام ران گنجی:)1384 ،
بازی دارای انگیزه درونی است .هدف آن در خودش نهفته است و تنها به خاطر رضایت حاصل
از انجام آن صورت میپذیرد.
باید به صورت آزادانه انتخاب شود و اف راد ب رای انتخاب آن تحت فشار ق رار نگی رند.
خوشایند باشد و اف راد از انجام آن لذت بب رند.
واقعیت گ ریزی از دیگر ویژگی بازی است .به این معنی که با عناصر وانمودسازی به معنای بر
هم ریختن واقعیت ب رای انطباق با رغبتهای بازیکن هم راه است.
بازیکن باید در بازی شرکت داشته باشد.
به گزارش پنجمین راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانی ،در حال حاضر ،نرخ شیوع
اختالل طیف درخودماندگی در آم ریکا و سایر کشورها حدود یک درصد است .اوتیسم در
س راسر دنیا دیده میشود و تنها در پس ران بیشتر از دخت ران مشاهده شدهاست.
ماهیت بازی جدی
بازیهای جدی ،2بازیهایی هستند که هدف اصلی آنها سرگرمی یا تف ریح نمیباشد ،بلکه
یادگیری یک مهارت است .آموزش کارمندان آتشنشانی در ش رایط اضط راری ،آموزش تی مهای
فروش ،تدریس ریاضیات و یا تم رین یک زبان خارجی از اهداف بازیهای جدی میباشند
(ووترز .)2008 ،3بازیهای جدی ب رای یادگیری س ریع مهارتهای هدفمندی ط راحی شدهاند که
دش وار هستند و پاداشی ب رای یادگی رندگان ندارند .هدف اصلی بازیهای جدی ،یادگیری در
ج ریان بازی به منظور کسب نتایج زندگی واقعی است .بازیهای جدی با بازیهایی که به
منظور سرگرمی ط راحی شدهاند بسیار متفاوت میباشند .چ را که این بازیها با هدف کسب
مهارت ط راحی نشدهاند و منجر به یادگیری مهارتهای عمومی یا دانش نمیش وند (ف ریتاس،4
 .)2006تغییر در دانش ،نگرشها ،مهارتهای شناختی ،ت وانایی فی زیکی ،سالمتی یا تندرستی
روانی کارب ران از دیگر اهدافی هستند که بازیهای جدی به منظور تحقق آنها ط راحی میش وند.
1. .Jovannone
2. . Serious games
3. .Wouters
4. .Freitas
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امروزه به بازیهای جدی ،بازیهای یادگیری ،1بازیهای آموزشی ،2شبیهسازیهای یادگیری
همه جانبه 3و یادگیری مبتنی بر بازی 4نیز میگ ویند که از شهرت بسیاری برخوردارند و سهم
زیادی از بازار را در صنعت بازی به خود اختصاص دادهاند.
عناصر بازی جدی
ساخت یک بازی جدی آسان نیست .این کار نیازمند مهارت ،زمان و هزینه بسیاری می
باشد .با وجود اینکه قالبها و اهداف مختلفي ب رای ساخت بازیهاي مذكور وجود دارند،
اکثر سیست مهای یادگیری مبتنی بر بازی ،دارای پنج عنصر میباشند .اين عناصر عبارتند از
(آل وارس:)2010 ،5
داستان :داستان از عناصر غیر ضروری بازی میباشد .با این وجود اکثر بازیهای جدی دارای
یک داستان اصلی 6هستند .هرچه داستان و شخصی تها پیچیدهتر باشند ،انگیزه دادن به
بازیکنان و وارد کردن آنها به بازی راحتتر م یگردد.
یوارسازی) ::دومین عنصر اصلی هر بازی جدی ،پ ویایی آن است که
گيميفيكشن( 7باز 
یوارسازی به
شامل سيستمهاي رتب هبندی ،پاداش ،مدالها يا امتيازات بازی م یشود .اين باز 
منظور افزایش انگیزش و سرزندگی بازیکنان است.
بازخورد 8شخصی و فوری :همانند دورههاي چهره به چهره (معموالً با تعدادی فرد در کالس
و یک معلم) ،بازیهای جدی نيز به بازخورد شخصی و فوری نیاز دارند .بازیکن باید مستقیما
با بازی تعامل داشته باشد و پاداش یا تنبیه دریافت نماید .در اکثر بازیهای جدی ،این بازخورد
هم راه با جزئیات است :کارب ران م یت وانند متوجه ش وند که چه اشتباه کردهاند و در زمان بعد بهتر
عمل نمایند .اگر این کار به درستی انجام شود ،بازخورد م یت واند یک ابزار یادگیری قوی باشد.
شبی هسازی :9در اکثر م وارد ،بازیهای جدی ش رایط زندگی واقعی را شبی هسازی م یکنند .با
استفاده از شخصی تهای ساختگی و ایجاد سناریوها ،بازیکنان در دنیایی غرق ميش وند که
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بسیار شبیه به دنیای واقعی است .این شبی هسازها به کارب ران امکان تعامل با حقایق جدید و به
دست آوردن مهارتها و مفاهیم نو را در ج ریان بازی م یدهند.
هدف :1یادگیری .2عنصر اصلی بازیهای جدی ،هدف آنها ب رای آموزش موضوعی است .همه
عناصر ذکر شده در باال م یت وانند در همه بازیهای تجاری یافت ش وند اما لزوما وجود این عناصر
آنها را تبدیل به بازی جدی نم یکند .عالوه بر وجود همه این عناصر ،بازیهای جدی باید هدفی
غیر از سرگرمی داشته باشند و یک بعد آموزشی یا درسی مشخص را در خود پرورش دهند.
مزایای بهرهمندی از بازیهای جدی برای کاربران
یوارسازی و روایتی ،شبی هسازها و بازخورد در ف رایند آموزش م یت واند
استفاده از تکنی کهای باز 
مزایای بسیاری در زمان یادگیری چهره به چهره یا یادگیری الکترونیکی داشته باشد .پنج مزیت
اصلی در زیر آمدهاند (النکی ونی 3و همکاران:)2001 ،
افزایش مشارکت و انگیزه :کمبود انگیزه و مشارکت در یادگی رندگان یکی از نگ ران یهای
اصلی معلمان و مدی ران منابع انساني است .یک مورد از بهت رین راهح لهای این مشکالت،
بازیهای جدی هستند .بازیهای جدی لزوما تعاملی هستند و کارب ران باید از لحظه شروع بازی
تصمی مگیری نمایند .پ ویایی بازی ،تالش م یطلبد و شیوه روایتی این بازیها باعث ایجاد انگیزه
در یادگی رندگان م یشود.
تسهیل تأمل عمیق :بازیهای جدی به علت این که کارب ران را در دنیاهای مختلف غرق و از
واقعیت دور م یکنند ،م یت وانند به آنها فرصتی را بدهند که ب رای تأمل و افکار عمیق نیاز دارند.
تسهیل تم رین سالم و واقعی :در آموزش چهره به چهره ،یادگیری مبتنی بر بازی یک شکل
از یادگیری است که مبتنی بر تم رین میباشد .به کمک شبی هسازها ،کارب ران م یت وانند با دیگر
شخصی تها تعامل داشته باشند و از دانش به دست آمده خود استفاده نمایند .همچنین بازیهای
ب فی زیکی م یدهند .امکان تم رین
جدی به کارب ران امکان تم رین سالم را بدون خطر یا آسی 
ب یخطر در فعالی تهایی مانند کار در یک اتاق عمل یا هدایت یک ه واپیما بسیار اهمیت دارد.
بهبود حافظه و بازیابی :یکی از مزایای بازیهای جدی ،افزایش مشارکت و انگیزه در یادگی رندگان
است .آنها حافظه و بازیابی م وارد یادگیریشده را در اف راد بهبود م یبخشند .با افزودن واقعگ رایی
و تم رین مستقیم ،م یت وان یادگیری را در اف راد عمی قتر و مؤث رتر کرد.
1. . aim
2. . learning
3. .Lancioni
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تأثیر بازیهای جدی در درمان افراد دارای اختالل طیف اوتیسم
بازیهای جدی به عن وان ابزاری قدرتمند ب رای توسعه ت وانای یهای اجتماعی ،شناختی و روانی
کارب ران به کار م یروند .این ت وانای یها در کنترل و درمان اختالل طیف اوتیسم مدنظر ق رار
م یگی رند ،زی را مشکالت رفتاری ناشی از اختالل طیف اوتیسم به این مهارتها بستگی دارند.
بازیهای جدی به عن وان روشهایی ب رای مداخله و درمان بسیار مناسب هستند ،چ را که بر
روی عناصر بصری تمرکز دارند .تحقیقات نشان م یدهند که سیست مهای مبتنی بر تص ویر
مانند بازیهای ویدئ ویی 1در درمان کودکان مبتال به اختالل اوتیسم موفق عمل م یکنند .یکی
دیگر از جنب ههایی که در استفاده از بازیهای جدی در درمان اختالل طیف اوتیسم مورد
توجه ق رار م یگیرد ،افزایش انگیزه در اف راد مبتال به اختالل طیف اوتیسم است (مورای،2
 .)1997از آنجا که استفاده از گیمیفیکیشن و بازیهای جدی در درمان کودکان مبتال به
اختالل طیف اوتیسم موضوع پژوهشی نسبتا جدیدی به شمار م یرود ،محققان در حال انجام
مطالعات متعددی ب رای ط راحی روشهایی جهت انجام مداخالت درمانی هستند .در بسیاری
از تحقیقات اوتیسمی ،مداخالت مبتنی بر رایانه ب رای بهبود ت وانایی تشخیص احساسات
دیگ ران ،پیشرفت مهارتهای کالمی و مهارتهای اجتماعی مورد استفاده ق رار م یگیرد.
فضای سرگرمکننده بازیهای جدی رایانهای م یت واند موجب تح ریک مناطق م ربوط به بینایی
در مغز گردد .این تح ریکات باعث م یش وند تا مهارتهای بینایی فرد تق ویت شود و فرصت
مناسبی ب رای بهبود پردازش بینایی در بیماران اوتیسمی است (مازورک 3و همکاران.)2013 ،
نقص عمده در رشد مهارتهای کالمی و تأخیر در رشد زبان از خصوصیات اصلی اختالل
طیف اوتیسم است .این مشکل باعث عدم ارتباط درست با دیگ ران م یشود .پژوهشهای
اخیر نشان دادهاست که بازیهای جدی رایانهای م یت وانند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر
روی مسائل جسمانی و روانی بیماران مبتال به اختالل طیف اوتیسم تأثیر گذاشته و موجب
بهبود روابط اجتماعی آنها شود .همچنین این بازیها منجر به کاهش استرس کودکان در
م واجهه با تعامالت اجتماعی م یش وند زی را به آنها امکان م یدهند تا به طور مکرر رفتارهای
الزم را در سناریوهای مختلف ،در ش رایط ساده و پیچیده و غیرقابل پی شبینی تم رین نمایند.
مطالعات نشان م یدهند که کودکان مبتال به اختالل طیف اوتیسم که تج ربه آموزش از ط ریق
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بازیها و محیط مجازی را دارند ،نسبت به آموزش دیدن در موقعیت کالس درس سنتی ،به
سطوح باالتری از یادگیری دست پیدا م یکنند و م یت وانند تج رب ههای خود در محیط مجازی
را به محیط واقعی تعمیم دهند .نیز ش واهدی وجود دارد که نشان م یدهند نقش بازی کردن و
تم رین رفتار در زمینههای مختلف م یت واند منجر به افزایش احتمال انتقال مهارتهای آموخته
شده از دنیای مجازی به دنیای واقعی شود .اکثر بازیهای جدی ب رای اختالل طیف اوتیسم در
حوزه ارتباطات اجتماعی هستند (تارتارو:)2008 ،1
مهارتهای زبانی :2بازیهای این گروه با هدف روان صحبت کردن و پیشرفت در فهم
سخنان ط راحی م یش وند .پیشرفتهای اخیر در تشخیص گفتار از ط ریق این سیست مها ،امکان
پشتیبانی تکن ولوژیکی پیچیدهتر و تمرکز بر مهارتهای س وادآموزی و گسترش دایره لغات
کودکان را ف راهم م یکنند (بوسلر 3و همکاران.)2003 ،
مهارتهای عاطفی :4در این دستهبندی تمرکز بازیهای جدی بر آموزش تشخیص حاالت
صورت و حرکات بدن است .مانند بازی  C Motionو بازی  Life is Gameکه هر دوی
این بازیها به کودکان مبتال به اختالل طیف اوتیسم در تشخیص حاالت صورت از ط ریق
دستکاری در کاراکترهای مجازی تعاملی کمک م یکنند (آبی راچ 5و همکاران .)2011 ،بازی
های تجاری مانند  Face Sayیا بازی  Societyب رای کودکان اوتیسمی فرصتهایی جهت
تم رین مهارتهای کلیدی از قبیل نگاه کردن مستقیم به چشم اف راد ،تشخیص صورتها و
حاالت و احساسات چهرهها با کمک آواتارهای تعاملی را ف راهم م ینمایند و به آنان م یآموزد
که چگ ونه احساساتشان را شناخته و کنترل کنند و با چالشهای اجتماعی مانند صحبت
کردن با غ ریب هها کنار بیایند.
مهارتهای تعاملی :6بازیهای ن وبتی ،تقلیدی و مشارکتی در این دسته متمرکز م یش وند.
پازل ،بازی تعاملی (بی مانت 7و همکاران )2008 ،است که قصد دارد مهارت همکاری و
مشارکت را تق ویت نماید .این بازی حول محور قانون «همکاری اجباری» شکل م یگیرد که در
آن قطعات پازل باید همزمان توسط ماوس گرفته و کشیده ش وند تا حرکت کنند.
1. .Tartaro
2. . Language skills
3. . Bosseler
4. . Affective skills
5. .Abirached
6. . Interaction skills
7. .Beaumont
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بازیهای جدی و اف راد دارای اختالل طیف اوتیسم :مروری بر بازیهای ساخته شده
هدف اصلی بازیهای جدی ب رای اف راد دارای اختالل طیف اوتیسم ،گسترش درمان ،آموزش
(یادگیری و مهارتآموزی) و بهبود مهارتهای ارتباط اجتماعی است .بازیهای جدی که بهبود
ف رایندهای یادگیری را توسعه میبخشند ،هدفشان کمک به کودکان یا معلمان در طول ف رایند
یادگیری میباشد .ب رناردینی 1و همکاران بازی جدی را ط راحی کردند که منجر به بهبود یادگیری
و ارتباطات اف راد دارای اختالل طیف اوتیسم میشود .لی رتوس 2و همکاران بازی دیجیتالی را بکار
بردند که هدف آن کمک به اف راد دارای اختالل طیف اوتیسم در یادگیری ،ارتباطات و حل
مسأله است .ون وین 3و همکاران نیز بازی جدی را ب رای اف راد دارای اختالل طیف اوتیسم انتشار
دادند که هدف آن بهبود مهارتهای ریاضی و کمک به آنان جهت مشارکت با یکدیگر است.
ارشیا 4و همکاران یک بازی جدی رایانهای را با کمک داستانگ ویی دیجیتالی ارائه دادند که
به کودکان  9تا  14ساله مبتال به اختالل طیف اوتیسم کمک میکند تا طرز استفاده از پول و
رفتارهای اجتماعی مناسب در هنگام خ رید را یاد بگی رند .ب رناردس 5و همکاران پژوهشی را انتشار
دادند که در مورد استفاده از بازیهای جدی به منظور آموزش استفاده از ات وبوس به اف راد دارای
اختالل طیف اوتیسم م یباشد .ارتوری 6و همکاران بازیهای جدی را ب رای سیستم اندروید بکار
بردند و از آن جهت آموزش کمکهای اولیه به اف راد دارای اختالل طیف اوتیسم استفاده نمودند.
 C Motionکه پیش از این به آن اشاره شد ،ب رنامهای است که توسط سامانتا 7و همکاران ارائه
شدهاست .در این ب رنامه از اف راد مجازی ب رای آموزش تشخیص احساسات به کودکان استفاده
شدهاست .این ب رنامه به گ ونهای ط راحی شده که به کارب ران مورد نظر نحوه تشخیص حاالت
صورت را آموزش دهد و آنها با استفاده از گرفتن و کشیدن عناصر بصری و رها کردن آنها روی
کاراکترهای مجازی تعاملی ،آنها را دستکاری کنند و احساسات را به تص ویر بکشند .بازی در
سه مرحله انجام میشود که هرکدام به طور جداگانه مورد آزمون ق رار میگی رند :بازی مقدماتی
که بر مهارتهای اجتماعی و شناخت احساسات تمرکز دارد و بازی کامل که دو مرحله اول
را به یک فعالیت عملی م رتبط میسازد .آنیکا 8و همکاران یک بازی کامپی وتری تعاملی ب رای

118

1. . Bernardini
2. . Laertius.
3. . Van Veen
4. . Arshia
5. . Bernardes
6. . De Urturi
7. . Samantha
8. . Anika

فصلنـامه علمی تخصصی فناوری آموزشی سال هفتم

شماره 10

بهار 1398

کودکان مبتال به اوتیسم ب رای بهبود ت وانایی سخن گفتن آنها ت ولید کردند .محققان یک بازی
رایانهای ساختهاند که در آن بازیکنان باید نام اشیاء نمایش داده شده در صفحه رایانه را در زمان
ک وتاهی بیان کنند .مایت 1و همکاران سیستمی ارائه دادند که به عن وان راه حلی ب رای یادگیری
و پیشرفت زبان کودکان و نوج وانان اختالل طیف اوتیسم مطرح شد ه است .این ب رنامه بر نیازها و
ویژگیهای شخصی آنها متمرکز است و از دو قسمت تشکیل شده است :نرم افزار مدی ریتی و
بازی فی زیکی .نتایج به صورت نمودار میلهای با درصد تلفظهای صحیح هر کلمه نشان داده شده
است .نتایج این نمودارها به منظور ثبت روند پیشرفت کارب ران ذخیره میشود .زالی 2و همکاران
یک بازی جدی ب رای آموزش کم کهای اولیه به اف راد مبتال به اختالل طیف اوتیسم با استفاده
از تلفن هم راه اندروید ط راحی کردهاند .هدف اصلی ،ایجاد سیستمی متشکل از مجموعهای
از بازیهای جدی است که به آموزش کمکهای اولیه میپردازد :اعمالی که در موقعیت
های خاص باید انجام داد ،دانش مقدماتی درباره م راقبتهای بهداشتی و مهارتهای پزشکی با
استفاده از فناوریهایی مانند سیستم عامل اندروید که در تلفن هم راه یا تبلت اج را میشود .در
این پژوهش نه تنها دستاوردهای تکن ولوژیکی مورد تجزیه و تحلیل ق رار گرفتهاست ،بلکه نظ رات
کارب ران و متخصصانی که در اعتبارسنجی ب رنامه و آزمایش اولیه شرکت کردهاند نیز مورد توجه
ق رار گرفته میباشد.
اف راد دارای اختالل طیف اوتیسم معموال در برق راری ارتباط با دیگ ران ،از نوع گفتار شفاهی یا
غیرشفاهی مشکل دارند .به این دلیل ،ان واع مختلفی از بازیهای جدی میت وانند این مشکل را
کاهش دهند .همچنین اف راد دارای این اختالل ،مشکالتی نیز در تشخیص ،درک و فهم و بیان
احساسات خود دارند .بناب راین پژوهشهای مختلف پیشنهاد میکنند که جهت توسعه و پیشرفت
مهارتهای این اف راد ،از بازیهای جدی استفاده گردد (آلوز.)2013 ،3
روش پژوهش
این مقاله از نوع مروری و کتابخانهای است .به منظور گردآوری اطالعات ،از کلیه مقاالت ،منابع
مکتوب ،پایاننامهها و اسناد موجود در پایگاههای اطالعرسانی Science direct, Wiley, Ebsco,
 Sage, Magiran، Noormags, Google scholar, Springer, Proquestاستفاده شدهاست.
1. . Maite
2. . Zelai
3. .Alves
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بحث و نتيجهگيري
بازیهای جدی ،بازیهایی هستند که هدف اصلی آنها سرگرمی یا تف ریح نمیباشد ،بلکه
یادگیری یک مهارت است .تغییر در دانش ،نگرشها ،مهارتهای شناختی ،ت وانایی فی زیکی،
سالمتی یا تندرستی روانی کارب ران از دیگر اهدافی هستند که بازیهای جدی به منظور تحقق
آنها ط راحی میش وند .از افزایش مشارکت و انگیزه ،تسهیل تأمل عمیق ،تسهیل تم رین سالم
و واقعی؛ و بهبود حافظه و بازیابی م یت وان به عن وان مزایای بازیهای جدی ب رای کارب ران نام برد.
بازیهای جدی به عن وان روشهایی ب رای مداخله و درمان بسیار مناسب هستند ،چ را که بر روی
عناصر بصری تمرکز دارند .یکی از جنبههایی که در استفاده از بازیهای جدی در درمان اختالل
طیف اوتیسم مورد توجه ق رار میگیرد ،افزایش انگیزه در اف راد مبتال به اختالل طیف اوتیسم
است .فضای سرگرمکننده بازیهای جدی رایانهای میت واند موجب تح ریک مناطق م ربوط به
بینایی در مغز گردد .این تح ریکات باعث میش وند تا مهارتهای بینایی فرد تق ویت شود و
فرصت مناسبی ب رای بهبود پردازش بینایی در بیماران اوتیسمی است .همچنین این بازیها منجر
به کاهش استرس کودکان در م واجهه با تعامالت اجتماعی میش وند .اکثر بازیهای جدی ب رای
اختالل طیف اوتیسم در حوزه ارتباطات اجتماعی هستند که شامل مهارتهای زبانی ،مهارتهای
عاطفی و مهارتهای تعاملی میش وند .پژوهشگ ران متععدی به ساخت بازیهای جدی جهت
آموزش موضوعات مختلف به اف راد دارای اختالل طیف اوتیسم پرداختهاند و نتایج سودمندی را
گزارش کردهاند .ان واع مختلفی از بازیهای جدی میت وانند مشکالت این اف راد را کاهش دهند.
بناب راین پژوهشهای مختلف پیشنهاد میکنند که جهت توسعه و پیشرفت مهارتهای این
اف راد ،از بازیهای جدی استفاده گردد.
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وب کوئست؛
از معرفی تا کاربرد آموزشی
سپیده تشکری

1

چکیده
در این مقاله ،وب ک وئست یکی از شیوههای جدید آموزش و یادگیری که مبتنی بر کوشش و
جستجو ب رای یافتن پاسخ سؤاالت از راه دسترسی به منابع عمدتا اینت رنتی است ،معرفی م یشود.
این شیوه ن وین م یت واند در آموزش بسیاری از مطالب و موضوعات درسی کاربرد قدرتمندی داشته
باشد .پژوهش حاضر با روش تحليل محت واي كمي و از نوع مروری تش ریحی و كتابخانهای است.
جامعه مورد پژوهش كليه مقاالت و اسناد چاپي و ديجيتالي هستند كه در مورد کلید واژههای
فارسی :یادگیری الکترونیکی ،آموزش از دور ،وب ک وئست ،مزایای وب ک وئست ،چالشهای آن،
کاربردهای وب ک وئست در آموزش و یادگیری و کلید واژههای التینE-learning, distance :
learning, web quests, web quests benefits, challenges, quests web applications

 ,in teaching and learningبحث نمودهاند كه با كليد واژههاي مشخص در پايگاه اطالعاتي
گوگل اسكوالر ،مگی ران ،سی ویلیکا و نورمگز يافت شدهاند .تعداد اين اسناد  43كتاب و مقاله در
محدوده زمانی  2007تا  2017و  1383تا  1396بودهاست كه بعد از محدود نمودن نتايج جستجو26
سند معتبر از آنها به عن وان نم ونه پژوهش انتخاب شدند .وب ک وئس تها به شرکتکنندگان
کمک م یکنند تا استانداردهای م ربوط به مهارتهای تفکر انتقادی و تجزيه و تحليل را رعایت
کنند .وب ک وئس تها بر اساس ایده جستجو و تحقیق و نیز نظ ریه سازندگی ،یادگی رندگان را در
یادگیری مشارکتی و کار روی پروژههای گروهی درگیر م یسازد .عالوه بر این ،ارتباطی قوی بین
وب ک وئس تها و تكنيكهای چندرسانهای وجود دارد که فرصتهای مهمی را ب رای استفاده از
اینت رنت در آموزش و یاددهی ف راهم م یکند.
واژگان کلیدی :تکن ولوژی ،وب ک وئست ،آموزش ،معرفی ،کاربرد.
 .1کارشناس ارشد ،تکن ولوژی آموزشی ،دانشگاه عالمه طباطبائی.
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مقدمه
با پیشرفت و گسترش فناوری در دهههای اخیر ،تق ریبا تمامی عرصههای حیات بشری دستخوش
دگرگ ون یهای اساسی شده است .رشد و توسعه ارتباطات و فناوری اطالعات ،از جلوههای اجتناب
ناپذیر انسان است .توسعه خیره کننده در به کارگیری فناوری اطالعات و شبکههای ارتباطی
مبتنی بر کامپی وتر ،به خصوص اینت رنت ،شبکهای با گستردگی جهانی ،دسترسی اف راد را به
اطالعات آسانتر از ادوار پیشین کرده است .این تحوالت ،به گ ونهای اجتناب ناپذیر نیازهای
انسان این عصر را در عرصههای مختلف از جمله آموزشهای حرفهای ،دستخوش تغییر کرده
و چالشهای تازهای ف راروی او ق رار داده است (محمدی .)2010 ،1تق ریبا همگی این شیوهها
ب رای ارائه شیوهای متفاوت و ن وین از آموزش م یکوشند و در ارتقای سطح یادگیری و افزایش
ماندگاری آن و نیز ارتقای حس اعتماد به نفس در یادگی رندگان تکیه دارند (همپتون.)2012 ،2
در این مقاله ،وب ک وئست یکی از شیوههای جدید آموزش و یادگیری که مبتنی بر کوشش و
جستجو ب رای یافتن پاسخ سؤاالت از راه دسترسی به منابع عمدتا اینت رنتی است ،معرفی م یشود.
این شیوه ن وین م یت واند در آموزش بسیاری از مطالب و موضوعات درسی کاربرد قدرتمندی
داشته باشد .وب ک وئس تها را م یت وان در آن دسته از محت واهای آموزشی که با هدف تق ویت
تفکر نقادانه و رویکردهای یادگیری مبتنی بر همکاری و مشارکت ط راحی شدهاند و نیز در
موقعی تهایی که یادگی رندگان به کسب مهارت کارگروهی در محی طهای اجتماعی گ وناگون،
درگیر شدن در فعالیت حل مسئله ،با شکلدهی اطالعات و دانش کسب شده به کار گرفت
(ف ریدلر.)2010 ،3
وب ک وئست یک ابزار برخط ب رای یادگیری مبتنی بر جست و جو است که داج و مارچ در
سال  ۱۹۹۵در دانشگاه سن دیگو ط راحی کردند .پایه وب ک وئست بر نظ رات و دیدگاههای
ساختنگ رایی و یادگیری مبتنی بر جست و جو است .نظ ریه سازندهگ را مبتنی بر این فرض
است که اف راد با ساختن درک و دانشی از جهان از راه تج ربه و تعمق یاد م یگی رند (گلبهار،
مدران و کاللیوگال .)2013 ،4ب راساس رویکرد سازندهگ رایی یادگی رنده نیاز دارد مسائل یا
مسائل بالقوه را موشکافانه جستجو کند ،س وال طرح نماید ،دانستههای قبلی را مرور کرده
و راهبردی ب رای مداخله ارائه دهد .بناب راین یادگی رندگان ،خالق دانش خود به شکلی فعال
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هستند (دودگ .)2012،1وب ک وئیست مشوق یادگیری در باالت رین سطح دستیابی ب راساس
طبقهبندی بلوم بوده و ب رای آموزشدهندگان و معلمان و دانشج ویان به کمک شیوههای
خالقانه متعدد ،فرصت هدایت و اختصاصی نمودن یادگیری را ف راهم م یآورد (نجفی و
دیگ ران .)1391 ،وب ک وئس تها نوعی فعالیت آموزشی قدرتمند ب رای معلمان و دانش آموزان
هستند که به وسیله معلمان جهان ت ولید شدهاند .دانش آموزان یاد م یگی رند که در محیط
مشارکتی کار کنند و به دنبال اطالعاتی م یروند که به حوزههای مورد مطالعه آنها م ربوط
است .دانشآموزان مسئول یادگیری خود هستند و از تکن ولوژی ب رای این که فعالیت و تکلیف
خود را کامل کنند ،استفاده م یکنند .در وب ک وئست ،به دانشآموزان یک سناریو یا یک
تکلیف داده م یشود .این تکلیف ،مسئلهای است که باید حل شود و یا پروژهای است که
باید کامل شود (جاک وبس و تاونسند .)2010 ،2همین طور ،به دانش آموزان منابع اینت رنتی داده
و از آنها خ واسته م یشود اطالعات را تحلیل و ترکیب کنند و به صورت راه ح لهای خالقانه
ارائه دهند (حسنین.)2013 ،3
فعالیت یادگیری مبتنی ب رتالش و جستجو که درآن تمامی اطالعات یادگی رنده یا بخش
اعظم آن از اینت رنت استخ راج م یشود .مارچ وب ک وئیست را با اندکی تفاوت به این صورت
تع ریف کرده است :ساختاری از داربست یادگیری است که از پی وندهایی ب رای دستیابی به منابع
ضروری در اینت رنت استفاده م یکند (دودگ .)2012 ،4و فعالیتی م وثق ب رای ب رانگیختن حس
تحقیق یادگی رنده جهت پاسخ به یک پرسش اصلی و باز ،توسعه مهارتهای فردی و مشارکت
در یک ف رایند کار گروهی نهایی ف راهم م یکند که تالش دارد اطالعات جدید را ب رای کسب
درکی عمی قتر شکل دهد .بهت رین وب ک وئیس تها این کار را با ترغیب یادگی رندگان به دیدن
ارتباط مفهومی غن یتر ،سادهترکردن مشارکت در دنیای واقعی یادگیری و تعمق در ف رایندهای
ف راشناختی خود ،انجام م یدهند (س راجی .)1391 ،در تع ریف دیگری وب ک وئیست رویکردی
نوآورانه ،یادگی رنده محور مبتنی بر فعالی تهایی ت وام با تالش و جستجو جهت یادگیری
است که از فنآوری رایانه ب رای درگیر ساختن یادگی رندگان به شکل انف رادی یا مشارکتی
درجهت جستجو ،تحلیل ،و ترکیب دادهها در جهت ساختن دانش یا معنای جدید بهره م یبرد
(کرمی و ساالری.)1395 ،
1. Dodge
2. Jacobs & Townsend
3. Hassanien
4. Dodge
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اجزای تشکیل دهنده هر وب کوئست
داج و مارچ (  )۱۹۹۵ب رای وب ک وئست شش بخش را در نظر گرفتهاند:
معرفی :این بخش ب رای دانش آموزان یک پیش زمینه اطالعاتی ف راهم م یکند و عالقه و انگیزه
الزم ب رای شروع کار را به آنها م یدهد .هدف این بخش ،جذاب کردن موضوع ب رای دانش
آموزان است تا آنها را به فعالیت و یادگیری عالقمند کند .وقتی پروژه به عالقه دانش آموزان،
عقاید و نظ راتشان ،تج ربیات قبل یشان و نیازهای آیندهشان م ربوط باشد ،آنها ب رای یادگیری
بیشتر عالقمند م یش وند .در واقع ،این قسمت دانشآموزان را با هیجان و رغبت ،به یادگیری
دعوت م یکند (ک ریمی م ونقی و آرمات.)1392 ،
تکلیف :در ابتدا معلم منابع را موضوع مشخصی را در اینت رنت پیدا م یکند .سپس مجموعه
فعالی تهایی ب رای دانش آموزان در نظر م یگیرد تا آنها اطالعات را از سایتهای گ وناگون
جمعآوری و با موضوع فعالیت ترکیب کنند .این تکلیف باید مورد عالقه دانش آموزان و
قابل انجام باشد .یکی دیگر از تکالیف پیشرفته و نسبتا مشکل این است که از دانش آموزان
خ واسته م یشود یافتههایشان را در یک وب سایت انتشار دهند و یا این که در یک تحقیق
مبتک رانهای برخط ،با موسس هها و وب سایتهای دیگر همکاری کنند .در قسمت خاصی از
تحقیق هم باید یک چندرسانهای ارائه دهند .تکلیف باید جاذبه بصری و زیباشناختی داشته
باشد و ب رای دانش آموزان شاد و مهیج باشد (الهایی.)2007 ،1
ف رایند :ف رایند شامل توضیحی از گامهایی است که ف راگی رندگان با استفاده از لینکهایی که
در هر گام ق رار م یگیرد ،باید تکلیفشان را انجام دهند .در این بخش معلم دانش آموزان را از
ط ریق تکالیف و روش کار ،مرحله به مرحله راهنمایی م یکند .هم چنین روشهای مدی ریت
زمان ،تعیین نقشها ،شیوههای م وثر جمعآوری اطالعات ،راهبردهایی ب رای کارکردن در گروه
و راهنمای یهایی ب رای نوشتن یک سناریو را ارائه م یدهد .در واقع در این قسمت ،توصی هها و
پیشنهاداتی ب رای یادگیری بهتر و استفاده مفیدتر از امکانات وب ک وئست ارائه م یشود (بیلینگز
و کاولسکی.)2015 ،2
منابع :این بخش وب ک وئست شامل فهرستی از منابع (چاپی و الکترونیکی) است که دانشآموزان
ب رای کامل کردن تکلیفشان به آنها نیاز خ واهند داشت .بعد از این که معلم موضوعی را انتخاب
کرد و قسمت معرفی و تکلیف را نوشت ،باید منابعی را که دانش آموزان نم یت وانند از آنها
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استفاده کنند به آنها معرفی کند ،از قبیل منابع اینت رنتی ،منابع چاپی ،ویدیو و فیلم ،مصاحبه با
همکالسان ،والدین ،معلمان و دیگر اف راد یا از ط ریق کتابخانه و یا موزه .اما وبسایتها هسته
اصلی منابع ب رای وب ک وئس تها هستند .بعضی از سایتها مطالب ضد و نقیض و یا نامعتبر را
ارائه م یدهند که باید آگاهانه دست به انتخاب زد .این قسمت یکی از بخشهای مهم در یک
وب ک وئست است که معلم و ط راح باید دقت زیادی در انتخاب منابع بکنند (کیلینس.)2009 ،1
ارزشیابی :هر وب ک وئست به فرمی ب رای ارزشیابی کار دانش آموزان نیاز دارد .استانداردها باید
منصفانه ،واضح ،منطقی و مختص آن تکلیف باشند و ارزشیابی نیز متناسب با اهداف و وظایفی
که از بچه ها خ واسته م یشود .ف رایند ارزشیابی نیز باید همه مفاهیم و محت وا را در برگرفته باشد.
نتیجه نهایی بسیاری از وب ک وئست پس از انجام به وسیله دانش آموزان ،به صورت گزارشهای
کتبی یا شفاهی ،ارائه چندرسانهای ،کارهای هنری و  ...ارائه م یشود .مناسب ت رین ابزار ارزشیابی
ب رای تمام این ارائهها ،یک فرم ارزشیابی است که توسط معلم یا دانش آموزان دیگر نمرهگذاری
م یشود .این فرم ارزشیابی ،شامل معیارهای متنوع ب رای امتیازدهی در هر قسمت است (الهایی،2
.)2014
نتیجه گیری :نتیجه گیری خاتمه وب ک وئست است که به جمع کردن پروژه و بازنگری آنچه
دانش آموزان یاد گرفتهاند ،اختصاص م ییابد و بیشتر به صورت بازخورد دانش آموزان به معلم
است.
انواع وب کوئست
مدت زمان الزم ب رای اج رای وب ک وئیس تها بستگی به گستردگی حوزه و هدف موردنظر
دارد که از این جنبه به دو نوع ک وتاه مدت و بلندمدت تقسیم م یش وند .هر دو از روشی
مشابه استفاده م یکنند اما هدفی متفاوت دارند .وب ک وئیس تهای ک وتاه مدت طوری ط راحی
م یش وند که در دو یا سه جلسه تمام شود و می زان محدودی از اطالعات جدید را ب رای درک و
پردازش به یادگی رندگان ارائه م یدهند .وب ک وئیس تهای بلندمدت بسته به فعالیت در نظرگرفته
شده معموال ب رای مدت زمانی یک هفته تا یک ماه ط راحی م یش وند که غالبا یادگی رندگان
م یخ واهند اطالعات جدید را تحلیل نموده و با توضیح و ترکیب نظ رات خود ،آنچه را درک
کردهاند ،به شکلی معین نشان دهند .بناب راین با توجه به این که وب ک وئیس تها را م یت وان
1. Clynes
2. Lahaie
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ب رای طیف و موضوعات زیادی به کار برد اما ب رای بعضی موضوعات مانند جدول ضرب و
نام عناصر شیمیایی جدول تناوبی و یا پرچم کشورهای مختلف مناسب نیستند .یعنی نباید
از آنها در تدریس ب رای واقعی تهای مسلم و مشخص و ف رایندهای بسیار ساده استفاده کرد
یزاده1و همکاران.)2013 ،
(ول 
جدول شماره  .1ان واع تکلیف آموزشی در وب ک وئست

جدول شماره  .2نقش یادگی رنده در محی طهای یادگیری مبتنی بر وب ک وئست (مارچ)2016 ،2
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مزایای وب کوئست برای آموزش
وب ک وئیسـتها در برگی رنـده اصـول یادگیـری و فعالی تهـای شـناختی از جملـه یادگیـری
مشـارکتی ،داربسـت یادگیـری ،حـل مسـئله ،یادگیـری و تفکـر شـکلدهنده ،ارزیابـی عینـی،
یادگیـری اجتماعـی و شـناختی ،یادگیـری فعـال و افزایـش انگیـزه هسـتند (محمـد و رحیـم،1
 .)2014همچنیـن در ایـن مـدل یادگیـری  -یاددهـی مهارتهای تفکر در سـطوح باال که شـامل
تفکـر محت وایـی و تفکـر نقـادی و تفکـر خالق اسـت ،ارتقاء م ییابـد .آموزش بـه کمک وب
ک وئیسـت بـا سیسـتم طبقهبندی بلوم همسـو بـوده و شـیوهای یادگی رنـده محور ارائـه م ینماید
کـه ماهیـت آن مبتنـی بـر رویکـرد سـازندهگ را اسـت ،م یباشـد (زمـا نزاده2و همـکاران.)2008 ،
داج معتقد اسـت کـه مهارتهـای تفکـر کـه در بـه کارگیـری وب ک وئیسـت ممکـن اسـت به
1. Mohamed & Rheem
2. Zamanzadeh
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کار آیـد شـامل مقایسـه ،طبقـه بنـدی ،قیـاس ،اسـتق راء ،تحلیـل خطاهـا ،دفـاع از ایـده ،انتـزاع
و تحلیـل نظـرات هسـتند .وب ک وئیسـتها بـه طـرق گ وناگـون فعالیـت آموزشـی مطلـوب
را تسـهیل م یکننـد .آنهـا ضمـن ف راهـم کـردن سـاختار و راهنمـا بـرای آمـوزش دهنـدگان و
آموزشگی رنـدگان ،بـه دانشـج ویان کمـک م یکننـد تـا ذهـن خـود را بـه جـای تمرکـز بـر
جسـتجوی منابـع ،بـر خود منابع ف راهم شـده توسـط آموزش دهنـده متمرکز کننـد و باالخره به
کارگیـری وب ک وئیسـتها همـراه بـا فعالیت مشـارکتی مثبـت وکاهـش اضطـراب خ واهد بود
(اسـدی الری.)1392 ،
چالشهای وب کوئست برای آموزش
ممکن مدت زمان زیادی ب رای آشنا کردن یادگی رندگان به این نوع آموزش نیاز باشد.
ممکـن یادگی رنـده از دانـش کافی در اسـتفاده از نحوه اسـتفاده از رایانه و منابـع موجود در وب
برخوردار نباشد.
ممکن است بعضی از تکالیف درسی به مدت زمان زیادی نیاز داشته باشد.
ممکن اشکاالت فنی وجود داشته باشد.
ممکن است وب سایتها به روز ومناسب نباشند (سن و نئوفلد.)2009 ،1
روش پژوهش
پژوهـش حاضـر بـا روش تحليـل محت واي كمـي و از نوع مروری تشـریحی و كتابخانهای اسـت.
جامعه مورد پژوهش كليه مقاالت و اسـناد چاپي و ديجيتالي هسـتند كه در مورد کلید واژههای
فارسـی :یادگیـری الکترونیکی ،آموزش از دور ،وب ک وئسـت ،مزایای وب ک وئسـت ،چالشهای
آن ،کاربرده�ای وب ک وئس�ت در آم�وزش و یادگیری و کلید واژههای التی�نE-learning, dis� :
tance learning, web quests, web quests benefits, challenges, quests web applica-

 ,tions in teaching and learningبحـث نمودهانـد كـه بـا كليد واژههاي مشـخص در پايگاه
اطالعاتـي گـوگل اسـكوالر ،مگیـران ،سـی ویلیکا و نورمگـز يافـت شـدهاند .تعـداد اين اسـناد 43
كتـاب و مقالـه در محـدوده زمانـی  2007تـا  2017و  1383تـا 1396بـودهاسـت كه بعـد از محدود
نمـودن نتايج جسـتجو  26سـند معتبـر از آنها به عنـوان نم ونه پژوهش انتخاب شـدند.
نتیجه گیری
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امروزه یادگیری به کمک کامپی وتر و منابع الکترونیکی چشم انداز بسیار جذابی را در حوزه
آموزش ترسیم کرده است .ب رای مثال ارائه مطالب آموزشی تعاملی نرمافزارهای آموزشی ،که
دارای قابلیت چندرسانهای (ارائه همزمان متن ،صدا ،تصاویر ثابت و متحرك) است ،یادگیری به
شیوه خودآموزی را به طور تصورناپذیری دگرگون کرده و قطعا بسیاری از متدها را متحول کرده
است که عبارتاند از :یادگیری مبتنی بر حل مسئله ،یادگیری به كمك رایانه ،یادگیری به كمك
همتایان ،یادگیری به كمك پروژه و یادگیری به شیوه اکتشاف (سگرس و ورهوون .)2013 ،1در این
میان یکی از نمودهای فناوری در آموزش ،آموزیهای مبتنی بر وب ک وئست م یباشد؛ هدف وب
ک وئست ،فعالسازی دانش قبلی و یا جمع آوری اطالعات نیست؛ بلکه فهم و کاربرد اطالعات
جدید در يك محيط واقعی است .اگر دانش یا اطالعات کسب شده ،ب رای ایجاد معنایی جديد
تبديل و شکلدهی نش وند ،فعالیت انجام شده يك نوع از وب ک وئست محسوب نم یشود.
وب ک وئس تها در برگی رنده اصول یادگیری و فعالی تهای شناختی از جمله یادگیری مشارکتی،
داربست یادگیری ،حل مسئله ،یادگیری و تفکر شکلدهنده ارزیابی ،واقعی و عینی ،یادگیری
اجتماعی و فعال یادگیری است .وب ک وئیس تها نظ ریه آموزشی نیستند ،بلکه یک مدل و ابزار
آموزشی است همچون هر ابزار آموزشی یادگی رنده محور .کاربرد وب ک وئیست نیز مستلزم
سازماندهی کلی انجام فعالیت هاست (پ ری را و کاستا .)2011 ،2در این نوع آموزش مسئ ولیت
یادگیری به یادگی رندگان منتقل م یشود و به این لحاظ م یبایست فعالیت خ واسته شده کامال
روشن وشفاف بیان شده باشد به عبارت دیگر یادگی رندگان باید قادر باشند م راحل گنجانده شده
در فعالی تها را با انجام دستورالعم لهای ساده وگ ویا به آسانی دنبال کنند (چ ویزر و کاساو.)2011 ،3
به کارگیری هر وب ک وئست ،یادگی رندگان را با مقدار چشمگیری از اطالعات جدید رو به رو
خ واهد کرد که باید ب رای درك و فهم آنها بکوشند (سانفورد 4و همکاران .)2010 ،وب ک وئس تها
به شرکت کنندگان کمک م یکنند تا استانداردهای م ربوط به مهارتهای تفکر انتقادی و تجزيه
و تحليل را رعایت کنند .وب ک وئس تها بر اساس ایده جستجو و تحقیق و نیز نظ ریه سازندگی،
یادگی رندگان را در یادگیری مشارکتی و کار روی پروژههای گروهی درگیر م یسازد .عالوه بر این،
ارتباطی قوی بین وب ک وئس تها و تكنيكهای چندرسانهای وجود دارد که فرصتهای مهمی
را ب رای استفاده از اینت رنت در آموزش و یاددهی ف راهم م یکند (محمد و همکاران.)۲۰۱۰ ،
1. Segers & Verhoeven
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4. Sanford
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نتیجه گیری آنچه به طور مسلم از جستجوی منابع موجود در اینت رنت برم یآید این است که
هنوز در کشور ما مفهوم وب ک وئست ،نه تنها در آموزش و پرورش عمومی ،بلکه در آموزشهای
دانشگاهی ،مفهومی ناشناخته است .لذا با توجه به مزیتها و محدودیتهای ذکر شده در
خصوص وب ک وئست ،که یک شیوه درسی ،می زان پذیرش یادگی رندگان ،و نیز رضایتمندی
آموزش دهندگان و آموزش گی رندگان ،و به طور کلی ج وانب مختلف استفاده از این شیوه،
پژوهشهای الزم صورت پذیرد .بر اساس جدیدت رین مفاهیم و نظ ری ههای آموزشی ،از جمله
نظ ريه ساختارگ رایی توصیه م یگردد دست اندرکاران ،دانشگاهها ضمن معرفی هر چه بیشتر این
شیوه به جامعه ،باالخص اساتيد ،م ربیان و شاغلین در حوزه یادگیری یاددهی و سرمای هگذاری در
این زمینه ،از مزایای به کارگیری آن در زمینههای مختلف بهرهمند گردند و به این ت رتیب گامی
در جهت ارتقای کمی و کیفی و افزایش ماندگاری یادگیری در علوم مختلف بردارند.
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معرفی انجمن های علمی ،آموزشی مفید
در سطح ایران و جهان ،جهت عضویت و بهرهمندی
دانشجویان تکنولوژی آموزشی
گردآورنده
1
مریم رجبیان ده زیره

انجمن علمی فناوری آموزشی ایران

www.iaet.ir

معرفی انجمن
این انجمن در تاریخ  ،1392/9/11به منظور گسترش و پیشبرد و ارتقای علمی حوزه فناوری
آموزشی و توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در
زمینه فناوری های آموزشی ،و توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی
و پژوهشی در زمینه فناوریهای آموزشی تأسیس شده است .فعالی تهای این انجمن بر اساس
اساسنامه مصوب کمیسیون انجمنهای علمی م یباشد .انجمن موسس های غیر انتفاعی است و
در زمینه های علمی و پژوهشی و فنی فعالیت م یکند و دارای شخصیت حقوقی است و رییس
هئیت مدیره آن نماینده قان ونی انجمن م یباشد .مرکز انجمن در شهر ته ران م یباشد.
انجمن یادگیری الکترونیکی ایران

www.elearningassociation.ir

معرفي انجمن
در ای ران از سال  1386جمعی از متخصصان علوم ت ربیتی و فنّاوری اطالعات با برگزاری
کنف ران سهای سالیانهی «یادگیری الکترونیکی» بر آن شدند تا با ایجاد انجمنی علمی ،محیطی
منسجم و ه مافزا را ب رای توسع هی این عرصهی جدید در کشور پدید آوردند .س رانجام این تالش
در سال  1390به بار نشست و «انجمن یادگیری الکترونیکی ای ران» با مج ّوز کمیسیون انجمنهای
علمی کشور تأسیس شد.
 .1دانشجوی دکتری و عضو هسته انجمن علمی تکن ولوژی آموزشی دانشگاه عالمه طباطبائی
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انجمن فناوری اطالعات و ارتباطات ایران

www.iranaict.ir

معرفی انجمن
: با اهداف زیر تشکیل گردید1383 انجمن فنّاوری اطالعات و ارتباطات ای ران درسال
،)IT( ایجاد ارتباط با پژوهشگ ران و اف راد خبره در حوزههای م رتبط با فنّاوری اطالعات
.) و ف راهم نمودن زمینههای شناسایی و همکاری مشترک بین آنهاCT( فنّاوری ارتباطات
 اقدام در، علمی و پژوهشی م رتبط با فنّاوری اطالعات و ارتباطات،همکاری با نهادهای اج رائی
 توسعه فرهنگ. تحقیقاتی،جهت پی وند و همکاری دستگاههای اج رائی با مجموعههای علمی
 ارزیابی وتحلیل ع وامل رشد.استفاده مطلوب از ت وانمندیهای فنّاوری اطالعات و ارتباطات
کشورهای مشابه دیگر و استفاده مطلوب از تج ربیات دیگ ران در توسعه کشور درحوزه ارتباطات
.و فنّاوری اطالعات
The Association for Educational Communications and Technology (AECT)

www.aect.org

AECT Foundation
Formed in 1970, the AECT Foundation supports the charitable and educational
activities of the Association for Educational Communications and Technology
(AECT), based on the conviction that the improvement of instruction in schools
and colleges can be enhanced by the continued investigation and application of new
systems for learning and by authentic assessment of communication techniques and
technology. The purpose of the Foundation is to prepare and develop leaders and
practitioners in our fields, to enlarge the body of knowledge available in the fields
of educational communications and technology, and to encourage the dissemination
of such knowledge.

Association for the Advancement of Computing in Education
(AACE)

www.aace.org

About AACE
The Association for the Advancement of Computing in Education (AACE), found-
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ed in 1981, is an international, not-for-profit, educational organization with the mission of advancing Information Technology in Education and E-Learning research,
development, learning, and its practical application.

EDUCAUSE

www.educause.edu

EDUCAUSE is a higher education technology association and the largest community of IT leaders and professionals committed to advancing higher education.

Canadian Association of Instructional Designers (SAID)

www.accp-caid.org/en/index.shtml

The Association’s main objectives and activities are as follows:
4.2.1 To form an association of all Canadian instructional designers, regardless of
academic setting and field of practice;
4.2.2 To sustain the progress of instructional design through study, research, information-sharing, professional development, promotion, exchanges, meetings, seminars, conferences, etc.;
4.2.3 To protect learners by assessing the members’ skills and the quality of instructional design activities;
4.2.4 To promote the role of instructional designers in the development of learning
environments;
4.2.5 To protect the members’ interests.

United States Distance Learning Association (USDLA)

www.usdla.org
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The United States Distance Learning Association was the first nonprofit distance
learning association in the United States to support distance learning research, development and praxis across the complete arena of education, training and communications.In 1987, the USDLA was founded on the premise of creating a powerful
alliance to meet the burgeoning education and training needs of learning communities via new concepts of the fusion of communication technologies with learning in
broad multi-discipline applications. An elected president, an Executive Committee,
and a governing board now govern USDLA with Dr. Reggie Smith III as the Executive Director of the Association.
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Florida Distance Learning Association (FDLA)

www.fdla.com

If you are an administrator, faculty member, instructional designer, student support
specialist or any other distance learning professional seeking to advance the delivery
of distance and online education, we invite you to join us.
You’ll be in good company. Our membership comprises distance educators from a
broad spectrum of industries, including:
Higher/Continuing Education
Corporate Training
Information Technology
Consulting
K-12 Schools
The Military
Area Educational Agencies
FDLA members share knowledge and resources among themselves, with the community, and with other organizations committed to advancing distance learning teing
technologies and practice
The FDLA is affiliated with the United States Distance Learning Association (USDLA). When you join the FDLA, you will also become a basic member of the USDLA.
We would like to thank all of the following companies for their continued support of
FDLA.

California Educational Technology Professionals Association
(SETPA)

www.cetpa.net/default.aspx

The California Educational Technology Professionals Association (CETPA) is an association of Educational Technology Professionals (technologists) within the State of
California. Founded in 1960 as the California Educational Data Processing Association (CEDPA), the major emphasis of the association’s activities are directed towards improving Administrative Information Processing in public education within
the State of California and to prepare its membership to better meet and support the
technological needs of the Instructional Program.

Association for learning technology (ALT)

www.alt.ac.uk

The Association for Learning Technology (ALT) represents individual and organisational Members from all sectors and parts of the UK. Our Membership includes
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practitioners, researchers and policy makers with an interest in Learning Technology.
Our community grows more diverse as Learning Technology has become recognised
as a fundamental part of learning, teaching and assessment. Our charitable objective
is “to advance education through increasing, exploring and disseminating knowledge
in the field of Learning Technology for the benefit of the general public”. We have led
professionalisation in Learning Technology since 1993.

The Irish Learning Technology (ILTA)Association

www.ilta.ie

ILTA is the Irish Learning Technology Association, and is a community of researchers, practitioners and industry professionals with a shared interest in technology-enhanced learning across Ireland. We organise regular events, and also host the EdTech conference on an annual basis in various universities or Institutes of Technology
around the country. In November 2012, ILTA attained Company Limited By Guarantee status (i.e. the formulation of ‘The Irish Learning Technology Association Ltd’
CRO# 520231).

The International E-Learning Association

www.ielassoc.org

IELA was founded in 2007 by David Guralnick, A.Y. Al-Zoubi, and Michael E. Auer,
and is incorporated in New York County in the state of New York, U.S.A.You can read
the official IELA bylaws. The International E-Learning Association (IELA) is dedicated to advancing the knowledge and practice of e-learning in schools and universities, and in the workplace. With members hailing from every continent —and from
the realms of business, industry, government, and academia— the IELA is a vibrant
and diverse community of e-learning professionals, researchers, and students
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Introducing enduring faces and faculty of educational
technology
Maryam Falahi

International Workshop Report (Integrated Approach to
Teaching and Learning Process for Students with Special
Educational Needs)
Dr. Ismail Zarai Zavaraki

List of some of the honors of the Allameh Tabataba’i University of Technology Technology Department since its inception
Dr. Ismail Zarai Zavaraki
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The Multimedia Effectiveness of Philosophy for the Child
(P4C) on Elementary School Students
Timur Esmailzadeh

Investigating the Dimensions of Control Theory in Distance
Education
Dr. Khadijeh Aliabadi, Ismail Firoozi

The Impact of Multimedia Software on Increasing English
Language Learning Motivation in Students: A Tenth-Grade
Student Case Study
Shohreh Mokhtari

The effect of serious play on the treatment of autism spectrum
disorder
Fatemeh Joneidi Jafari, Matin Ghasemi Sameni, Salah Esmaeili Gojjar

WebQuest; From Introductions to Educational Applications
Sepideh tashakori

Introducing useful scientific-educational associations in
Iran and around the world for membership and benefit of
educational technology students
Maryam Rajabian deh zireh

