{ فصلنامهعلمیتخصصیفناوریآموزشی }
سال دوم،شماره،3بهار 1395
این نشریه بر اساس مجوز کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه عالمه طباطبائی
به صورت فصلنامه علمی تخصصی منتشر میشود.

صاحبامتیاز:

انجمن علمی دانشجویی تکنولوژی آموزشی دانشگاه عالمه طباطبائی

مدیرمسئول و سردبیر:

سونیا موسی رمضانی

هیات تحریریه (به ترتیب حروف الفبا):

دکتر افضل السادات حسینی ،دکتر کمال درانی ،دکتر اسماعیل زارعی زوارکی ،دکتر حسین زنگنه،
دکتر خدیجه علیآبادی ،دکتر مسعود غالمعلی لواسانی ،دکتر مهران فرج اللهی ،سونیا موسی رمضانی،
دکتر داریوش نوروزی ،منیژه هوشمندجا.

همکاران این شماره:

اسماعیل زارعی زوارکی ،آزاده قندهاری ،حسین زنگنه ،سونیا موسی رمضانی ،متین قاسمی سامنی،
مرضیه سعیدپور ،مریم فالحی ،مصطفی کنعانی ،نسرین بابائی.

شماره شابک:

ISSN 2476-454X

3

بهار  1395شماره سوم

صفحه آرایی:
مینا احمدی

ویراستار:

علی رضائی

چاپ و انتشار:

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی

قیمت:

 10000ریال

			
نشانی:

تهران ،خیابان کریمخان زند ،نبش خیابان شهید عضدی (آبان شمالی) ،ساختمان معاونت فرهنگی و اجتماعی
دانشگاه عالمه طباطبائی ،طبقه پنجم ،نشریات دانشجویی.

تلفن:

021- 88900026

پستالکترونیکی:
edutechasso@gmail.com

مجله فناوری آموزشی مسئول آرا و نظریات مندرج در مقاالت است.
مجله فناوری آموزشی در ویرایش مطالب آزاد است.
استفاده از مطالب مجله فناوری آموزشی با ذکر منبع آزاد است.

4

بهار  1395شماره سوم

فهرست

10

رشتهای که در حال تحصیل در آن هستید ،چگونه رشتهای است؟

24

تاریخچه تکنولوژی و طراحی آموزشی

60

ویکی و کاربردهای آن در فرایند تدریس و یادگیری مشارکتی

74

پذیرش شغل بهعنوان طراح آموزشی :درسهایی از تجربیات شخصی

86

ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ﻣﻮردﻧﻴﺎز داﻧﺸﺠﻮيان ﻣﺠﺎزي

94

رابطه شادکامی فراگیران در محیط کالس و مدرسه با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

رابرت ای .ریزر ،جان وی .دمپسی  /ترجمه :حسین زنگنه ...................................

رابرت ای .ریزر ،ام .مورگان  /ترجمه و تلخیص :سونیا موسی رمضانی ...................

نسرین بابائی ،اسماعیل زارعی زوارکی ...........................................................

رابرت ای .ریزر  /ترجمه :مرضیه سعیدپور .....................................................

مریم فالحی ...............................................................................................

آزاده قندهاری مصطفی کنعانی ......................................................................

110

پبسترسازی مناسب فرهنگی در عصر فناوری اطالعات و ارتباطات

118

اخبار رویدادهای علمی

134

معرفی کتاب

138

معرفی سایت

متین قاسمی سامنی ...................................................................................

(همایش ،کنفرانس ،کنگره و سمینار و .................................................... )...

دو عنوان ................................................................................................

هشت عنوان ............................................................................................

5

بهار  1395شماره سوم
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علــــمــی
فنـــاوری
آمـوزشی

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 ،5/4باالی
صفحه 5و پایین صفحه 5/4سانتیمتر با قلم نازنین ،تحت نرم افزار WORD 2010/2007/2003تایپ 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

قلم انگلیسی

قلم فارسی

عنوان مقاله

Times New Roman13Bold

نازنین ،سیاه 14در وسط سطر

نام نویسنده ،نویسندگان

Times New Roman11Bold

نازنین ،سیاه12/5در وسط سطر

سمت و سازمان متبوع

Times New Roman11Bold

liam_E

Times New Roman11Bold

Times New Roman11Bold

واژه های کلیدی

Times New Roman11Bold

نازنین سیا12

عنوان بندها

Times New Roman12Bold

نازنین سیاه13
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نازنین10

راهنمای نگارش و تدوین مقاالت
فصلنـامه
علــــمــی
فنـــاوری
آمـوزشی

زیرنویسها ،جداول ،نمودارها ،عکسها

Times New Roman10Bold

نازنین سیاه11

متن داخل جداول

Times New Roman10Bold

نازنین معمولی11

فرمول ها و کلمات انگلیسی

Times New Roman11Bold

Times New Roman11Bold

متن مقاله

Times New Roman11Bold

نازنین معمولی13

شماره صفحه

Times New Roman11Bold

نازنین معمولی12

 .7تعداد صفحات مقاالت علمی ،پژوهشی 10صفحه ،علمی ترویجی  5صفحه ،علمی مروری و تحلیلی
3صفحه با ذکر مشخصات ذکر شده نباید تجاوز نماید.
 .8در صفحه اول مقاالت باید عنوان فارسی مقاله ،چکیده ،کلمات کلیدی ،رتبه علمی نویسنده یا
نویسندگان،شماره تلفن ،پست الکترونیکی و نویسنده مسئول مکاتبات تعیین شوند.
 .9چکیده 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.
 .10در 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.
 .11مقاالت 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.
 .12دریافت مقاالت و انجام مکاتبات صرفاً از طریق پست الکترونیکی انجام خواهد شد.
 .13مسئولیت صحت و سقم مقاالت بر عهده نویسنده می باشد.
 .14صرفا 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.
 .15در 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 اتخاذ شده لحاظ گردد.
ب :در نگارش منبع دقت نمایید به گونه ای درج گردد که امکان بازیابی مقاالت برای داوران میسر باشد.
 .16پس از تایید مقاله ،گواهی پذیرش مقاله به نویسندگان اعطا خواهد شد.
 .17پس از چاپ مقاله دو نسخه از مجله در اختیار نویسنده (نویسندگان) قرار خواهد گرفت.
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پیشگفتار

فصلنـامه
علــــمــی
فنـــاوری
آمـوزشی

پیشگفتار سردبیر

لَئِن َش َکر ُتم أَلِزیدَ ن َّ ُکم

در شماره های پیشین طی ارائه گزارشی از یک نشست ،مروری اجمالی بر نحوه ورود رشته
تکنولوژی آموزشی در ایران و طی نمودن مراحل رشد آن پس از تاسیس از سال 1372در
مقطع لیسانس ،آبان  1374در مقطع ارشد و نیز سال  1388در مقطع دکتری داشتیم ،مطالب این
شماره به نحوه مراحل گذار و تحول این رشته در جهان غرب به ویژه کشور امریکا اختصاص
یافته است .در آغاز با ورود این رشته مسئولین محترم وزارت آموزش و پرورش کشورمان ایران
با تاسیس اتاق های سمعی و بصری در راستای ایجاد فرصت های شغلی برای فارغ التحصیالن
این رشته در کنار دانشگاه ها از موضع تخصیص جایگاه استادی به رهجویان این رشته و نیز بازار
کار آزاد و صنعت انصافا کوشیدند.
گذشته از نامالیمت های بیکرانی که زحمتکشان این عرصه در راستای شناسایی محتوای
کاربردی رشته شان همواره در قالب تکنولوژیست در راستای آگاهی جامعه نسبت به این رشته
و عملکرد آن داشتهاند با ورود به عرصه های جدیدتری از حوزه دانش در محتوای این رشته در
سال های اخیر شاهد بهره گیری بهتر از دانش و عمل فارغ التحصیالن این حوزه در کشورمان
هستیم .همه ما همواره رنج جویایی کار را کم و بیش چشیده ایم ،لذا در این شماره مطلب بسیار
خواندنی و جذابی به قلم رابرت ریزر جهت دلگرمی و پشتیبانی عاطفی از فارغ التحصیالن
جویای کار در این رشته را جهت چاپ برگزیدیم که امیدواریم با مطالعه راهکارهای ارائه شده
از سوی ایشان به عنوان فردی که ردای استادی الیق در این حوزه را سال ها بر تن دارند و خود
را نسبت به آینده شغلی دانشجویانشان مسئول و موظف می دانند ،به اهداف شغلی و حرفه ای
خویش نگاه دور اندیشانه و منطقی بیفکنیم .همانطور که در شماره پیشین وعده دادیم به اجمال
به تاریخچه رشته و نیز حوزه طراحی آموزشی در جهان نیز اشاره کرده ایم.
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پیشگفتار

فصلنـامه
علــــمــی
فنـــاوری
آمـوزشی

امید است با تاسیس این رشته در مقطع دکتری رشد روزافزون این رشته در کشور عزیزمان
ایران را نیز شاهد باشیم و هر یک از ما (تکنولوژیست نیز خود را در زمینه تحقق این امر متعهد و
مسئول بدانیم .قطعا تعامل تنگانگ صنعت و دانشگاه در گرو فعالیت پویا و آگاهانه ذینفعان این
رشته میسر خواهد گشت و این امر منوط به شناسایی فرصت ها ،آگاهی از نحوه استفاده صحیح
آن و نیز تعهد و دلسوزی مشفقانه است .حکایت ما شاید حکایت کسی باشد که چیزهایی که
ما دست کم می گیریم او برای داشتنش راز و نیاز می کند  ،روزگاری کتابداری رشته ای قریب
بود  ،چه شد که این رشته به شناخته شده ترین و یکی از پرکاربردترین رشته ها تبدیل گشت؟
به قول فیلسوف اندیشه و دانایی«افالطون» لذت نامحدود است و دانایی علتی است که آن را
محدود میکند و از این آمیزش است که خوشی به اندازه بدست میآید و برهم خوردن این
اندازه رنج است .عشق و عالقه به فعالیت حرفه ای در این رشته نیازمند آگاهی و کسب روز
افزون دانش است ،امید است همه ما (کلیه ذینفعان) در این راه کوشا باشیم.
در پایان از لطف و همراهی کلیه دلسوزان رشته و دغدغه مندان راه تعلیم و ترتیب کمال تشکر را
دارم و از کلیه عالقمندان به مباحث رشته دعوت به عمل می آورم تا با ارائه نقدهای دلسوزانه ،و
انعکاس دیدگاههای ارزشمند خود ما را در انجام این رسالت یاری نمایند .برخود الزم می دانم
از کلیه دوستانی که در چاپ این شماره قبول زحمت کردند تشکر نموده و برایشان آرزوی
بهروزینمایم.

9

بهار  1395شماره سوم

رشتهای که در حال تحصیل در آن هستید،
چگونه رشتهای است؟

نویسندگان:
1
رابرت ای .ریزر
استاد نظام های آموزشی ،دانشکده تعلیم و تربیت ،دانشگاه ایالتی فلوریدا
2
جان وی .دمپسی
استاد دانشگاه آالبامای جنوبی
ترجمه:
حسین زنگنه
استادیار دانشگاه بوعلی سینا همدان

zangeneh2009@gmail.com
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رشتهای که در حال تحصیل در آن هستید
فصلنـامه
علــــمــی
فنـــاوری
آمـوزشی

بسیاری از ما که در این رشته برای مدت مدیدی مطالعه و تحصیل کردهایم از تجربه توضیح حرفۀ تخصصی
خود در برخورد با والدینمان برخورداریم .در غالب توضیحاتی طوالنی و نیز کوتاه از این رشته ،نتیجه نهایی
برخورد والدین مان همیشه با ما یکسان بوده است .همه آنها با گوشه چشمی به ما نگاه کرده و زیر لب
جملهای را میگویند «رشتۀ خوبیه ،عزیزم».
در مورد پدر و مادر شما چطور بود؟ چقدر آنها در مورد رشتهای که شما مشغول مطالعه آن هستید ،آن
اطالع دارند؟ آنها احتماالً نمیتوانند آن را بهخوبی توصیف کنند؛ شاید آنها حتی نمیتوانند نام آن را به
زبان بیاورند .اما آنها این عنوان را در برخی از شرکتهای خیلی خوب بکار میبرند .الزم به ذکر است،
بسیاری از متخصصان حرفهای این رشته نیز در توصیف این رشته مشکل دارند .درواقع ،بسیاری از آنها
مطمئن نیستند که دقیقاً آن را چه بنامند -تکنولوژی آموزشی ،تکنولوژی تعلیم و تربیت ،طراحی آموزشی،
توسعۀ آموزشی ،نظامهای آموزشی و یا طراحی و تکنولوژی آموزشی که ویرایشگران این کتاب تصمیم به
استفاده از آن گرفتند .تنها چیزی که در ماهیت این رشته مشترک است ،این که شاغلین آن ،آن را با نامهای
بسیاریمیخوانند.
حدومرز رشتهای که ما در آن قرار داریم ،کجاست؟ چگونه می توانیم آن را تعریف کنیم؟ درواقع ما
بایستی این رشته را به چه نامی بخوانیم؟ اینها پرسشهای مهمی هستند که متخصصان این رشته باید قادر به
پاسخگویی به آنها باشند .زیرا هیچگونه پاسخ مقبول و صحیحی در این خصوص وجود ندارد تا هوشمندانه
قادر باشیم ،راجع به آن بحث کنیم .ما به دنبال فراهم آوردن اطالعاتی بودیم تا به شما کمککند برخی از
پاسخهای پیشنهادی و مقدماتی خود را به این پرسشها ،بازسازی کنید و قصد بررسی این موضوع رو داریم
که به چه نحو تعاریف این رشته در طول سالها تغییر کرده و [چگونه] دو تعریف جدید از آن ارائ ه شد .البته
با همان اصطالحاتی که ما با آنها کامال آشنا هستیم ،پیش میرویم.
قبل از بررسی تعاریف این رشته ،بهتر است اشاره نماییم که نهتنها تعاریف تغییر کردهاند ،بلکه ماهیت واقعی
این رشته نیز دستخوش تغییر و تحول شده است .در طول سالها ،دامنه متنوعی از عنوانها ،برای نامیدن
این رشته مورد استفاده قرار گرفتهاند ،اعم از آموزش دیداری -شنیداری ،ارتباطات دیداری -شنیداری و
تکنولوژی آموزشی .البته اصطالحی که بهطور مکرر استفاده شده است ،تکنولوژی آموزشی است.
رشتۀ تکنولوژی آموزشی چیست؟ این پرسش متفاوتی است که باید بدان پاسخ داده شود .زیرا این حوزه
بهطور مستمر تغییر میکند .به علت این که ایدهها و نوآوریهای جدید بر فعالیت افراد در این رشته تأثیر
میگذارد و موجب تغییر و توسعه آن میگردد .عالوه بر این ،این رشته حوزهای است با تخصصهای
بسیار و افراد متفاوتی که توجه شان را در این رشته بر اَبعاد مختلف ،متمرکز نمودند و اغلب فکر میکنند،
فعالیتهایی که آنها انجام میدهند در قلب این رشته قرار دارد و فعالیتهایشان دقیقاً آن چیزی است که
تکنولوژی آموزشی در عمل به آن میپردازد.
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در طول سالها ،تالشهای بسیاری برای تعریف این رشته به عمل آمده است .بسیاری از این تالشها منتج به
تعاریفی شدهاند که توسط متخصصان بسیاری از این رشت ه یا حداقل توسط سازمانهای حرفهای که این افراد
به آنها تعلق دارند ،مورد پذیرش قرار گرفته است .حتی هنگامیکه یک سازمان برجسته در این حوزه تعریف
خاصی را در این رشته به ثبت میرساند ،کارشناسان این رشته آن را از دیدگاه سازمان و طیف وسیعی از
کارکنان مختلف مورد بررسی و بهرهبرداری قرار میدهند که البته این مسئله بایستی در میان مدیران و
کارکنان هوشمند سازمان ،بهدرستی اجرا شود .البته الزم به ذکر است که در سرتاسر تاریخ این رشته ،افکار
و اعمال ،تعدادی از کارشناسان و متخصصان مهم این رشته مورد بررسی قرار نگرفته و احتماالً هرگز هم
مورد بررسی قرار نخواهند گرفت تا ما امروز بتوانیم به یک تعریف واحد دست یابیم.
تعاریف اولیه :تکنولوژی آموزشی بهعنوان رسانه
تعاریف اولیه از رشتۀ تکنولوژی آموزشی بر رسانههای آموزشی تأکید دارند ،ابزارهای فیزیکی که از
طریق آن ،آموزش به یادگیرندگان ارائه میشود .ریشۀ این حوزه حداقل به دهۀ اول قرن بیستم برمیگردد،
زمانی که یکی از این رسانهها  -فیلمهای آموزشی -برای اولین بار تولید شده بودند (ستلر .)1990، 3آغاز
دوره و توسعه دوره در طول دهۀ  ،1920با افزایش قابلتوجهی در استفاده از مواد دیداری (از قبیل فیلم،
عکس و اسالید لنترن ) 4در مدارس دولتی مواجه شد .این فعالیتها بخشی از رویدادهایی بودند که بهعنوان
ُجنبش آموزش دیداری شناخته شدند .تعاریف رسمی از آموزش دیداری بر رسانههایی تأکید دارد که
در ارائه آموزش مورد استفاده قرار میگرفتند .بهعنوانمثال ،یکی از کتابهای درسی برای اولین بار
آموزش دیداری را بهعنوان غنیسازی تربیت 5از طریق تجربه دیدن تعریف نمود که شامل استفاده از انواع
کمکهای دیداری از قبیل گردش ،تصاویر دوبُعدی ،مدلها ،نمایشگاهها ،نمودارها ،نقشهها ،نمودارها،
تصاویر و نوشتههای برجستهنما ،اسالیدهای برجستهنما و تصاویر متحرک بود (دوریس ،1928 ، 6ص.)6
در اواخر دهۀ  1920تا دهۀ  ،1940بهعنوان پیامد پیشرفت در رسانههایی چون ضبط صدا ،برنامههای رادیویی
و تصاویر متحرک همراه با صدا ،تأکید رشته از آموزش دیداری به آموزش دیداری-شنیداری تغییر یافت.
اینگونه عالیق و گرایش نسبت به رسانهها در طول دهۀ 1950همچنان با رشد تلویزیون ادامه داشت .بنابراین
در طول نیمه اول قرن بیستم ،بسیاری از افراد درگیر در این حوزه که ما آن را در حال حاضر تکنولوژی
آموزشی مینامیم ،بیشترین توجه خود را بر رسانههای آموزشی مبذول داشتند.
امروز بسیاری از افرادی که خود را بهعنوان اعضاء حرفهای تکنولوژی آموزشی میخوانند ،هنوز هم اگرچه
نه همه توجه ،بلکه عمده توجهات خود را بر طراحی ،تولید و استفاده از رسانههای آموزشی صرف مینمایند.
عالوه بر این ،بسیاری از افرادی که در داخل و خارج از حوزه تکنولوژی آموزشی هستند ،تکنولوژی
آموزشی را برابر با رشته رسانههای آموزشی میبینند .بااینوجود ،اگرچه مالحظه تکنولوژی آموزشی
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بهعنوان رسانه در طول سالها ادامه داشته ،اما در طول پنجاه سال گذشته ،دیدگاههای دیگری در خصوص
تکنولوژی آموزشی ظهور کردهاند که توسط بسیاری از متخصصان این حوزه نیز مورد تأیید قرار گرفتهاند.
دهۀ 1960و  :1970تکنولوژی آموزشی بهعنوان یک فرایند
در آغاز دهۀ 1950بهویژه در طول دهۀ  1960و  ،1970برخی رهبران در حوزه آموزشوپرورش شروع به
بحث در مورد تکنولوژی آموزشی نمودند ،آنهم به روشی نسبتاً متفاوتتر ،یعنی عدم معادلسازی آن با
رسانههای آموزشی ،به عبارتی از آن بهعنوان یک فرایند یاد کردند .بهعنوانمثال ،فین )1960( 7نشان داد
که تکنولوژی آموزشی باید بهعنوان روشی برای بررسی مشکالت آموزشی و بررسی راهحلهای عملی
برای حل این مشکالت مورد مشاهده قرار گیرد .در ضمن لوماسداین )1964( 8اشاره کرد که تکنولوژی
آموزشی میتواند بهعنوان کاربرد علم برای اقدامات آموزشی مورد استفاده قرار گیرد .همانطور که شما در
مباحث آتی خواهید دید ،بسیاری از تعاریف دهۀ  1960و  1970انعکاسدهنده این دیدگاه است ،یعنی مورد
مالحظه قرار دادن تکنولوژی آموزشی بهعنوان یک فرایند.
تعریف 1963
در سال  ،1963اولین تعریف طرح و تأیید شده توسط یکی از مهمترین سازمان حرفهای در حوزه تکنولوژی
آموزشی منتشر گردید و بهسادگی نشان داد که حوزۀ عمل تکنولوژی آموزشی صرفا در مورد رسانه نیست.
این تعریف (الی )1963 ، 9توسط کمیتهای از طریق دپارتمان آموزش دیداری و شنیداری (که در حال حاضر
بهعنوان انجمن ارتباطات و تکنولوژی آموزشی شناخته میشود) مطرح شد که بهنوعی خروج از دیدگاه
سنتی این حوزه از جهات مختلف بود .اول اینکه ،تعریف ارائهشده بهجای تمرکز بر رسانهها ،بر طراحی و
کاربرد پیامهایی تأکید مینمود که به کنترل فرایند یادگیری میپرداخت (ص .)38،عالوه بر این ،جمالت
تعریف ارائه شده به شناسایی و رعایت مجموعهای از مراحل اشاره میکرد که افراد باید در طراحی و کاربرد
چنین پیامهایی مدنظر قرار می دادند .این مراحل شامل برنامهریزی ،تولید ،انتخاب ،کاربرد و مدیریت بود
که وجوه مشابهی با برخی از مراحل مهمی داشت که اغلب بهعنوان طراحی نظامند آموزشی شناخته میشود
(که اغلب از آن بهعنوان طراحی آموزشی یاد میشود) .عالوه بر این ،جمالت تعریف حاکی از تأکید
بر یادگیری به جای آموزش بود .در آن زمان تفاوتهای شناساییشده ،انعکاسدهنده نوع نگاه برخی از
رهبران این حوزه به ماهیت در حال تغیی ِر این رشته بود.
تعاریف1970
ماهیت در حال تغییر رشتۀ تکنولوژی آموزشی زمانی بیشتر آشکار میگردد که شما به بررسی تعاریف اصلی
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بعدی میپردازید که در سال  1970توسط کمیته تکنولوژی آموزشی مطرح شد .در این سالها کمیتهای
توسط دولت ایاالتمتحده تأسیس و بودجهای بدان تخصیص یافت که بیشتر به بررسی منافع و مشکالت
بالقوه افزایش کاربرد تکنولوژی آموزشی در مدارس میپرداخت .گزارش این کمیته تحت عنوان بهبود
یادگیری (کمیته تکنولوژی آموزشی )1970 ،دو تعریف از تکنولوژی آموزشی را فراهم نمود؛ تعریف اول
انعکاس دهنده دیدگاه قدیمیتر از تکنولوژی آموزشی بهصورت زیر بود:

« در مفهومی ملموستر ،آن [تکنولوژی آموزشی] به معنی رسانههای متجلی در انقالب
ارتباطات است که میتواند برای مقاصد آموزشی در کنار معلم ،کتاب درسی و تختهسیاه
بکار رود .بخشهای تشکیلدهنده تکنولوژی آموزشی عبارتاند از :تلویزیون ،فیلم،
پروژکتور ا ُورهد ،رایانهها و همچنین سایر گزینههای سختافزاری و نرمافزاری ( ...ص
».)12
برخالف این تعریف ،این کمیته در دومین تعریف خود ،تکنولوژی آموزشی را بهعنوان یک فرآیند
توصیف و بیان کرد:

«تعریف دوم و ناآشناتر از تکنولوژی آموزشی ،فراتر از هرگونه رسانه و یا ابزار خاص
است .در این تعریف ،تکنولوژی آموزشی چیزی بیش از مجموع اجزاء آن است ،زیرا
تکنولوژی آموزشی فرایند نظامندی برای طراحی ،اجرا و ارزشیابی کل فرایند یادگیری
و تدریس بر مبنای اهداف خاص و پژوهشهایی است که در زمینۀ یادگیری و ارتباطات
انسانی و بهکارگیری ترکیبی از منابع انسانی و غیرانسانی جهت تدارک آموزشی مؤثرتر
صورت گرفته است (ص ».)12
درحالیکه به نظر میرسد ،تعریف او ِل کمیته به تقویت اندیشههای قدیمی در رابطه با رشتۀ تکنولوژی
آموزشی میپردازد ،تعریف دوم آن عمدتاً به تعریف این رشته ب ه نحوی متفاوت ،به صورت معرفی طیف
وسیعی از مفاهیم میپردازد که در تعاریف قبلی به طور رسمی در این رشته متجلی نشده است .توجه داشته
باشید که این تعریف اشاره به روندی نظامند دارد که شامل تعیین اهداف و طراحی ،اجرا و ارزشیابی آموزش
است ،البته با عنایت به این مطلب که هر دوره ،یکی از مراحل رویکرد نظامند طراحی آموزشی را نشان
میدهد که آغازگر بحثی در ادبیات حرفهای این رشته (بهعنوانمثال ،فین1960 ،؛ گانیه1965 ،؛ هوبان،
1977؛ لومسداین1964،؛ اسکریون )1967 ، 10بود .همچنین این تعریف نشان میدهد که این رشته بر مبنای
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پژوهش و اهدافی است که یادگیری مؤثرتر را در پی دارد (که انعکاسدهندۀ موارد مورد تأکید تعریف سال
 1963در این مفهوم است) .نهایتاً اینکه ،این تعریف ظاهرا ً با کم رنگتر نشان دادن نقش رسانهها بر کاربرد
منابع انسانی و غیر انسانی برای مقاصد آموزشی اشاره دارد.
تعریف 1977
در سال  1977انجمن ارتباطات و تکنولوژی آموزشی تعریف جدیدی را در این حوزه مطرح نمودند.
البته این تعریف از جهات مختلف ،از تعاریف قبلی متفاوت بود .شاید بارزترین تفاوت آن گسترۀ تعریف
باشد که شامل  16بیانیه بود که در طول  7صفحه این متن به انضمام  9صفحه جدول و  9فصل (که بیشتر
از 120صفحه است) مطرح شد .در ادامه به تشریح برخی از مفاهیم ذکرشده در این بیانیه بهطور مبسوطتر
خواهیم پرداخت .اگرچه نویسندگان بهطور شفاف بیان نمودند که هیچ بخش واحدی از این تعریف به
تنهایی کافی نیست ،بلکه بایستی  16بخش این تعریف بهعنوان یک ُکل مورد توجه قرار گیرد ،اما اولین
جملۀ این تعریف به مفهوم عمیقی به شرح زیر میپردازد:

« تکنولوژی آموزشی فرایندی یکپارچه و در عین حال پیچیدهای است که مشتمل بر
افراد ،رویهها ،ایدهها ،ابزارها و سازمانهایی در راستای تحلیل مشکالت ،طراحی ،اجرا،
ارزشیابی و مدیریت راهحل های اینگونه مشکالت بوده که کلیۀ جنبههای یادگیری
انسانی را در برمیگیرد (ص».)1
همانند تعریف  1970که توسط کمیته تکنولوژی آموزشی منتشر شد ،تعریف  1977نیز تأکیدات قابل
توجهی بر فرایند طراحی نظامند داشته و به مراحل مختلف آن اشاره دارد که به برخی از این مراحل در
فرایندهای طراحی نظامند متداول (یعنی طراحی ،تولید ،اجرا و ارزشیابی) پرداخته است .جالب است بدانید
که بیانیۀ تعریف 1977اولین بیانیهای بود که مرحله تجزیه و تحلیل از فرایند برنامهریزی را مطرح کرد و در
آن زمان آغازی برای توجهات روزافزون کارشناسان به این حوزه به شمار می رود.
تعریف 1977زمینههای جدیدی را نیز با گنجاندن سایر واژهها در طول دورهای کوتاه مطرح و آن را به
تعریفی معمول و پیش پاافتاده در این حرفه تبدیل نمود .بهعنوانمثال این تعریف اصطالح مشکالت و
راهحلهای یادگیری انسانی را با مشخص نمودن نحوۀ بکارگیری مکرر این واژهها ،از سالها قبل به ویژه در
زمینۀ بهبود عملکرد مطرح نمود.
تعریف  1977شامل جداول مشروحی است که منابع مختلف یادگیری را همراه با حوزه مربوط به آنها
توصیف میکند .این فهرست بر افراد ،مواد و ابزارها بطور یکسان تاکید داشته است و به تقویت این عقیده
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پرداخته است که حوزۀ فعالیت تکنولوژیستهای آموزشی به توسعه و کاربرد رسانهها محدود نمی گردد.
تعریف  :1994تکنولوژی آموزشی چیزی فراتر از یک فرایند
در طول دورهای که از سال  1977تا اواسط دهۀ  1990طول کشید ،بسیاری از توسعهدهندگان ،بر رشتۀ
تکنولوژی آموزشی تأثیرگذار بودند .در حالیکه نظریۀ یادگیری رفتارگرایی قب ً
ال بهعنوان شالودۀ بسیاری
از اقدامات طراحی آموزشی توسط فعاالن این حوزه به کارگرفته میشد ،از آن پس نظریههای یادگیری
شناختگرایی و سازندهگرایی شروع به تأثیرگذاری قابلتوجهی بر تمرین طراحی آموزشی نمودند .این
حرفه به شدت تحت تأثیر پیشرفتهای فناورانهای چون میکرورایانهها ،ویدئوهای تعاملی ،سیدی رام و
اینترنت قرار گرفت .گسترش وسیع فناوریهای ارتباطی ،موجبات عالیق روزافزون افراد را به یادگیری از
راه دور و راهبردهای نوین آموزشی چون یادگیری مشارکتی که ُشهرت الزم را نیز بدست آورده بودند،
فراهم نمودند .پیامد این تأثیرات و بسیاری از تأثیرات مذکور تا اواسط دهۀ  1990متفاوت شدن رشتۀ
تکنولوژی آموزشی نسبت به سال 1977بود .هنگامی که تعاریف قبلی از این حوزه منتشر شده بود ،لذا
هنگام آن فرارسیده بود که به تعریف مجدد این حوزه پرداخته شود.
کار روی تعریف مجدد این رشته و ارائه تعریفی جدید رسماً از سال 1990تا  1994ادامه داشت که نهایتاً
منجر به اعالم تعریفها و ابعاد رشتۀ تکنولوژی آموزشی از سوی انجمن ارتباطات و تکنولوژی آموزشی شد
(سیلز و ریچی  .)1994، 11مطالب ما شامل توصیف مشروح این رشته به انضمام بیان تعریف موجز زیر است:

« تکنولوژی آموزشی نظریه و عمل طراحی ،توسعه ،کاربرد ،مدیریت و ارزشیابی فرایندها
و منابع یادگیری است (ص« .)1
همانطور که در تعریف مشخص شده ،این تعریف بر مبنای  5بُعد -اعم از طراحی ،توسعه ،کاربرد ،مدیریت
و ارزشیابی 5 -حوزه مطالعاتی و فعالیتی در این رشته توصیف میشود .ارتباطات درونی بین این اَبعاد بهطور
دیداری بهصورت یک الگوی چرخشی با برجستگی حوزۀ نظریه و عمل پیرامون این ابعاد ارائه شد .این
نوع بازنمایی ،عمدتاً به خاطر این بود که نهایتاً خوانندگان ،ارتباط ابعاد مختلف این تعریف را بهطورخطی با
یکدیگردرنظرنگیرند.
برخالف دومین تعریف  1970و تعریف انجمن ارتباط و تکنولوژی آموزشی  ،1977تعریف  1994رشته را
بهعنوان فرایند توصیف نمیکند .درواقع نویسندگانی که تعریف  1994را بیان میدارند بهطور هدفمند واژه
ِ
مختلف طراحی از قبیل
نظامند را در تعریف شان حذف کرده تا گرایشهای اخیر را در روششناسیهای
رویکردهای سازندهگرایی (ریچی و سیلز )1994 ،انعکاس دهند 5 .حوزهای که در تعریف ،معین شده است،
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بسیار شبیه به گامهای فرایند نظامند توصیف شده در دو تعریف پیشین است ،به عبارتی میتوان گفت که
هریک از این  5واژه (طراحی ،توسعه ،کاربرد ،مدیریت و ارزشیابی) و یا واژههای مشابه آن بهطور مستقیم
و غیرمستقیم در یک یا دو تعریف قبلی استفاده شدند .پس تعریف  1994به برخی گرایشهای جدید و
بازبینی برخی تعاریف قدیمی می پردازد .بهعنوانمثال ،بسیار شبیه به بیان تعریف  1963است .تعریف 1994
رشته را در قالب نظریه و عملی توصیف میکند و توجه موکد آن به رشته تکنولوژی آموزشی فقط بهعنوان
قلمرویی عملی نیست ،بلکه شامل قلمرویی از پژوهش و مطالعه است .شواهدی که در زمان تعریف  1970و
 1977آشکار شد ،تقریباً نظریه و عمل را توامان موردبحث قرار دادند .البته بیانات تعریفها ،خود بهطور مستقیم
به این دو قلمرو اشارهای نداشتند .حداقل از دو جنبه ،تعریف  1994بسیار شبیه به دو تعریف قبلی است .اول
اینکه؛ معلمان را از رسانه تفکیک نمیکند و تلفیق کننده هر دو گروه (معلمان و رسانهها) را بخشی از منابع
یادگیری میداند .و دوم اینکه؛ بر بهبود یادگیری بهعنوان هدف کلی رشته تمرکز میکند و به آموزش
بهعنوان وسیلهای برای رسیدن به هدف نگاه میکند .تعریف  1994از آموزش بهعنوان وسیلهای برای رسیدن
به هدف بحث میکند و توجه زیادی به فرایندهای آموزشی اختصاص میدهد .نویسندگان ،تعریف 1994را
بهعنوان فرایندهایی برای یادگیری تعیین کردند (سیلز و ویچی ،1994،ص )10و در تعریف شا ن هم به طراحی
و هم به فرایند انتقال توجه نمودند .آنها در بحثهایشان از تغییرات اخیر پیرامون گسترۀ وسیعی از راهبردهای
آموزشی و انعکاس گرایشهای اخیر حرفه در حوزۀ گستردۀ فنون آموزشی صحبت کردند که دامنهای از
رویکردهای بحث گروهی و سخنرانی سنتی در محیطهای یادگیری با هدف آزاد است.
دو تعریف اخیر
در چند سال اخیر ،تعاریف متعددی از رشته منتشر شده است .در ادامه ،ما به دو تعریف از آن میان اشاره
خواهیم کرد ـ یکی از این تعریفها از سوی کمیته انجمن ارتباط و تکنولوژی آموزشی اخیرا ً تدوین شده و
تعریف بَعدی تعریفی است که ما توسعه دادهایم.
آخرین تعریف انجمن ارتباط و تکنولوژی آموزشی
در سال  ،2008کمیته انجمن ارتباط و تکنولوژی آموزشی کتابی تدوین کردند که در این کتاب ،تعریف
جدیدی از رشته تکنولوژی آموزشی ارائه شد (تعریف انجمن ارتباط و تکنولوژی آموزشی و کمیته واژگان
فنی .)2008 ،بیانات این تعریف که در کتاب عنوان شده عبارت است از:

«تکنولوژی آموزشی مطالعه و عمل اخالقی تسهیل یادگیری و بهسازی عملکرد از طریق
ایجاد ،بکارگیری و مدیریت منابع و فرایندهای فناورانهی مناسب است (ص».)1
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یکی از ویژگیهای بسیار مفید این کتاب ،ارائه مجموعه فصلهایی است که به توضیح هر یک از اصطالحات
کلیدی در بیانات تعریف اختصاص یافته و به این مسئله میپردازد که چگونه تعریف جدید ،از تعاریف
پیشین متفاوت میشود .البته در ادامه به توصیف برخی از این اصطالحات کلیدی از دید نویسندگان فصول
مختلف خواهیم نمود.
از جمله اصطالحات کلیدی در تعریف جدید ،لغت اخالق است .این اصطالح سبب تمرکز توجه بر این
نکته می شود که افرادی که در این حرفه هستند ،باید سطوح باالیی از اخالقیات را در اقدامات حرفهای خود
رعایت کنند .انتظار میرود بسیاری از استانداردهای اخالقی حرفهایها در این رشته به اصول اخالقی توصیف
شده در تعریف انجمن ارتباط و تکنولوژی آموزشی بپیوندد (انجمن ارتباطات و تکنولوژی آموزشی،
.)2007
همچنین این تعریف جدید بر این عقیده مبتنی است که مداخالت آموزشی صورت گرفته توسط
حرفهایهای این رشته ،گرایش به تسهیل یادگیری دارد .نویسندگان این نکته را مخالف با آنچه که در
تعریف قبلی بیانشده است ،میدانند .در این تعریف بهطور صریح و یا ضمنی مطرح شده که راه حلهای
آموزشی ارائه شده ،میبایست موجب یادگیری شده و یا آن را کنترل نمایند .این دیدگاه جدید ،نقش مهمی
را شناسایی میکند که یادگیرندگان ،فارغ از قرارگیری در معرض مداخالت آموزشی ،نقش مؤثری در
آنچه قرار است یاد بگیرند ،بازی میکنند.
عالوه بر این ،تعریف جدید نشان میدهد که یکی از اهداف حرفهای این رشته ،بهبود عملکرد است.
نویسندگان نشان دادند که این اصطالح بر این امر اشاره دارد که تنها کمک به یادگیرندگان ،برای کسب
دانش ساکن کفایت نمیکند ،درصورتیکه هدف میبایست کمک کردن به آنها در بکارگیری مهارتها و
دانش جدیدی باشد که آنها کسب کردهاند.
برخالف تعاریف قبلی که اصطالحاتی از قبیل طراحی ،توسعه و ارزشیابی در آنها اغلب برای تفکیک
فرایندها و قلمروهای اصلی این رشته بکار رفتهاند ،تعریف جدید از اصطالحاتی چون خلق ،بکارگیری و
مدیریت ،برای توصیف عملکردهای اصلی حرفهایهای تکنولوژی آموزشی ،استفاده میکند .کارکرد خلق
شامل کلیه گامهایی است که در تولید مداخالت آموزشی و محیطهای یادگیری اعم از تحلیل ،طراحی،
توسعه ،اجرا و ارزشیابی درگیرند .کارکرد بکارگیری دربردارندۀ انتخاب ،انتشار و مؤسسهای کردن روشها
و مواد آموزشی است .عملکرد مدیریت شامل مشارکت در پروژهها ،سیستمهای انتقال ،کارکنان و مدیریت
اطالعات است .همچنین مؤلفان عنوان نمودند که استفاده از این سه اصطالح که دارای بار فنی کمتری است،
در راستای انتقال یک دیدگاه وسیعتر از فرایندهای بکار رفته در این رشته برای توصیف عملکردهای اصلی
بوده است.
افزون بر این ،این تعریف از صفت فناورانه برای توصیف انواع فرایندهای حرفهای مرتبط با هم در این رشته و

18

بهار  1395شماره سوم

رشتهای که در حال تحصیل در آن هستید
فصلنـامه
علــــمــی
فنـــاوری
آمـوزشی

یا انواع منابعی که آنها اغلب تولید میکنند ،بکار رفته است .مؤلفان در حال نزدیک شدن به کار گالبدیت
( )1967هستند .گالبدیت نشان میداد ،فرایندهای فناورانه ،مواردی از کاربرد نظامند علم و یا سایر دانشهای
سازمان یافته برای انجام مهارتهای خاص هستند (تعریف انجمن ارتباط و تکنولوژی آموزشی و کمیته
واژگان فنی ،2008 ،ص .)12نویسندگانهمچنین نشان دادند که منابع فناورانه ،به سخت افزار و نرمافزاری
اشاره دارد که بهطور خاص به این رشته مربوط هستند؛ بخشهایی از قبیل تصاویر ثابت ،ویدئو ،برنامههای
رایانهای ،اجرا کنند ههای دیویدی و . ...
12

تعاریف ما از رشته
یکی از نقاط قوت تعریف جدید انجمن ارتباط و تکنولوژی آموزشی از تکنولوژی آموزشی این است
که این تعریف به روشنی تأکید بر فرایندهای نظامند و کاربرد منابع فناورانهای را نشان میدهد که هر دو
بخشهای جدایی ناپذیر این رشته هستند .تعریفی که ما به کار خواهیم برد ،ضمن تأکید بر هر دو جنبه از
این رشته ،تأثیرات اخیر نهضت تکنولوژی عملکرد انسانی را نیز در این رشته مورد توجه قرار خواهد داد.
در سالهای اخیر برخی از حرفهایهای رشته طراحی و تکنولوژی آموزشی ،بهطور خاص همان کسانی که
در ابتدا برای طراحی آموزشی پرورش یافتهاند ،اکنون باید تالش های خود را بر بهسازی عملکرد افراد
در محل کار متمرکز نمایند .اگرچه این قبیل بهسازیها ممکن است با تحلیلهای دقیق از ماهیت مشکالت
عملکرد سبب بکارگیری مداخالت آموزشی و راهحلهای غیرآموزشی مانند تجدیدساختار نظام تشویقی
جدید ،تدارک بازخوردهای واضحتر برای کارکنان ،توسعه ابزارهای حمایت از عملکرد  ،خلق نظامهای
مدیریت دانش شوند ،با این وجود ،این تأکیدات جدید برای بهبود عملکرد در محل کار از طریق روشهای
غیرآموزشی و همچنین راه حل های آموزشی بهعنوان نهضت تکنولوژی بهسازی عملکرد انسانی یا بهسازی
عملکرد لقب گرفتهاند .ما معتقدیم از این پس ،هر تعریفی که از رشته طراحی و تکنولوژی آموزشی مطرح
میشود ،انعکاسدهندۀ این تأکیداتباشد.
تعریفی که ما توسعه دادهایم و بکار خواهیم برد ،بهطور صریح بدین منظور خواهد بود .تعریف ما به شرح
زیر است:

«رشته طراحی و تکنولوژی آموزشی (که تقریباً بهعنوان رشته تکنولوژی آموزشی شناخته
شده) شامل تحلیل یادگیری و مسائل عملکردی ،طراحی ،توسعه ،اجرا ،ارزشیابی و
مدیریت فرایندها و منابع آموزشی و غیر آموزشی به منظور بهبود یادگیری و عملکرد
در طیف گستردهای از مجموعه ها اعم از مؤسسات خاص آموزشی و محل کار است.
کارشناسان رشته طراحی و تکنولوژی آموزشی اغلب برای اجرای اهدافشان ،فرایند نظامند
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طراحی آموزشی را خلق و رسانههای آموزشی را به کار میبرند .همچنین در سالهای اخیر،
آنها توجه فزایندهای به راه حلهای غیر آموزشی برای حل برخی مشکالت عملکردی
داشتهاند .پژوهش و نظریههای مرتبط با هر یک از قلمروهای مذکور ،بخشهای مهمی از
این رشته میباشند».
همانطور که قب ً
ال متذکر شدیم ،این تعریف دو مجموعه از اقدامات را برجسته میکند که طی سالها،
حوزههای اصلی این رشته را شکل دادهاند .ما معتقدیم که این دو عمل یعنی استفاده از رسانه برای اهداف
آموزشی و استفاده از رویههای طراحی آموزشی نظامند (که غالباً بهسادگی طراحی آموزشی نامیده میشوند)
عناصر کلیدی تعریف ما از رشته طراحی و تکنولوژی آموزشی هستند.
افرادی که در این رشته فعالیت می کنند ،همان کسانی هستند که بخش قابلتوجهی از زمان خود را به کار
با رسانه و یا با ابزارهای مرتبط با رویههای طراحی آموزشی نظامند صرف میکنند .ما معتقدیم که یکی از
نقاط قوت این تعریف ،شناخت برجستهای است که به هر دوجنبه از این رشته اشاره دارد .مهمتر از آن اینکه
ما احساس میکنیم ،تعریف مطرح شده برخالف آنچه که پیش از این گفته شده است ،بهوضوح به تالشهایی
اشاره دارد که برخی از حرفهایهای این رشته در حال گنجاندن بهبود عملکرد در محل کار از طریق طیف
وسیعی از ابزارهای غیرآموزشی و آموزشی میباشند.
شکی نیست که بسیاری از مفاهیم و روشهای همراه با بهسازی عملکرد در کارآموزیهایی ادغام خواهند
13
شد که حرفهایهای طراحی و تکنولوژی آموزشی در آینده دریافت خواهند کرد (فاکس و کالین
 )2003،و فعالیتهایی که افراد به هنگام ورود به این حرفه برعهده میگیرند (ون گروه  .)2004 ،14تعریفی
که ما پیش از این ارائه کردیم بهوضوح این واقعیت را منعکس میکند.
نامگذاری این رشته :چرا بهتر است ما آن را طراحی و تکنولوژی آموزشی بنامیم؟
تعریف مطرح شده در این فصل تقریباً از برخی تعریفهای پیشینی که در آن از رشتۀ طراحی و تکنولوژي
آموزشی به جای تکنولوژی آموزشی یاد شده متفاوت است .به نظر شما علت این امر چیست؟ بیشتر افراد
خارج از این حوزه و یا برخی افراد داخل رشته ،زمانی که برای تعریف اصطالح تکنولوژی ،مورد سؤال
قرار می گیرند ،عمدتاً به رایانهها ،دیویدیها ،ابزارهای تلفن همراه و انواع دیگر سختافزار و نرمافزارهایی
که در حالت عادی همراه با اصطالح رسانه آموزشی هستند ،اشاره میکنند .به عبارت دیگر بیشتر افراد
اصطالح تکنولوژی آموزشی را با اصطالح رسانه آموزشی برابر میدانند .این تعریف برخالف همه تعاریف
گستردهای است که از تکنولوژی آموزشی در طی این سی -چهل سال گذشته ارائه شده است .در راستای
این حقیقت ،شاید زمان آن رسیده است که ما مجددا ً عنوانی را برای رشته گستردهای که در حوزههایی
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چون رسانه آموزشی ،طراحی آموزشی و اخیرا ً بهسازی عملکرد فعالیت مینماید ،انتخاب کنیم .هر یک از
این اصطالحات وقتی به ذهن متبادر میگردند به نظر میرسد ،بطور خاص متناسب با طراحی و تکنولوژی
آموزشی باشند .این اصطالح ،که تقریباً توسط یکی از سازمانهای حرفهای این رشته (استادانی از طراحی و
تکنولوژی آموزشی) بکار گرفته شده است ،اشاره به هر دو قلمرویی دارد که در تعریفهای اولیه مورد تأکید
واقع شدند .البته بهسازی عملکرد ،مهمترین قلمرویی است که تأثیرات عمدهای بر این رشته داشته است ،اما
بهطور مستقیم به آن اشارهای نشده ،زیرا جمع آن با طراحی و تکنولوژی آموزشی آن را به اصطالحی خاص
تبدیل مینماید .به خاطر این که در سالهای اخیر ،فعالیتهای طراحی آموزشی به اندازهای وسعت یافته که
برخی از جنبههای آن با حرکت بهسازی عملکرد همراه گشته و درحال حاضر معموالً توسط افرادی بکار
میرود که خود را طراحان آموزشی مینامند.
ازنظر ما این رشته به طراحی و تکنولوژی آموزشی اشاره میکند ،لذا ما این اصطالح را بهصورتی که در
باال اشاره شد ،تعریف خواهیم کرد .بنابراین ،صرفنظر از اصطالحی که بهعنوان برچسب برای این رشته بکار
برده میشود و یا تعاریف خاصی که شما ترجیح میدهید ،مهم این است که شما بفهمید عقاید و اقداماتی
که همراه با این رشته ،روندها و مسائل هستند ،احتماالً بر آنها تأثیر خواهند گذاشت.
پی نوشتها:
1. Robert A. Reiser
2. John V. Dempsey
3. Saettler
4. lantern
5. education
6. Dorris
7. Finn
8. Lumsdaine
9. Ely
10. Finn, Gagne; Hoban; Lumsdaine; Scriven
11. Seels & Richey
12. Galbraith
13. Fox & Klein
14. Van Tiem
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طی سالهای متمادی دو برنامه  -استفاده از رویکردهای طراحی آموزشی نظامنگر (که اغلب آن را
بسیار ساده طراحی آموزشی مینامند) و استفاده از رسانهها جهت نیل به اهداف آموزشی – هستۀ
رشته طراحی و تکنولوژی آموزشی را شکل داده بودند .از یک دیدگاه تاریخی ،بیشتر برنامههایی که
در ارتباط با رسانههای آموزشی اتفاق افتاده است ،مستقل از پیشرفتهای مرتبط با طراحی آموزشی
هستند .پس تاریخچه هر یک از این دو برنامه بطور جداگانه در ادامه بررسی می گردد .الزم به ذکر
است ،اگرچه بسیاری از رویدادهای مهم در تاریخ رشته طراحی و تکنولوژی آموزشی در دیگر
کشورها اتفاق افتاده است ،اما تأکید ما در اینجا عمدتاً اتفاقاتی خواهد بود که در ایاالتمتحده رخ
داده است.
تاریخچه رسانههای آموزشی
اصطالح رسانههای آموزشی بهعنوان ابزارهای فیزیکی تعریف شده است که از طریق آن آموزش به
یادگیرندگان ارائه میشود (ریزر وگانیه .)1983 ،3با این تعریف هر ابزار فیزیکی در انتقال آموزش ،از
مربی زنده تا کتاب درسی و رایانه  ...بایستی بهعنوان یک رسانه آموزشی طبقهبندی شوند .ممکن است
برای مشارکتکنندگان این رشته اتخاذ این دیدگاه عاقالنه باشد؛ اما در بسیاری از مباحث تاریخی،
رسانههای آموزشی مخصوصاً سه ابزار اصلی آموزش قبل از ورود به قرن بیستم (هنوز هم در میان
ابزارهای رایج امروزه)  -معلم ،تختهسیاه و کتاب درسی -بهطور مجزا از سایر رسانههای آموزشی
طبقهبندی شدهاند (کمیته تکنولوژی آموزشی .)1970،به منظور توصیف شفاف تاریخچۀ رسانهها ،این
دیدگاه در نوشته های ما حاکم خواهد بود .بنابراین رسانه آموزشی -جدای از معلم ،تختهسیاه و کتاب
درسی -بهعنوان ابزارهایی تعریف خواهند شد که از طریق آنها آموزش به یادگیرندگان ارائه میشود.
موزۀ مدرسه
در ایاالتمتحده استفاده از رسانهها برای اهداف آموزشی حداقل به اوایل دهۀ اول قرن بیستم برمیگردد
(ستلر )1990 ،4در آن زمان بود که موزۀ مدرسه به وجود آمد .همانطور که َستلر ( )1968نشان داده این
موزهها بهعنوان واحدهای اداری مرکزی برای آموزش تصویری آنهم از طریق نمایش موزه قابلحمل،
برجستهنماها (تصاویر سه بعدی) ،اسالیدها ،فیلمها ،متنهای مطالعه ،نمودار و سایر مواد آموزشی به کار
گرفته میشدند (ص  .)89اولین موزه مدرسه در سنت لوئیس در سال  1905آغاز به کار نمود و مدت
کوتاهی پس از آن موزههای مدارس در ریدینگ ،ینسیلوانیا ،وکلیولند ،اوهایو باز شد .اگرچه تعدادی
از این موزه ها از اوایل دهۀ  1900تاسیس شده بودند ،اما مرکز رسانهای مناطق وسیع میتوانست همتراز
با مراکز رسانهای مدرن دیده شود.
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افزون براین ستلر ( )1990اظهارداشت که به مواد آموزشی مستقر در موزههای مدرسه بهعنوان مواد
برنامهدرسی تکمیلی نگریسته می شد .آنها قصد داشتند معلم و یا کتاب درسی را ریشه کن نمایند .در طول
صد سال گذشته ،نقش رسانههای آموزشی با این دیدگاه اولیه در جامعۀ آموزشی در سطحی وسیع سالها
باقی ماند .یعنی در طول این دوره ،برای مدتها برخی از معلمان آن را بهعنوان ابزار مکمل ارائه آموزش
میدیدند .در صورتی که اگر بخواهند معلمان و کتب درسی را بهعنوان ابزار اصلی ارائه آموزشی بکار ببرند،
بایستی به معلمان قدرت و اختیار الزم جهت تصمیمگیری دربارۀ اینکه آنها سایر رسانههای آموزشی را به
چه نحو بکار خواهند برد ،داده شود .در طول این سالها ،تعدادی از متخصصان رشته طراحی و تکنولوژی
آموزشی (ازجمله هاینیچ )1970، 5در مقابل این نظریه بحث کردند و نشان دادند که (الف) معلمان باید معادل
رسانههای آموزشی را دقیقاً بهعنوان یکی از ابزارهای ارائه آموزشی ممکن مطرح کنند؛ و (ب) به معلمان
نباید تنها قدرت تصمیمگیری دربارۀ اینکه چه نوع رسانههای آموزشی در کالسهای درس بکارگرفته
خواهد شد ،داده شود ،البته در گستره جوامع آموزشی این دیدگاه مقبول واقع نشد.
نهضت آموزش دیداری و فیلمهای آموزشی
همانطور که ستلر ( )1990نشان داد در اوایل قرن بیستم بسیاری از رسانههای مستقر در موزههای مدرسه از
نوع رسانههای دیداری مانند فیلمها ،اسالید و عکسها بودند .زیرا در آن زمان عالقه زیادی برای استفاده از
این نوع رسانهها در مدرسه تحت عنوان «نهضت آموزش دیداری» و یا «تعلیم و تربیت دیداری» وجود داشت.
اصطالح بعدی که کاربرد آن حداقل به سالهای 1908برمیگردد ،هنگامی بود که شرکت ویوکیستون،6
تعلیم و تربیت دیداری و یک راهنمای معلم را برای کاربرد اسالیدهای لَنترن و تصویر سه بُعدی منتشر کرد.
عالوه بر اسالیدهای لنترن جادویی (پروژکتورهای اسالید لنترن) و تصویر برجستهنماها (بینندگان
تصویر سه بُعدی) که در برخی مدارس در طول نیمه دوم قرن (19اندرسون )1962 ،7استفاده میشدند،
پروژکتورهای تصاویر متحرک ،بهعنوان یکی از اولین ابزارهای رسانهای مورد کاربرد در مدارس معرفی
شدند .در ایاالتمتحده اولین کاتالوگ فیلمهای آموزشی در سال 1910منتشر شد .بعدها در همان سال،
سیستم مدارس دولتی روچستر 8نیویورک ،یکی از اولین مراکزی بود که از فیلمها برای کاربردهای معمول
آموزشی استفاده کرد .در 1913توماس ادیسون اعالم کرد که به زودی کتابها در مدارس منسوخ خواهند
شد ...زیرا امکان تدریس هر شاخهای از دانش بشری از طریق تصویر متحرک وجود دارد (مستند از ستلر،
 ،1968ص )98
در طول دوره ده ساله ای که ادیسون اشاره داشت ( ،)1914-1923نهضت آموزش تصویری رشد کرد .پنج
سازمان حرفهای ملی برای آموزش دیداری تاسیس شد ،پنج مجله با تأکید بر آموزش تصویری شروع به
چاپ مقاالتی کردند ،بیش از بیست مؤسسه معلممحور ،شروع به ارائه دورههای آموزش تصویری نمودند
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و حداقل دوازده سیستم مدارس کالن شهری ،دفاتری را برای آموزشوپرورش تصویری توسعه دادند
(ستلر .)1990،بااینحال ،تا پایان این دوره ده ساله ،با وجود تغییرات انقالبی در حوزه آموزشوپرورش
رویایی که توسط توماس ادیسون مطرح شد به واقعیت نَپ ِیوست .کوبان )1986(9نشان داد که تأثیر آموزش
دیداری محدود بوده ،زیرا طیف گستردهای از عوامل اعم از مقاومتمعلم در برابر تغییر ،مشکالت معلمان
ِ
اندک فیلمها در بسیاری از حوزههای
در گنجاندن تجهیزات فیلم در آموزش ،کیفیت آموزشی کم و
موضوعی و هزینههای مرتبط با خرید و نگهداری فیلمها و تجهیزات ،مانع توسعه فراگیر آموزش دیداری
در حوزه آموزشی شدند.
نهضت آموزشی دیداری و شنیداری و رادیو آموزشی
در طول زمان باقی مانده از دهۀ  1920و سرتاسر دهۀ  ،1930پیشرفتهای تکنولوژیکی در زمینههایی از
قبیل سخن پراکنی از طریق رادیو ،ضبط صدا و تصاویر متحرک با صدامنجر به گرایشهای فزایندهای
نسبت به رسانههای آموزشی شد .با ظهور و ورود رسانههای حاوی صدا ،نهضت آموزش دیداری بهعنوان
نهضت آموزش دیداری و شنیداری شناخته شد (فین1972 ،مککلوسکی .)1981، 10اگرچه مککلوسکی
( )1981که یکی از رهبران این رشته در طول این دوره بود ،نشان داد که همزمان با رشد مستمر این حوزه،
جامعه آموزشی در مقیاسی وسیع ،خیلی زیاد هم تحت تأثیر این رشد قرار نگرفت .او عنوان نمود تا سال
 ،1930منافع تجاری که در نهضت آموزش دیداری سرمایهگذاری شده بود ،بیش از  50میلیون دالر را از
دست داد ،البته بخشی از آن به دلیل رکود بزرگی بود که از سال  1929آغاز شده بود.
علیرغم تأثیرات اقتصادی نامطلوب رکود بزرگ ،نهضت آموزش دیداری و شنیداری به تکامل خود
ادامه داد .طبق گفته ستلر( ،)1990یکی از قابل توجهترین وقایع این تحول ،ادغامی بود کهدر سال 1932
در خصوص سه سازمان حرفهای ملی موجود در حوزه آموزش دیداری شکل گرفت .در نتیجه این ادغام،
رهبری نهضت در داخل یک سازمان تحت عنوان وزارت آموزش دیداری تثبیت شد که در آن زمان بخشی
از انجمن آموزشوپرورش ملی بود .در طی سالها،این سازمان که در سال  1923ایجاد شده بود به انجمن
تکنولوژی و ارتباطات آموزشی تغییر نام داد که نقش رهبرانه خود را در رشته طراحی و تکنولوژی آموزشی
تا به امروز حفظ کرده است.
ب درسی در موضوع آموزش دیداری نوشته شد ،شاید مهمترین
در طول دهۀ  1920و 1930تعدادی کتا 
این کتابها تجسم دیداری برنامهدرسی بود که توسط چارلز اف .هوبان ،پدرا ،چارلز اف .هوبان ،جی ار
و استنلی بی ،زسیمان )1937( 11نوشته شده بودند .در این کتاب مؤلفان بیان داشتند که ارزش مواد دیداری
و شنیداری تحت تأثیر میزان و درجه واقعگراییشان است .مؤلفا ن همچنین سلسلهمراتبی را از رسانهها ارائه
دادند که دامنهای از رسانههایی را در بر میگرفت که میتوانستند مفاهیم را تنها به شکل انتزاعی تا رسانههایی
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که اجازه بازنمایی عینی را داشتند ،ارائه دهند (هاینیچ ،مالندا ،راسل واسمالدینو .)1999، 12البته برخی از این
13
ایدهها قب ً
ال توسط دیگران بحث شده بودند ،اما بهطور کامل بررسی نشده بودند .در سال ،1946ادگاردیل
این ایده را هنگامی که «مخروط تجارب یادگیری» مشهورش را توسعه میداد ،بیشتر گسترش داد .در طول
تاریخ نهضت آموزش دیداری ،افراد بسیاری نشان دادند که بخشی از ارزش مواد شنیداری و دیداری به
توانایی این مواد برای ارائه مفاهیم به روش عینی برمیگردد (ستلر.)1990،
الزم به ذکر است که در طول این مدت ،دست کم بیشترین میزان جلب توجه از طریق رادیو صورت می
گرفت .تا اوایل دهۀ  ،1930برخی از عالقهمندان آموزش دیداری و شنیداری ،رادیو را بهعنوان رسانهای
میپنداشتند که بایستی آموزشوپرورش را متحول کند .بهعنوانمثال ،در اشاره به پتانسیلهای آموزشی
رادیو ،فیلم و تلویزیون ،سردبیر نشریات انجمن ملی آموزشوپرورش اظهار داشت که فردا روزی ،رادیو
به اندازه کتاب درسی رایج و بر یادگیری و تدریس تأثیر خواهند گذاشت (مورگان،14،1932ص .)ix
برخالف این نوع پیشبینیها ،با گذشت بیش از بیست سال رادیو تأثیرات کمی را بر تمرین آموزشی داشته
است .کوبان ( )1986نشان میدهد که تجهیزات ناچیز ،دریافت ضعیف سیگنالهای رادیویی ،برنامههای
زمانبندی شده و مقاومت معلمان در برابر تغییر در میان بسیاری از عوامل دیگر منجر به این عدم تأثیر شدند.
جنگ جهانی دوم
با شروع جنگ جهانی دوم ،رشد نهضت آموزش دیداری و شنیداری در مدارس آهسته شد؛ بااینحال،
دستگاههای نهضت آموزش دیداری و شنیداری بهطورگسترده در خدمات نظامی و در صنعت مورد استفاده
قرار گرفتند .بهعنوانمثال ،در طول جنگ ،تخمین زده میشد برای نیروی هوایی ارتش ایاالتمتحده بیش
از  400فیلم آموزشی و  600فیلم استریپ در طول یک دوره دو ساله (از اواسط  1943تا اواسط  )1945تولید
شود و بیش از  4میلیون فیلمهای آموزشی برای نیروی نظامی ایاالتمتحده نمایش داده شود .هر چند زمان
و فرصت کمی برای جمعآوری اطالعات از لحاظ سخت[افزاری] در مورد تأثیر این فیلمها بر عملکرد
نیروی نظامی وجود داشت ،اما بررسیهای چند تن از مربیان نظامی نشان داد که آنها احساس کردند که
فیلمهای آموزشی و فیلمهای استریپهای استفاده شده در طول جنگ ،ابزارهای آموزشی مؤثری بودند
(ستلر.)1990،
ظاهراً ،برخی از منتقدان نیز با این نظر موافق بودند؛ در سال  1945پس از پایان جنگ ،رئیس ستاد کل آلمان
گفت« :ما همه چیز را کام ً
ال محاسبه کرده بودیم ،جز میزان سرعتی را که امریکا قادر به آموزش افراد خود
بود .اشتباه بزرگ ما ،عدم درک تسلط کامل و سریعی بود که نیروهای نظامی آمریکا از آموزش فیلم کسب
مینمودند» (به نقل از اولسن و باس ،1982 ،ص.)33
در طول جنگ جهانی دوم ،فیلمهای آموزشی نیز نقش مهمی را در آمادهسازی شهروندان ایاالتمتحده

28

بهار  1395شماره سوم

تاریخچه تکنولوژی و طراحی آموزشی
فصلنـامه
علــــمــی
فنـــاوری
آمـوزشی

جهت فعالیت در صنعت ایفاء نمودند .در سال  ،1941دولت فدرال بخش ابزارهای دیداری را برای آموزش
جنگ تاسیس کرد .از سال  1941تا  ،1945این سازمان بر تولید  457فیلمهای آموزشی نظارت داشت.
بسیاری از مدیران آموزشی گزارش دادند که فیلمها ،زمان آموزش را بدون داشتن تأثیر منفی بر اثربخشی
آموزش کاهش میدهند و اینکه جالب بودن فیلمها خود منجر به عدم احساس کمبود برنامههای آموزشی
سنتی موجود میشود (ستلر.)1990 ،
عالوه بر فیلمهای آموزشی و پروژکتورهای فیلم ،در طول جنگ جهانی دوم طیف گستردهای از سایر مواد
دیداری و شنیداری و تجهیزات در نیروهای نظامی و صنعت بکار گرفته شدند .ابزارهایی که مورد استفاده
قرار گرفتند ،بطورگسترده شامل پروژکتورهای اُورهدی بودند که برای اولین بار در طول جنگ تولید شدند؛
پروژکتورهای اسالید برای آموزش شناخت هواپیما و کشتی مورد استفاده قرارگرفتند؛ تجهیزات صوتی در
آموزش زبانهای خارجی مورد استفاده قرار گرفتند؛ و شبیهسازیها و دستگاههای آموزشی در آموزش
پرواز بکار گرفته شدند (اولسن و باس1982، 15؛ ستلر.)1990،
نظریه ارتباطات
در طول دهۀ بعد از جنگ جهانی دوم ،بسیاری از رهبران نهضت آموزش دیداری و شنیداری به نظریهها
یا مدلهای مختلف ارتباطاتی چون مدل مطرح شده از سوی شانون و ویور )1949( 16عالقهمند شدند .این
مدلها بر فرایند ارتباطات تمرکز داشتند ،فرایندی که شامل یک فرستنده و یک گیرنده پیام ،یک کانال
و رسانه بود که از طریق آن پیام فرستاده میشد .مؤلفان این مدلها عنوان نمودند در طول برنامهریزی برای
برقراری ارتباط الزم است ،کلیه عناصر فرایند ارتباطات جدا از تأکید بر رسانهها ،همانطورکه بسیاری از
حوزههای دیداری و شنیداری قصد داشتند این کار را انجام دهند ،مورد توجه قرار گیرند .بهعنوانمثال
برلو )1963(17اظهار داشت« :بهعنوان یک فرد ارتباطاتی من مجبورم به شدت در این خصوص که ُکل
فرایند ارتباط نقش اصلی دارد و رسانه هر چند مهم اما نقش ثانویه دارد ،بحث کنم» (ص .)387چندین تن
از رهبران نهضت آموزش دیداری و شنیداری ازجمله دیل ( )1953و فین ( )1954همچنان بر اهمیت فرایند
ارتباطات تأکید داشتند ،اگرچه در ابتدا ،فعاالن بخش دیداری و شنیداری بطور کامل تحت تأثیر این عقیده
و دیدگاه نبودند (لومسدین1964،؛ میرهنری ،)1980 ، 18اما سرانجام بیان این دیدگاه به گسترش نهضت
آموزش دیداری و شنیداری کمک کرد (الی1963،1970،؛ سیلبر.)1981، 19
تلویزیون آموزشی
شاید مهمترین عامل برای تأثیرگذاری بر نهضت آموزش دیداری و شنیداری در دهۀ 1950عالقه
فزایندهای بود که به تلویزیون بهعنوان یک رسانه برای ارائه آموزش وجود داشت .قبل از ورود به دهۀ
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 ،1950نمونههایی وجود داشت مبنی بر اینکه از تلویزیون برای اهداف آموزشی استفاده شده است
(کامپرت1967،؛ تیلور .)1967، 20بنابراین در طول دهۀ  1950رشد عظیمی در استفاده از تلویزیون
آموزشی بوجود آمد .البته دو عامل اصلی سبب حصول این رشد بود.
یکی از عواملی که باعث رشد تلویزیون آموزشی شد ،تصمیمگیری کمیته ارتباطات فدرال در سال
1952مبنی بر راهاندازی  242کانال تلویزیونی برای اهداف آموزشی بود ،که این تصمیم خود منجر به توسعه
سریع اقبال گسترده عمومی (که بعدا ً آموزشی نامیدند) نسبت به ایستگاههای تلویزیون شد .تا سال ،1955
 17ایستگاه در ایاالتمتحده وجود داشت که تا سال 1960این تعداد به بیش از  50ایستگاه افزایش یافت
(بلکلی .)1979، 21یکی از ماموریتهای اصلی این ایستگاهها ،ارائه برنامههای آموزشی بود ،بهعنوانمثال
هزل )1980( 22نشان داد که نقش آموزشی ایستگاهها ،از همان ابتدا به پخش برنامههای رادیویی نسبت داده
شد .مخصوصاً قبل از ورود به دهۀ  1960که از رادیو آموزشی بهعنوان ابزار سریع ،کارآمد و ارزان جهت
ارضای نیازهای آموزشی کشور استفاده میشد (ص.)173
23
رشد تلویزیون آموزشی در طول دهۀ  1950توسط کمکهای مالی ارائهشده بنیاد فورد تحریک شد .در
طول دهۀ  1950و 1960خود بنیاد و نمایندگانش بیش از  170میلیون دالر را در تلویزیون آموزشی صرف
کردند (گوردون .)1970، 24از پروژههای حمایت شدۀاین بنیاد میتوان به سیستم تلویزیون مدار بسته اشاره
کرد که برای ارائه آموزش در کلیه حوزههای موضوعی اصلی در تمام سطوح در سرتاسر سیستم مدارس
در شهر واشنگتن (هاجرستون ،)25مریلند؛ برنامهدرسی تاریخ دانشکده از طریق تلویزیونهای عمومی در
شیکاگو مورد استفاده قرار گرفته بود .یک پروژۀ پژوهش تجربی نیز در مقیاسی بزرگ برای ارزیابی تأثیرات
یکسری دورههای آموزشی دانشگاه که به انتقال مواد آموزشی خود از طریق تلویزیونهای مداربسته در
دانشگاه ایالتی پسنیلوانیا میپرداختند و برنامههای طراحی شده نواحی شمال مرکزی آمریکا در زمینه آموزش
تلویزیون هوایی و برنامههای طراحی شده برای انتقال همزمان آموزشهای تلویزیونی از هواپیماها تا مدارس
در شش ایالت طراحی شده بود.
تا اواسط دهۀ  ،1960بسیاری از تمایالت شکل گرفته به سمت و سوی کاربرد تلویزیون برای اهداف
آموزشی کاهش یافت .بسیاری از پروژههای تلویزیون آموزشی که در طول این دوره توسعه یافته بودند،
طول عمر کوتاهی پیدا کردند .بهعنوانمثال تا سال  ،1963بهطور کلی ،بنیاد فورد تصمیم به هدایت و متمرکز
نمودن حمایتهایش بر تلویزیون به جای کاربرد تلویزیون آموزشی در مدرسه گرفت (بلک لی.)1979 ،
عالوه بر این ،در بسیاری از مناطق آموزشوپرورش پروژههای ارائه تلویزیون آموزشی به علت متوقف شدن
بودجه خارجی برای آن پروژه ها قطع شدند (تایلر1975 ،ب) .عالوه بر این ،برنامهریزی آموزشی هنوز هم
بهعنوان بخش مهمی از رسالت تلویزیون عمومی است ،رسالتی که در حال حاضر گستردهتر شده و انواع
مختلفی از برنامهریزیها را چون ارائه فرهنگی و اطالعاتی در برمیگیرد (هزل .)1980، 26با توجه به این
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مسائل و دیگر تحوالت ،در سال 1967کمیته کارنگی در تلویزیون آموزشی به این نتیجه رسید که:

«تلویزیون آموزشی نقش مهمی را در آموزشوپرورش رسمی ایفا مینماید ،اگرچه
در کل مورد کوچک و ناچیزی باشد  ...هیچ چیز نمیتواند به پتانسیل واقعی تلویزیون
آموزشی که در عمل فهمیده شده ،نزدیک شود  ...البته با حذف کلی تلویزیون آموزشی
نبایستی بهطور اساسی سیستم آموزشی تغییر پیدا کند (صص ».)08-18
برخی از دالیل عدم پذیرش تلویزیون آموزشی در مقیاسهای وسیع عبارت بود از؛ مقاومت معلم برای
تغییر ،مخصوصاً تغییرات از باال به پایین (تغییراتی که از سوی مدیران مدرسه به علت ورودیهای کم
یا هیچگونه ورودیهایی از سوی معلم به تعویق افتاده) ،کیفیت آموزشی متوسط بسیاری از برنامههای
تلویزیونی (در بسیاری از آنها حضور کمرنگ یک معلم زنده جهت ارائه یک سخنرانی) ،هزینه
نصب و نگهداری سیستمهای تلویزیونی در مدارس و شکست رهنمودهای آمادهسازی معلمان در
زمینه چگونگی ادغام استفاده از تلویزیون آموزشی در تمرین آموزشی خود (چو و شرام1975 ،؛کوبا،
1986؛گوردون1970 ،؛ تایلر1975 ،27ب).
کاربرد رایانهها برای اهداف آموزشی
بعد از اینکه عالقه به تلویزیون آموزشی محو شد ،نوآوری فناورانهی بعدی که توجه تعداد زیادی
از آموزشگران را به خود جلب کرد ،رایانهها بودند .اگرچه عالقه مبسوط به رایانه بهعنوان یک ابزار
آموزشی تا دهۀ 1980رخ نداد ،اما رایانهها اولین بار در آموزش و پرورش و مهارتآموزی در تاریخی
بسیار نزدیک مورد استفاده قرار گرفتند .بسیاری از کارهای اولیه در حوزه آموزش به کمک رایانهها در
دهۀ  1950توسط پژوهشگران شرکت آیبیام انجام شد ،که اولین زبان نویسندگی آموزش به کمک
رایانهها را توسعه دادند و یکی از اولین برنامههای آموزش به کمک رایانهها را برای استفاده در مدارس
دولتی طراحی نمودند.
28
از دیگر پیشگامان این حوزه میتوان به گوردون پاسک اشاره کرد که دستگاههای آموزشی
تطبیقی را برای کاربرد فناوری رایانه ،ساخت (لوئیس و پاسک1965 ،؛ پاسک1960،؛ استولورو و
دویس ،)29،1965درضمن ریچارد اتکینسون و پاتریک سوپز 30هم در طول دهۀ 1950با فعالیت
خود منجر به ارائه مجموعۀ قدیمیترین برنامههای کاربردی در زمینه آموزش به کمک رایانهها ،در
سطوح مدارس عمومی و دانشگاه شدند (اتکینسون و هانسن1966 ،؛ سوپر و ماکن  .)1978 ،31از
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دیگر تالشهای عمده در طول دهۀ 1960و اوایل  1970میتوان توسعه سیستمهای آموزشی به کمک
رایانهها چون پالتو و تیسیت 32را نام برد .البته علیرغم کارهای انجام شده تا پایان دهۀ  ،1970آموزش
به کمک رایانهها تأثیرات بسیار کمی بر حوزه آموزشوپرورش داشته است (پاگلیارو.)1983 ، 33
تا اوایل دهۀ  ،1980یعنی چند سال بعد ،رایانههای شخصی در دسترس عموم قرار گرفتند ،شور و شوق
پیرامون این ابزارها منجر به افزایش عالقه عموم در کاربرد رایانهها برای مقاصد آموزشی گردید .تا ژانویه
 ،1983رایانهها بیشتر برای مقاصد آموزشی در بیش از  40درصد کلیه مدارس ابتدایی و بیش از  75درصد از
کلیه مدارس متوسطه در ایاالتمتحده بکار رفتند (مرکز سازمان اجتماعی مدارس.)1983 ،
در این سالها بسیاری از مربیان نیز جذب رایانههای شخصی بهعنوان ابزارهای آموزشی شدند ،زیرا آنها نسبتاً
ارزان بودند و به اندازه کافی برای کار بر روی میزکار جم عوجور بودند و میتوانستند بسیاری از عملکردهای
انجام شده توسط رایانههای بزرگ را که پیش از آنها بودند ،انجام دهند .از آنجا بود که با ورود مجموعه
هایی از رسانههای جدید برای اولین بار به عرصه های آموزش ،بسیاری انتظار داشتند که رایانههای شخصی
تأثیر عمدهای بر شیوههای آموزشی داشته باشند .بهعنوانمثال ،در سال 1984پاپرت  34نشان داد که رایانهها
کاتالیزور تغییرات بسیار عمیق و بنیادین در نظام آموزشی خواهند شد (ص )422بهطوری که تا سال 1990
ارائه یک رایانه برای هر کودکی بایستی به یک وضعیت رایج در مدارس ایاالتمتحده تبدیل میشد.
اما پیشبینیهای خوشبینانه دربارۀ وسعت حضور رایانهها که به واسطۀ آن رایانهها بایستی به انتقال برنامههای
آموزشی بپردازند ،به نظر میرسید اشتباه از آب درآمده است ،زیرا تا اواسط دهۀ 1990تأثیرات نسبتاً اندک
بودند و نظرسنجیها نشان دادند که تا سال  ،1995اگرچه مدارس در ایاالتمتحده از رایانهها برخوردار
بودند ،یعنی بهطور متوسط یک رایانه برای هر  9دانشآموز ،اما تأثیر رایانهها بر برنامههای آموزشی بسیار
ناچیز بود .در ضمن تعداد قابلتوجهی از معلمان استفاده کم و یا عدم استفاده از رایانهها برای مقاصد آموزشی
را گزارش دادند .عالوه بر این ،در اغلب موارد ،کاربرد رایانهها دور از هرگونه نوآوری بود .در مدارس
ابتدایی ،معلمان گزارش دادند از رایانهها در درجه اول برای تمرین و عمل استفاده میکنند ،گزارشها
حاکی از این بود که در درجه دوم نیز از رایانهها بهطور عمده برای آموزش مهارتهای مربوط به رایانه از
قبیل واژهپردازی استفاده میشود (اندرسون و رانکویست1999 ،؛ بکلر 1998 ،؛ دفتر ارزیابی فناوری ،35
 .)1995بااینحال ،همان طور که در بحث باال گفته شد ،حوادث رخ داده در طول دهۀ او ِل قرن حاضر نشان
میدهد که رایانهها و دیگر فناوریهای جدید بر آموزش و مهارتآموزی ،حتی بیشتر از سایر رسانههایی
که پیش از این نوآوریها بودند ،تأثیرگذار بودهاند.
پیشرفتهای اخیر
در طول ده سال گذشته ،پیشرفتهای سریع در بخش رایانهها و دیگر فناوریهای دیجیتالی از جمله اینترنت،
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منجر به رشد سریع عالیق به کاربرد این رسانهها به منظور اهداف آموزشی گردید .این نتیجهگیری به نظر
میرسد در کاربرد گسترده رایانه ها در آموزش و مجموعههای آموزشی اعم از کسبوکار و صنعت،
آموزش عالی ،آموزش از سطح پیش دبستان تا متوسطه و نیروی نظامی درست باشد.
نظرسنجیها در کسبوکار و صنعت نشان میدهد که در طول دهۀ گذشته افزایش قابلتوجهی در
درصد آموزشی که از طریق این رسانههای آموزشی ارائه میشود ،به وجود آمده است .نظرسنجی اخیر
در بیش از  300شرکت در ایاالتمتحده نشان داد که بیش از  30درصد از میزان کل ساعت آموزشی
در سال  2008از طریق فناوری ارائهشده ،البته بیش از  24درصد از این آموزش بهصورت مجازی انتقال
داده شده است (جامعه امریکایی آموزش ،مهارتآموزی و توسعه ،)2009 ،در مقایسه با سال  1999که
کمتر از  10درصد از آموزش در بخش کسبوکار و صنعت از طریق این فناوری ارائهشده بود (جامعه
آمریکایی مهارتآموزی و توسعه .)2004،
طی سالهای اخیر استفاده از تکنولوژی آموزشی بهویژه رسانههای جدیدتر در آموزش عالی روند رو
به رشدی را طی کرده است .برای مثال ،یک بررسی در سال  2010نشان داد که بیش از  50درصد از
اعضای هیئت علمی دانشکدهها از رسانههای اجتماعی برای اهداف آموزشی خود استفاده میکنند.
دانشآموزان به مشاهده فیلمهای برخط ،گوش دادن به پادکستها ،ایجاد و خواندن وبالگها و
ویکیهایی میپرداختند که جزء شایعترین انواع فعالیتهای مرتبط با رسانهها بودند (بابسون.)2010، 36
اخیرا ً استفاده از آموزش از راه دور در آموزش عالی به طرز چشمگیری رشد کرده است .هماکنون با
رشد سالیانه ثبتنام برخط در آموزش عالی مواجهایم که بیش از ده بار بیشتر از رشد کلی سالیانه جمعیت
دانشجویان در آموزش عالی است(آلن و سیمن.)2010 ،37
آموزش برخط در جامعه آموزشی پیشدبستانی تا متوسطه نیز رواج یافته است .گزارشات اخیر نشان
میدهد که در ایاالتمتحده  45مورد از  5ایالت ،از ابتکار مدرسه برخط بهصورت  24ساعته در کل
ایالت برخوردارند .عالوه بر این 57 ،درصد از مدارس متوسطه عمومی در ایالت متحده دسترسی به
آموزش برخط را برای دانشآموزان خود فراهم آورندهاند ( انجمن بین المللی یادگیری برخط از سطح
پیشدبستان تا متوسطه.)2009 ،
در طول دهۀ اول این قرن ،در دسترس بودن فناوری در مدراس دولتی ایاالتمتحده تقریباً بهطور
چشمگیری افزایش یافته است .بهعنوانمثال ،در حالیکه در سال  1999تنها  64درصد از رایان ه کالسها
به اینترنت دسترسی داشتند ،ولی در سال  2009دسترسی به اینترنت در بیش از  93درصد از کالسها
مقدور بود (گری ،توماس ،و لوئیس 2010 ،ب؛ سیندرودی لو .)2010 ، 38عالوه بر این ،به نظر میرسد،
بهرهبرداری آموزشی از فناوری در مدارس بهطور قابلتوجهی در طول این دهه تغییر کرده ،زیرا
گزارشات قبلی نشان میدهد که استفاده آموزشی از رایانهها اغلب در پیرامون فعالیتهای تمرینی و
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عملی برای دانشآموزان به کار رفته است ( SRIبینالمللی .)2002 ،در پیمایش سال  2009نشان داده
شد که بسیاری از معلمان ،دانشآموزانی داشتند که از تکنولوژی برای طیف وسیعی از فعالیتهای
آموزشی استفاده میکردند .بهعنوانمثال24 ،درصد از معلمان نشان دادند که آنها بارها دانشآموزانی
داشتهاند که برای انجام تحقیقات خود ،تکنولوژی را بکار میبرند و  42درصد دیگر نشان دادند که
آنها دانشآموزانی داشتهاند که گاهگاهی از آنها استفاده میکردند .عالوه بر این ،حداقل  25درصد
از معلمان نشان دادند که اغلب یا گاه و بیگاه آنها دانشآموزان شان را به کاربرد فناوری برای حل
مشکالت ،تجزیه و تحلیل دادهها ،انجام محاسبات ،توسعه ارائههای چندرسانهای ،ایجاد هنر ،موسیقی،
فیلمها ،ارتباط زنده اینترنتی،گرافیک و یا نمایش دیداری تشویق میکردند (گری  ،توماس ،و لوئیس،
 2010الف).
در حال حاضر ،فناوری در انتقال آموزش به نیروی نظامی ایاالتمتحده بیشتر از آنچه آموزش مبتنی بر
فناوری بهطور برخط ارائه شود ،نقش اساسی را بازی میکند .در حال حاضر شبیهسازی و فناوری بازی
با شبیهسازی مجازی و بازیهای دیجیتالی سه بُعدی که اغلب به کارگرفته میشوند ،نقش عمدهای را در
آموزش نظامی بازی میکنند (اروین2009 ،؛ فلیتچر.)2009 ، 39
در سالهای اخیر بهوضوح افزایش قابلتوجهی را در کاربرد رسانههای آموزشی در مجموعههای
مختلفی اعم از کسبوکار ،صنعت ،ارتش و آموزش عالی نشان میدهند .دالیل افزایش این کاربرد
چیست؟ در کسبو کار ،صنعت و ارتش« ،اینترنت» بهعنوان وسیلهای مورد توجه قرار گرفته که میتواند
اطالعات را بهطور گسترده با هزینه نسبتاً کم در میان یادگیرندگان توزیع نماید .عالوه بر این ،در بسیاری
از موارد ،دسترسی آسان به رایانهها این امکان را برای یادگیرندگان ایجاد میکند که دستورالعملها و یا
حمایتهای عملکردی را در زمان و جایی که نیاز دارند که اغلب اوقات از آنها برای اجرای وظایف
شغلی خاص خود استفاده مینمایند ،دریافت کنند.
در آموزش عالی ،آموزش از راه دور از طریق اینترنت بهعنوان روش کمهزینهای جهت ارائه آموزش
به دانشجویان به علت عوامل مختلف (بهعنوانمثال ،شغل و مسئولیتهای خانوادگی ،عوامل جغرافیایی)
مورد مالحظه قرار میگیرد که در غیر این صورت ممکن نیست قادر به دریافت آن باشیم .عالوه بر این،
مؤسسات آموزش عالی اغلب دورههای برخط را منبع قابلتوجهی از بازده مازاد در نظر میگیرند.
یکی دیگر از دالیلی که رسانههای جدید به میزان بیشتری استفاده میشود ،ممکن است توجه به افزایش
قابلیتهای تعاملی آنها باشد.
عالوه بر این ،پیشرفت در فناوری رایانه ،بهویژه با توجه به افزایش قابلیتهای چندرسانهای این رسانه،
کار را برای آموزشگران که به طراحی تجارب یادگیری میپردازند و شامل تعامالت پیچیدهتر بین
یادگیرندگان و محتوای آموزشی نسبت به آنچه قب ً
ال مطرح بوده ،تسهیل کرده است.
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نهایتاً اینکه در سالهای اخیر ،فناوریهایی چون رایانههای شخصی ،دستگاههای تلفن همراه و اینترنت
فراگیر شده و استفاده از ابزارها و فناوریهای همراه با شبکههای اجتماعی (بهعنوانمثال فیسبوک
و لینکدین) و رسانههای اجتماعی (بهعنوانمثال ،وبالگ ،ویکی ،یوتیوب و توییتر)گسترش یافتهاند،
بهطوری که این ابزارها و فناوریها به ابزارهایی عادی و پیش پاافتادهای برای افراد جهت به اشتراک
گذاشتن اطالعات و کسب مهارتها و دانش جدید تبدیل شدهاند .در حقیقت تعجبآور نیست که
مربیان غالباً به کاربرد این ابزارها بهعنوان ابزاری برای حمایت از آموزش ،یادگیری و عملکرد در حین
کار روی آورند.
نتیجهگیری در ارتباط با تاریخچه رسانههای آموزشی
ما میتوانیم درسهای بسیاری از بررسی تاریخچه رسانههای آموزشی یاد بگیریم ،شاید یکی از مهمترین
آنها مقایسه پیشبینی تأثیرات واقعی و موردانتظار رسانهها بر شیوههای آموزشی باشد .همانطورکه
کوبان ( )1986اشاره داشته است ،با نگاهی به تاریخچه رسانهها در طول قرن گذشته شما بهاحتمالزیاد
متوجه الگوی مکرر انتظارات و نتایج خواهید شد .همانطور که یک رسانه جدید وارد صحنه آموزش
میشد ،عالیق اولیه فراوان و شور و شوق زیادی در مورد تأثیرات آنها که احتماالً بر شیوههای آموزشی
تأثیر خواهند داشت ،مطرح میشد .اگرچه این شور و شوق و عالقه اولیه بتدریج کمرنگ میشد ،اما
بررسیها نشان میدادند که رسانهها تأثیرات حداقلی را بر چنین تمرینی داشتهاند .برای مثال ،پیشبینی
خوشبینانه ادیسون در مورد این که فیلمها بایستی انقالب آموزشی را متحول کنند ،نادرست از آب
درآمد و شور و شوق برای تلویزیون آموزشی که در طول دهۀ  1950به وجود آمده بود تا حد زیادی
در اواسط دهۀ- 1960البته با تأثیرات اندک خود بر آموزش مدارس -کاهش یافت .در هر دو مثال
مذکور از نزدیک بررسیهای دقیقی در خصوص کاربرد رسانهها در مدارس و مجموعههای آموزشی
صورت گرفت .اطالعات بدست آمده در خصوص کاربرد رسانههای آموزشی در کسبوکار و صنعت
نیز از نتیجهگیریهای مشابه پشتیبانی و حمایت میکنند؛ به عبارتی ،علیرغم شور و شوق ایجاد شده
بوکار و صنعت تا همین اواخر نیز رسانهها کمترین تأثیر را در
جهت کاربرد رسانههای آموزشی در کس 
شیوههای آموزشی در آن محیطها داشتهاند.
آیا رایانهها آموزش را متحول خواهند کرد؟ پیشبینی ای بود که برای اولین بار در دهۀ  1980مطرح
شد .گرچه در طول ده سال گذشته ،رایانهها و فناوریهای مرتبط با آنها نقش عمدهای را در فرایند
آموزشی داشتند ،اما آنها تا به االن نتوانستهاند انقالب آموزشی را که برخی پیشبینیها مدنظر داشتند
به ارمغان آورند .آیا در نهایت انقالبی به وجود خواهد آمد؟ با توجه به دالیل فوقالذکر برای کاربرد
فزاینده رسانههای جدید ،من فکر میکنم ،معقولتر این باشد که پیشبینی کنیم که بیشتر از سه تا پنج سال
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آینده ،رایانهها ،اینترنت و سایر رسانههای دیجیتالی اگرچه بهطور کامل منجر به تحول آموزشوپرورش
نخواهند شد ،اما تغییرات بسیاری را در شیوههای آموزشی به نسبت رسانههایی که تا قبل از آنها بودند
به ارمغان خواهند آوردند.
تاریخچه طراحی آموزشی
همانطور که قب ً
ال ذکر شد ،عالوه بر ارتباط نزدیک این رشته با رسانههای آموزشی ،در زمینه طراحی و
تکنولوژی آموزشی نیز با استفاده از روشهای طراحی آموزش نظامنگر همکاریهایی صورت گرفته است.
مجموعههای مختلفی در خصوص رویکردها و الگوهای طراحی آموزشی نظامنگر توسعه یافته که به آنها با
واژههایی چون رویکرد سیستمها ،طراحی سیستمهای آموزشی( ،)ISDتوسعه آموزشی و طراحی آموزشی
اشاره شده است .اگرچه ترکیب خاص رویکردها اغلب از یک الگوی طراحی آموزشی به الگویی دیگر
متفاوت است ،اما بیشتر الگوها از بخشهایی چون تجزیه و تحلیل مشکالت آموزشی ،طراحی ،توسعه ،اجرا
و ارزیابی رویکردها و مواد آموزشی به منظور حل اینگونه مشکالت تشکیل شدند .فرایندهای طراحی
آموزش چگونه به وجود آمدند؟ در ادامه به این سوال پاسخ خواهیم داد.
ریشههای طراحی آموزشی :جنگ جهانی دوم
ریشههای رویههای طراحی آموزشی به جنگ جهانی دوم (دیک )1987 ،برمیگردد .در طول جنگ ،تعداد
زیادی از روانشناسان و مربیانکه در کارآموزی و انجام پژوهش تجربی ،تجربه داشتند برای انجام تحقیقات
و توسعه مواد آموزشی در راستای خدمات نظامی فراخوانده شدند .برخی از این افراد عبارت بودند از
رابرت گانیه ،لزلی بریگز ،جان فالناگان 40و بسیاری از افراد دیگر ،که نفوذ قابلتوجهی در ویژگیهای مواد
آموزشی اعمال نمودند که در آن زمان توسعه یافت .آنها مبنای کار خود را بر اساس اصول آموزشی به
دست آمده از تحقیق و نظریه در آموزش ،یادگیری و رفتار انسان پایهریزی کردند (بیکر1973 ، 41؛ سیتلر،42
.)1990
عالوه بر این ،روانشناسان از دانش ارزشیابی و ارزیابی خود برای کمک به ارزیابی مهارت کارآموزان و
انتخاب افرادی که بهاحتمالزیاد از برنامههای آموزشی منتفع میگردیدند ،استفاده نمودند .بهعنوانمثال ،در
ِ
آموزش پرواز به طرز غیرقابل قبولی باال بود .برای
مرحله ای از جنگ ،میزان شکست در یک برنامه خاص
غلبه بر این مشکل ،روانشناسان به بررسی مهارتهای ذهنی ،روانی حرکتی و ادراکی افراد پرداختند که قادر
به انجام مهارتهای آموخته شده در این برنامه بودند و پس از آن آزمونهایی توسعه یافت که این صفات را
اندازهگیری نماید .این آزمونها برای به نمایش در آوردن گزینههای برنامه روی صفحه با استفاده از فناوری
برای آن دسته از افرادی مورداستفاده قرار گرفتند که نمرات ضعیفی اخذ کرده بودند و در حال ورود به
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برنامههای دیگری بودند .در نتیجه ،با استفاده از این بررسیِ مهارتهای ورودی بهعنوان یک ابزار غربالگری،
ارتش قادر به افزایش درصد قابلتوجهی از کارکنانی گردید که برنامه را با موفقیت به اتمام رسانده بودند
(گانیه ،ارتباطات شخصی.)1985 ،
بالفاصله پس از جنگ ،بسیاری از روانشناسان مسئول موفقیت برنامههای آموزش نظامی جنگ جهانی دوم
گردیدند و این مسئله در کار برای حل مشکالت آموزشی استمرار یافت .سازمانهایی نظیر مؤسسههای
آمریکایی برای پژوهش بدین منظور تاسیس شدند .در اواخر دهۀ  1940و در طول دهۀ  1950روانشناسان
مشغول به کار برای سازمانهایی بودند که در آغاز ،آموزش را بهعنوان یک سیستم در نظر می گرفتند و
برخی رویههای تجزیه و تحلیل ،طراحی و ارزشیابی نوآورانه را توسعه دادند (دیک .)1987 ،بهعنوانمثال،
در طول این دوره ،روششناسی تجزیه و تحلیل دقیق کار توسط رابرت بی .میلر توسعه داده شد ،مادامی که
وی برروی پروژههای نظامی کار میکرد (میلر.)1962 ،1953 ،
کار میلر و دیگر پیشگامان اولیه در زمینه طراحی آموزشی در کتاب اصول روانشناختی در توسعه سیستم ،با
ویرایش گانیه (1962ب) بهطور خالصه آمده است.
تحوالت زودرس :نهضت آموزش برنامهای
نهضت آموزش برنامهای که از اواسط دهۀ  1950تا اواسط دهۀ  1960اجرا شد ،ثابت کرد که یکی دیگر از
عوامل مهم در توسعۀ رویکرد نظامها است .در سال  ،1954مقاله بیاف اسکینر تحت عنوان «علم یادگیری
و هنر آموزش» آغاز آن چه بود که ممکن است یک انقالب کوچک در زمینه آموزشوپرورش نامیده
شود .در این مقاله و مقاالت بعدی (بهعنوانمثال ،اسکینر ،)1958 ،اسکینر ایدههای خود را با توجه به الزامات
موردنیاز برای افزایش یادگیری انسان ،ویژگیهای مطلوب مواد آموزشی مؤثر را تشریح کرد .اسکینر بیان
داشت که مواد آموزشی ازجمله ،مطالب آموزش برنامهای باید آموزش را در مراحل کوچکی ارائه نماید
که نیازمند پاسخ فعال به سؤاالت مکرر ،ارائه بازخورد فوری بوده و به یادگیرنده امکان خود -پیشروی دهد.
عالوه بر این ،از آن جا که هر گام کوچک بود ،تصور میشد یادگیرندگانی که به تمام سؤاالت بهدرستی
پاسخ می-دهند ،بازخورد دریافت کرده و بدین ترتیب از تقویت مثبت برخوردار میشوند.
روند اسکینر و دیگران (رجوع کنید به لومسداین 43و گلیزر )1960 ،برای توسعه آموزش برنامهای با یک
رویکرد تجربی به حل مشکالت آموزشی نمونه شرح داده شد :اطالعات ،با توجه به اثربخشی مواد آموزشی
جمعآوری گردیدند ،نقاط ضعف آموزشی شناسایی شدند و مواد بر این اساس تجدیدنظر گردید .عالوه بر
اینرویه ،آزمایش و تجدیدنظر که امروزه ارزشیابی تکوینی نامیده میشود ،ایجادگر فرآیند توسعه مطالب
آموزش برنامهای شده است که شامل بسیاری از مراحل موجود در مدلهای طراحی آموزشی فعلی است.
همچنانکه هاینیچ )1970( 44نشان میدهد:
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آموزش برنامهای از سوی برخی از افرادی اعتبار یافته که رویکرد نظامها را به آموزش معرفی کردند .با
تجزیه و تحلیل و شکستن محتوا به اهداف خاص رفتاری ،تدوین گامهای ضروری برای دستیابی به اهداف،
تنظیم رویهها برای آزمایش و اصالح گامها و اعتباریابی برنامه در مقابلدستیابی به اهداف ،آموزش برنام های
در راستای ایجاد یک سیستم خودآموز کوچک اما مؤث ِر  -تکنولوژی آموزش  -پیش رفت (ص .)123
ترویج اهداف رفتاری
چنانکه گفته شد کسانی که درگیر طراحی مواد آموزشی برنامهای شدند ،اغلب با شناسایی اهداف یادگیری
خاص دانشآموزان شروع کردند ،کسانی که از این مواد آموزشی استفاده میکردند ،انتظار میرفت بدان
دست یابند .در اوایل دهۀ  ،1960رابرت میگر ، 45نیاز به آموزش چگونه نوشتن اهداف یادگیری به مربیان را
تشخیص داد و کتاب تهیه اهداف یادگیری برای آموزش برنامهای ( )1962را نوشت .این کتاب کوچک
بهصورت برنامه و بهطور طنزآمیز نوشته شده است و ویرایش سوم آن نیز انجام یافته است(میگر )1997 ،که
حاکی از مقبولیت آن است و بیش از  1/5میلیون نسخه آن به فروش رفته است .مطالب این کتاب توضیح
میدهد که چگونه اهداف یادگیری نوشته شود که شامل شرحی از رفتارهای مطلوب یادگیرنده ،شرایطی
که تحت آن رفتار انجام میشود و استانداردی (معیاری) باشد که با توجه به آن رفتار مورد قضاوت قرار
میگیرد .بسیاری از پیروان کنونیِ میگر ،از فرآیند طراحی آموزشی در راستای تدارک اهداف یادگیری که
دارای این سه عنصر باشد ،حمایت میکنند.
طرح اهداف یادگیری شهرت یافت ،اما کاربرد این مفهوم حداقل به اوایل دهۀ 1900
اگرچه میگر با ِ
برمیگردد که توسط مربیانی مورد بحث و استفاده قرار گرفت .برخی از کسانی که طرفداران اولیۀ استفاده از
بیان اهداف یادگیری بهطور صریح بودند ،عبارتند از :بابیت ،کارترز و برک( 46گانیه1965 ،الف) .بااینحال،
رالف تایلر اغلب بهعنوان پدر نهضت اهداف رفتاری تلقی میگردد .در سال  1934او مینویسد:

«هر هدف باید در قالب اصطالحاتی تعریف گردد که نوع رفتاری را بیان نماید که امکان
تکرار آن رفتار را فراهم آورد» (به نقل از والبزر و آیزنبرگ.)1972 ، 47
در طول مطالعۀ  8سالۀ مشهوری که تایلر آن را هدایت کرد ،مشخص شد در مواردی که در آن مدارس
اهداف یادگیری را مشخص کردهاند ،این اهداف معموالً بسیار مبهم اند .بااینحال ،در پایان این پروژه،
نشان داده شد که اهداف یادگیری بایستی از طریق اصطالحات رفتاری بیان گردند و این اهداف یادگیری
باید بهعنوان مبنایی برای ارزشیابی اثربخشی آموزش ایفای نقش کنند (تایلر1975 ،الف  ،بوریچ.)1980 ، 48
در دهۀ  1950اهداف رفتاری زمانی که بنجامین بلوم و همکارانش ( )1956یک طبقهبندی از اهداف
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آموزشی منتشر کردند ،بهطور قابل مالحظه مجددا ً رشد کرد .مؤلفان این کار ،نشان دادند که در درون
حوزۀ شناختی ،انواع بازدههای یادگیری مختلف وجود دارد که اهداف یادگیری را میتوان با توجه به نوع
رفتار یادگیرنده در درون آن طبقهبندی توصیف کرد که در واقع یک رابطه سلسلهمراتبی میان انواع مختلف
بازدهها وجود دارد .عالوه بر این ،آنها نشان دادند که آزمونها باید برای اندازهگیری هر یک از این نوع
از بازدههای یادگیری طراحی گردند .همچنین مفاهیم مشابه توسط مربیان دیگری تشریح میگردند که
پیامدهای قابلتوجهی برای طراحی نظاممند آموزش داشتند.
نهضت آزمونسازی مبتنی بر معیار
در اوایل دهۀ  1960یکی دیگر از عوامل مهم در توسعۀ فرآیند طراحی آموزشی ظهور آزمونسازی مبتنی
بر معیار بود .تا آن زمان ،بسیاری از آزمونها -که تحت عنوان آزمونهای مبتنی بر هنجار شناخته می-
شدند -طراحی میگردیدند تا عملکرد برخی از دانشآموزانی را که بهخوبی در یک آزمون عمل کرده
بودند و دیگران که عملکرد ضعیفی داشتند را منعکس سازند .در مقابل ،آزمون مبتنی بر معیار در راستای
اندازهگیری این مساله هدفگذاری شده بود که چگونه یک فرد میتواند یک رفتار خاص یا مجموعهای
از رفتارها را انجام دهد ،بدون در نظر گرفتن این که دیگران تا چه اندازه بهخوبی آن رفتار را انجام دادهاند.
در اوایل سال  ،1932تایلر نشان داد که آزمونها میتواند برای چنین اهدافی مورد استفاده قرار گیرد (دیل،49
 )1967و بعدها ،فالناگان ( )1951و ایبل )1962( 50به بحث در مورد تفاوت بین این آزمونها و آشنایی
بیشتر با سنجههای مبتنی بر هنجار اشاره کردند .بااینحال ،رابرت گلیزر (1963؛ گلیزر و کالوس)1962 ، 51
برای اولین بار از این واژه «سنجههای مبتنی بر معیار» استفاده نمودند .در بحث در مورد چنین سنجههایی،
گلیزر ( )1963نشان داد که آنها میتوانند جهت ارزیابی سطح رفتار ورودی دانشآموزان مورد استفاده
قرار گیرند و تعیین این که تا چه حد دانشآموزان از رفتارهای یک برنامه آموزشی که برای تدریس طراحی
شده بود ،برخوردارند .استفاده از آزمونهای مبتنی بر معیار برای یکی از این دو هدف ،ازجمله ویژگیهای
اصلی رویههای طراحی آموزشی است.
رابرت ام .گانیه :حوزههای یادگیری ،رویدادهای آموزش و تجزیه و تحلیل سلسلهمراتبی
یکی دیگر از رویدادهای مهم در تاریخ طراحی آموزشی در سال  1965با انتشار ویرایش اول کتاب «شرایط
یادگیری» رخ داد که توسط رابرت گانیه نوشته شد (1965ب) .گانیه در این کتاب به تشریح  5حوزهیا انواع
بازدههای یادگیری  -اطالعات کالمی ،مهارتهای ذهنی ،مهارتهای حرکتی ،نگرشها و راهبردهای
شناختی -پرداخت که هر یک از آنها نیاز به مجموعۀ متفاوتی از شرایط برای ارتقاء یادگیری دارند .گانیه
همچنین شرح مفصلی از این شرایط برای انواع بازدههای یادگیری ارائه کرده است.
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در همین نسخه ،گانیه  9رویداد آموزشی یا فعالیتهای تدریسی را تشریح کرده که وی آن را برای
بهبود در دستیابی به هر یک از انواع بازدههای یادگیری ضروری تلقی نموده است .گانیه همچنین تشریح
کرده که رویدادهای آموزشی برای هر یک از انواع بازدهها بسیار مهم است و در مورد شرایطی به بحث
میپردازد که طی آن ،وقایع خاص میبایست ،مستثنی گردند .در حال حاضر در ویرایش چهارم این
کتاب (گانیه ،)1985 ،توصیف گانیه از بازدههای مختلف یادگیری و رویدادهای آموزش هنوز هم
بهعنوان اساس شیوههای طراحی آموزشی باقی مانده است.
کار گانیه در حوزه سلسلهمراتب یادگیری و تجزیه و تحلیل سلسلهمراتبی نیز تا به حال تأثیر قابلتوجهی در
زمینۀ طراحی آموزشی داشته است .در اوایل دهۀ  1960و بعد از آن در زندگی حرفهای خود (بهعنوانمثال،
گانیه1962 ،الف1985 ،؛ گانیه ،بریگز ویگر1992 ، 52؛ گانیه و مدسکر ،)1996 ، 53او نشان داد که مهارتها
در حوزۀ مهارتهای ذهنی با یکدیگر از ارتباط سلسلهمراتبی برخوردارند ،بهطوری که در راستای کسب
آمادگی الزم برای یادگیری انجام یک مهارت سطح باال  ،54فرد ابتدا بایستی بر خرده مهارتهای وابسته به
آن مسلط گردد .این مفهوم منجر به این ایده مهم میگردد که آموزش باید به گونه ای طراحی گردد که
اطمینان حاصل شود ،یادگیرندگان ابتدا مهارتهای وابسته  55را کسب میکنند ،قبل از این که آنها برای
یادگیری مهارتهای سطح باال تالش نمایند .گانیه در ادامه به توصیف فرایند تجزیه و تحلیل سلسلهمراتبی
(تحلیل وظیفهیادگیری یا تحلیل وظیفه آموزشی نیز نامیده میشود) جهت شناسایی مهارتهای وابسته
پرداخته است .این فرایند هنوز هم یکی از ویژگیهای کلیدی بسیاری از مدلهای طراحی آموزشی است.
اسپوتنیک :56معرفی غیرمستقیم ارزشیابی تکوینی
در سال  ،1957زمانی که اتحاد جماهیر شوروی اسپوتنیک -اولین ماهواره فضایی در مدار -را راهاندازی
کرد ،مجموعهای از وقایع شروع گردید که در نهایت تأثیر عمدهای بر فرآیند طراحی آموزشی گذارد .در
پاسخ به پرتاب اسپوتنیک ،دولت ایاالتمتحده با حیرت از موفقیت و تالشهای شوروی ،میلیونها دالر را
به بهبود آموزشهای ریاضی و علوم در ایاالتمتحده تخصیص داد .مواد آموزشی که با این وجوه عظیم
معموالً توسط کارشناسان موضوع تدوین گردید ،بدون آزمایش بر روی یادگیرندگان تولید شد .سالها
بعد ،در اواسط ده ه  1960مشخص شد که بسیاری از این مواد بهطور خاص ،مؤثر واقع نگردیدهاند .مایکل
اسکریون )1967( 57اشاره کرده است که قبل از زمانی که این مواد به شکل نهایی درآیند ،نیازمند آزمایش
پیشنویس مواد آموزشی بر روی یادگیرندگان هستیم .این فرایند مربیان را قادر میساخت تا به بررسی مواد
آموزشی پرداخته و در صورت لزوم به اصالح آنها بپردازند ،درحالیکه مواد آموزشی هنوز در مراحل
شکلگیری بوده و نهایی نشدهاند .اسکریون این آزمایش و تجدیدنظر در فرآیند را تحت عنوان ارزشیابی
تکوینی ابداع کرد و آن را در مقابل آنچه قرار داد که او آن را ارزشیابی تراکمی نامید ،ارزیابی از مواد
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آموزشی پس از زمانی که آنها به شکل نهایی خود در آمدند.
اگرچه اصطالح ارزشیابی تکوینی و تراکمی توسط اسکریون ابداع شد ،اما تفکیک بین این دو روش
قب ً
ال توسط لی کرونباخ )1963( 58صورت گرفته بود .عالوه بر این ،در طی دهههای  1940و  1950برخی
59
مربیان ،مانند آرتور لومسداین ،مارک می ،و سیآر کارپنتر  ،رویههایی را برای ارزشیابی مواد آموزشی
توصیف کردند که هنوز در مراحل تکوینی خود بودند (کامبر .)1981 ، 60بااینحال ،به رغم نوشتههای
چنین مربیانی ،تعداد بسیار کمی از محصوالت آموزشی در دهۀ  1940و دهۀ  1950از طریق هر نوع فرآیند
ارزشیابی تکوینی توسعه یافت .این وضعیت تا حدودی در اواخر دهۀ  1950و در طول دهۀ  1960تغییر
میکند ،همچنانکه بسیاری از مواد آموزشی برنامهای که در طول این دوره توسعه یافتند -درحالیکه آنها
درحالتوسعه بودند -مورد آزمایش قرار گرفتند .بااینحال ،نویسندگانی همچون سوزان مرکل)1967( 61
عدم دقت در مراحل آزمایش را تقبیح کردند .با توجه به این مشکل ،مِرکل جزئیات دقیق رویهها را برای
ارزشیابی مواد هم در طول و هم بعد از فرآیند طراحی تجویز کرد .اینرویهها بسیار شبیه به فنون ارزشیابی
تکوینی و تراکمی هستند که بهطور کلی ،امروز تجویز میگردند.
مدلهای اولیه طراحی آموزشی
در اوایل و اواسط دهۀ  1960این مفاهیم در حوزههایی از قبیل تحلیل وظیفه ،تعیین اهداف یادگیری و
آزمایش مبتنی بر معیار توسعه یافتند تا در پیوند با یکدیگر یک فرآیند یا مدلی برای طراحی نظامنگر مواد
آموزشی را شکل دهند .ازجمله نخستین افراد برای توصیف چنین مدلی میتوان به گانیه (1962ب) ،گلیزر
( ،)1965 ،1962و سیلورن )1964( 62اشاره کرد .این افراد از واژههایی مانند «طراحی آموزشی»« ،توسعه
سیستم« »،آموزش نظامند »،و «سیستم آموزشی» استفاده کردند تا مدلهایی را که خلق کرده بودند را توضیح
دهند .دیگر مدلهای طراحی آموزشی که در طول این دهه به کار گرفته شدند عبارت بودند از مدل-هایی
که توسط باناتی ،)1968( 63بارسون ،)1967( 64و همروس )1968( 65توصیف شدند.
دههی  :197افزایش تمایل به رویکرد نظامها
در طول دهۀ  ،1970تعدا ِد مدلهای طراحی آموزشی تا حد زیادی افزایش یافت .برمبنای آثار کسانی
66
که از قبل وجود داشت ،مدلهای جدیدی برای طراحی نظامند آموزش (بهعنوانمثال ،دیک و کری
1978 ،؛ گانیه و بریگز1974 ،؛ گرلیچ و الی 1971 ، 67و نهایتاً کمپ )1971 ،خلق گردید که برخی از
آنها «استانداردی» برای این رشته شدند .درواقع نسخههای بهروز حداقل دو طراح از این دست مدلها
(دیک ،کری ،و کری ،2009 ،موریسون ،راس ،کمپ و کالمن  )2010هنوز هم اغلب برای دانشجویان
رشتۀ تحصیلی طراحی آموزشی تدریس میگردند (ریزر ،ماکل و ساکس.) 2005 ، 68
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در طول دهۀ 1970عالقه به فرآیند طراحی آموزشی در بسیاری از بخشهای مختلف رونق گرفت .چند
رسته از ارتش ایاالتمتحده در سال  ،1975مدل طراحی آموزشی (برانسون 69و همکارانش ،هوش
مصنوعی )1975 ،را بهمنظور هدایت توسعه مواد آموزشی در داخل آن رستهها پذیرفت .در دانشگاهها،
در طول نیمه اول این دهه ،بسیاری از مراکز آموزشی ،خود ،بهسازی با هدف کمک به دانشکدۀ رسانهها
و استفاده از رویههای طراحی آموزشی بهمنظور بهبود کیفیت آموزش به وجود آمدند (گیف1975 ، 70؛
گوستافسون و براتون .)1984 ، 71عالوه بر این ،بسیاری از برنامههای کارشناسی ارشد در طراحی آموزشی
(پارتریج و تنیسون1979 ، 72؛ ردفیلد و دیک1984 ، 73؛ سیلبر )1982 ، 74ایجاد شد .در کسبوکار
و صنعت ،بسیاری از سازمانها ،ارزش استفاده از طراحی آموزشی را بهمنظور بهبود کیفیت آموزش
مالحظه کردند و شروع به اتخاذ اینرویکرد نمودند (به میگر 1977 ،و مایلز 1983 ، 75مراجعه نمایید) .در
حوزه بینالملل نیز بسیاری از کشورها مانند کرهجنوبی ،لیبریا و اندونزی ،شاهد مزایای استفاده از طراحی
آموزشی برای حل مشکالت آموزشی در کشور خود گردیدند (چادویک ،1986 ، 76مورگان.)1989 ،77
این کشورها به حمایت از طراحی برنامههای جدید آموزشی ،سازمان هایی را برای حمایت از استفاده از
طراحی آموزشی تاسیس کردند و از افرادی که به آموزش در این زمینه تمایل داشتند ،پشتیبانی الزم را به
عمل آوردند .بسیاری از این تحوالت در مجله توسعه آموزشی  -مجلهای که در طول دهۀ  1970منتشر
شد  -از منظر تاریخچهای ذکر شده است.
دهۀ  :1980رشد و تغییر مسیر
در بسیاری از بخشها ،تمایل به طراحی آموزشی که در طول دهۀ گذشته جوانه زده بود ،سرعت یافت
و رشد آن طی دهۀ  1980استمرار یافت .عالقه به فرآیند طراحی آموزشی در کسبوکار و صنعت
(بوشر1989 ،78؛ گاالگن ،)1989 ،79حوزۀ نظامی (شوالیر ،1990 ، 80فینچ1987 ، 81؛ مککومبز1986 ،82؛)
و در عرصه بینالمللی (الی و پالم1986 ، 83؛ مورگان )1989 ،همچنان به قوت خود باقی ماند.
طراحی آموزشی در مقابل نفوذ خود در بخشهای مذکور ،در طول دهۀ  1980تا به حال ،حداقل
ِ
مدارس دولتی هم برخی از تالشهای برنامهریزی درسی
تأثیری در حوزههای دیگر داشت .در عرصه
84
شامل استفاده از فرآیندهای طراحی آموزشی پایه (بهعنوانمثال ،اسپیدی  ،)1988 ،و تدوین برخی
کتابهای درسی طراحی آموزشی برای معلمان (بهعنوانمثال ،دیک و ریزر1989 ،؛ گرلیچ و الی،
1980؛ سالیوان و هیگینز )1983 ، 85بود .بااینحال ،به رغم این تالشها ،شواهد نشان داد که طراحی
آموزشی تأثیر کمی بر آموزش در مدارس دولتی داشته است (برانسون و گرو1987 ، 86؛ برکمن، 87
1987ب؛ روزت و گاربوسکی .)1987 ، 88به همین منوال ،به جز چند مورد (بهعنوانمثال ،دایموند، 89
 ،)1989شیوههای طراحی آموزشی از حداقل تأثیر در آموزش عالی برخوردار بوده است .درحالیکه
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مراکز بهسازی آموزشی در آموزش عالی در چند مورد رشد کرد ،اما در طول دهۀ  1970تا سال 1983
بیش از یک چهارم این سازمانها منحل شد و یک روند نزولی بهطور کلی در بودج ه این مراکز به وجود
آمد (گوستافسون و براتون .)1984 ،برکمن (1987الف و 1987ب) تجزیه و تحلیلهای خوبی از دالیلی
فراهم میآورد که به علت اینکه چراتالشهای طراحی آموزشی در مدارس و دانشگاهها موفق نبودهاند
و در تضاد با شرایط مطلوبتری است که در کسبوکار و حوزه نظامی وجود دارد ،می پردازد.
در طول دهۀ  ،1980عالقه رو به رشدی در چگونگی بکارگیری اصول روانشناسی شناختی در فرآیند
طراحی آموزشی به وجود آمد و تعدادی از انتشارات به ترسیم کاربردهای بالقوه آن پرداختند (بهعنوانمثال،
بونر1988 ،؛ دیوستا و ریبر« 1987 ، 90مصاحبه با رابرت گانیه1982« ،؛ لو .)1980 ، 91بااینحال ،چندین
چهرۀ پیشرو در این رشته نشان دادهاند که اثرات واقعی روانشناسی شناختی در شیوههای طراحی آموزشی
در طول این دهه نستباً کم بوده است (دیک 1987 ،و گوستاوسون.)1993 ،
یک عامل که اثر عمدهای بر شیوههای طراحی آموزشی در دهۀ  1980داشت ،عالقۀ فزاینده به استفاده
از رایانههای شخصی برای اهداف آموزشی بود .با ظهور این دستگاهها ،بسیاری از متخصصان رشتۀ
طراحی آموزشی ،توجه خود را به تولید آموزش مبتنی بر رایانه معطوف کردند (دیک1987 ،؛ شروک
 .)1995 ،92دیگران در مورد نیاز به توسعه مدلهای جدیدی از طراحی آموزشی بهجای قابلیتهای
تعاملی این تکنولوژی (مریل ،لی ،و جونز1990 ، 93الف1990 ،ب) بحث کردند .عالوه بر این ،رایانه تازه
بهعنوان ابزاری مورد استفاده قرار گرفت که برخی از کارهای طراحی آموزشی را خودکار انجام میداد.
(مریل و لی.)1989 ،
دهۀ  :1990توجه به اهمیت عملکرد
با آغاز دهۀ  1990که تا قرن حاضر هم ادامه یافته ،یکی از روندهایی که تا به حال تأثیر عمدهای در این
رشته داشته است ،نهضت بهسازی عملکرد انسان بوده است .این نهضت با تأکید بر عملکرد در کار
(بهجای یادگیری) ،نتایج کسبوکار و راهحلهای غیرآموزشی برای مشکالت عملکردی ،دامنه رشته
طراحی آموزشی را بسط و گسترش داده است.
در طول دهۀ  ،1990عامل دیگری که شروع به تأثیرگذاری عمده در این رشته کرده ،عالقه رو به رشد
به دیدگاه سازندهگرایی آموزش و یادگیری بود .بهعنوانمثال ،تأکید سازندهگرایی به طراحی وظایف
یادگیری «اصیل»  -وظایفی که منعکس کننده پیچیدگی محیط دنیای واقعی است که در آن یادگیرندگان
مهارتهایی را که در حال یادگیری آن هستند به کار خواهند بُرد -در مورد چگونگی طراحی آموزشی
برای تمرین و تدریس تأثیر داشته است.
در طول دهۀ  ،1990طراحان آموزشی به استفاده از رایانه نهتنها بهعنوان یک ابزار آموزشی بهمنظور ارتقاء

43

بهار  1395شماره سوم

تاریخچه تکنولوژی و طراحی آموزشی
فصلنـامه
علــــمــی
فنـــاوری
آمـوزشی

یادگیری ،بلکه برای کمک به بهبود عملکرد در کار ابراز عالقه کردند .بهطور خاص ،در طول این دهه
بود که عالقه به استفاده از ابزار الکترونیکی در پشتیبانی از عملکرد 94و نظامهایی برای پشتیبانی از عملکرد
در حین کار 95شروع به رشد کردند .عالوه بر این ،در طول این دهه ،طراحان آموزشی شروع به بحث
در مورد استفاده از نظامهای مدیریت دانش مبتنی بر رایانه بمنظور حمایت از یادگیری و عملکرد نمودند
(شون ،کالمن ،حارا و کیسلینگ.)1998 ، 96
در قرن بیست و یکم :یادگیری الکترونیکی و یادگیری غیررسمی
دهۀ اول قرن بیست و یکم ،تحوالت متعدد ،تأثیر عمدهای در رشته طراحی آموزشی داشته است .یکی از
چنین پیشرفتهایی دربردارنده افزایش استفاده از اینترنت بهعنوان ابزاری برای ارائه آموزش به یادگیرندگان
است .در طول این دهه بود که رشد قابلتوجهی در یادگیری برخط در کسبوکار ،صنعت و حوزه نظامی و
همچنین آموزشوپرورش از کودکستان تا متوسطه و باالتر به وجود آمد .همراه با این رشد ،درک و فهمی
به وجود آمده است که طراحان آموزشی بهعنوان یک جزء الینفک در ایجاد دورههای برخط ،ایفاء نقش
می-کنند .این درک و فهم ،فرصتهای شغلی جدیدی را برای کسانی فراهم آورده که در زمینه طراحی
آموزشی فعالیت میکنند و همچنین چالشهای جدیدی را پیشروی متخصصان طراحی آموزشی گذارده
که تالش میکنند تا روشهای جالب و مؤثر ارائه آموزش برخط را مشخص نمایند.
از جمله توسعههای اخیر که تا به حال تأثیر عمدهای در رشته طراحی آموزشی داشته ،افزایش اعتماد به
روشهای آموزش غیررسمی در مقابل آموزش رسمی بهعنوان وسیلهای برای بهبود یادگیری و عملکرد
در محل کار بوده است .بهعنوانمثال ،در سال  ،2008گزارش شد که  75درصد از کارکنان در حوزه
کسبوکار و صنعت از پایگاه دانش برای کمک به یادگیرندگان در یادگیری و انجام وظایف شان استفاده
شده است و گزارش شد که  74درصد ابزار پشتیبانی عملکرد را بکار گرفتهاند و  67درصد از انجمنهای
برخط عملگرا از این ابزار استفاده کردهاند (انجمن آمریکایی آموزش و توسعه .)2009 ،همچنین افزایش
استفاده از رسانههای اجتماعی برای به اشتراک گذاشتن دانش و مهارت بهعنوان نمونۀ دیگری از این اعتماد
رو به رشد در استفاده از روشهای غیررسمی برای بهبود یادگیری و عملکرد است .همچنانکه عالقه به
استفاده از این مکانیسمهای غیررسمی افزایش پیدا میکند ،این احتمال وجود دارد که بسیاری از طراحان
آموزشی مجبور شوند ،یاد بگیرند که چگونه میتوان به طراحی ،پیادهسازی و حمایت با استفاده از این ابزار
جایگزین در دستیابی به دانش و مهارت پرداخت.
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چکیده
تکنولوژی آموزشی رشتهای پویا است که به سرعت در حال پیشرفت است .با نگاه به گذشته میتوان دید که
تکنولوژی آموزشی از مرحلهی تکبعدی و سختافزاری به نقطهای چندبُعدی ،منعطف و یادگیرندهمحور
رسیده است .یکی از دریچههایی که تکنولوژی آموزشی برای یادگیرندگان باز کرده است ،کاربرد ویکی
در یادگیری است .هدف از این مقاله ،معرفی ویکی به عنوان ابزاری برای یادگیری به صورت مشارکتی
است.
واژههای کلیدی:
ویکی ،یادگیری مشارکتی.
مقدمه
تکنولوژی آموزشی حیط ه بسیار گستردهای را در بر میگیرد که روز به روز و با ظهور نظریهها و فناوریهای
جدید بر وسعت و عمق آن افزوده میشود .در دهههای اخیر ،رویکردهای سنتی یادگیری با ظهور
تکنولوژی-های جدید نظیر چندرسانهها ،فرارسانهها و ارتباط از راه دور دستخوش تغییرات اساسی شده
است (گریسون و اندرسون ، 2003 ,ترجمه زارعی زوارکی و صفایی موحد.)1384،
با نگاهی به گذشته میتوان شرح حال و سیر تحول تکنولوژی آموزشی را به خوبی مورد مالحظه قرار داد.
کبُعدی ،سختافزاری و ماشینانگارانه در چهارچوبی از قبل تعیینشده،
تکنولوژی آموزشی از مرحل ه ت 
اکنون به نقطهای چن دبُعدی ،منعطف ،انسانگرایانه و یادگیرندهمحور بدون چهارچوبی از قبل تعیینشده
رسیده است .امروز دیگر یادگیرنده محتوا را یاد نمیگیرد ،بلکه میسازد .یادگیرنده منحصرا در چهارچوب
زمانی و مکانی خاصی نیست و هر زمان که به یادگیری نیاز داشته باشد میتواند به دریایی از اطالعات
دست یابد .در سالهای اخیر ،تغییرات سریع فناوری اطالعات و ارتباطات باعث نوآوری در ارتباطات و
به اشتراکگذاری اطالعات شده است .این نوآوری در آموزش عالی به بهبود فرآیند آموزش و یادگیری
کمک میکند .از طرفی مشکالت زمان و مکان از طریق این تغییرات و ارتباطات از بین رفته است و تعامل
و اشتراکگذاری اطالعات بین افراد نیز آسانتر شده است.
ابزارهای جدید که معموال نرمافزار اجتماعی 1نامیده میشوند بمنظور بهبود تعامل دانشآموز -معلم و
دانشآموز – دانشآموز ،مورد نیاز است .نرم افزار اجتماعی اشاره به برنامههای کاربردی مانند ویکیها،
وبالگها و شبکههای اجتماعی دارد که برای به اشتراکگذاری محتوای چند رسانهای 2صوتی یا تصویری
و متون استفاده میشود .نرمافزار اجتماعی از تمایل افراد برای کشیده شدن به سمت کار گروهی در جهت
رسیدن به اهداف مشترک پشتیبانی میکند .ابزارهای نرمافزار اجتماعی از یادگیری در راههای مختلفی
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پشتیبانی میکنند .برای مثال به اشتراکگذاری منابع و یادگیری مشارکتی .همچنین ارتباط و همکاری بین
شرکت-کنندگان را با فراهم نمودن آگاهی تسهیل مینماید .برنامههای نرمافزاری که موقعیتهایی را برای
مشارکت فراهم مینمایند ،امکانات جدید و منحصر به فردی را برای آموزش و یادگیری ارائه میدهند
(گرنت.)2006، 3
ویکیها از جمله این برنامهها هستند و به عنوان ابزاری برای دستیابی به مقاصد آموزشی در تمام سطوح
آموزش و پرورش به سرعت در حال توسعه اند .ویکیها ،امکانات ویژهای را در اختیار یادگیرندگان
قرار دادهاند .در ویکی ،یادگیرنده فقط یک یادگیرنده نیست ،بلکه خود سازنده و ویرایشگر محتواست.
در این فضا یادگیرنده میتواند با افراد دیگر بر روی محتوا بحث و تبادل نظر کند .ویکیها تعامل بسیار
باالیی را برای افراد فراهم کردهاند .ویکیها وب سایتهایی هستند که به کاربران امکان ایجاد ،انتشار و به
4
اشتراکگذاری مطالب وب را بدون مهارتهای برنامهنویسی باال میدهند(چانگ ،موالرس،آرویا و دن
 .)2010،در سالهای اخیر ،ویکیها در اَشکال مختلف به یک ابزار بسیار مهم جهت توزیع و تبادل اطالعات
در وب توسعه یافتهاند.
عالوه بر این ،ویکیها به عنوان یک ابزار مهم در زمین ه آموزش الکترونیکی توسعه یافتهاند .ویژگیهای
مشترک (ویرایش مشترک ،نگارش ،بحث درکنار محتوا) ویکیها را به خصوص برای محیطهای یادگیری
مشارکتی ،بدون هیچ ابزار مشابهی در آموزش سنتی ،مناسب ساخته است .از زمانی که آموزش عالی تجربه
متفاوت وب 2را برای تسهیل یادگیری عمیقتر به کار گرفته است ،ویکیها به یکی از ارزشمندترین ابزارها
برای یادگیری مشارکتی تبدیل شدهاند(بولد .)2006، 5دانشآموزان میتوانند از ویکی برای حمایت از
یادگیری فردی (به عنوان مثال با استفاده از دایرهالمعارف آنالین) و یا برای کمک به یادگیری مشارکتی،
استفاده کنند .برنامههای کاربردی وب 2موقعیتهای جدید و قدرتمندی را برای کالسهای درس به همراه
داشتهاند .این مجموع ه در حال رشد از ابزارهای مبتنی بر وب به صورت رایگان ،که از طریق یک مرورگر
و اتصال به اینترنت در دسترس است ،امکان خواندن ،نوشتن و ویرایش اطالعات بر روی وب سایت را در
فضاهای کاربری آسان فراهم میسازد.
در رابطه با ویکی ،پژوهشی در داخل کشور یافت نشد .تنها موارد مشابهی در ایران انجام شده است.
مائده مالکی ( )1389در مطالع ه خود تحت عنوان «تأثیر الگوهای طراحی آموزشی گانیه و پنج مرحلهای بایبی
در آموزش مبتنی بر شبکه بر یادگیری ،یادداری و انگیزش دانشجویان که بر روی دانشجویان کارشناسی
رشت ه تکنولوژی آموزشی سال  » 88-89انجام داده است ،دریافت که الگوی پنج مرحلهای بایبی که الگویی
یادگیرندهمحور و برگرفته از رویکرد ساختنگرایی است ،باعث افزایش یادگیری میشود.
مطالع ه مهدوی نسب ( ،)1390تحت عنوان بررسی تاثیر وبالگ بر یادگیری مشارکتی دانشجویان نیز یکی
از موارد مشابه در این زمینه بوده است .این پژوهش بر روی  37نفر از دانشجویان ترم  2کارشناسی مدیریت
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آموزشی سال  90-89دانشگاه عالمه طباطبایی که واحد مقدمات تکنولوژی آموزشی را برداشته بودند،
انجام شده است .نتایج پژوهش نشان داد که استفاده از وبالگ به عنوان ابزاری برای یادگیری مشارکتی بر
روی مؤلفههای یادگیری مشارکتی مؤثر است ،همچنین استفاده از وبالگ به عنوان ابزاری برای یادگیری
مشارکتی بر نگرش دانشجویان نسبت به استفاده از وبالگ برای یادگیری مشارکتی تأثیرگذار است .در
پایان هم راهکارها و پیشنهاداتی مبنی بر چگونگی استفاده از وبالگ برای یادگیری و یادگیری مشارکتی
ارائه شده است.
در خارج از کشور کارهای فراوانی در رابطه با ویکی صورت گرفته است که به چند نمونه از آنها
اشاره میکنیم.
همپل 6و همکارانش ( ،)2005نمونههای مختلفی در مورد نحوه کاربرد ویکیها در مدارس ارائه
میکنند .به عنوان مثال ،آنها از ویکیها برای جمعآوری اطالعات و لینکهای مربوط به یک هدف
خاص یادگیری ،ثبت موارد در جلسات بارش مغزی و ویکی مبتنی بر وب گردی استفاده کردند.
دافی و برانز ،)2006( 7طرح کاربردهای مختلف با استفاده از ویکی را بیان نمودند .آنها عنوان کردند
که ویکی را میتوان به عنوان عاملی برای مستندسازی انجام کار دانشآموزی و اضافه کردن خالصهای
از افکار آنها و ایجاد محتوای مشترک و مشروح و همچنین به عنوان یک شبکه متصل شده به منابع
استفاده کرد.
نوتاری ،)2006( 8ویکی را در یک کالس درس برای یادگیری زیست شناسی استفاده کرد .او بر
اهمیت توسعه ارتباطات و فرهنگ اظهار نظر و همچنین قادر ساختن یادگیرنده برای تولید مقدار
مشخصی از ورودی در یک زمان کوتاه تاکید میکند.
10
لمب و جانسون ،)2007( 9پیشنهاد میکنند که ویکیها ابزار خوبی برای ایجاد کارپوش ه الکترونیکی ،
درگاه ها ،راهنماهای مطالعه ،مجالت پویا 11و نوت بوکها هستند .همچنین برای کنفرانسهای مجازی
و تدوینکنندگان منابع 12از آنها استفاده می-شوند.
ویلر و همکارش 13در سال  ،2009برای بهبود نگارش دانشگاهی ،از ویکی استفاده کردند .آنها به این
نتیجه رسیدند که طبق یافتههای آنها اکثر دانشآموزان در نتیج ه استفاده از فضای ویکی سطح مهارت
خود را در نوشتن افزایش دادهاند .همچنین در موضوعات دیگر نیز از ویکیها استفاده میشود.
لین و کلسی ،)2010( 14در پژوهش خود به این نتیجه رسیدهاند که به علت آنکه ویکیها تاریخ
صفحات را سندیت می-بخشند ،یادگیرنده میتواند بدون نگرانی در مورد از دست دادن اسناد و تاریخ
مکاتبات به صورت مشارکتی 15کار خود را انجام دهد .همچنین دانشآموزان میتوانند در هر جایی که
باشند کار خود را انجام دهند و قادر به همکاری با آن هستند ،بدین معنی که آنها به جلسات کالس یا
تعداد روزهای حضور در مدرسه محدود نیستند .ویکیها بسیار متنوع و به نوعی چن دبُعدی اند.
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در پژوهشی دیگر اوسای و اسکر ،)2011( 16به بررسی استفاده از وبالگ ها و ویکی ها به عنوان ابزار
سازنده در دوره های آموزش کامپیوتر و مقایسه آن ها با توجه به سودمندی ،سهولت استفاده ،دشواری،
خودکارآمدی و اضطراب پرداختند .این پژوهش بر روی  92نفر اجرا شد .بعد از تجربه ویکی و وبالگ ها
توسط آنان ،داده ها توسط محققان گردآوری شد .نتایج این تحقیق نشان داد که دانش آموزان استفاده از
ویکی و وبالگ را در فرایند آموزش-یادگیری مثبت ارزیابی کردهاند و استفاده از ویکی را مفیدتر دانستند
در پژوهشی که توسط سولیزورو )2013( 17با عنوان «طراحی یادگیری مشارکتی با استفاده از ویکی» ،انجام
شده است ،سناریوی یادگیری مبتنی بر رویکرد جیگ ساو 18که برای محیط برخط طراحی شده بود،
استفاده شده است .در این پژوهش از دو گروه کوچک برای کمک به یادگیری و بهبود همکاری بین دانش
آموزان استفاده شده است .نتایج نشان داده است که با استفاده از این رویکرد میتوانند مهارت و دانش خود
را به سایر مواد آموزشی نیز انتقال دهند.
تاریخچه
«ويكی ويكی» كه بازتكرار كلمه»ويكی» است ،در زبان محلی هاوايی به معنی «سريع»و «غیررسمی» است.
در زبان انگلیسی اگر «ويكی» را سر واژ ه کلماتی در نظر بگیریم ،معنای «آنچه میدانم ،اين است» به آن
کلمه افزوده میگردد .نظیر کلمه ویکی-پدیا (بزرگترین دانشنام ه آزاد برخط جهان) که از دو کلمه
مستقل ویکی  +پدیا (از ریشه کلم ه  )encyclopediaایجاد شده است و مفهوم مشارکت جمعی کاربران
در تکمیل دانشنامه را در دل خود دارد .اولين ويکي ايجاد شده در اينترنت ،در سال  ۱۹۹۵توسط وارد
حویکی جهت
کانينگهام 19و با نام ويکي ويكی وب 20ايجاد شد .در حوز ه فناوری اطالعات اصطال 
ت ِگرای تولیدکنند ه آنها به کار برده میشود.
شناسایی نوع ویژهای از فرامتنها و یا نرمافزارهای مشارک 
یکی از مشهورترین ویکیهایی که در جهان بیشترین مراجعه کننده را دارد ،ویکیپدیاست .در حال حاضر
بزرگترین و معروفترین سایت ویکی به زبان انگلیسی است .این سایت ،یک دانشنام ه آزاد است که
تمام مطالب آن توسط مردم عادی از سراسر جهان نوشته و ویرایش میشود .دسترسی به آن برای عموم
افراد وجود دارد .اما ویکیهایی وجود دارند که تنها منحصر به قشر خاصی هستند که از جمله میتوان
به دیپلوپدیا 21اشاره کرد .دیپلوپدیا یک دانشنامه برخط متعلق به وزارت امور خارج ه آمریکا بر گرفته از
اطالعات آن است .این دانشنام ه برخط به صورت ویکی راهاندازی شده است که وب سایتی است که
امکان ویرایش آن توسط مرورگرهای وب مهیا شده است .برطبق اصول و قواعد دیپلوپدیا کسانی که به آن
دسترسی دارند (این دسترسی محدود به کارکنان وزارت امور خارجه آمریکا است) برای مشارکت تجربی،
دانشی و تخصصی در محتوای ارسالی دیگران که در قالب مقاالت ،بحث و مذاکره و سایر موارد است،
دعوت و تشویق میشوند.
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تعاریف
تعاریف مختلفی از ویکی شده است که در ادامه به چند نمونه از آنها اشاره میکنیم.
ویکی یک وب سایت است که در آن کاربران میتوانند محتوای یک صفحه وب را به طور مستقیم
ویرایش یا اضافه کنند .ویکیها متعلق به گروه فنآوریهای وب 2.0هستند که برای سهولت مشارکت به
وسیله افزایش تعامل با محتوای برخط هستند(الکساندر.)2006، 22
ویکی یک وب سایت مشترک است که محتوا را جمعآوری و سازماندهی کرده و توسط کاربران ایجاد یا
اصالح میشود .کاربر ویکی ،برای اولین بار توسط وارد کانینگهام در سال  1995ایجاد شد ،اما در گذشته
در حد ناچیزی در آموزش و پرورش استفاده شده است (ا ُ بانو و بریت.)2012، 23
ویکی به افراد امکان ایجاد ،ویرایش ،لینک صفحات وب و همچنین افزودن تصاویر ،صدا ،و فیلمها را در
وب سایت میدهد .عالوه بر این ،ویکی ابزاری را برای ارتباط ناهمزمان 24و همکاری در میان اعضای یک
جامعه ویکی فراهم میسازد( زی زو و کنت.)2011، 25
در زمین ه فعالیتهای یادگیری ،ویکی را میتوان به عنوان یک پایگاه ایدهآل که به ترویج همکاری میان
دانشآموزان برای انجام یک کار خاص و یا تکالیف درسی کمک میکند ،مورد استفاده قرار داد(جانسون،
جانسون و اسمیت .)1994، 26عالوه بر این ،ویکی به عنوان یک ابزار عالی برای یادگیری گروهی به کمک
انتشار اطالعات و تبادل ایدهها ،تسهیل ارتباطات ،تشویق تولید اسناد در یک محیط مشترک برای تیم
یادگیری در نظر گرفته میشود .همچنین ویکی امکان ارتباط با همساالن خود در محیط خارج از کالس
درس را فراهم میسازد(برایانت.)2006، 27
ویکی به نوعی از وب سایت گفته می شود که به تمامی بازدیدکنندگانش ،بعضی اوقات حتی بدون نیاز به
ثبت نام در وب سایت ،اجازه ویرایش ،افزودن و یا حذف مطالب را می دهد (زارعی زوارکی ،قاسم تبار،
مومنی راد.)1392 ،
موارد استفاده
ویکیها زمانی که یک سازمان یا ارگان نیاز به جمعآوری و توزیع اطالعات دارد مورد استفاده قرار
میگیرند ،برای مثال:
• در زمینه پرسشها و سواالت متداول
28
• پایگاه دانش برای تکنولوژی اطالعات ویژه یا منابع انسانی مرتبط
• کمکهای فنی 29برای مشتریان
ویکیها زمانی که اعضای یک تیم به لحاظ جغرافیایی پراکنده هستند ،جهت همکاری اعضا مورد استفاده
قرار میگیرد .برای مثال:
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• استفاده جهت یافتن راه حلهای اعضای گروه برای یک مسئله
• استفاده جهت توسعه استانداردها
• استفاده به عنوان یک پایگاه اطالعاتی تجارب مختلف
• استفاده جهت جمعآوری 30الزامات مورد نیاز برای یک محصول جدید
مزیتهای استفاده از ویکی
ویکی میتواند ارزیابی گروهی را تسهیل و کیفیت و اندازه مشارکت هر عضو را شفافتر سازد که امکان
بررسی برخی از مشکالت رایج کارگروهی را مشخص میسازد .برای نمونه ،رفتار سلطهگری در گروهها،
که زمانی اتفاق میافتد که یک یا چند تن از اعضاء گروه ،سعی در کنترل رفتار سایر اعضای گروه دارند.
مشکل دیگر در کار مشترک زمانی است که برخی از اعضا از دیگران به اصطالح «سواری رایگان»
میگیرند ،که یکی از مزایای فنآوری ویکی ،آسانتر کردن ارتباطات در گروه است .دالیلی وجود دارد
که برخی از افراد در آموزش به سمت ویکی جذب میشوند که از جمله میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
• شما میتوانید نرمافزار ویکی را با قیمت بسیار ارزان یا حتی بدون صرف هزینه بدست آورید.
• هر فرد برای استفاده از نرمافزار ویکی تنها به مهارتهای پایه مانند نصب ،تنظیمات و تعمیر و حفاظت
نیاز دارد.
• مشارکتکنندگان در ایجاد محتوا بصورت مستقل از سایرین عمل مینمایند ،به طوری که افراد مختلف
میتوانند بطور همزمان در سایت کار کنند.
• کاربران ویکیها را برای جستجو و هدایت به سمت هدف یا موضوع مورد نظر ،آسان یافتهاند.
• ترویج فرهنگ همکاری دوستانه در ویکی
• ویکی میتواند شخصی یا عمومی باشد.
لمب ،)2004( 31اشاره میکند که گرچه ابزارهای ویکی همه با هم یکسان نیستند ،ولی برخی از ویژگیهای
محوری که در آنها بکار گرفته میشود ،یکسان است (لمب .)2007،این ویژگیها عبارتند از:
• ویکیها امکان اشتراکگذاری محتوای اصلی که ممکن است درجاهای دیگر یافت نشود ،را فراهم
میسازند و لینکهایی برای اطالعات در وب سایت ارائه میدهند که میتواند مدت طوالنی پس از پایان
پروژه ها بازیابی شوند.
33
• ویکیها مشارکتی 32هستند .ماهیت مشارکتی ویکیها باعث ترویج همکاری میشود.
• ویکیها اجاز ه ویرایش آزاد 34را میدهند .هر کس میتواند هر گونه اطالعات را در هر زمان در
ویکیهایی که عمومی هستند اضافه کند.
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• ویکیها ساده هستند .سادگی استفاده از بسیاری از ابزارهای ویکی باعث میشود که مناسب رشد و ترقی
برای یادگیرندگان بسیار جوان و افراد با تخصص کم در تکنولوژی گردد.
• ویکیها در حال تکامل هستند .تغییر پیوسته یا پیشرفت در اجتماع ویکی رخ میدهد.
مشکالت و تجارب استفاده از ویکی برای یادگیری
ویلر و همکارانش ( ،)2008در مطالعات خود بیان میکنند که دقت و تنوع محتوای ایجاد شده توسط
کاربر در ویکیهای عمومی نمیتواند تضمین شود.
36
هیفنر و فردمن ،)2008( 35در مطالعات خود بیان میکنند که قانون تجاوز به حقوق مؤلف میتواند
چالشی برای پتانسیل کپی در ویکیها باشد .به هر حال مربیان باید به دقت ناظر محتوا باشند تا از بروز
چنین مشکالتی جلوگیری کنند و میتوانند با اصالح یا ارجاع به نسخ ه اصلی ،نقض حق کپی رایت
را عمال حذف نمایند .چالش اصلی استفاده از ویکی ،عدم آگاهی دانشآموزان از ویکی و سهولت
نوشتن مشارکتی با آن است.
گرنت ،)2006( 37در تحقیقی ،یک تکلیف درسی مربوط به نوشتن را در کالس درس برای دانشآموزان
 15-13ساله به کار برد .او دریافت که دانشآموزان او مشکالت زیادی در نوشتن و ویرایش یا اصالح
کار سایر دانشآموزان در فضای عمومی دارند .دلیل او برای این مشکل چنین عنوان شده که شیوههای
فرهنگی و اجتماعی مورد نیاز برای کار مشارکتی در چهارچوب ویکی ،بخشی از فهرست روشهای
آموزش دانشآموزان نبوده است .در برخی مطالعات عدم راحتی با نگارش مشارکتی دلیل مشکالت
استفاده از ویکی در آموزش عنوان شده است.
اورچ ،)2009( 38به اهمیت ایجاد فضای مشارکت در کالس درس اشاره کرده و هشدار میدهد
که یک پروژه ویکی نباید اولین تجربه دانشآموزانی باشد که میخواهند با همدیگر کار مشارکتی
انجام دهند .او همچنین اضافه میکند که پروژه باید یک مسئلهی معتبر 39باشد که میتواند به صورت
مشارکتی حل شود و نتایج آن برای آموزش کل کالس مفید باشد.
چالشهای استفاده از ویکیها در آموزش ،مشابه استفاده از انواع دیگر تکنولوژیها است .مثال ذخیره
کردن فایلها در ویکیها گاهی با مشکل مواجه میشود .برخی از افراد معتقدند که هنگامی که در
کارهای مشارکتی موضوعی را در ویکی ذخیره میکنند ،با باز کردن مجدد صفحه ،با صفحه خالی
روبرو میشوند .شاید چالش دیگر استفاده از ویکی زمانبر بودن کار با آن است ،به خصوص هنگامی
که مجبور هستیم تا بر مواردی که حذف ،اضافه یا اصالح میشوند نظارت کنیم .ویکیها به ویژه در
ویکیهای عمومی باید مرتبا تحت نظارت باشند ،تا از ایجاد محتوای با زبان نامناسب ،محتوای غلط و
ناصحیح جلوگیری شود.
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نتیجهگیری
در دهههای اخیر فنآوریهای نوین ،تحوالت بزرگی را با خود به همراه داشتهاند .با بهرهگیری از این
فناوریها میتوان به یادگیری در محیطهای مجازی کمک کرد .پژوهشهای انجام شده نشان میدهد که
ویکیهای آموزشی از ظرفیتها و امکانات خوبی برای یادگیری و به ویژه یادگیری مشارکتی برخوردارند.
با بهرهگیری از آنها در کنار آموزش سنتی میتوان به افزایش میزان یادگیری کمک کرد .معلمان باید
از ویکی به عنوان ابزاری برای آموزش و یادگیری دانشآموزان استفاده کنند .استفاده از ویکی و ُبعد
آموزشی آن در درسهایی چون جغرافی ،تاریخ ،ادبیات ،زیستشناسی و شیمی مورد توجه قرار گیرد
و مسئولیت-پذیری فردی یادگیرندگان به طور مداوم ارزیابی شود تا از کمکاری برخی از اعضای گروه
جلوگیری شود .همچنین سایر مؤلفههای یادگیری مشارکتی از جمله یادگیری فردی ،معنیدار ،سطحی و
انگیز ه یادگیرندگان ارزیابی شود .تکالیفی که به یادگیرندگان داده میشود باید به گونه ای باشد که آنها
را به مشارکت سوق دهد .با توجه به پژوهشهای انجام شده در این حوزه ،یکسری مالحظات عملی مربوط
به کاربرد ویکی در آموزش و یادگیری وجود دارد که به نظر میرسد مورد توجه معلمان نبوده است.
معلمان باید قبل از سوق دادن یادگیرندگان به سمت استفاده از ویکی ،مهارت نوشتن و ویرایش را در آنها
تقویت کرده و شیوه-های فرهنگی و اجتماعی مورد نیاز برای کار مشارکتی در چهارچوب ویکی ،بخشی
از فهرست روشهای آموزش دانشآموزان شان باشد و دانشآموزان نیز باید اهمیت ایجاد فضای مشارکت
را درک کنند.
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:پی نوشتها

1. Social software
2. Multimedia
3. Grant
4. Chang, Morales-Arroyo, Than
5. Bold
6. Hampel
7. Duffy and Bruns
8. Notari
9. Lamb and Johnson
10. E-portfolio
11. Dynamic journals
12. Resource aggregators
13. Wheeler
14. Lin and Kelsey
15. Collaboratively
16. Avci, Askar
17. Sulisworo
18. Jigsaw
19. Ward Cunningham
20. WikiWikiWeb
21. Diplopedia
22. Alexander
23. O’Bannon, Britt
24. Asynchronous communication
25. Zixiu & Kenneth
26. Johnson, Johnson, Smith
27. Bryant
28. Information technology
29. Technical
30. Gather
31. Lamb
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32. Collaborative
33. Synergy
34. Open editing
35. Heafner and Friedman
36. Infringement of copyright
37. Grant
38. Orech
39. Authentic
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کارشناسی ارشد علی آبادی ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی.
4 .4مهدوی نسب ،یوسف ( »،)1390بررسی تاثیر وبالگ بر یادگیری مشارکتی دانشجویان دانشکده
روانشناسی و علوم تربیتی « .پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه عالمه طباطبایی ،دانشکده روان شناسی
وعلومتربیتی.
 5 .5اسماعیل ،زارعی زوارکی ،قاسم تبار ،سید عبداهلل ،مومنی راد ،اکبر (« ،)1392مبانی نظری و عملی
کاربرد اینترنت در فرآیند تدریس و یادگیری» .تهران :انتشارات آوای نور.
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هدف از ارائه این مطالب شرح بعضی از درسهایی است که من در زمان جستوجویم برای یافتن
اولین شغل خود در زمینه آموزشی آموختم .امیدوارم که با تشریح این درسها ،اطالعات مفیدی را
برای کسانی ارائه کنم که میخواهند در زمینه طراحی آموزشی فعالیت کنند.
از آنجایی که ذهنها مشغول درک واژه طراحی آموزشی است ،من مباحثم را به گونهای تبیین
میکنم که خوشایند معتقدین راسخ به شیوههای «سنتی» طراحی آموزشی باشد (تذکری دوستانه به
سازندهگرایان-لطفا بقیه این مطالب را نخوانید؛ ممکن است شما را برنجاند) .هدف از ارائه این مطالب
آن است که ،خواننده:
الف) یکی از درسهای شرح داده شده در اینجا را برای استفاده برگزیند.
ب) شغل دلخواهش را در زمینه طراحی آموزشی به دستآورد.
پیش از پرداختن به درسهایی که آموختهام ،دوست دارم شرایطی را که در آن این درس ها را
آموختم ،شرح دهم .اگر بخواهم دقیق بگویم ،آغاز آموختن این درس ها به سال  1975برمیگردد
و زمان پیش از پذیرش اولین کارم .برخالف گفته بسیاری از مردم که« :آن وقت ها جور دیگری
بود» ،آن وقت ها آنقدر هم متفاوت نبود! سپس این درس ها را زمانی آموختم که در پی کسب
یک موقعیت در سمت هیئت علمی دانشگاه بودم .اگرچه اساسا» این درس ها ممکن است برای افراد
کمی که در پی چنین شغلی هستند کاربردی باشد ،اما معتقدم بیشتر این درسها بدون درنظر گرفتن
نوع شغل در زمینه طراحی آموزشی قابل استفاده است .در سومین مرحله ،بسیاری از این درسها در
زمان تحصیل من در مقطع دکتری کسب شد .بعضی از این درسها ممکن است تنها برای دانشجویان
دکتری کاربرد داشته باشد ،اما بیشتر آنها میتواند برای هرکسی که خواهان کسب شغلی در رشته
ما است ،ارزشمند باشد.
توجه داشته باشید که من کام ً
ال نگرانیهای شما را در خصوص ارزش خارجی یافتههای خود در این
رشته درک میکنم .اجازه دهید شما را به آن سالهای پرهیجان گذشته ببرم ...آن دانشجوی تازهکار
(من) دوباره شروع میکند.
سفر آغاز م یشود
در نیمه اول ده ه  ،1970یک اصطالح بسیار رایج« ،نو ِر پایان تونل» بود و در ژانویه  ،1975سرانجام
آن نور را دیدم .ظرف چند ماه آینده بهاحتمال بسیار زیاد از دانشگاه ایالت آریزونا دکترای طراحی
آموزشی را میگرفتم .آن زمان در پی یافتن کاری برای زمان پس از فارغالتحصیلی بودم .بنابراین
جستوجویم را برای یافتن کار آغاز کردم.
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اولین منبعی که در طول جستوجوهایم به آن مراجعه کردم ،کتابچه مشاغلی بود که اساتید دکتری
من پشتیبانی و بهروزرسانی میکردند .تا به آن کتابچه نگاه کردم ،به یاد آهنگی افتادم که در آن
زمان بسیار معروف بود« :آیا آن،هم ه چیزی است که االن وجود دارد؟» الزم به ذکر نیست که تعداد
ظرفیتهای هیئتهای علمی در آن کتابچه بسیار کمتر از چیزی بود که توقع داشتم .بنابراین به سراغ
منابع دیگری برای آغاز به کار رفتم .این مسئله مرا به سوی اولین درس کشاند:
درس  :1از منابع بسیار گوناگونی استفاده کنید که فرصتهای شغلی را در طراحی
آموزشی فهرست م یکند2.
وبسایتهای بیشتر سازمانهای تخصصی فعال در زمینه فناوری و طراحی آموزشی ،فرصتهای
شغلی موجود در این زمینه را ارائه میدهند .سایتهایی که من در  trendsandissues.orgپیشنهاد
میکنم ،مواردی است که توسط انجمنهای فناوری و ارتباطات آموزشی ،جامعه آموزش و توسعه
آمریکا و جامعه بینالمللی ارتقای عملکرد پشتیبانی میشود .هریک از این نهادهای تخصصی و
بسیاری از موارد دیگر نیز هر ساله بهنوعی بعضی کمکها را برای کسب مشاغل در رشته ما ارائه
میدهند .دستکم چنین کمکهایی فرصتهای شغلی را پوشش میدهد و در جلسههای سالیانه
دنبال میشود .این مسئله ابزار بالقوهای را در اختیار کارفرمایان میگذارد تا در طول جلسه و یا در زمان
دیگری پس از آن با کسانی که در پی یافتن کار هستند ،مالقات و مصاحبه کنیم.
وبسایتهای بسیار دیگری وجود دارد که در آن شما میتوانید فرصتهای شغلی موجود را در زمینه
طراحی و تکنولوژی آموزشی ببینید .این سایتها شامل  careerbuilder.comو monster.
 comمیشود .پس از ورود به این سایتها ،از اصطالحاتی همچون طراحی آموزشی ،تکنولوژی
آموزشی یا بهبود عملکرد بهعنوان واژگان کلیدی استفاده کنید .عالوه بر این برخی برنامههای علمی
در رشته ما ،وبسایتهایی دارند که فرصتهای شغلی موجود را فهرست میکنند .مثال به سایتی
رجوع کنید که توسط دانشگاه ایندیانا پشتیبانی میشود .عالوه بر منابعی که در باال گفته شد ،بخش
مشاغل هفتهنامه تاریخچه تحصیالت عالی که هم بهصورت چاپی موجود است و هم بهصورت
الکترونیک ،منبع اطالعاتی بسیار خوبی در مورد فرصتهای شغلی در تحصیالت عالی است.
متاسفانه زمانی که من در پی کار بودم ،بسیاری از این منابع وجود نداشت .در آن زمان اینترنت نبود؛
اما برخالف بعضی از شایعاتی که شاید شنیده باشید ،صنعت چاپ قطعا اختراع شده بود! بنابراین
میتوانستم فرصتهایی را که در مجالت تخصصی مختلف فهرست و در جلسات تخصصی اعالم
شده ،بررسی کنم .در زمانی که در میان این فهرستهای مشاغل جستوجو میکردم ،درسهایی را
آموختم.
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درس  :2بیشتر مشاغل طراحی آموزشی ،در تجارت و صنعت کاربرد دارد
در آن زمان و سال  1975این ِ
درس کم برای من شگفتآور بود ،اما امروزه دیگر نباید برای هیچ کسی
شگفتآور باشد .بیشک اکثریت گستردهای از مشاغل در رشته طراحی آموزشی در تجارت و صنعت
کاربرد دارد.
در شرایطی که من به دنبال یک شغل دانشگاهی بودم ،درس دوم کمی برایم دلسردکننده بود .اما به هر
حال دلسردکنندهتر از درس بعدیای که آموختم ،نبود.
درس( 3که بهعنوان «سوگواری اعضای هیئت علمی» نیز شناخته م یشود) :اکثر
مشاغل ُپردرآمد طراحی آموزشی در تجارت و صنعت است
این ماجرا هنوز هم حقیقت دارد .بسیاری از فارغالتحصیالن کارشناسی ارشد در جایی که من درس
میدهم (دانشگاه ایالت فلوریدا) کار خود را در تجارت و صنعت با حقوق بیشتری نسبت به اعضای
هفت تا ده ساله هیئت علمی با مدرک دکتری آغاز میکنند! متوسط درآمد سالیانه طراحان آموزشی
شاغل در تجارت و صنعت را هر ساله میتوان در نشریه ماه اُکتبر آموزش دید.
درس  :4چگونگی عملکرد تجارتها را بشناسید
به لطف دروس  2و  ،3ممکن است به این نتیجه برسید که به تجارت و صنعت بیش از هر چیزی عالقه
دارید .اگر اینطور است ،باید از چگونگی عملکرد تجارتها درک روشنی کسب کنید .بسیاری از
دانشجویان ایالت فلوریدا این بینش را از طریق برداشتن واحدهایی در زمینه تجارت و صنعت در سطح
کارشناسی ارشد کسب کردهاند ،واحدهایی چون توسعه سازمانی در دانشکده تجارت .واحدهای
مشابهی در دانشگاه شما ،میتواند به شما در درک بهتر محیط تجاریای که در آن کار میکنید،
کمک کند.
درس  :5مجموعهای قوی از مهارتهای تولید رسانه آموزشی بدست آورید
در آن زمان با َکندو کاو بیشتر در فهرست فرصتهای شغلی ،به این نکته رسیدم که بسیاری از کارفرمایان
به دنبال طراحان آموزشیای هستند که مجموعهای قوی از مهارتهای تولید رسانه آموزشی دارند.
امروزه این شرایط حتی در سطح باالتری وجود دارد .در طول سالها ،رسانههایی که برای ارائه آموزش
مورد استفاده قرار گرفتهاند ،بسیار تغییر کردهاند (آیا واقعاً این درست است که ارائههای ویدئویی،
دیگر مانند سابق طرفدار ندارد؟) ،اما سازمانها همچنان در پی جذب طراحان آموزشیای هستند که
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مجموعهای قوی از مهارتهای تولید رسانه آموزشی را دارند ،مخصوصاً در زمینههایی چون آموزش
الکترونیک و چندرسان ه ای ارتباطی .اکثر برنامهها در رشته ما انواع بسیار گوناگونی از واحدهایی را
ارائه میدهد که بر تولید رسانه آموزشی تمرکز میکند .توصیه من این است که چند مورد از چنین
واحدهایی را انتخاب کنید.
متاسفانه وقتی که فارغالتحصیل شدم ،واحدهای تولید رسانهای زیادی را نگذرانده بودم و معتقدم
که عدم داشتن مهارت در آن زمینه ،هنگامی که برای چند شغل درخواستی خود مورد توجه واقع
شده بودم ،برایم مشکلساز شد .خوشبختانه مهارتهای طراحی آموزشی و تجربهای که در دوران
دانشجویی و معاونت تحصیالت تکمیلی در ایالت آریزونا کسب کرده بودم ،در کسب چند فرصت
شغلی به من کمک کرد.
درس  :6مجموعهای قوی از مهارتهای طراحی (و تحلیل!) به دست آورید
به اعتقاد من دروس  5و  6دست در دست یکدیگر پیش میروند .اگرچه مهارتهای تولید رسانه به
کسب شغل کمک میکند ،اما اعتقاد دارم که داشتن مجموعهای قوی از مهارتهای طراحی ضروری
است و همه مراحل را از از توانایی تشریح اهداف و خواستهها تا توانایی ایجاد ارزشیابیهای کامل و
بررسی آموزش بر اساس اطالعات کسب شده شامل میشود .بهعالوه اخیرا ً با تأکید بر بهبود عملکرد
و مخصوصاً تحلیل از ابتدا تا انتها ،به اعتقاد من داشتن مجموعهای قوی از مهارتهای تحلیل نیز اهمیت
دارد که شامل مهارت در زمینههایی چون ارزیابی ،تحلیل وظایف شغلی و تحلیل آموزشی میشود.
حال که صحبت از تحلیل شد ،اگر تحلیل شما از مهارتهایی که دارید (یا ندارید!) ،شما را درگیر نوع
شغلی که در آن پذیرفته میشوید ،کرده است ،بگذارید نگرانیهایتان را کم کنم-نگران نباشید ،شما از
عهده آن برمیآیید .و میتوانید از بخش آخر این عبارتها دقیقاً همانطورکه گفتم برداشت کنید .دقیقاً
مانند همان زمانی که من به دنبال کار میگشتم ،بسیاری از آگهیهای شغلی رایج خواهان مهارتهایی
در زمینه مدیریت پروژههای طراحی آموزشی است .پس به درس بَعدی میرسیم.
درس  :7بعضی از مهارتهای مدیریتی را به دست آورید
بسیاری از فارغالتحصیالن طراحی آموزشی مدت کوتاهی پس از کسب یک شغل ،وارد کارهای
مدیریتی میشوند .بسیاری از دو رههای کارشناسی ارشد در رشته ما واحدها و/یا تجربیاتی را در این
زمینه ارائه میدهند و به نظر من این کام ً
ال به نفع شماست که مهارتها و تجربیاتی را در مدیریت
پروژهها و پرسنل آموزشی به دست آورید.
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درس  :8مجموعهای قوی از مهارتهای ارتباطی کسب کنید
برای این که یک طراح یا مدیر آموزشیِ کارآمد باشید ،باید بتوانید به راحتی با دیگران ارتباط برقرار
کنید .شما باید ایدههایتان را به روشنی تشریح کنید ،چه در ارتباطات مکتوب و چه در ارتباطات
شفاهی .بهعالوه باید شنونده خوبی نیز باشید .باید آنچه متخصصان موضوع و دیگر اعضای گروه
طراحی میگویند ،به روشنی متوجه شوید .معموال برای این که چنین شود ،باید سؤاالتی را به منظور
شفافسازی نکاتی که روشن نیست ،بپرسید .همچنین باید در یادداشت برداری قوی باشید .آنطور که
من دریافتهام ،و همانطورکه بسیاری از دانشجویان من تأیید کردهاند ،این مهارتها برای موفقیت در
رشته ما ضروی است.
بیشک زمانی که به دنبال شغل میگردید ،توانایی ارتباط مناسب ،یک مهارت ضروری است .هنگامی
که شروع به درخواست برای شغل کردم ،سعی کردم از مهارتهای نوشتاریام برای نوشتن نامههای
درخواست استفاده کنم تا در نهایت مرا بهعنوان یک متقاضی قوی دست کم برای بعضی از آن
شغلها بپذیرند .با استفاده از یک ماشین تحریر کهنه (آن زمان ،پیش از دوره واژهپردازی بود) نامههای
درخواست بسیاری فرستادم .اولین پاسخم را دریافت کردم و بدون این که بدانم ،درس بَعدی را گرفتم.
درس  :9اگر برای اولین کاری که درخواست م یدهید ،پذیرفته نشدید ،دلسرد
نشوید
همانطور که از این درس قابل پیشبینی است ،در اولین کاری را که برایش درخواست دادم ،پذیرفته
نشدم .متاسفانه همین اتفاق برای شما نیز میافتد .بنابراین برای آن آماده باشید! با داشتن این نکته در
ذهن ،بهجای این در بند نامه عدم پذیرشی که دریافت کرده بودم ،بمانم ،مشتاقانه منتظر پاسخ دومین
کارفرما بودم و پیش از آن که به خود بیایم ،این اتفاق افتاد و با آن پاسخ درس بَعدی را آموختم.
درس  :10اگر برای دومین کاری که درخواست م یدهید ،پذیرفته نشدید ،دلسرد
نشوید
میتوانم نوشتن درسهای مشابه را همینطور ادامه دهم .اما بگذارید تنها بگویم که بهجای سکون در
یک نقطه ،من سلسلهای از بدشانسیها را تجربه کردم .اما سرانجام اِقبالم تغییر کرد و این اتفاق زمانی
رقم خورد که من در کنفرانس ساالنه انجمن ارتباطات و تکنولوژی آموزشی ( )AECTکه آن سال
در داالس برگزار شد ،شرکت کردم.
در کنفرانس  ،AECTمن در کارگزینی ثبتنام ،چند تحقیق ارائه و با اعضای هیئت علمی چند
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دانشگاه صحبت کردم (برخالف این واقعیت که استادان مان تالش میکردند مرا به کسی معرفی
نکنند) .به عبارت دیگر و به قول امروزیها جلب توجه کردم و برای اولین بار در زندگی به من توجه
شد .فعالیتهای من در آن کنفرانس کمک کرد تا از طرف دو دانشگاه برای مصاحبه دعوت شوم .این
نکته مرا به درس بَعدیرساند.
درس  :11در سازمانهای تخصصی مختلف فعال باشید3
راههای بسیاری وجود دارد که از طریق آنها شما میتوانید عضو فعال یک سازمان تخصصی شوید.
دو مورد از مهمترین فعالیتهایی که میتوانید انجام دهید ،ارائه تحقیق در کنفرانس ساالنه و کمک
به گروههای مختلف درون سازمان است .برای مورد اول ،باید یک پروپوزال به سازمان ارائه کنید
(آگهیهای چنین پروپوزالهایی ماهها پیش از کنفرانس برای اعضا فرستاده میشود) .برای مورد دوم
ارتباط با سرگروه و اعالم آمادگی برای کمک تنها کاری است که باید انجام دهید! کم پیش میآید
که چنین پیشنهادی رد شود.
با فعالیت در یک سازمان تخصصی ،مهارتها و دانش جدید کسب میکنید ،دانش و مهارت خود را
به دیگران نشان میهید و مجموعهای از همکاران را ِگرد خود جمع میکنید که میتوانند در کارتان به
شما کمک کنند .تا جایی که به من مربوط میشود ،این جمالت ،عبارتهای پیش پا افتادهای نیست.
همانگونه که در باال گفتم ،اولین حضور من در  AECTبه دو مصاحبه شغلی ختم شد و ادامه حضور
من در طول زندگی حرفهایام منجر به توسعه زائدالوصف کار من شد.
اگرچه فعالیتهای من در کنفرانس  AECTمنجر به دعوتنامه برای مصاحبه شغلی از سوی دو
دانشگاه شد ،اما عوامل دیگری نیز دخیل بود .زمانی که در آن کنفرانس شرکت کردم ،نوشتههایی را
برای کالسهای مختلف و تحقیقاتی را به شکل مشترک ارائه داده بودم که چاپ شده بود .از آنجایی
که من در پی شغلی در دنیای «یا منتشر کن یا بمیر» بودم ،پیشینه نشر من نادیده نماند .پس میرسیم به
درس بَعدی من.
درس  :12منتشر کن ،نگه ندار
معنای فرهنگنامهای نگه داشتن« ،وفاداری عمیق به یک چیز» است .بهجای نگه داشتن (یا دور ریختن)
مقالهها و گزارشهایی که برای کالسها یا پروژههای مختلف نوشتهاید ،پیشنهاد میکنم آن را برای
انتشار به مقالههای مختلف ارائه کنید.
کجا میتوانید مقالههایتان را ارائه کنید؟ از آنجایی که اعتقاد بسیار محکمی به اجرای آنچه درس
میدهم دارم ،باید بگویم که برای بسیاری از مجالت فهرست شده در آنجا مطالبی ارائه دادهام .اما دقت
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کنید که از واژه ارائه دادن استفاده کردم ،نه منتشر کردن .به ندرت (نه با این اطمینان!) پیش آمده است
که نوشتههای من َرد شده است-که به درس بَعدی ختم میشود.
درس  :13اگر نوشتهتان َرد شد ،ناراحت نشوید
حتی اگر نوشتهتان َرد شود ،احتماالً بازخوردهای خوبی از کسانی میگیرید که آن را بررسی میکنند.
اگر بازخوردها نشان از ارزش بازنگری در نوشته را دارد ،پیشنهاد میکنم که از آنها برای ویرایش
کارتان استفاده کنید .پس از آن که این کار را کردید ،کار ویرایش شده را به یک مجله دیگر یا مجددا ً
خود همان مجالت ارائه کنید .اگر این راهبرد را دنبال کنید ،احتمال دارد که نوشته شما سرانجام چاپ
شود .اما اگر دالیلی رد کار شما بیش از بار اول شد ،شگفتزده نشوید!
حال که صبحت از مردودی شد ،بگذارید به داستانم برگردم .بهجایی رسیدیم که باید در دو دانشگاه
مصاحبه شغلی انجام میدادم .مورد اول دانشگاه تولدو بود .نام آن دانشگاه را به دو علت مطرح میکنم.
اول برای این که بگویم هنگامی که به همسرم دربار ه مصاحبه شغلی در آنجا گفتم ،تنها جواب او
«تولدوی مقدس!» بود .دوم برای جلب توجه شما به درس بَعدی بود.
درس  :14وارد یک زمینه به شکل تخصصی شوید
معموال سازمانهایی که در پی استخدام طراحان آموزشی هستند ،به دنبال کسی میگردند که در زمینه
خاصی در رشته ما تخصص داشته باشد .همین مسئله دربار ه دانشگاه تولدو در میانههای ده ه  1970نیز
صادق بود .آن زمان دانشکده آموزش تولدو در میانههای ابداع و اجرای یک برنامه آموزشی مدرسان
براساس شایستگی بود .خوشبختانه آموزش براساس شایستگی چیزی بود که من در آن شایستگی
خوبی داشتم! قطعا» هنگامی که دانشجوی کارشناسی ارشد ایالت فلوریدا بودم ،با اعضاء هیئت علمی
در طراحی یک دوره آموزش براساس شایستگی کار کرده و چند باری این دوره را درس داده بودم.
همچنین یک مقاله کنفرانس تحویل داده بودم که کارم را در آن زمینه توصیف میکرد .همچنین در
نوشتن کار اولیهای که سرانجام بعدها کتاب معروفی در این زمینه شد (سولیوان و هیگینز ،)1983 ،به
دو نفر از اساتیدم کمک کرده بودم .بنابراین بهعنوان کسی که هنوز دانشجوی کارشناسی ارشد بود،
تخصص بسیار مناسبی در زمینه آموزش براساس شایستگی داشتم .به شکل خاص داشتن آن تخصص
عامل اصلی فراخوانده شدن من برای مصاحبه در یک دانشگاه بود .آنها به دنبال کسی بودند که در
توسعه یک دوره بر اساس شایستگی کمکشان کند.
درسی که اینجا باید گرفت ،آن است که با کسب تخصص در یک زمینه در زمان دانشجویی فرصتی
ایجاد میکنید تا از داوطلبان برای یک شغل خاص فاصله بگیرید .بیشک تقاضای زیاد برای آن
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زمینهای که میخواهید در آن متخصص شوید تا سالهای زیادی اهمیت دارد .بهعالوه ایجاد شواهد
ملموس برای زمینهای که در آن به دنبال تخصص هستید (مانند مواد آموزشیای که ابداع میکنید،
دورههایی که درس میدهید و مقاالتی که ارائه میکنید) مهم است ،زیرا این مسئله مهارت و تجربه
شما را نشان میدهد .زندگی من چنین شواهدی را فراهم کرد و بیشک همین مسئله عاملی بود تا برای
مصاحبه شغلی از طرف دانشگاه تولدو دعوت شوم .تجربه من در طول آن مصاحبه به درس بَعدی ختم
میشود.
درس  :15هنگامی که برای یک مصاحبه شغلی آماده م یشوید ،دربار ه کارفرمایان
احتمالی خود تا م یتوانید اطالعات کسب کنید
مصاحبهام با تولدو را کام ً
ال به یاد دارم .هرکسی را که در آنجا میدیدم ،بسیار خوب بود زیرا به من و
کارم عالقه نشان میداند .یک عضو هیئت علمی ،بگذارید او را پروفسور  Xبنامیم مخصوصاً به بعضی
از حوزههایی که من در آنها تخصصهایی کسب کرده بودم ،عالقمند بود (اگرچه آن حوزه را به
یاد نمیآورم ،اما بگذارید آن را آموزش مهارت بنامیم ).بیشک پروفسور  Xخود پژوهشهایی در
این زمینه انجام داده بود و از من پرسید که آیا مقالهای که اخیرا ً در آن باره نوشته بود را خواندهام یا
نه .جواب دادم که نخواندهام .او گفت« :خوب ،کار مطالعاتی برجسته جونز دربار ه آموزش مهارت را
خواندهای؟» باز هم جواب دادم که مقالهای که او میگوید را نخواندهام .گفتوگویمان باهمین روال
ادامه پیدا کرد و هرچه میگذشت ،مطمئنتر میشدم که در این کار پذیرفته نمیشوم .آن دفعه را
درست حدس زده بودم-در آن کار پذیرفته نشدم ،اما دو درس بسیار مهم را آموختم که هر کدام در
پایین شرح داده میشود.
زمانی را صرف کشف عالقمندیها و تخصصهای اعضای هیئت علمی دانشگاه تولدو کرده بودم ،اما
باید میفهمیدم که پروفسور  Xهمان کسی بود که رشته مورد عالقه من را دوست داشت .اگر پیش از
مصاحبه برای کارهای او در آن زمینه وقت میگذاشتم ،بهخوبی آماده میشدم تا از کارش نام ببرم و با
او در آن زمینه بحث کنم ،پیش از آن که سؤالی مطرح شود .مطمئنا» این کار تصویر بسیار بهتری از من
نسبت به آنچه رقم خورد در ذهن او ایجاد میکرد.
میتوانید از اشتباه من درس بگیرید و زمانی را صرف شناخت کارفرمایان احتمالی خود کنید .به این
ترتیب در طول مصاحبه میتوانید نشان دهید که تا حدودی دربار ه آنها و سازما ِن شان اطالعات دارید.
این کارها نهتنها شانس دریافت شغل مورد مصاحبه را برای شما افزایش میدهد ،بلکه دانش شما را
دربار ه سازمان بیشتر میکند .به این ترتیب شما تصمیم میگیرید که در آنجا کار کنید یا در بسیاری
از محلهای دیگری که به دنبال استخدام شما هستند!
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درس  :16پژوهشهای موجود در زمینههای عالقمندی خود را دنبال کنید
همانگونه که در داستان مصاحبه شغلی اول نشان داده شد ،من پژوهشهای موجود دستکم در یکی
از زمینههایی که فکر میکردم تخصصهایی در آن دارم را دنبال نکرده بودم .چگونه پژوهشهای
موجود در زمینه مورد عالقه خود را در این رشته دنبال میکنید؟ یک راه خوب برای شروع ،بررسی دو
ت فعال این حوزه است .از استادان تان بپرسید کدامیک مهمتر
یا سه موضوع موردعالقه شما در مجال 
است تا به بررسی آنها بپردازید.
ت موردعالقه خود را شناختید ،با یک روال طبیعی نگاهی به بعضی از آنها بیندازید
پس از آن که مجال 
(شاید هر چند ماه یکبار ،اما حتی سالی یکبار هم خوب است ،دستکم با معیارهای من!) .امروزه با
توجه به اینکه بیشتر مجالتها بهصورت برخط قابل دسترسی است ،به دست آوردن آنها بسیار
آسانتر خواهد بود .وقتی که این کار را میکنید ،به عناوین مقالهها در هر موضوع نگاه کنید و چکیده
آن موضوعاتی را بخوانید که توجه شما را به خود جلب میکند .پس از مطالعه عنوان و چکیده یک
مقاله ،اگر همچنان به آن عالقمند بودید ،ممکن است بخواهید از مقاله یک پی.دی.اف بگیرید و آن
را برای ارجاع در آینده ذخیره کنید (اگر واقعاً عالقمند هستید ،میتوانید پیش از ذخیره کردن ،حتی
آن را بخوانید!)
فایلی را که باید آن زمان در سال  1975ذخیره میکردم ،یکی از تجربیات ناموفق من در مصاحبههای
شغلی بوده است .من آن کار را دانشگاه تولدو نگرفتم و عضویت هیئت علمی را هم در دانشگاه بعدی
پس از مصاحبه به دست نیاوردم .زمان کمی پس از آن یک مصاحبه شغلی در یک مرکز توسعه و
تحقیق داشتم ،اما باز هم در بدست آوردن آن شغل ناموفق بودم! مخصوصاً این عدم موفقیت بسیار
ناراحتکننده بود زیرا من تنها کسی بودم که با او مصاحبه شد! اما وقتی که به من گفتند تنها دلیل
استخدام نشدنم کسری غیرمترقبه بودجه بوده است ،کمی احساس بهتری داشتم (دست کم این چیزی
است که آنها به من گفتند!).
در اینجا بود که با اساتیدم در دانشگاه آریزونا صحبت کردم تا اگر میتوانند مرا راهنمایی کنند .این
تصمیم هوشمندانه از آب درآمد ،زیرا بهجای راهنمایی ،استادانم به من کار دادند؛ آنها مرا بهعنوان
یک عضو هیئت علمی در گروه شان استخدام کردند! این اتفاق به من دو درس دیگر داد:
درس  :17بگذارید استادان تان بدانند که در پی کار هستید
درس ( :18پیشنیاز درس  :)17به استادان تان نشان دهید که کارتان خوب است
اهمیت درس  17به آن دلیل است که ممکن است استادان تان از فرصتهای شغلیای مطلع باشند که
شما از آنها بیخبر باشید! .اما درس  18حتی مهمتر هم هست ،زیرا اگر در نشان دادن قابلیتهای خود
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به اساتیدتان ناموفق باشید ،به نظر نمیرسد که آنها شما را برای یک کار پیشنهاد یا حتی به شما دربار ه
فرصتها اطالعرسانی کنند .اما برعکس اگر کارتان خوب باشد ،اساتیدتان احتماالً تغییر رویه میدهند
و به شما در رسیدن به یک جایگاه خوب کمک میکنند .از آنجایی که توصیه اساتید معموالً عاملی
حیاتی در کسب یک جایگاه خاص برای افرادی است که به تازگی فارغالتحصیل شدهاند ،پیشنهاد
میکنم که اگر هنوز دانشجو هستید ،باید بسیار به درس  18دقت کنید (دوست دارید که یک استاد
چیز دیگری بگوید؟)
هنگامی که استادم مرا بهعنوان یکی از همکارانش استخدام کرد ،این درک وجود داشت که اگر
فرصت مناسب شغلی دیگری فراهم شود ،میتوانم آن را دنبال کنم .بنابراین میتوانستم افقهای پیش
رویم را گسترش دهم و دانشی را که در دانشگاه آریزونا کسب کرده بودم ،همراه با اعضای هیئت
علمی و دانشجویان مؤسسات دیگر به کار برم .همچنین به نظر نمیرسید قرارداد درآمدی که برای آن
استخدام شده بودم برای همیشه ادامه داشته باشد.
خوشبختانه پیش از آن که پولی را که دانشگاه ایالت فلوریدا برای قرارداد من در نظر گرفته بود ،پایان
یابد با اطالعیهای مواجه شدم که مربوط به یک کار طراحی آموزشی در دانشگاه ایالت فلوریدا میشد.
متاسفانه اگرچه این کار بسیار جذاب به نظر میرسید ،اما اطالعیه نشان میداد که از متقضیان توقع
مهارت در زمینههایی میرود که من تجرب ه یا دانشی در آنها ندارم .بااینوجود تصمیم گرفتم که برای
آن شغل تقاضا دهم و مطمئنا کار را هم بدست آوردم! و این برای من آخرین درس بود.
درس ( 19که بهعنوان «مشورت سازنده ارزیاب» نیز شناخته م یشود) :اگر کار
مناسب نیست ،آن را بررسی کن؛ برای کارهایی که به آن عالقه دارید ،درخواست
بدهید ،حتی اگر دقیق ًا شرایط درج شده در اطالعیه را ندارید.
اغلب سازمانها در رشته ما به دنبال استخدام کسانی هستند که در یک حوزه خاص تخصص دارند
و دوست دارند که این حوزه را درآگهی خود اعالم کنند .اگرچه بیشک به نفع شماست که در آن
زمینه تخصص داشته باشید ،اما تجربیات من و حتما بسیاری از دانشجویان پیشین من میگوید ارزشش
را دارد که برای یک شغل درخواست دهید ،حتی اگر همه مهارتهای خاص مطرح شده در آگهی را
ندارید .چرا یک کارفرما باید کسی را استخدام کند که بعضی از مهارتهای مورد نظر را ندارد؟ به دو
علت :ممکن است متقاضی مناسبی را پیدا نکنند که مجموعه مهارتهای مورد نظر را داشته باشد و/یا
شخص دیگری را پیدا کنند که مهارتهای او برابر با یا بیش از موارد مورد نظر باشد .بنابراین تا زمانی
که مجموعه مهارتهای یک آگهی خیلی دور از مجموعه مهارتها شما نیست ،تشویق تان میکنم
که برای آن درخواست دهید.
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در بسیاری از موارد ،هنگامی که به من پیشنهاد یک کار در دانشگاه ایالت فلوریدا میشد ،گفته میشد
که در حقیقت من در بعضی از زمینهها چندان توانمند نیستم .حتی این حقیقت که من بعضی از آن
مهارتهای مطرح شده آگهی را اصال» ندارم ،خودنمایی میکرد .خوشبختانه همانگونه که کارفرمایان
من در دانشگاه ایالت فلوریدا اُمید داشتند ،توانستم بعضی از آن مهارتها را پس از کسب شغل به دست
بیاورم.
اکنون سیوپنج سال پس از آموختن اولین درسهایی که در این فصل شرح داده شد ،هنوز در دانشگاه
ایالت فلوریدا هستم و هنوز هم چیزهایی میآموزم .امیدوارم که با دنبال کردن درسهایی که تشریح
کردم ،بتوانید یک شغل لذتبخش به همان اندازه که شغل من برایم بوده است ،به دست بیاورید .موفق
باشید!
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چکیده
ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ،معرفی و ارائه دﺳـﺘﻪﺑﻨـﺪي ﻣﻬـﺎرتﻫـﺎي موردنیاز داﻧﺸﺠﻮيان ﻣﺠﺎزي اﺳﺖ.
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮاي ورود ﺑﻪ دورهﻫﺎي ﻣﺠﺎزي ﺑﺎﻳﺪ مجهز به ﻣﻬﺎرتﻫﺎيی باشند که آنها را در طی دوره
آموزشی یاری کرده و از هر گونه مشکل احتمالی ،جلوگیری به عمل آورد .مهارت هایی ﭼﻮن؛
ﻛﺎرﺑﺮي راﻳﺎﻧﻪ ،ﻣﻬﺎرت در ﻛﺎرﺑﺮد اﺑﺰارﻫـﺎي اﻳﻨﺘﺮﻧﺘـﻲ ،ﻣﻬـﺎرت ﺣـﻞ ﻣـﺴﺌﻠﻪ ،ﺗﻔﻜـﺮ اﻧﺘﻘـﺎدي ،ﻣﻬــﺎرت
ﭘﺮﺳــﺸﮕﺮي ،ﺑــﻪﻛــﺎرﮔﻴﺮي ﺷــﻴﻮهﻫــﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ و ﻳــﺎدﮔﻴﺮي ،ﻣﻬــﺎرت ﻓﺮاﺷــﻨﺎﺧﺘﻲ ،ﺧﻮدرﻫﻴﺎﺑﻲ
و ﻣﻬﺎرت ارﺗﺒﺎط ﻣﺠﺎزي ،ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻛﻠﻴﺪ واژهﻫﺎ:
داﻧﺸﺠﻮي ﻣﺠﺎزي ،ﻣﺤﻴﻂ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺠﺎزي ،ﻣﻬﺎرتﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮي ﻣﺠـﺎزي.
مقدمه
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ،اﻣﻜﺎن دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ را ﺑﻴﺶ از ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻟﺤﺎظ
ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﺑــﺮاي داوﻃﻠﺒــﺎن ﻓــﺮاﻫﻢ ﻛــﺮده اﺳــﺖ؛ از ﺟﻬــﺖ ﻛﻤــﻲ ،دانشگاه های مجازی به
عنوان یکی از گزینه های دسترسی ﺑﻪ آﻣﻮزش در اﺧﺘﻴﺎر ﻣـﺸﺘﺎﻗﺎن آﻣـﻮزش ﻋـﺎﻟﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
و آﻧﻬﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻲﻫـﺎي ﻓﺮدي ،آﻣﻮزﺷﻲ و ﺗﻌﻬﺪﻫﺎي ﺷﻐﻠﻲ و ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺧـﻮد از
ﻣﻴﺎن داﻧـﺸﮕﺎهﻫـﺎي ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن ﺣـﻀﻮري و ﻣﺠـﺎزي ﺑـﻪ انتخاب دست بزنند(مارکاسکیت .)2007 ، 1از
لحاظ کیفی ،امکانات ﭼﻨﺪرﺳﺎﻧﻪاي ،ﻫﺮزﻣﺎﻧﻲ ،دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑـﻪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن و اﻣﻜﺎن ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑـﺎ اﻓـﺮاد
و ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن ﺑـﻪ ﻣـﺪﻳﺮان ،ﻃﺮاﺣﺎن ،ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺠﺮﻳـﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫـﺎي درﺳـﻲ اﻣﻜﺎن ﻣﻲدﻫﺪ
ﺗﺎ آﻣﻮزشﻫﺎي ﺑﺎﻛﻴﻔﻴـﺖ و ﻏﻨـﻲ را ﺑـﺮاي ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزﻧﺪ .دﺳﺖاﻧﺪرﻛﺎران آﻣـﻮزشﻫـﺎي
ﻣﺠﺎزي ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ اﻣﻜﺎﻧـﺎت در ﺳـﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﻃﺮاﺣــﻲ ،ﺗﻮﻟﻴــﺪ و اﺟــﺮا ﺑــﺎ ﺗﻬﻴــﻪ
ﻣﺤﺘﻮاﻫــﺎي ﭼﻨﺪرﺳﺎﻧﻪاي ،ﻃﺮاﺣﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫـﺎي ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ،ﺗﺴﻬﻴﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻫﺮزﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻳـﺎدﮔﻴﺮي و ﭘـﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ آﻣﻮزﺷﻲ ،ﺷﺮاﻳﻂ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺎﻛﻴﻔﻴﺖ را ﺑـﺮاي داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺠﺎزي ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزﻧﺪ.
ﻟﻴﻜﻦ ،ﻃﺮاﺣﻲ و اراﺋﻪ آﻣـﻮزشﻫـﺎي ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﻣﺤﺘـﻮا ،ﺑﺎﻛﻴﻔﻴﺖ در اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫـﺎي ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ،ﻧﺤـﻮه ارﺗﺒﺎط و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻴﺎن ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧـﺪﮔﺎن ،دﺳﺘﺮﺳـﻲ ﺑـﻪ
ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻣــﺮﺗﺒﻂ و وﻳﮋﮔــﻲﻫــﺎي ورودي ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧــﺪﮔﺎن ﻣﺠــﺎزي بستگی دارد(اسمیت .)2006 ،2برخی
از پژوهندگان با اشاره به وﻳﮋﮔﻲﻫـﺎي ﻣﺤـﻴﻂ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺠـﺎزي ﻧﻈﻴـﺮ ﺳـﻬﻮﻟﺖ ﺑــﻪ روزرﺳــﺎﻧﻲ،
ﺗﻮزﻳــﻊ ،ذﺧﻴــﺮه و ﺗﺒــﺎدل اﻃﻼﻋــﺎت ،ﻗﺎﺑﻠﻴﺖهاي ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ و درﻳﺎﻓﺖ ﻣـﻮاد ﻳـﺎدﮔﻴﺮي از ﻃﺮﻳـﻖ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ
و راﻳﺎﻧﻪ ،ﭘﺎرادﻳﻢ آﻣﻮزﺷﻲ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ آن ﻣﺤـﻴﻂ را از محیط حضوری متفاوت می-دانند.
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(پالت و پالوف  .)2005 ،به عقیده آنها این پارادایم باید در طراحی و تولید آموزش مجازی ،طراحی
سامانه مدیریت یادگیری ،مالحظه نقش معلم و توجه به مهارتهای دانشجوی مجازی نیز نموده اند.
ﺑﻪﻋﻼوه ،ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﭘﺎﻟﻮف و ﭘــﺮات ،ﭘﻴــﺴﻜﺎرﻳﺞ ،رود ،ﺗﺮﻧــﺴﻦ،
ﺳــﻴﻨﮓ ،واﺗﻜﻴﻨــﺰ ،و اﺗﻜﻨﻴﺰ و ﻫﻤﻜﺎران ،دﺑﺎه ،ﻳﺎﻛﺴﺘﺎرك و ﺑﺎﻻك ،ﺳﻦ ﺗﻲ و اسمیت و سراجی و
7
یارمحمدی(پالت و پالوف2005 ،3؛ پیسکوریچ2004 ، 4؛ رود2004 ، 5؛ ترونسن2004 ، 6؛ سینگ
2004 ،؛ واتکینز2004 ، 8؛ واتکینز2004 ،؛ دباغ2007 ، 9؛ یوکسلترک و بلوت2007 ، 10؛ سنتی و
اسمیت .)2007 ،11برای شناسایی ویژگیهای یادگیرندگان مجازی موفق انجام شده اند؛ در این پژوهش
ها اغلب ،به ویژگی هایی مانند مهارت کار با رایانه و اینترنت  ،مهارت خودآموزی ،خودانگیختگی،
داشتن تفکر حل مسئله و انتقادی ،مهارت مدیریت زمان ،عالقمندی به یادگیری ،مهرات خودرهیابی،
توان ارتباط با گروه ،خودارزیابی ،قدرت پرسشگری ،مهارت مباحثه ،مسئولیتپذیری ،مهارت
استفاده از منابع یادگیری آنالین و به کارگیری راهبردهای یادگیری به مثابه ویژگیهای یادگیرندگان
مجازی موفق تاکید شده است؛ از همین رو برخی از دانشگاه ها یا موسسات ارایهکننده آموزش
مجازی نیز با توجه به ویژگیهای این محیط و برای کمک به یادگیرندگان در بخشی از وب سایت
خود ،مهارت های مورد نیاز خود ،مهارتهای موردنیاز داوطلبان و یادگیرندگان مجازی را فهرست
می-کنند(تجا.)2008 ، 12
ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز داﻧﺸﺠﻮي ﻣﺠﺎزي
ﻣﻬﺎرت ﺑﻪﻛﺎرﮔﻴﺮي راﻳﺎﻧﻪ:
ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎي ﻣﻮردﻧﻴﺎز ،اﺑﺰارﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﻲ و دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ .در ﻣﺤـﻴﻂ ﻳـﺎدﮔﻴﺮيﻣﺠﺎزي داﻧﺸﺠﻮ
ﺑﺮاي دﺳﺘﺮﺳـﻲ ﺑـﻪ ﻣﺤﺘـﻮاي آﻣﻮزﺷـﻲ ،اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎيﻳﺎدﮔﻴﺮي ،ﺷﺮﻛﺖ در ﺑﺤﺚﻫﺎي ﻫﻢزﻣﺎن و
ﻧﺎﻫﻢزﻣﺎن ﺑﻪ اﺑﺰارﻫﺎ و ﻧـﺮم اﻓﺰارﻫـﺎي ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن ﻣﺎﻧﻨـﺪ :راﻳﺎﻧﻪ ،اﺳﻜﻨﺮ ،ﭼﺎﭘﮕﺮ ،ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ ،ﻧﺮم اﻓﺰارﻫـﺎي
ﮔﺮاﻓﻴﻜـﻲ ،متنی و صوتی نیاز دارد و باید عالوه بر دسترسی به این ابزارها ،باید از مهارت های موردنیاز
برای کار با این ابزارها برخوردار باشد.
ﻣﻬﺎرت در ﺑـﻪﻛـﺎرﮔﻴﺮي اﺑﺰارﻫـﺎ:
ﻧـﺮم اﻓﺰارﻫـﺎي اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫـﺎي ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي .داﻧـﺸﺠﻮ در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺠﺎزي ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻬﺎرت
در ﻛـﺎرﺑﺮد راﻳﺎﻧـﻪ ،ﺑـﺮاي ﺟﺴﺘﺠﻮ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ،ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﻳﮕﺮان ،ﻧﺸﺮ ﻃﺮحﻫﺎ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﻪ
ﺑﺮﺧﻲ از اﺑﺰارﻫﺎ و ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﻧﻴﺎز دارد و ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﻬﺎرت ﺑﻪﻛﺎرﮔﻴﺮي آﻧﻬﺎ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
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ﻣﻬﺎرت ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ:
ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﻛـﺎرﺑﺮد داﻧـﺶ و ﻣﻬﺎرتﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ درﺳﺖ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ ﻳـﺎ رﺳﻴﺪن او ﺑﻪ
ﻫﺪف ﻣﻮردﻧﻈﺮش ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻲﺷـﻮد ،ﻣﻬـﺎرت ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮔﻮﻳﻨﺪ .در ﻣﺤﻴﻂ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺠﺎزي داﻧﺸﺠﻮ ﺑـﻪ
دﻟﻴﻞ راﺣﺘﻲ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑـﻪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻈﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺗﺎﻻرﻫـﺎ و ﺳـﺎﻳﺮ
اﺑﺰارﻫـﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ ﻧﻈﺮﻫﺎ و ﻃﺮحﻫـﺎي ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن درﺑـﺎره ﻳـﻚ ﻣﻮﺿﻮع ﻳﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ روﺑﺮو ﻣﻲﺷﻮد؛
ﻟﻴﻜﻦ ﺑﺮﺧﻲ از ﻧﻈﺮﻫﺎ و دﻳﺪﮔﺎهﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻄﺮح ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﻤﻜـﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ
ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و در ﻣﻮاﻗﻌﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻫـﻢ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ازاﻳﻦرو ،داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎ در ﻛﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮاردادن
اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊآوريﺷﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑـﺎ ﻣـﺴﺌﻠﻪ ،راهﺣﻞ ﻳﺎ راهﺣﻞﻫـﺎ را اراﺋـﻪﻛﻨـﺪ.
ﻣﻬﺎرت ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي:
ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت ﺗﻔﻜـﺮ ﻣـﺴﺘﺪل و ﺗﻴﺰﺑﻴﻨﺎﻧﻪ درﺑﺎره اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮد ﭼﻪ ﭼﻴـﺰي را ﺑﺎورﻛﻨـﺪ و ﭼـﻪ اﻋﻤﺎﻟﻲ را اﻧﺠﺎم
دﻫﺪ ،ﺗﻔﻜـﺮ اﻧﺘﻘـﺎدي ﮔﻮﻳﻨـﺪ .در ﻣﺤـﻴﻂ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺠﺎزي ،ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﻮﺗﻮرﻫـﺎي
ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﻃﻼﻋﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن دﺳﺖ ﻣﻲﻳﺎﺑﻨﺪ ،ﻟﻴﻜﻦ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻋﺘﺒﺎر اﻃﻼﻋﺎت ،ﺗﺸﺤﻴﺺ
ﺻﺤﺖ و ﺳـﻘﻢ و ﺳﻮدﻣﻨﺪي آﻧﻬﺎ ،ﺑﺎﻳﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه را ﺑﻪ دﻗـﺖ و با تیزبینی به طور مجدد
بررسی کنند.
ﻣﻬﺎرت ﭘﺮﺳﺸﮕﺮي:
ﭘﺮﺳﺶﻫـﺎ ﺑﺮاﺳـﺎس ﻋﻤـﻖ و اﻫﺪاف ،اﻧﻮاﻋﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ دارﻧـﺪ .ﭘـﺎﻟﻮف و ﭘـﺮات اﻧـﻮاع ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ را
ﺑﻪ ﺷﺶ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢﻣﻲﻛﻨﻨﺪ :ﭘﺮﺳـ ﺶﻫـﺎي روﺷﻦﺳﺎز و ﺗﺼﺮﻳﺢﻛﻨﻨﺪه ،ﭘﺮﺳﺶﻫـﺎي ﺑـﺎز و وﺳـﻴﻊ،
ﭘﺮﺳﺶﻫﺎي زﻧﺠﻴﺮه اي ،ﭘﺮﺳﺶﻫﺎي ﻓﺮﺿﻴﻪاي ،ﭘﺮﺳﺶﻫﺎي اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﻲ و ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ اراﺋـﻪ
ﺷـﻮاﻫﺪ و ﻣـﺪارك ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ (ترونسن  .)2004ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪي ﻣﻴﺎن ﻧﺤـﻮه ﻃﺮح
ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ،ﺗﻨﺎﺳﺒﻲ وﺟﻮد دارد .در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻬـﺎرتﻫـﺎي ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز ﺑـﺮاي ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ
ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ در ﻣﺤﻴﻂﻫﺎي ﻣﺠﺎزي ،ﻫﺪف اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر اﺳﺖ .ﻣﺤــﻴﻂ ﻳــﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺠــﺎزي ،داﻧــﺸﺠﻮ
ﺑــﺮاي ﺷــﺮﻛﺖ در ﺑﺤﺚ ﻫﺎي ﻫﻢزﻣﺎن و ﻧﺎﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎﻳـﺪ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎ و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎي ذﻫﻨﻲ،
ﭘﺮﺳﺶﻫﺎي ﺧﻮد را ﻃﺮحﻛﻨﺪ .اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ در ﺑﺤﺚﻫﺎي ﻫﻢزﻣﺎن از ﺟﻬﺖ وﺟـﻮد ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻣﻴﺎن
دو ﻃـﺮف ،ارﺗﺒـﺎط و ﻣﺤـﺪودﻳﺖ زﻣـﺎن در اﺧﺘﻴﺎر و در ﺑﺤﺚﻫﺎي ﻧﺎﻫﻢزﻣﺎن ﺑـﻪ ﺳـﺒﺐ ﻧﺒـﻮد ﻋﻼﺋـﻢ
ﻏﻴﺮﻛﻼﻣﻲ ،ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ.
ﻣﻬﺎرت ﺑﻪﻛﺎرﮔﻴﺮي ﺷﻴﻮهﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻳـﺎدﮔﻴﺮي:
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راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ رﻓﺘـﺎر ،اﻧﺪﻳـﺸﻪ ﻳﺎ ﺗﺪﺑﻴﺮي ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد ﻛـﻪ داﻧـﺸﺠﻮ در ﺣـﻴﻦ
ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ،ذﺧﻴﺮه ،ﻣﻌﻨﻲدﻫﻲ و اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﺘﺮ از اﻃﻼﻋﺎت آﻧﻬﺎ را ﺑﻪﻛﺎرﻣﻲﮔﻴﺮد.
ﺑﺮﺧﻲ از ﺷﻴﻮهﻫﺎي ﻣـﺆﺛﺮ ﺑــﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ و ﻳــﺎدﮔﻴﺮي ﻋﺒــﺎرت اﻧــﺪ از اﺳــﺘﻔﺎده از واﺳﻄﻪﻫﺎ،
ﺗﺼﻮﻳﺮﺳﺎزي ذﻫﻨﻲ ،ﺗﻜﺮار ﻣﻄﺎﻟـﺐ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ،آﻫﻨﮓدارﻛﺮدن ﻳـﺎ ﻗﺎﻓﻴﻪﻣﻨﺪ ﺳـﺎﺧﺘﻦ ﻣﻄﺎﻟـﺐ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي،
اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻜﺎت ﻣﻬﻢ و ﻛﻠﻴﺪي ،ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺳﺎزي ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻬﻢ ،ﺣﺎﺷﻴﻪﻧﻮﻳﺴﻲ و ﻋﻼﻣﺖﮔﺬاري ،ﺳـﺮواژه
درﺳـﺖﻛـﺮدن ،ﻳﺎدداﺷﺖﺑﺮداري ،ﻳﺎدداﺷﺖﺳﺎزي ،دﺳﺘﻪﺑﻨﺪي ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺘﻨﻲ در ﻗﺎﻟﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺘﻨﻲ
دﻳﮕﺮ و ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﺟﺪﻳـﺪ ،ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺘﻨﻲ ،ﺻﻮﺗﻲ و ﺗﺼﻮﻳﺮي ﺑﻪ ﺷﻜﻞ اراﺋﻪﻫﺎي دﻳﮕﺮ.
ﻣﻬﺎرت ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ:
ﺑﻪ داﻧﺶ و آﮔﺎﻫﻲ ﻓﺮد درﺑﺎره ﺿﻌﻒ و ﻗﻮتﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﺗﻼش ﺑﺮاي رﻓﻊ ﻳﺎ ارﺗﻘﺎي آﻧﻬــﺎ ﻣﻬــﺎرت
ﻓﺮاﺷــﻨﺎﺧﺘﻲ ﮔﻔﺘــﻪﻣــﻲﺷــﻮد؛ ازاﻳــﻦرو ،ﻣﻬﺎرت ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي و ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻫـﺪف ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ،
ﭘﻴﺶبینی ﺗﻌﻴﻴﻦ دﻗﻴـﻖ زﻣـﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ،ﺧـﻮدﻛﻨﺘﺮﻟﻲ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ﺧـﻮدﻧﻈﻢدﻫـﻲ را
ﻣـﻲﺗـﻮان به عنوان مهارت های فراشناختی در یادگیری در نظر گرفت(پیفار.)2009 ، 13
ﻣﻬﺎرت ﺧﻮدرﻫﻴﺎﺑﻲ:
ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﻓــﺮد ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از آن ،ﻧﻴﺎزﻫــﺎي ﻳــﺎدﮔﻴﺮي ﺧــﻮد را ﺗﺸﺨﻴﺺ داده،
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي را ﺑﺮﻋﻬـﺪه ﻣﻲﮔﻴﺮد و ﺑﺎ اﻧﮕﻴﺰش دروﻧﻲ ﺧﻮد ،آن را ﭘﻴﮕﻴـﺮي ﻣـﻲﻛﻨـﺪ،
ﻣﻬﺎرت ﺧﻮدرﻫﻴﺎﺑﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد .ﻣﻬﺎرت ﺧﻮدرﻫﻴﺎﺑﻲ را ﻣﻲﺗﻮان ﺷـﺎﻣﻞ ﺳـﻪ ﺧـﺮده ﻣﻬـﺎرت ﺗـﺸﺨﻴﺺ
ﻧﻴﺎزﻫـﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ،ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﭘﺬﻳﺮي در ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﺧـﻮداﻧﮕﻴﺨﺘﮕﻲ دانست (دویور.)2009 ، 14
ﻣﻬﺎرت ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﻫـﻢزﻣـﺎن و ناهمزمان:
ﻣﺤﻴﻂ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺠﺎزي از ﻟﺤـﺎظ ﻓـﺮاﻫﻢ ﺳـﺎزي اﻣﻜـﺎن ارﺗﺒﺎط ﻫﻢزﻣﺎن و ﻧﺎﻫﻢزﻣﺎن ،ﻓﺮﺻﺖﻫﺎي
ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﻴﺸﺘﺮي را برای یادگیرندگان فراهم میسازد (گلدمن .)2004 ، 15لیکن به دالیلی نظیر :ﻧﺒﻮد
زﻣـﺎن ﻛﺎﻓﻲ و دوري دو ﻃـﺮف ارﺗﺒـﺎﻃﻲ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ در ارﺗﺒﺎطﻫﺎي ﻣﺠﺎزي ﻫﻢزﻣـﺎن .یادگیرندگان
ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻴﺎن روﺷﻦ و ﺻﺮﻳﺢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ارﺗﺒﺎطﻫﺎي ﻣﺠﺎزي
ﻧﺎﻫﻢزﻣﺎن ،ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ دﻻﻳﻠـﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ نبود ﻋﻼﺋﻢ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻏﻴﺮﻛﻼﻣﻲ ،ﻧﺎﺷﻨﺎﺳـﻲ و دوري دو ﻃـﺮف
ارﺗﺒﺎﻃﻲ از ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ ﺑـﻪ ﻣﻬـﺎرتﻫـﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن ﻧﻈﻴـﺮ»مهارت ﻧﻮﺷﺘﺎري ،اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﻓﺮﺻﺖ ﺗﺄﻣﻞ
و ﺳـﻌﻪ صدر» نیاز دارند.
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نتیجه گیری
ﻳﻜﻲ از دروﻧﺪادﻫﺎي ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﻣﺠﺎزي ،ﻣﻬﺎرتﻫﺎ و وﻳﮋﮔﻲﻫـﺎي ورودي ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧـﺪه اﺳـﺖ .وﻳﮋﮔـﻲﻫـﺎي
ورودي ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه ﺷﺎﻣﻞ ﻧﮕﺮشﻫﺎ و ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ﭘﻴﺶﻧﻴﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺮاي ورود ﺑﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪ آﻣﻮزش
ﺑﺎﻳﺪ آﻧﻬﺎ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎ ﺑـﻪ ﻃﺮاﺣـﺎن ،ﻣﺪﻳﺮان آﻣﻮزش ﻣﺠﺎزي ﻛﻤﻚ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺗﺎ درﺑﺎره
ﻫﺮﻳـﻚ از عناصر آموزش نظیر :ﻣﺤﺘﻮا ،ﻧﺤﻮه ﺗـﻮاﻟﻲدﻫـﻲ ﻣﻄﺎﻟـﺐ ،ﺷﻴﻮه اراﺋﻪ ،ﻃﺮاﺣﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ ،ﺷﻴﻮه ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ
و اﻧﺘﺨـﺎب اﺑﺰارﻫﺎي ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ،ﺗﺼﻤﻴﻢﻫﺎي واقع بینانه اتخاذ کنند (موریسون ،راس و کمپ.)2004 ، 16
ﻣﺤﻴﻂ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺠﺎزي ،ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻓﻨﺎوراﻧـﻪ اﺳـﺖ ﻛـﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺮاي دﺳﺘﺮﺳﻲ و ﺷﺮﻛﺖ در دورهﻫﺎ ﺑﻪ راﻳﺎﻧـﻪ و
اﺑﺰارﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﻲ آن ﻧﻴـﺎز دارد؛ در اﻳـﻦ ﻣﺤـﻴﻂ ،داﻧـﺸﺠﻮ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎ و ﻧـﺮم اﻓﺰارﻫـﺎي ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن
ﻧﻈﻴﺮ اﺑﺰارﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮ ،اﺑﺰارﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ ،اﺑﺰراﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ و اراﺋــﻪ ﻣﺤﺘــﻮا ﺑــﻪ ﻣﻨــﺎﺑﻊ ﻳــﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺘﻨــﻮع و وﺳــﻴﻊ
دﺳﺘﺮﺳﻲ یابد؛ او همچنین با به کارگیری برخی از ابزارهای نسل دوم وب می تواند در تاالرها ،وبالگ ها ،ویکی
ها و شبکه های اجتماعی مختلف متناسب با عالیق خود شرکت کند (مورای و همکاران.)2005، 17
پی نوشتها:

1. Markauskaite
2. Smith
3. Pratt. K., Pallof
4. Piskurich
5. Rhode
6. Tronsen
7. Singh
8. Watkins
9. Dabbagh
10. Yukselturk
11. Santy, J. Smith
12. Teja
13. Pifarre
14. Duvivier
15. Goldman
16. Morrison., Ross., Kemp
17. Murray, Hourigan., Jeanneau. and Chappell
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چکیده
این پژوهش با توجه به ماهیت ،موضوع ،اهداف و فرضیههای آن از نوع زمینهیابی است كه در آن ،از روش
تحقيق پیمایشی استفاده شده است .جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانشآموزان پسر سال ششم دبستان
شهرستان تربت حیدریه در سال تحصیلی  1392-93تشکیل میدهند .از بین این دانش آموزان تعداد 120نفر
به عنوان نمونه انتخاب شدهاند .نمونههاي مورد نظر با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی خوشهای بدست
آمده است .در این پژوهش دادههای مورد نظر با استفاده از پرسشنامههای شادکامی ،محیط کالس و محیط
مدرسه بدست آمده است و نیز از معدل دانشآموزان به عنوان نمره پیشرفتتحصیلی استفاده شده است.
بمنظور بررسی رابطه بین شادکامی فراگیران ،محیط کالس و مدرسه و پیشرفتتحصیلی دانشآموزان سه
سوال به صورت زیر مطرح گردید :الف) آیا بین احساس دانشآموزان نسبت به کالس و مدرسه با شادکامی
ت تحصیلی
آنها همبستگی وجود دارد؟ ب)آیا بین احساس دانشآموزان نسبت به کالس و مدرسه با پیشرف 
ت تحصیلی آنها همبستگی وجود
آنها همبستگی وجود دارد؟ ج) آیا بین شادکامی دانشآموزان با پیشرف 
دارد؟ دادههای جمعآوری شده با استفاده از ابزارهای آمار توصیفی شامل ،میانگین ،انحراف معیار ،حداقل
و حداکثر نمره مشخص شدند .جهت تحلیل دادهها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد .نتایج بدست
آمده از پژوهش نشان داد که در سوال الف بین احساس دانشآموزان نسبت به کالس و شادکامی ارتباط
معناداری وجود دارد.
به عبارتی بین احساس دانش آموزان نسبت به کالس و شادکامی آنها همبستگی  -0/899به دست آمد که در
سطح  p<0.05معنادار است .همچنین بین احساس دانش آموزان نسبت به مدرسه و شادکامی آنها همبستگی
 -0/952بدست آمد که در سطح  p<0.05معنادار است .در سوال ب) بین احساس دانش آموزان نسبت به
کالس و مدرسه با پیشرفت تحصیلی آنها رابطه معناداری وجود دارد .نتایج نشان میدهد که بین احساس
دانش آموزان نسبت به کالس و پیشرفت تحصیلی آنها همبستگی  0/330است که در سطح  p<0.05معنادار
است و نیز بین احساس دانش آموزان نسبت به مدرسه و پیشرفت تحصیلی آنها همبستگی  0/337محاسبه شد
که در سطح  p<0.05معنادار است و اما در سوال ج) بین شادکامی دانش آموزان با پیشرفت تحصیلی آنها
رابطه معناداری وجود دارد .یعنی ،بین شادکامی دانش آموزان و پیشرفت تحصیلی آنها همبستگی -0/283
محاسبه شد که در سطح  p<0.05معنادار است.
واژههای کلیدی:
ت تحصیلی.
شادکامی ،محیط کالس و مدرسه ،پیشرف 
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مقدمه
نشاط و شادمانی به عنوان یکی از مهمترین نیازهای روانی بشر ،به دلیل تاثیرات عمدهای که بر مجموعه
زندگی انسان دارد ،همواره ذهن انسان را به خود مشغول کرده است .با مطرح شدن روزافزون اهمیت شادی
در امر سالمتی روان و تاثیر آن در تقویت قُوای روانی انسان ،برای مقابله با پیچیدگیها و مشکالت دنیای
امروز توجه محققان را به خود جلب کرده است .افرادی که شاد هستند احساس امینت بیشتری میکنند،
آسان تر تصمیم میگیرند ،دارای روحیه مشارکتی بیشتری هستند و نسبت به کسانی که با آنان زندگی
میکنند ،بیشتر احساس رضایت میکنند (مردای و همکاران ،1384،به نقل از فضل الهی و همکاران.)1389،
روشنفکران و اسالم شناسان نیز ،نشاط و شادمانی را پیامد ایمان به خدا میدانند و برای ایجاد نشاط ارزش
زیادی قائل هستند .از رسول اکرم (ص) نقل شده است که " :ان فی الجنه دار یقال له دار االفرح الیدخل ها
اال من فرح الصبیان ،در بهشت جایی است که به آن «خانه شادی» گفته میشود هیچ کس به آن خانه وارد
نمیشود ،مگر آنکه موجب شادی کودکان شده باشد"(اصول کافی ،ج،1ص  .)204تعبیر پیامبر اکرم (ص)
ضمن اشاره به جایگاه و اهمیت شادمانی در فرهنگ اعتقادی ما از شادمانسازی افراد تحت تربیت به عنوان
یک رسالت تربیتی یاد میفرمایند که این امر نیز به نوعی نشانگر حساسیت و اهمیت واالی عنصر شادمانی
در فرهنگ تربیتی و دینی اسالم عزیز است .در روانشناسی افرادی همچون آرگایل و همکاران ()1989
شادی را ترکیبی از وجود عاطفه مثبت ،عدم وجود عاطفه منفی و رضایت از زندگی میدانند .لیوبومیراسکی
و همکاران )2005( 1نیز شادی را تجربه احساس نشاط ،خشنودی و خوشی و نیز دارا بودن این احساس که
فرد زندگی خود را خوب ،با معنا و با ارزش بداند ،در نظر گرفته است .طبق این تعریف مشخص میشود که
شادی یک پدیده ذهنی و درونی است (عابدی و همکاران.)1387،
در واقع شادمانی از جمله ارمغانهای آفرینش است که نقش مهمی در بهداشت روانی انسان دارد ،اما این
ارمغان به خودی خود به دست نمیآید و برای رسیدن به آن باید برنامه ریزی هدفمند داشت .روانشناسانی
که با خانوادهها ،مدارس ،انجمنهای مذهبی و شرکتها کار میکنند به دنبال شرایطی هستند که راه را برای
رسیدن به این هدف هموار نمایند(مظفری.)1382،
مدرسه یکی از مهمترین نهادهای سازمانیافت ه اجتماعی رسمی است که با فراهم نمودن محیطی سالم میتواند
باعث شکوفایی جسم و روان کودکان جامعه شده و آنان را در مسیر سعادت یاری سازد .در این باره باید
اشاره نمود که محیط مدرسه بافتی را میآفریند که گسترهای از عواطف متفاوت را تحت تاثیر قرار می-دهد
و در واقع نقشی پُر مایه در پدیدآوری انواع عواطف دارد (گلدشتاین ،1999 ، 2هارگریوز،1998،2001، 3
مایر و ترنر ،2000، 4ساتون 2004، 5و زمبیالس .)2005، 6این امر باعث میشود که عواطف ،جزء مکمل
فعالیت برنامههای آموزشی و به منزله یکی از اهداف مهم در بافت مدرسه قرار می گیرند (اولتمن ،ویلیام-
جانسون وشوتز 2009،به نقل از غالمی و حسین چاری.)1390،
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مدرسه صرفا مکان آموزش و پرورش نیست ،بلکه جایگاه تربیت نیز هست .برای تربیت بهتر کودکان و
نوجوانان میبایست ابتدا روحیه آنان را پُر طراوت و با نشاط ساخت و مدرسه میتواند این کار بزرگ را
انجام دهد ،بطوری که مایر ( )1386معتقد است که دانشآموزان بسیار دیداری هستند و از دیدن محیطها و
فضاهای جالب لذت میبرند ،آنان از محیطهایی که امن و راحت بوده و باعث خنده و شادی شان شود،هم،
لذت میبرند و هم در آن محیط شکوفا میشوند .شادی و نشاط مختص فضای مدرسه نیست ،بلکه کالس
درس نیز باید از شادی الزم برخوردار باشد .همانطور که میرکمالی( )1377بیان میکند :دنیای مدرسه،
دوران شادی ،هیجان ،تحرک و انرژی است .همان عواملی که الزمه زندگی جوانی است ،اما گروهی یعنی
عشق به زندگی ،احساس زیبایی به جهان داشتن یا به عبارت دیگر ،شادی عاملی برای آرامش روح نوجوان
است که همه آنها را درکالس درس و محیط مدرسه میتوان به دانش آموز نشان داد(خوشبخت.)1386،
توجه به سالمت روانی دانشآموزان و ایجاد نشاط در مدارس باعث میشود که دانشآموزان با رغبت
بیشتری در مدرسه حضور یابند ،و این امر نه تنها موفقیت بیشتر در امور تحصیلی را به همراه دارد ،بلکه
ارزشهای مورد توجه مدرسه نیز پاس داشته میشوند و روابط صمیمانه توام با احترام در مدرسه و جامعه
تقویت میشود (نصوحی .)1383 ،فضای شاد و ُمفرح در یادگیری و شکوفایی استعدادهای دانشآموزان
موثر است و انرژی آنان را دو چندان میسازد .نشاط و شادابی دانشآموزان در گرو مدارس جذاب،
مطلوب و نشاط انگیز است(آل یاسین 1380،به نقل از جعفری و طالب زاده.)1389،
ُولک )2008( 7در مقاله خود تحت عنوان "شادمانی در مدارس" میگوید :اصولی از قبیل جلوه نمایی
کارهای دانشآموزان ،قرار دادن زمانی برای بازی ،جذاب کردن فضای مدرسه ،وجود کتابهای خوب
برای خواندن ،ایجاد کالسهای ورزشی و هنری ،تغییر ارزشیابی و با هم تفریح کردن ،شادی بیشتری را به
دانش-آموزانبرایرفتنبهمدرسهمیافزاید.محیطکالسنیز،نقشاساسیونیرومندیدرعملکردتحصیلی
و روانشناختی و رفتاری دانشآموزان به عهده دارد (کاپرمینک و همکاران .)2001، 8جو روانشناختی محیط
یادگیری کالس و ویژگیهای بافتی و اجتماعی و حمایت معلم ،تاثیرات معناداری بر رفتاریهای یادگیری
دانشآموزان ،جهت گیری هدف آنان ،باورهای مربوط به خود ،اسنادهای علی ،کاربرد راهبردها ،انگیزش
تحصیلی و اجتماعی ،عملکرد هیجانی ،ارزشهای تحصیلی و پیشرفتتحصیلی آنان دارد (ایمز1992، 9؛
دیویس2003،؛ پینتریچ .)2000، 10در مطالعات مختلف نشان داده شده است که متغیرهای مربوط به مدرسه
مانند جو کالس درس ،رابطه معلم -دانش آموز ،نوع مدیریت کالس توسط معلم ،رفتار سازمانی و جنسیت
با پیشرفت تحصیلی دانشآموزان رابطه دارد .سانجون بیک و هیجینگچوی )2002( 11در مطالعهای با
عنوان رابطه ادراک دانشآموزان از محیط کالس و پیشرفتتحصیلی در ُکره ،به این نتیجه رسیدند که
محیط کالس پیش بینی کنند ه خوبی برای پیشرفتتحصیلی دانشآموزان بود.
جوزقی ( )1381در پژوهش خود با عنوان "بررسی پیشرفتتحصیلی دانشآموزان دختر مقطع راهنمایی
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شهرستان ساوه با روابط عاطفی والدین آنها در سال  "1381-1380به این نتیجه دست یافت که بین پیشرفت
تحصیلی دانشآموزان و نشاط ،شادی و امنیت موجود رابطه مثبت وجود دارد .نیاز آذری( )1391در
ت تحصیلی دانشآموزان متوسطه شهرستان
مقاله خود تحت عنوان بررسی تأثیر شادابی و نشاط در پیشرف 
ساري نتیجه گرفته است که شادابی ،نشاط ،جنسیت و وضعیت اقتصادي خانواده در برنامه ریزي آموزشی
خصوصاً پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه مؤثر واقع شده است( .ماسکانی و اِمِت )2003، 12در
پژوهش خود تحت عنوان"تاثیر محتوای درسی مناسب بر نگرش دانشآموزان نسبت به موفقیت" دریافت
که محتوای درسی مناسب عالوه بر تاثیر مثبت مستقیم ،که بر نگرش دانشآموزان نسبت به راه کارهای
موفقیت-آمیز دارد ،باعث میشود که آنها با یافتن روشهای موفقیت به اعتماد به نفس و خودباوری و نشاط
دست یابند .همین طور تالبوت و فالمینگ )2003( 13در پژوهش خود با عنوان"بررسی نقش بافت اجتماعی
و آموزشهای ویژه در حل مشکالت روحی نوجوانان شهری" چنین نتیجه گرفت که ارتباطات در مدرسه،
همبستگی مستقیم با سالمت روحی و شادی دانشآموزان داشت .رابطه دانشآموزان در مدرسه و مشارکت
در فعالیتها در کسب تجارب مثبت و شادی برای آنان موثر است (جعفری و طالب زاده.)1389
کاسالسکی )2002( 14از نتایج پژوهش خود با عنوان "بررسی تاثیر محیط بر شادی و نحوه عملکرد
دانشآموزان"دریافت که دانشآموزانی که محیط دلپذیرتر داشتند ،اضطراب ناشی از امتحان در آنها کاهش
یافته بود ،در آزمون خود نمرات باالتری کسب نمودند و عملکرد بهتری داشتند ،همچنین خصوصیات افراد
شاد طبق یافتههای این پژوهش عبارت بود از :داشتن احساس خود کنترلی در مدرسه و اجتماع ،شادی و
موفقیت ،خوشبختی ،اعتماد به نفس ،بشاشیت و رضایت از زندگی .به عالوه سلیگمن ،)2002( 15در مطالعه
بر روی ده درصد از شادترین افراد یک دانشکده متوجه شدند که برجسته ترین ویژگی آنها ،برخورداری
از یک زندگی قوی ،غنی و ارضا کننده اجتماعی است .زرنیک )2001( 16نیز طی یک بررسی که با
عنوان"راهکارهای دانشگا ه هاروارد برای شادی" انجام داد به این نتایج دست یافت ،دانشجویانی که در
فعالیتهای داوطلبانه مشارکت کردند هم نمرات باالتری کسب کردند و هم شادابتر بودند (جعفری و
طالب زاده .)1389،حیدرزادگان و مشهدیعباس( ،)1390در مقالهای با نام رابطه شادی و نشاط با موفقیت
تحصیلی دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان به این نتیجه دست یافتند ،که با افزایش شادی در بین
دانشجویان میتوان میزان کارآمدی و موفقیت تحصیلی آنها را بهبود بخشید.
عالوه بر موارد ذکر شده بین شادمانی و خودکارآمدی افراد نیز ،همبستگی مثبتی وجود دارد .به اعتقاد
فیسل( ،1995به نقل از اعرابیان ،خداپناهی ،حیدری ،صالح صدق پور1383 ،و غالمی و حسین چاری)1390،
خودکارآمدی فرد یا اعتقاد فرد مبتنی بر دارا بودن توانایی الزم برای رسیدن به اهداف مهم ،پیش بینی کننده
رضایت از زندگی و عواطف مثبت است که این عواطف مثبت میتواند تضمین کننده پیشرفت افراد در
موقعیتهای مختلف زندگی از جمله تحصیل علم باشد.
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در تحقیقات بسیار معدودی رابطه بین شادکامی و پیشرفتتحصیلی مورد بررسی قرار گرفته است .تلول،
الن و واتسون )2007( 17در پژوهشی نشان دادند که حاالت خلقی مثبت ،خودکارآمدی و اهداف مرتبط با
خود20،درصد واریانس عملکرد تحصیلی را پیش بینی میکنند .شکرانه و کجباف ( )1387در پژوهشی به
دست آورند که بین شادکامی و پیشرفتتحصیلی رابطه مثبت وجود دارد (به نقل از کیامرثی و سویل.)1392،
پنتلیچوک( ،1989به نقل از خجسته مهر و همکاران )1391معتقد است نگرش دانشآموزان در مورد
مدرسه میتواند در جهت گیریهای آنها در فعالیتهای یادگیری تاثیر عمده ای داشته باشد .دانشآموزان
وقتی موضوع درس را لذت بخش و مفید بدانند ،بر یادگیری تمرکز کرده و هدف تکلیفمداری را دنبال
خواهند کرد .نگرش افراد در مورد تحصیل و مدرسه ،در انتخاب اهداف موثر است .دانشآموزان زمانی در
کالس احساس امنیت و راحتی خواهند کرد که احساس کنند میتوانند در کالس فعاالنه درگیر شده و در
تصمیمگیریهای آن شرکت کنند .وقتی دانشآموز احساس کند معلم هر لحظه قصد ارزیابی وی را دارد،
احساس ایمنی نکرده و در نتیجه َجوی تنشزا فراهم خواهد آمد(گلوی و ادواردز 1992،به نقل از حسینی
نسب و میکاییلی منبع.)1377،
با توجه به پیشینه ذکر شده و نتایجی که از آن بدست آمده است ،ضرورت توجه به شادکامی و نشاط در
دانشآموزان و توجه به احساسات دانش آموز به محیط کالس و مدرسه و نقشی که هریک از عوامل ذکر
شده میتوانند در پیشرفتتحصیلی دانش آموز داشته باشند بیش از پیش احساس میشود .لذا پژوهش
حاضر با هدف بررسی سه سوال انجام گرفت که  -1آیا بین شادکامی دانشآموزان با احساس آنها نسبت
به محیط کالس و مدرسه ارتباط معنی داری وجود دارد؟  -2آیا بین احساس دانشآموزان نسبت به محیط
کالس و مدرسه با پیشرفتتحصیلی آنها ارتباط معنی داری وجود دارد؟  -3آیا بین شادکامی دانشآموزان
با پیشرفت-تحصیلی آنها ارتباط معنیداری وجود دارد؟
روش
با توجه به هدف این پژوهش مبنی بر رابطه بین شاکامی فراگیران ،محیط کالس و مدرسه و پیشرفت-
تحصیلی دانشآموزان ،روش این پژوهش همبستگی با رویکرد توصیفی است.
جامعه ،نمونه و روش نمونه گیری
جامعه پژوهش حاضر را کلیه دانشآموزان پسر ششم دبستان شهرستان تربت حیدریه در سال تحصیلی -94
 1393تحصیلی تشکیل میدهند .براي انتخاب نمونه ،از روش نمونهگیری تصادفی خوشهای استفاده شده
است .از میان مدارس دبستان پسرانه این شهرستان ،دو مدرسه  22بهمن و ابوذر بصورت تصادفی انتخاب
گردید .تعداد  120نفر به عنوان نمونه از دانشآموزان این مدرسه در پژوهش مشارکت داشته اند.

99

بهار  1395شماره سوم

رابطه شادکامی فراگیران در محیط کالس
فصلنـامه
علــــمــی
فنـــاوری
آمـوزشی

ابزار سنجش
بمنظور جمعآوری اطالعات از ابزارهای زیر استفاده شده:
-1پرسشنامه شادی آکسفورد:
در این پژوهش برای اندازه گیری میزان شادی دانشآموزان ،از پرسشنامه شادی آکسفورد استفاده شد .این
مقیاس دارای  29سوال چهارگزینهای است که گزینههای آن به ترتیب نمره-گذاری میشوند .جمع نمرات
مورد آزمون ،نمره مقیاس را تشکیل میدهد که مشابه نمرهگذاری مقیاس افسردگی بک است .این مقیاس
در سال  1990توسط آرگایل و لو 18ساخته شده است ،آنها ضریب پایایی این مقیاس را به روش بازآزمایی
 ./78گزارش نموده اند ،همچنین روایی سازه این مقیاس به روش واگرایی(ضریب همسبتگی بین مقیاس
شادی آکسفورد و مقیاس افسردگی بک) -./52گزارش شده است(فرانایس و همکاران 1998،به نقل از
عابدی و همکاران .)1387در ایران علی پور و همکاران( )1378ضریب پایایی این مقیاس را به روش آلفای
کرونباخ  0/93گزارش نمودند ،همچنین برای بررسی روایی صوری و محتوایی این مقیاس از  10متخصص
(روانشناس و روانپزشک) نظرخواهی شد ،که همگی توانایی مقیاس را در اندازه گیری شادی آزمودنیها
تایید نمودند(عابدی و همکاران.)1387،
-2پرسشنامه محیط کالس و مدرسه:
هدف از این پرسشنامه سنجش احساسات دانشآموز نسبت به محیط و َجو مدرسه و بطور کلی میزان
پذیرفته شدن او در مدرسه و پذیرش او از محیط مدرسه است .پرسشنامه شامل  2زیر مقیاس "محیط کالس"
(شامل 10گویه) و «محیط مدرسه» (شامل  10گویه) است .هر فُرم ،شامل تعداد مساوی از عبارات در دو بُعد
اجتماعی و یادگیری است .در هر فُرم ،عبارات شماره فرد ،مربوط به بُعد اجتماعی و عبارات زوج ،مربوط
به بُعد یادگیری است.
-3پیشرفتتحصیلی:
در پیشرفتتحصیلی از میانگین نمرات دانشآموزان (معدل) استفاده شده است.
روش اجرا
جهت انجام این پژوهش بعد از اخذ مجوزهای الزم به معاونت آموزش ابتدایی آموزش و پرورش تربت
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حیدریه مراجعه و فهرست تمامی مدارس ابتدایی پسرانه در اختیار محقق قرار گرفت و از میان مدارس پسرانه
ابتدایی در مناطق شهری که تعداد آنها  42مدرسه بود به تصادف دو مدرسه انتخاب شدند و از تمامی دانش-
آموزان پایه ششم این دو مدرسه خواسته شد به پرسش های پرسشنامه شادی آکسفورد ،پرسشنامه محیط
کالس و مدرسه پاسخ دهند و معدل آنها به عنوان پیشرفتتحصیلی مورد توجه قرار گرفت .جهت تحلیل
دادهها نیز از همبستگی پیرسون استفاده شد.
یافته ها
تعداد  120دانش آموز در این پژوهش شرکت کردند که ویژگی توصیفی متغیرها به صورت میانگین،
انحراف معیار ،حداقل و حداکثر نمره در جدول ( )1ارائه شده است.
جدول ( :)1میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش
متغیر

تعداد

حداقل نمره

حداکثر
نمره

میانگین

انحراف
معیار

احساس دانش آموزان نسبت به کالس

120

12.00

60.00

32.37

10.69

بعد اجتماعی کالس

120

5.00

25.00

15.41

6.30

بعد یادگیری کالس

120

7.00

49.00

16.95

5.63

احساس دانش آموزان نسبت به مدرسه

120

12.00

49.00

33.03

10.81

بعد اجتماعی مدرسه

120

5.00

24.00

14.72

5.69

بعد یادگیری مدرسه

120

7.00

25.00

18.30

5.36

شادکامی

120

30.00

116.00

78.69

25.66

پیشرفت تحصیلی

120

6.00

19.00

13.85

4.14

با توجه به اطالعات این جدول میانگین نمره شادکامی دانشآموزان  78/69است .همچنین احساس
دانشآموزان نسبت به مدرسه دارای نمره  33/03و احساس دانشآموزان نسبت به کالس دارای نمره
32/37و میانگین نمره پیشرفتتحصیلی آنها  13/85است.
جهت بررسی سوال اول پژوهش از همبستگی پیرسون استفاده گردید که نتایج آن در جدول ( )2ارائه شده
است .جدول ( )2ارتباط بین احساس دانشآموزان نسبت به کالس و شادکامی را ارائه می دهد .با توجه
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به اطالعات این جدول بین احساس دانشآموزان نسبت به کالس و شادکامی آنها همبستگی -0/899
محاسبه شد که در سطح  p<0.05معنادار است و طبق معیار کوهن این میزان همبستگی در حد زیاد است.
همچنین بین احساس دانشآموزان نسبت به مدرسه و شادکامی آنها همبستگی  -0/952محاسبه شد که
در سطح  p<0.05معنادار است و طبق معیار کوهن این میزان همبستگی در حد زیاد است .به عبارتی شاد
بودن دانشآموزان میتواند در احساسات آنها نسبت به محیط کالس و مدرسه نتیجه معناداری ایجاد کند.
همچنین بین اَبعاد یادگیری و اجتماعی با شادکامی نیز رابطه معنادار و معکوسی مشاهده شد (کوهن جهت
تفسیر مقادیر همبستگی معیاری ارائه داده است که طبق آن مقادیر همبستگی اصدم تا  0/3در حد کم0/3 ،
تا  0/5در حد متوسط و  0/5به باال در حد زیاد ارزیابی میشود).
جدول  :2همبستگی بین احساس دانشآموزان نسبت به کالس و مدرسه با شادکامی آنها
متغیر

میزان همبستگی

سطح معناداری

احساس دانش آموزان نسبت به کالس با شادکامی

-0/899

0/000

بعد اجتماعی کالس با شادکامی

-0/982

0/000

بعد یادگیری کالس با شادکامی

-0/608

0/000

احساس دانش آموزان نسبت به مدرسه با شادکامی

-0/952

0/000

بعد اجتماعی مدرسه با شادکامی

-0/973

0/000

بعد یادگیری مدرسه با شادکامی

-0/888

0/000

جهت بررسی سوال دوم پژوهش از همبستگی پیرسون استفاده گردید که نتایج آن در جدول ( )3ارائه شده
است.
جدول ( )3ارتباط بین احساس دانشآموزان نسبت به کالس و مدرسه با پیشرفتتحصیلی آنهارا ارائه می-
دهد .با توجه به اطالعات این جدول بین احساس دانشآموزان نسبت به کالس و پیشرفتتحصیلی آنها
همبستگی  0/330محاسبه شد که در سطح  p<0.05معنادار است و طبق معیار کوهن این میزان همبستگی
در حد متوسط است .همچنین بین احساس دانشآموزان نسبت به مدرسه و پیشرفتتحصیلی آنها همبستگی
 0/337محاسبه شد که در سطح  p<0.05معنادار است و طبق معیار کوهن این میزان همبستگی در حد
متوسط است .به عبارت دیگر هر چه احساس دانشآموزان نسبت به مدرسه و کالس مثبتتر باشد،
پیشرفتتحصیلی آنها بهتر خواهد بود .همچنین بین اَبعاد یادگیری و اجتماعی با پیشرفتتحصیلی نیز رابطه
معنادار و مستقیمی مشاهده شد.
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جهت بررسی سوال سوم پژوهش از همبستگی پیرسون استفاده گردید که نتایج آن در جدول ( )4ارائه شده
است.
جدول  :3همبستگی بین احساس دانشآموزان نسبت به کالس و مدرسه با پیشرفتتحصیلی آنها
متغیر

میزان همبستگی

سطح معناداری

احساس دانش آموزان نسبت به کالس با پیشرفت تحصیلی

0/330

0/000

بعد اجتماعی کالس با پیشرفت تحصیلی

0/293

0/001

بعد یادگیری کالس با پیشرفت تحصیلی

0/297

0/001

احساس دانش آموزان نسبت به مدرسه با پیشرفت تحصیلی

0/337

0/000

بعد اجتماعی مدرسه با پیشرفت تحصیلی

0/355

0/000

بعد یادگیری مدرسه با پیشرفت تحصیلی

0/302

0/001

جدول ( )4ارتباط بین شادکامی دانشآموزان با پیشرفتتحصیلی آنهارا ارائه میدهد .با توجه به اطالعات
این جدول بین شادکامی دانشآموزان و پیشرفتتحصیلی آنها همبستگی  -0/283محاسبه شد که در سطح
 p<0.05معنادار است و طبق معیار کوهن این میزان همبستگی در حد کم است .به عبارت دیگر شادکامی
دانشآموزان در مدرسه رابطه معناداری با پیشرفتتحصیلی آنها دارد و شادکامی میتواند موجبات پیشرفت-
تحصیلی را در دانشآموزان فراهم کند.
جدول  :4همبستگی بین شادکامی دانشآموزان با پیشرفتتحصیلی آنها
متغیر

میزان همبستگی

سطح معناداری

همبستگی بین شادکامی دانش آموزان باپیشرفت تحصیلی آنها

-0/283

0/002
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بحث و نتیجه گیری
شادمانی به عنوان یکی از مهمترین نیازهای روانی بشر ،به دلیل تاثیرات عمده ای که بر مجموعه زندگی
انسان دارد ،همواره ذهن انسان را به خود مشغول کرده است .مدرسه یکی از مهمترین نهادهای سازمان یافته
اجتماعی رسمی است که با فراهم نمودن محیطی سالم میتواند باعث شکوفایی جسم و روان کودکان جامعه
شده و آنان را در مسیر سعادت یاری سازد .توجه به سالمت روانی دانشآموزان و ایجاد نشاط در مدارس
باعث میشود که دانشآموزان با رغبت بیشتری در مدرسه حضور یابند ،و این امر نه تنها موفقیت بیشتر در
امور تحصیلی را به همراه دارد ،بلکه ارزشهای مورد توجه مدرسه نیز پاس داشته میشوند و روابط صمیمانه
توام با احترام در مدرسه و جامعه تقویت میشود (نصوحی .)1382 ،پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه
بین شادکامی دانشآموزان با احساس آنها نسبت به محیط کالس و مدرسه ،احساس دانشآموزان نسبت
به محیط کالس و مدرسه با پیشرفتتحصیلی آنها و شادکامی دانشآموزان با پیشرفتتحصیلی میباشد.
نتایج آزمون نشان میدهد بین شادکامی و احساس محیط کالس و مدرسه رابطه معناداری وجود دارد ،این
پژوهش با نتایج تالبوت ( ،)2003کاسالسکی ( )2002همسو است .شاد بودن میتواند احساس افراد را تحت
تاثیر قرار دهد ،افراد در حالت شادکامی احساسات مثبت و بهتری نسبت به محیط اطراف خود دارند .بنابراین
جای تعجب نیست که بسیاری از دانشآموزان که از شادکامی بیشتری برخوردار دارند ،احساس مساعدتری
نسبت به محیطی که در آن هستند (مدرسه و کالس درس) داشته باشند.
در سوال دوم پژوهش که رابطه بین احساس محیط و مدرسه و پیشرفتتحصیلی مورد آزمون قرار گرفت،
رابطه معناداری وجود دارد به عبارتی هر چه احساس فرد از محیط مدرسه و کالس مثبت تر باشد ،پیشرفت-
تحصیلی آن نیز بیشتر خواهد بود که نتایج این پژوهش با پژوهشهای کاپرمینک و همکاران(،)2001
ایمز()1992؛دیویس()2003؛ پینتریچ( ،)2000هی جینگ چوی و سان جون بیک ( ،)2002همسو است.
اگر دانشآموزان نسبت به محیط کالس و مدرسه احساس مثبت و مساعدی داشته باشند خواهند توانست
تکالیف خواسته شده و قوانین موجود آن را به خوبی بپذیرند و انجام دهند و خود پذیرش قوانین و تکالیف
مدرسه و کالس ،زمینه و بستر پیشرفت را برای دانشآموزان فراهم خواهد کرد.
و اما در سوال سوم پژوهش بین شادکامی و پیشرفتتحصیلی رابطه معناداری وجود دارد که با نتایج
پژوهشهای آلیاسین)138(0به نقل از جعفری و طالب زاده()1389؛ جوزقی ( )1381به نقل از جعفری
و طالب زاده ( ،)1389نیازآذری(( ،)1391حیدرزادگان ،مشهدیعباس( )1390همسو است .شادکامی و
احساس شاد بودن تمام شئون زندگی انسان را از جمله آموزش و یادگیری وی را تحت تاثیر قرار میدهد.
افرادی که شاد هستند بهتر میتوانند تصمیم بگیرند ،فکر کنند ،بنابراین در انجام تکالیف در عرصههای
مختلف زندگی موفقتر خواهند بود.
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1616کلینی ،محمد بن یعقوب (بی تا) .اصول کافی ،تهران :اهل البیت(ع).
1717کیامرثی ،آذر؛ مومنی،سویل .)1392(.بررسی ارتباط سرمایه اجتماعی و شادکامی با پیشرفت تحصیلی
در دانش آموزان دختر دبیرستانی ،فصلنامه روانشناسی مدرسه.119-130:)5(2،
1818مردای ،مریم ،جعفری ،سید ابراهیم و عابدی ،محمدرضا( .)1384شادمانی و شخصیت :بررسی
موردی ،تازه های علوم شناختی.60-71.)2(7،
1919مظفری ،شهباز( .)1382همبسته های شخصیتی شادمانی ذهنی براساس الگوی پنج عاملی در میان
دانشجویان شیراز،پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز.
2020میرکمالی،سیدمحمد.)1377(.بهداشتروانیدرآموزشگاه،فصلنامهمدیریتآموزشوپرورش.)5(،
2121نصوحی دهنوی ،محمود؛ احمدی ،سید احمد و عابدی ،محمدرضا .)1383(.رابطه بین میزان شادمانی
و عوامل آموزشگاهی دانش آموزان دبیرستانی ،دانش و پژوهش در روانشناسی.33-50:)20-19(6،
2222نیاز آذری ،کیومرث .)1391(.بررسی تأثیر شادابی و نشاط در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان متوسطه
شهرستان ساري .فصلنامه مطالعات برنامه ریزی آموزشی.57-35 : )3(2 ،
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چکیده
در جهان امروز استفاده از تکنولوژی اطالعات و ارتباطات و نفوذ آن در زوایای مختلف زندگی بشری
موجب شده است که تحوالت بزرگی در مناسبات حاکم بر جامعه انسانی ایجاد شود که بدون شک
نظامهای آموزشی از این تحوالت مستثنی نیستند .توسعه روزافزون فناوری اطالعات و ارتباطات موجب
گشته است عصر جدیدی در زندگی جوامع بشری و نظامهای آموزشی آغاز گردد .ورود به این عصر جدید
نیازمند تمهیدات و امکانات الزم است که مهمترین آنها بسترسازی مناسب فرهنگی است .در این راستا
لحاظ نمودن موضوع چگونگی استفاده بهینه از نرم افزارهای فناوری اطالعات و ارتباطات در بهبود فرایند
آموزش و یادگیری در اولویت قرار میگیرد .به همین جهت در این مقاله سعی شدهاست نقش فناوری
اطالعات و ارتباطات در بهبود فرایند آموزش و یادگیری مورد بررسی قرار گیرد و با ذکر مزیتها ،موانع
و مشکالت استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات و همچنین ارائه توصیهها و راهکارها ،گامی اساسی در
راستای استفاده بهینه از این فناوری در بهبود فرایند آموزش و یادگیری برداشته شود.
واژگان کلیدی:
فناوری اطالعات و ارتباطات ،آموزش ،یادگیری.
مقدمه
در دهههای اخیر ،رویکردهای سنتی یادگیری و تدریس با ظهور فناوری های نوین مانند چندرسانهایها،
فرارسانهایها و ارتباط از راه دور دچار تغییر و تحول اساسی شده -است .با ورود فناوریهای کمکی به
ویژه فناوری اطالعات و ارتباطات 1در نظام آموزشی در کلیه دورهها و سطوح تحصیلی ،شاهد تحوالت
چشمگیری در کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه بودهایم .این تحوالت با ورود اینترنت به عنوان شبکه
بینالمللی اطالعات و ارتباطات مضاعف شده -است و فرایند تدریس و یادگیری را عمیقا تحت تأثیر خود
قرار داد ه است(زارعی زوارکی ،قاسم تبار و مومنی راد .) 1392 ،فناوری اطالعات و ارتباطات و محیط
یادگیری مجازی ، 2به گونهای رایج در نظامهای آموزشی به ویژه آموزش عالی مورد استفاده قرار میگیرد.
امروزه تکنولوژی ،به گونهای است که به طور مُداوم ،تدریس و یادگیری را دچار تغییر و تحول نموده و
رایانه و امکانات شبکهای به عنوان یک ابزار آموزشی و نیز به عنوان یکی از امکانات مهم در نظامهای
آموزشی پذیرفته شده است (گریسون و آندرسون ،ترجمه زارعی زوارکی و صفایی موحد.)1384 ،
مفهوم فناوری اطالعات وارتباطات ،آموزش و یادگیری
فناوری اطالعات و ارتباطات ،همچنان که به وسیله «انجمن فناوری اطالعات آمریکا» تعریف شده است،
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به مطالعه ،طراحی ،توسعه ،پیادهسازی ،پشتیبانی یا مدیریت سیستمهای اطالعاتی مبتنی بر رایانه خصوصا
برنامههای نرمافزاری و سختافزار رایانه میپردازد .به طور کوتاه ،فناوری اطالعات با مسائلی مانند استفاده
از رایانههای الکترونیکی و نرم افزار سروکار دارد تا تبدیل ،ذخیرهسازی ،حفاظت ،پردازش ،انتقال و بازیابی
اطالعات به شکلی مطمئن و امن انجام پذیرد (قاسمی.)1388 ،
آموزش 3به عنوان ایجاد محیطهای یادگیری که در آن اطالعات مورد نیاز یادگیرندگان برای خلق دانش و
کسب توانایی تفکر به حداکثر می رسد تعریف می شود (سیف .)1389،آنچه در اینجا مهم به نظر میرسد
طراحی محیطی است که به یادگیری بهتر دانش آموزان کمک نماید .یادگیری 4فرایند ایجاد تغییر نسبتا
پایدار در رفتار یا توان رفتاری است که حاصل تجربه است و نمی توان آن را به حالتهای موقتی بدن مانند
آنچه بر اثر بیماری ،خستگی ،یا مصرف داروها پدید میآید ،نسبت داد(سیف.)1389،
نقش و تأثیر فناوری اطالعات و ارتباطات در بهبود فرایند آموزش و یادگیری
رایانه به عنوان پدیدهای که خود مُبین سواد و تفکر ذهن بشر است ،با ویژگیهای منحصر به فرد خود ،نه
تنها به عنوان یک رسانه آموزشی ،بلکه به عنوان یک محیط آموزشی انعطافپذیر و سازگار با تفاوتهای
فردی ،افق جدیدی در مسیر آموزش و پرورش گشودهاست .آموزش از طریق رایانه 5یک مفهوم کلی
است و شامل هر نوع استفاده از رایانه در محیطهای آموزشی مانند :قابلیتهای تمرین (تکرار ) ،خود
آموزها ،شبیه ساز های رایانهای ،مدیریت آموزشی ،تمرینات تکمیلی و جبرانی و دیگر کاربردهای آن در
تعلیم و تربیت میشود .انجمن تکنولوژی آموزشی و ارتباطات ،آموزش به کمک رایانه را اینگونه تعریف
کردهاست :یک روش آموزشی که در آن برای تدریس به دانش آموزان از رایانه استفاده میگردد تا دانش
آموزان به سطح مهارت مطلوب برسند(فتحی واجارگاه.)1388،
یکی از مهمترین ویژگی محیطهای مبتنی بر رایانه ،تعامل باالی دانشآموزان با مواد آموزشی و با محیط
یادگیری است .در نظامهای یادگیری تعاملی ،ارتباط به گونهای است که یادگیرنده را در انتخاب ،پاسخ
گویی به سؤاالت و حل مسائل درگیر میکند .بدین طریق یادگیرنده در جریان یادگیری فعال ،یادگیری
عمیق و مؤثر همراه با تفکر را تجربه کرده ،ویژگیهای شخصیتی خود را رشد داده و دارای اعتماد به نفس
میگردد  .همچنین هماهنگی محیطهای مبتنی بر رایانه با تفاوتهای فردی دانشآموزان که این امکان را
فراهم میآورد تا آنها مطالب درسی را متناسب با سرعت یادگیری خود پیش ببرند ،موجب ایجاد انگیزه در
آنان شده که اساس و بنیاد یادگیری اثربخش است (خادم مسجدی.)1389،
از دیگر ویژگیهای محیطهای مبتنی بر رایانه ،ویژگی فرامتنی است که به دانشآموز اجازه میدهد تا از
یک موضوع به موضوع دیگر جهش کند ،اطالعات نوشتاری یا ترسیمی موجود در محیط آموزشی را
بدون محدودیت و آغاز و پایان از پیش تعیین شده در اختیار گیرد ،نوع و سطح اطالعات مورد نظر موجود
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در این محیط را به طور غیرخطی و به دلخواه برگزیند و مسیر مورد نظر خود را دنبال کند .همچنین قابلیت
چند رسانهای رایانه که همزمان کلیه حواس دانش آموز را در گیر میکند ،موجب دقت و توجه یادگیرنده
به روابط موجود بین مفاهیم و موضوعات یادگیری شده ،اشتیاق یادگیری در دانش آموز را افزایش داده،
محیط آموزشی غنی با تجارب آموزشی گوناگونی را برای دانش آموز فراهم مینماید .با توجه به موارد ذکر
شده میتوان نتیجه گرفت که استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در فرایند آموزش و یادگیری میتواند
منجر به بهبود کیفیت این فرایند مهم و حیاتی گردد(گنجی.)1389،
مزیتهای بهرهگیری از فناوری اطالعات و ارتباطات در فرایند آموزش و یادگیری
عوامل مطرح شده در زیر ،از مزیتهای بهرهگیری از فناوری اطالعات و ارتباطات در فرایند آموزش و
یادگیریهستند(بهنام:)1390،
• کاهش محدودیتهای یادگیری و تسهیل دستیابی همگان به فرصتهای یادگیری مؤثر
• ازمیان برداشتن محدودیتهای ناشی از زمان یادگیری ،طول یادگیری ،مکان یادگیری ،فاصله میان فراگیر
و منابع یادگیری از جمله معلم
• از میان برداشتن محدودیتهای ناشی از جنس ،نژاد ،قومیت و موفقیت اقتصادی -اجتماعی فراگیر
• از میان برداشته شدن قسمتی از محدودیتهای ناشی از معلولیتهای جسمی و ذهنی در فرآیند یادگیری
• امکان ارائه آموزش فراگیر -محور در طول حیات فرد با هزینه کمتر ،سرعت بیشتر و کیفیت مطلوبتر
متناسب با نیازها و تواناییهای فرد
• تربیت نیروی انسانی متناسب با عصر دانش و اطالعات
• باال بردن کارایی و بهرهوری و خودکاری در فرایند آموزش و یادگیری
• تقویت تمرکز زدایی و اعتالی مشارکت مردم ،اولیا ،دانشآموزان ،معلمان و کارفرمایان در سیاست
گذاری ،اجرا ،نظارت و ارزشیابی از فعالیتهای آموزشی
• ایجاد مدارس و سایر نهادهای آموزشی و فرهنگی مجازی
مؤسسه فناوری و ارتباطات آموزشی بریتانیا دالیلی را برای پاسخ به اینکه چرا فناوری اطالعات و ارتباطات
ابزاری شگرف برای فراگیران و معلمان است ،ذکر مینماید(بابائی:)1389،
• فراگیران را قادر میسازد که شرکت کنندهای فعال در کالس درس باشند نه فقط یک مشاهدهگر منفعل.
• فرصتهایی را برای سبکهای یادگیری متفاوت ارائه میکند.
• فراگیران را قادر میسازد که بر فعالیت خود تمرکز نموده و بر فشارهای فیزیکی فائق آیند.
• استقالل فراگیران را افزایش میدهد.
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• وسیلهای را جهت بهبود سرعت پیشرفت فراگیر فراهم مینماید.
• میتواند روابط و تعامالت اجتماعی را تسهیل نموده ،فراگیران را در جامعهای وسیعتر قرار دهد.
• ابزاری برای تشخیص و تمایز توانایی و مهارتهای فراگیر برای معلم فراهم میکند.
• پیوستگی و پیشرفت را تسهیل مینماید.
• در معلمان ایجاد انعطاف کرده ،همچنین مطالب مورد نیاز را به طور آزاد در شکل الکترونیکی از منابع
متنوع وسیعی در اختیار آنها قرار میدهد.
• روش کار مشارکتی را تسهیل نموده ،به طوری که معلمان میتوانند با منابع و مطالب شبکه جهانی وب و
 e-mailمشارکت نمایند.
موانع و مشکالت استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات
در مورد مزایای استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات ،مطالب زیادی مطرح است ،اما نباید این موضوع
ی با مشکالت و محدودیتهایی روبرو است و آثار نامطلوب
را از نظر دور داشت که استفاده از این فناور 
و معایبی را به همراه دارد .کاربرد فناوری در آموزش مستلزم وجود امکانات سخت-افزاری و نرمافزاری
است که در هر دو مورد نظام آموزشی ما با شرایط مطلوب فاصله زیادی دارد(گنجی .)1389،از دیگر
معایب فناوری می تواند سطحی بار آوردن دانشآموزان و عادت به کپی برداری از کار دیگران باشد .امکان
جستجوی مطلب مورد نظر برای دانشآموز نیز ،او را از مطالعه یک کتاب یا مقاله بی نیاز مینماید .همچنین
وجود مطالب متنوع و قابل دسترسی ،این امکان را به افراد میدهد که به راحتی حاصل زحمات دیگران
را کپیبرداری کرده و با نام خود تحویل دهند(قاسمی .)1388،از دیگر معایب این فناوری ،محدود شدن
حریمهای خصوصی افراد است ،چراکه با ابزارهای جدید امکان رخنه و نفوذ در این حریمها وجود دارد.
همچنین امروزه قدرتمندان با در اختیار گرفتن ابزاهای ارتباطی نوین ،افکار و عقاید مورد نظر خود را در
سطح جهان تبلیغ کرده و افکار عمومی را به هر سمتی که بخواهند سوق میدهند .این موضوع و سایر سوء
استفاده ها از اینترنت از مواردی است که به عنوان معایب این فناوری آموزشی مطرح میشود .اما علیرغم این
معایب و کاستیها شکی نیست که الزمه زندگی در جهان امروزی مجهز شدن به فناوریهای نو و استفاده
از آن در زندگی روزمره و از جمله در نظام آموزشی است (خادم مسجدی.)1389،
محدودیتهای ناشی از توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات
• افزایش شکاف طبقاتی
• افزایش هزینههای آموزشی و عدم امکان استفاده از امکانات و منابع
• فقدان برنامههای راهبردی و اعمال سلیقههای فردی در محیط آموزش و پـرورش
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• عدم همراهی معلم چراکه اغلب معلمان آمادگی کافی برای بهرهمندی از فناوری را ندارند و پیش بینی
میشود که این عدم آمادگی به نوعی مقاومت در برابر تغییر و نوآوری تبدیل شود.
• دسترسی آسان به منابع ممنوعه
• متمرکز بودن برنامه درسی:
این تمرکز ،برنامه درسی یکسان و بدون انعطاف را از لحاظ محتوای شیوههای آموزش ،تدریس و نوع
ارزشیابی برای هر موضوع درسی ،برای کلیه دانشآموزان اعم از شهری و روستایی و با هر نوع استعداد،
عالقه و خاستگاه اقتصادی و اجتماعی ،از هر جنس ،نژاد ،زبان ،فرهنگ و غیره تجویز مینماید .در چنین
نظامی هیچگونه نوآوری و ابتکار چشمگیر و مؤثری امکان نهادینه شدن نمی-یابد ،زیرا هر اقدامی باید از
باال تصمیمگیری شده و به طور سراسری به اجرا گذاشته شود.
• دولتی بودن کلیه فعالیتهای تهیه و تولید مواد و نرم افزارهای آموزشی که مانع رشد و بالندگی بخش
خصوصی در این زمینه شده در صورتی که یکی از شرایط موفقیت برنامه کاربرد فناوری اطالعات و
ارتباطات در آموزش ،مشارکت فعال بخش خصوصی است (سکر ،ترجمه مجیدی.)1390،
توصیهها و راهکارها
• پس از تهیه سختافزار باید اقدامات و پشتوانه نگهداری و مراقبت از آنها در مراکز آموزشی لحاظ شود
که در غیر این صورت مراکز آموزشی گورستان عظیم دیجیتالی خواهند شد.
• پس از تهیه سختافزار ،مدیران اجرایی مسئول تهیه نرمافزارهای مناسب ،طراحی برنامههای راهبردی و
پیگیری راهاندازی سایت مراکز آموزشی میباشند.
• آموزش و توجیه معلمان و اساتید به شیوه بنیادی و اصولی در ارتباط با بهرهگیری از فناوری در فرایند
آموزش و یادگیری
• پیگیری مستمر مسئوالن در جهت تضمین بقای طرح
• مدیران نباید به علت نگرانی در مورد خرابی و هزینههای سختافزاری ،دانشآموزان و دانشجویان را در
استفاده از رایانهها محروم کنند.
• محتوای درس و شیوههای اجرا و ارزشیابی با استفاده از رایانهها همخوان باشند و یادگیری مهارتها در
ارزشیابی و زندگی فراگیر ،محسوس باشند.
• در مراکز آموزشی باید آموزش استفاده از رایانه زیرنظر افراد مجرب و متخصص در اولویتهای اولیه
قرار گیرد.
• تشویق دبیران ،معلمان ،اساتید ،دانشجویان و دانشآموزان به تولید علم و محتوای الکترونیکی.
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نتیجهگیری
انقالب اطالعات و فناوری به عنوان انقالب صنعتی ،موجب پدید آمدن دوران جدید عصر اطالعات و
ارتباطات و به تبع آن جامعه اطالعاتی شده است که فناوری اطالعاتی و ارتباطات ،مهمترین ُرکن بقا و
دوام آن است .از اینرو آموزش مها رتها و فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی و چگونگی استفاده از آنها ،از
ضرورتهای اساسی حضور در این عصر است .در عصر حاضر که دوران رشد و توسعه علم و دانش است،
معلمان و اساتید جهت همگام شدن با فرایند رشد و توسعه ،نیازمند گذراندن دورههای فناوری اطالعات و
ارتباطات می باشند .در این راستا نظامهای آموزشی وظیفه دارند دورههای مرتبط را برگزار کرده و دانش
الزم را به معلمان و اساتید انتقال دهند تا آنها بتوانند با آگاهی کامل ،از این فناوری در فرایند آموزش و
یادگیری بهطور اثربخشی استفاده نمایند و بدین طریق به افزایش کیفیت فرایند آموزش و یادگیری کمک
نمایند.

پی نوشتها:

Information & Communication Technology
Learning Environment Virtual
Instruction
Learning
Computer-based learning
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منابع فارسی:
1 .1بابائی ،محمود .)۱۳۸۹(.مقدمه ای بر یادگیری الکترونیکی .تهران :پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات
ایران.
 2 .2بهنام ،ایوب .)۱۳۹۰(.نخستینها در علوم کتابداری و اطالع رسانی :نگاهی به اولین تحوالت کتاب.
تهران :نشر چاپار.
ت ( )ICTدر بهبودفرآین د یاددهی
ت و ارتباطا 
ی اطالعا 
ش فناور 
3 .3خاد م م سجدی ،حمید .)۱۳۸۹(.نق 
ی آموزشی.
ی ارشد تکنولوژ 
ی شهرستا ن کرج .پایان نام هکارشناس 
ش آموزا ن دبیرستا ن ها 
ی دان 
یادگیر 
ی و علو م تربیتی.
دانشگا هتربیت معلم ،دانشکد ه روانشناس 
4 .4زارعی زوارکی ،اسماعیل؛ قاسم تبار ،عبداهلل و مومنی راد ،اکبر .) 1392 (.مبانی نظری و عملی کاربرد
اینترنت در فرایند تدریس و یادگیری .تهران :نشر آوای نور.
5 .5سکر،جین.)۱۳۹۰(.یادگیریالکترونیکیوکتابخانهدیجیتال.ترجمهاکبرمجیدی.تهران:نشرکتابدار.
6 .6سیف ،علی اکبر .)۱۳۸۹(.روش های یادگیری و مطالعه.تهران :نشر دوران.
7 .7سیف ،علی اکبر .)۱۳۸۹(.سنجش فرآیند و فرآورده های یادگیری.روش های قدیم و جدید.تهران:
نشر دوران.
8 .8فتحی واجارگاه،کورش و نصیری ،فهیمه .)۱۳۸۸(.بررسی شرایط و امکانات مورد نیاز استقرار نظام
آموزش الکترونیکی(مورد وزارت آموزش و پرورش).ارائه شده در چهارمین کنفرانس ملی و اولین
کنفرانس بین المللی آموزش الکترونیکی.
ت ()ICTبر میزا نیادگیری و سواد
ت و ارتباطا 
ی اطالعا 
 9 .9قاسمی ،مریم .)۱۳۸۸(.تاثیر استفاد ه از فناور 
ی ارشد
سعلو م تجربی .پایان نامه کارشناس 
ی در در 
ش آموزا ن دختر پای ه سو م راهنمای 
ی دان 
اطالعات 
ی و علو م تربیتی.
ت معلم ،دانشکد ه روانشناس 
ی آموزشی .دانشگا ه تربی 
تکنولوژ 
 1010گریسون ،رندی و آندرسون  ،تری . )1384 (.یادگیری الکترونیکی در قرن  ( 21ترجمه اسماعیل
زارعی زوارکی و سعید صفایی موحد ) .تهران  :نشر ساواالن.
ی توس عه
تها 
ش الکترونیکی و زیرساخ 
1111گنجی ،مسلم .)۱۳۸۹(.ا مکا ن سنجی ا ستقرار سیست م آموز 
ت معلم،
ت آموزشی.دانشگا هتربی 
ی ارشد مدیری 
آ ن در مراکز تربیت معل م شهر تهران .پایانامه کارشناس 
ی و علو م تربیتی.
دانشکد ه روانشناس 
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جایزه یونسکو گینه استوایی
جایزه بین المللی یونسکو -گینه استوایی از طرف یونسکو
برای سال 2016اعالم شد .این جایزه به افراد ،موسسات و
سازمان های مردم نهادی تعلق می گیرد که پژوهش هایی در
حوزه علوم زیستی انجام داده باشند و منجر به بهبود کیفیت
زندگی انسان ها شود .جایزه مذکور شامل مدال،لوح تقدیر
و مبلغ 300000دالر است.معرفی واجدین شرایط باید از
طریق کمیسیون های ملی کشورها انجام شود.
عالقمندان می توانند برای دریافت اطالعات بیشتر به نشانی
 http://www.unesco.orgمراجعه نمایند.

مجموعهرویدادهایهمآفرینی
نخستین رویداد از مجموعه رویدادهای همآفرینی با
مشارکت شرکت همراه اول و دانشگاه شهید بهشتی در
شهریور ماه امسال برگزار میشود.
موضوعات این رویداد در حوزه  ICTو شامل سالمت
همراه ،آموزش همراه ،انرژی و محیط زیست ،بازیهای
رایانهای و تجارت الکترونیک است.جوایز  3تیم برتر به این
صورت است که تیم اول  10میلیون تومان ،تیم دوم  5میلیون
تومان و تیم سوم  3میلیون تومان دریافت میکند .این رویداد با رویکرد انتخاب طرحهای نوپا
و نوآور برگزار خواهد شد و با توجه به ماهیت هر یک از طرحهای برتر ،فرصت جذب در
مرکز رشد دانشگاه شهید بهشتی و یا سرمایهگذاری توسط شرکت همراه اول فراهم میشود.
عالقهمندان میتوانند جهت کسب اطالعت بیشتر و ثبت نام به سایت همراه اول به نشانی
اینترنتی www.mci.ir/hamafariniمراجعه کنند.
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فراخوان بنیاد کودک ایران
پایگاه اینترنتی بنیاد کودک ایران قصد دارد تا مقاله ها،
گزارش ها ،مصاحبه ها و مطالب مرتبط با حوزه های
تحصیل کودکان و مشارکت های اجتماعی برای تحصیل
کودکان در ایران را پوشش دهد.
بدین سبب از تمامی اساتید،کارشناسان ،پژوهشگران،
دانشجویان ،صاحبنظران ،اهالی مطبوعات و عالقمندان
دعوت می کنیم تا مطالب خود را با مشخصات تماس به
آدرس pr@childf.comارسال کنند و یا با شماره تلفن
 02142510داخلی  112واحد روابط عمومی تماس بگیرند .مطالب برگزیده عالوه بر
پایگاه اینترنتی بنیاد کودک در سالنامه همیاران نیز به چاپ خواهد رسید.

دوساالنه خوشنویسی ایران
در گرایش های نستعلیق ،شکسته نستعلیق ،ثلث و نسخ و در
بخشهایمسابقه،نمایشگاهآثاراستادانوشرکتکنندگان
و پژوهش از سوی دفتر هنرهای تجسمی ،موسسه توسعه
هنرهای تجسمی معاصر و با همکاری اداره کل فرهنگ و
ارشاد اسالمی استان قزوین برگزار خواهد شد .غالمحسین
امیرخانی ،عباس اخوین ،یداهلل کابلی خوانساری ،محمد
سلحشور ،محمد حسین عطارچیان ،مجتبی ملک زاده،
علی اشرف صندوق آبادی ،علی شیرازی ،احمد عبدالرضایی ،ایرج نعیمایی ،صداقت جباری،
احمد پیله چی ،مجید مالنوروزی (مدیرکل هنرهای تجسمی) ،اکبر اسکندری نژاد (مدیرکل
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قزوین) و عبدالرحیم سیاهکار زاده (رییس موسسه توسعه
هنرهای تجسمی معاصر) اعضای شورای سیاستگزاری این دوره دوساالنه خوشنویسی هستند و
اکبر اسکندری نژاد دبیری دوساالنه را برعهده دارد .چهارمین دوساالنه بین المللی خوشنویسی
ایران همانند سه دوره گذشته شهریورماه در قزوین برگزار خواهد شد.
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برنامهدرسیپیشدبستانودبستان
انجمن مطالعات برنامه درسی ایران ،در آخرین جلسه
هیات رئیسه خود ،تاسیس گروه ویژه پژوهشی را که بر
برنامه درسی دوره پیش دبستان و دبستان متمرکز است،
مصوب کرد .ان شاء اهلل از مهر ماه پیش رو ،برنامه های
این گروپ آغاز خواهد شد .دوستانی که مایل به عضویت
در گروپ هستند الزم است مشخصات خود را به آدرس
ایمیل ( )iranianece@gmail.comارسال نمایند تا از
برنامه های سال جدید تحصیلی مطلع گردند .شایان ذکر
است دوستان عالقه مند در مرحله بعد (یعنی پس از ارسال ایمیل مشخصات) الزم است به
عضویت انجمن مطالعات برنامه درسی ایران درآیند.

کارت دانشجویی بین المللی
جهت دریافت آدرس مراکز صدور کارت انشجویی بین
المللی و کارت های هیات علمی بین المللی در نزدیک
ترین محل اقامت خود بر روی لینک زیر کلیک نمائید.
/https://www.isic.org/get-your-card
در قسمت:
get your card onlin
با انتخاب کشور محل اقمت می توانید کارت دانشجویی
بین المللی و کارت هیات علمی بین المللی آنالین دریافت نمائید.
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فناوریهای نوین در علوم انسانی
اولین همایش بین المللی فناوریهای نوین در علوم انسانی
در تاریخ ۲۵آبان  ۱۳۹۵توسط موسسه هدایت فرهیختگان
جوان و تحت حمایتسیویلیکا در شهر تهران برگزار می
شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار
می گردد ،کلیه مقاالت این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا
و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می
توانید با اطمینان کامل ،مقاالت خود را در این همایش ارائه
نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت
گواهی کنفرانس استفاده نمایید.

کنفرانس ملی پژوهش های نوین
اولینکنفرانسملیپژوهشهاینویندرروانشناسی،مشاوره
و علوم تربیتی
در تاریخ ۲۶آبان  ۱۳۹۵توسط دانشگاه آزاد اسالمی واحد
شادگان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر اهواز برگزار می
شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار
می گردد ،کلیه مقاالت این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا
و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می
توانید با اطمینان کامل ،مقاالت خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه
مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.
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برنامهریزیوتحولنظامآموزشی
نخستین همایش ملی برنامه ریزی و تحول نظام آموزشی
در تاریخ ۲آذر  ۱۳۹۵تا  ۳آذر  ۱۳۹۵توسط دانشگاه پیام نور
استان قم و تحت حمایت سیویلیکا در شهر قم برگزار می
شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار
می گردد ،کلیه مقاالت این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا
و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می
توانید با اطمینان کامل ،مقاالت خود را در این همایش ارائه
نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت
گواهی کنفرانس استفاده نمایید.

روانشناسی و علوم تربیتی
سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی
در تاریخ ۱۴بهمن  ۱۳۹۵تا  ۱۵بهمن  ۱۳۹۵توسط دانشگاه
آزاد اسالمی واحد شادگان و تحت حمایت سیویلیکا در
شهر شادگان برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش
به صورت رسمی برگزار می گردد ،کلیه مقاالت این
کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی
نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل ،مقاالت
خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی
کنفرانساستفادهنمایید.
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توسعه و ترویج آموزش در ایران
سومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم
تربیتی ،روانشناسی  ،مشاوره و آموزش در ایران
در تاریخ ۲۵آذر  ۱۳۹۵توسط انجمن توسعه و ترویج علوم
و فنون بنیادین و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران
برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت
رسمی برگزار می گردد ،کلیه مقاالت این کنفرانس در
پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد
شد و شما می توانید با اطمینان کامل ،مقاالت خود را
در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی
کنفرانس استفاده نمایید.

بررسی آموزش و یادگیری زبان ها
کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری ادبیات ،ترجمه و
آموزش و یادگیری زبان ها
تاریخ های مهم:
 14-15بهمن  :1395تاریخ برگزاری کنفرانس
 10آذر  :1395آخرین تاریخ فراخوان مقاله(تاریخ ارسال
چکیده)
تاریخ اعالم پذیرش مقاله  :حداکثر دو هفته بعد از ارسال چکیده اعالم می شود( .از طریق
ایمیل به نویسنده مقاله اطالع داده می شود)
آخرین تاریخ پرداخت هزینه ثبت نام 28 :آذر 1395

124

بهار  1395شماره سوم

اخبار رویدادهای علمی
فصلنـامه
علــــمــی
فنـــاوری
آمـوزشی

همایش ملی روایت پژوهی
نخستین همایش ملی دانشجویی روایت پژوهی
در تاریخ ۲۸مهر  ۱۳۹۵تا  ۲۹مهر  ۱۳۹۵توسط انجمن
علمی نقد ادبی ایران  .مرکز تحقیقات زبان و ادبیات
فارسی دانشگاه تربیت مدرس  .دانشگاه فرهنگیان،پردیس
شهید هاشمی نژاد مشهد و تحت حمایت سیویلیکا در شهر
مشهد -دانشگاه فرهنگیان برگزار می شود.با توجه به اینکه
این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد ،کلیه
مقاالت این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم
محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل ،مقاالت خود را در این
همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس
استفاده نمایید.

چالش های الکترونیکی 2016
نخستین کنفرانس بین المللی چالش های الکترونیکی2016
در تاریخ  ۲۶مهر  ۱۳۹۵تا  ۲۷مهر  ۱۳۹۵توسط مرکز توسعه
اطالعات کاربردی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران
برگزار می شود.
با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می
گردد ،کلیه مقاالت این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز
کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید
با اطمینان کامل ،مقاالت خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله
کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.
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آیندهپژوهی،علومانسانیوتوسعه
کنفرانس بین المللی آینده پژوهی،علوم انسانی و توسعه
در تاریخ ۳۰مهر  ۱۳۹۵توسط مرکز توسعه آموزشهای
نوین ایران (متانا) و تحت حمایتسیویلیکا در شهر مالزی
برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت
رسمی برگزار می گردد ،کلیه مقاالت این کنفرانس در
پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد
شد و شما می توانید با اطمینان کامل ،مقاالت خود را در
این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله
کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.

رفتار در علوم تربیتی و روانشناسی
رفتار در علوم تربیتی و روانشناسی
الگوسازی رفتاری -هوش هیجانی  -EQنارسایی های
ذهنی -اختالالت یادگیری -کودکان استثنایی -اضطراب-
احساس و ادراک -بارش مغزی و تفکر خالق -تاثیر تعلیم و
تربیت بر رفتار -تفکر منطقی -تاثیر رسانه های غربی بر رفتار
و سایر موضوعات مطروحه در علوم تربیتی و روانشناسی در
حوزه رفتار
تاریخ برگزاری کنفرانس 10 :شهریور 1395
مهلت ارسال مقاالت 4 :شهریور 1395
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علوم و فناوری های نوین
دومین همایش ملی علوم و فناوری های نوین در ایران
 25آذر 95تاریخ برگزاری کنفرانس
30آبان  95مهلت ارسال چکیده+اصل مقاالت
2آذر  95مهلت واریز هزینه های همایش

روانشناسی،علومتربیتیوسبکزندگی
سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی ،علوم تربیتی و
سبک زندگی
در تاریخ ۴شهریور  ۱۳۹۵توسط دانشگاه تربت حیدریه
و تحت حمایت سیویلیکا در شهر مشهد-تربت حیدریه
برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت
رسمی برگزار می گردد ،کلیه مقاالت این کنفرانس در
پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد
شد و شما می توانید با اطمینان کامل ،مقاالت خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات
علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.
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زبان و مطالعات آموزشی
کنفرانس ملی زبان و مطالعات آموزشی
در تاریخ ۲۰آبان  ۱۳۹۵توسط دانشگاه آزاد اسالمی واحد
علی آباد کتول و تحت حمایت سیویلیکا در شهر علی
آباد کتول برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش
به صورت رسمی برگزار می گردد ،کلیه مقاالت این
کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی
نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل ،مقاالت
خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه
مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.

پژوهش های کاربردی در علوم تربیتی
دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم تربیتی
و روانشناسی و آسیب های اجتماعی ایران
در تاریخ ۱۷مهر  ۱۳۹۵توسط مرکز مطالعات و تحقیقات
اسالمی سروش حکمت مرتضوی و تحت حمایت
سیویلیکادر شهر تهران برگزار می شود.
با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می
گردد ،کلیه مقاالت این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز
کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل ،مقاالت خود را در
این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس
استفادهنمایید.
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علوم تربیتی و اقتصاد مقاومتی
اولین کنفرانس بین المللی مدیریت ،حسابداری ،علوم
تربیتی و اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل
در تاریخ ۲۹شهریور  ۱۳۹۵توسط شرکت علمی پژوهشی
باران اندیشه و تحت حمایت سیویلیکا در شهر مازندران
ساری برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایشبه صورت رسمی برگزار می گردد ،کلیه مقاالت این
کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی
نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل ،مقاالت
خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت
گواهی کنفرانس استفاده نمایید.

نماز و سالمت روان
کنگره ملی نماز و سالمت روان
در تاریخ ۱۹آبان  ۱۳۹۵تا  ۲۰آبان  ۱۳۹۵توسط مرکز
خدمات روانشناسی و مشاوره احیا و تحت حمایت سیویلیکا
در شهر تهران برگزار می شود.
با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می
گردد ،کلیه مقاالت این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز
کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید
با اطمینان کامل ،مقاالت خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله
کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.
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علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
کنگره بین المللی علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
The International Congress of the
Humanities and Cultural Studies
تاریخ شروع :جمعه  09مهر 1395
تاریخ پایان :جمعه  09مهر 1395

بررسی مسائل آموزش و یادگیری
کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری آموزش و
یادگیری ،ادبیات و مترجمی زبان عربی
در تاریخ ۱۴بهمن  ۱۳۹۵تا  ۱۵بهمن  ۱۳۹۵توسط مؤسسه
پژوهشگران اندیشمند و تحت حمایت سیویلیکا در شهر
اهواز برگزار می شود.
با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می
گردد ،کلیه مقاالت این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز
کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل ،مقاالت خود را در
این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس
استفادهنمایید.
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پژوهش های علوم انسانی اسالمی
سومین کنگره بین المللی پژوهش های کاربردی علوم
انسانی اسالمی
در تاریخ ۲۴آبان  ۱۳۹۵توسط موسسه فرهنگی نسیم موعود
و تحت حمایت سیویلیکا در شهر گرگان برگزار می شود.
با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می
گردد ،کلیه مقاالت این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز
کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با
اطمینان کامل ،مقاالت خود را در این همایش ارائه نموده و
از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.

علومتربیتیوروانشناسی
چهارمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی،
آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
در تاریخ ۲۰شهریور  ۱۳۹۵توسط انجمن توسعه و ترویج
علوم و فنون بنیادین و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران
برگزار می شود.
با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می
گردد ،کلیه مقاالت این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز
کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل ،مقاالت خود را در
این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس
استفادهنمایید.
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برنامه درسی علوم تجربی
همایش ملی برنامه درسی علوم تجربی در ارتقاء مهارت
های تفکرو پژوهش
در تاریخ ۱آذر  ۱۳۹۵توسط اداره کل آموزش و پرورش
اصفهان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر اصفهان برگزار
می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی
برگزار می گردد ،کلیه مقاالت این کنفرانس در پایگاه
سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد
و شما می توانید با اطمینان کامل ،مقاالت خود را در این
همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس
استفاده نمایید.
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استوری الین پیشرفته2
نرمافزارهای بسیاری در رابطه با ساخت برنامههای
آموزشی وجود دارند ،اما یکی از برنامه های قدرتمندو
دارای امکانات خوب شناخته شده در این زمینه ،نرم افزار
 Articulate Storylineاست.
این نرم افزار یکی از پیشرفته-ترین نرم افزارهای تولید
محتوای الکترونیکی در جهان است .با وجود تولید
سیدیهای چندرسانهای و برگزاری دوره-های متنوع،
همچنان کتابهای آموزشی نقش خود را به عنوان مرجع
اصلی یادگیری مهارتهای نرمافزاری حفظ کردهاند.
از اینرو برآنیم تا در این کتاب شما را با بخشی از قابلیتهای نرمافزار Articulate
 2 Storylineکه شامل:
فصل اول :آشنایی با محیط کاری استوری الین (Time line، States، Layer،
)Trigger، Variable
فصل دوم :آزمون سازی (آزمون کوتاه پاسخ ،آزمون چهارگزینه ای ،آزمون & Drag
)Drop
فصل سوم :امتیازدهی (امتیازدهی در سؤاالت کوتاه پاسخ ،امتیازدهی در سؤاالت
چهارگزینه ای ،امتیازدهی در سؤاالت  ،Drag & Dropنشان دادن مجموع امتیازات
به کاربر)
فصل چهارم Timer :یا زمان سنج است آشنا کنیم .بنابراین خواندن این کتاب را به
تمامی افرادی که در زمینه تولید محتوای الکترونیکی فعالیت میکنند و یا عالقهمند به
یادگیری این نرمافزار هستند توصیه مینماییم.
نحوه خرید:
کتاب در سال  1394به چاپ رسیده است.
قیمت کتاب استوری الین  6000تومان و از طریق انتشارات آراد کتاب قابل تهیه
میباشد.
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یادگیری مشارکتی مبتنی بر شبکه
کتاب یادگیری مشارکتی مبتنی بر شبکه (تعامل اجتماعی و
یادگیری فعال) توسط گاگلیلمو ترنتین محقق ارشد موسسه
تکنولوژی آموزشی ،بخشی از شورای تحقیقات ملی ایتالیا
در سال  2010به رشته تحریر درآمده است و در سال 1394
توسط مریم فالحی و متین قاسمی سامنی فارغ التحصیالن
کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی از دانشگاه عالمه
طباطبائی ترجمه شده است.
این کتاب شامل شش فصل به قرار زیر می باشد؛
فصل اول :یادگیری پیشرفته مبتنی بر فناوری و یادگیری مشارکتی مبتنی بر شبکه.
فصل دوم :بعد روش تربیتی.
فصل سوم :بعد معلم الکترونیکی متخصص.
فصل چهارم :بعد طراحی آموزشی.
فصل پنجم :بعد ارزشیابی و ارزیابی.
فصل ششم :نتیجه گیری.
نحوه خرید:
کتاب در سال  1394به چاپ رسیده است.
قیمت کتاب یادگیری مشارکتی مبتنی بر شبکه  17000تومان و از طریق انتشارات
پژوهندگان راه دانش قابل تهیه می باشد.
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مجموعه صالحیتهای مورد استفاده برای طراحان آموزشی ،مجموعه ای است

یکی از گستردهترین
که به وسیلۀ ( IBSTPIهیئت بین الملی استانداردهای آموزشی ،برای تدریس عملکرد و آموزش) ،طراحی
شد ه است و در وب سایت زیر قابل دسترسی است.
http://www.coedu.dsf.edu/IT

اطالعات بیشتر در زمینه استانداردهای آموزشی ( )AECT/NCATEدر سایت زیر قابل دسترسی
است:
http://www.aect.org/standards/Index.html

مجموعه مفید دیگری که از طریق اجتماع آمریکایی به منظور تدریس و توسعه صالحیت ها ،تدوین شده
است صالحیت های ASTDاست که به توسعه منابع انسانی و بهبود عملکرد در زمینه های شرکتی گرایش
دارد .صالحیت های ASTDدر سایت:
http://www.astd.org

تحلیل و فناوری INCمجموعه ای از صالحیت ها را توسعه داده است که در سایت:
قابل دسترسی است.

http://www.coedu.usf.edu/it/resources/competen.html
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انجمن آموزش ملی ( )NEAتوضیح کوتاه ،اما مفیدی از اصول اخالقی برای معلّمانی که به دانشآموزان
و به حرفۀ آموزش متعهدند ،تدوین کرده است.
http://www.nea.org/code.html

ویلیور ( ،)2001 ،Wellliverبرخی صالحیت های  AECTبرای صالحیت های ارتباطات و
تکنولوژی آموزشی را منتشر کردهاند .اظهارات ویلیور دربرگیرنده ارتباطات بین افراد ،جوامع و صالحیت
هاست .اصول اخالقی ویلیور در سایت:
HTTP://WWW.AECT.ORG
بصورت تمام متن آنالین بدون هزینه و اخذ وجه برای اعضاء AECTقابل دسترسی است.
وب می تواند حمایت مفیدی جهت ایجاد ،ذخیره سازی ،توزیع ،مدیریت و سنجش کارﭘوشه ها فراهم
کند .کسب اطالعات مفید از کارﭘوشههای مبتنی بر وب با یک جستجوی ساده امکان پذیر می گردد .یک
سایت مفید و آموزنده با نام راهنمایی KathySchrocksبرای مربی ها به آدرس زیر معرفی می شود:
http://school.discovery.com/schrockguide/ assess.html#portfolio.
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