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راهنمای نگارش و تدوین مقاالت

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

بخش مقاله
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عنوان مقاله
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شماره صفحه

Times New Roman11Bold

 ، BZarمعمولی 12

 .7در صفحه اول مقاالت باید عنوان فارسی مقاله ،چکیده ،کلمات کلیدی ،رتبه علمی نویسنده یا نویسندگان،
پست الکترونیکی و نویسنده مسئول مکاتبات آورده شود.
 .8چکیده مقاله حداکثر در 150واژه و مشتمل بر هدف پژوهش ،روش تحقیق مورد استفاده و نتایج به دست
آمده باشد.کلمات کلیدی نیز پس از چکیده مقاله و حداکثر در  5واژه بیان شود.
 .9در ذکر منابع از الگوی زیر استفاده شود:
الف :کتاب :نام خانوادگی ،نام( ،سال نشر) ،نام کتاب ،نام مترجم ،دوره چندجلدی ،نوبت چاپ ،محل
نشر ،نام نشر.
ب:مقاله :نام خانوادگی ،نام( ،سال نشر) ،عنوان مقاله ،نام نشریه ،دوره یا جلد ،شماره نشریه ،ص.
 .10مقاالت رسیده ابتدا از طرف هیات تحریریه مورد بررسی قرار می گیرد و در صورتی که مناسب
تشخیص داده شود ،توسط دو نفر از داوران محترم به صورت محرمانه داوری خواهد شد.
 .11دریافت مقاالت و انجام مکاتبات صرفاً از طریق پست الکترونیکی اختصاصی فصلنامه به نشانی
«  »jet@atu.ac.irانجام خواهد شد.
 .12مسئولیت صحت و سقم مقاالت بر عهده نویسنده می باشد.
 .13صرفا مقاالت ترجمه ای ارسالی مورد داوری قرار خواهند گرفت که از موضوعات نوین در حوزه
تکنولوژی آموزشی انتخاب شده و به پیوست مقاله اصلی به هیات تحریریه ارسال شود.
 .14در مقاالت و مطالب ترجمه ای به نکات زیر توجه نمایید:
الف :نام نویسنده (نویسندگان اصلی همراه با ذکر موقعیت علمی در مقاالت ضمن درج در پانویس) ،سال
نگارش و منبع استفاده شده لحاظ گردد.
ب :در نگارش منبع دقت نمایید به گونه ای درج گردد که امکان بازیابی مقاالت برای داوران میسر باشد.
 .15پس از تایید مقاله ،گواهی پذیرش مقاله به نویسندگان اعطا خواهد شد.
 .16پس از چاپ مقاله دو نسخه از مجله در اختیار نویسنده (نویسندگان) قرار خواهد گرفت.
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پیشگفتار سردبیر

خداوند را شاکریم که توانستیم با همت و تالش یکایک اعضای تیم فصلنامه
علمی-تخصصی فناوری آموزشی برای سال سوم ،شماره هشت فصلنامه را
به چاپ برسانیم .رسالت اصلی این فصلنامه بر شناساندن حیطههای تحقیقاتی
جدید و معرفی تحقیقات انجامشده در رشته تکنولوژی آموزشی بناشده است.
در این شماره ،بعد از داوری نهایی ،نهایتاً شش مقاله موردپذیرش نهایی
قرارگرفته و به چاپ رسیدند.
مقاله اول به موضوع بازیهای رایانهای اشاره دارد .بازیهای رایانهای در
سالهای اخیر رشد بسیار قابل توجهی داشتهاند و کمتر خانهای پیدا میشود
که اشکال متفاوت بازیهای رایانهای در آن مشاهده نشود .بازیهای رایانهای
آموزشی بهعنوان یکی از حیطههای مهم در تکنولوژی آموزشی همیشه
موردتوجه بودهاند .مقاله اول با عنوان «جلب توجه مخاطب در بازیهای
رایانهای با استفاده از اصول زیباییشناختی و با تکیه بر فناوری ردیابی چشم»
میباشد که در این مطالعه ،نویسندگان بر آن شدهاند تا به بیان تکنیکهایی
بپردازند که با رعایت آنها میتوان توجه مخاطبان را در بازیهای رایانهای به
نحو اثربخشتری جذب کرد.
مقاله دوم به اهمیت واقعیت افزوده در آموزش ویژه میپردازد .آموزش
ویژه دایره گستردهای از دانش آموزان را شامل میشود که با توجه به
محدودیتهایی که این دانش آموزان دارند ،فناوریهای کمکی نوین نقش
پررنگتری در اثربخش کردن فرایند یادگیری آنها دارد .واقعیت افزوده
بهعنوان یکی از جدیدترین فناوریهای مطرح در حیطه تکنولوژی آموزشی
میباشد که ظرفیت بسیاری برای مطرحشدن در فرایند یادگیری و تدریس
در قرن بیستویک دارد .در این مقاله ،نویسنده محترم تالش کرده است تا
به پاسخگویی به چالشهای موجود در استفاده بهینه از واقعیت افزوده در
آموزش ویژه بپردازد.
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مقاله سوم به موضوع فناوری یادگیری سیار میپردازد .یادگیری سیار اشاره به
ایده همگانی کردن یادگیری با کاربست فناوریهای سیار از قبیل تلفن همراه
دارد .در این مقاله ،نویسندگان بر آن شدهاند تا به بیان مزایا و محدودیتهای

کاربست یادگیری سیار بپردازند .مقاله چهارم به اصول طراحی محتوای
یادگیری الکترونیکی چندرسانهای پرداخته است .در این مقاله ،نویسنده محترم
به توضیح اصول و معیارهای طراحی محتوای یادگیری الکترونیکی پرداخته
است و یک الگوی مفهومی طراحی آموزشی را ارائه کرده است .مقاله بعدی
به بررسی میزان تأثیر فیلم آموزشی بر بهبود فرایند یاددهی-یادگیری درس
علوم تجربی پایه ششم ابتدایی میپردازد .در این مقاله ،نویسندگان محترم
تالش نمودهاند تا از فیلم آموزشی بهعنوان مزیت آموزشی در ارتقای فرایند
یاددهی-یادگیری استفاده نمایند و به مقایسه آن با شرایط سنتی تدریس و
یادگیری بپردازند.
درنهایت ،مقاله پایانی به حیطه ارزشیابی نرمافزارهای چندرسانهای اشاره دارد.
نرمافزارهای چندرسانهای بسیاری تولید شدهاند که توجه به مبانی نظری در
تولید این ابزارها بسیار مهم میباشد .نویسندگان مقالهی «ارزشیابی نرمافزارهای
چندرسانهای دروس زیستشناسی دوره دوم متوسطه» تالش کردهاند تا
ارزشیابی توصیفی از نرمافزارهای چندرسانهای که توسط مؤسسات داخلی
برای دروس زیستشناسی دوره متوسطه دوم ارائهشده است ،فراهم نمایند.
با تشکر
سید کاظم بن یهاشم
سردبیر فصلنامه علمی-تخصصی فناوری آموزشی
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فصلنـامه علمی تخصصی فناوری آموزشی
سال پنجم شماره  8بهار و تابستان 1397

بررسی میزان تاثیر فیلم آموزشی بر بهبود فرایند
یاددهی-یادگیری درس علوم تجربی پایه ششم ابتدایی
مریم شال چی
دکتر فتانه حسنی جعفری
3
دکتر مژگان حیدری
1
2

چکیده
باگسترش روز افزون فناوری های ن وین در ج وامع ،استفاده از آنها در ف رایندهای یاددهی-یادگیری
رو به افزایش است و در این میان کاربرد فیلم های آموزشی به عن وان یک راهبرد آموزشی بسیار
مورد توجه بوده است .هدف پژوهش حاضر بررسی می زان اث ربخشی تاثیر فیلم های آموزشی بر
بهبود ف رایند یاددهی-یادگیری درس علوم تج ربی پایه ششم م یباشد .این پژوهش در مجموعه
تحقیقات شبه آزمایشی ق رار گرفته و از طرح پیش آزمون -پس آزمون با گروه گ واه استفاده شده
است .جامع هی آماری جامع هی آماری دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی دبستان شهیده رقیه
رضایی روستای ناصرآباد هستند و نم ونههای در اختیار معلم  60نفر از دانش آموزان هستند که در
دوکالس  30نفری حضور داشتند .یک گروه به عن وان گروه کنترل به روش سنتی آموزش دیدند
و گروه دیگر به عن وان گروه آزمایشی از فیل مهای آموزشی در کالس بهره بردند .جهت بررسی
نم رات دانش آموزان در دو گروه کنترل و آزمایشی دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون م یباشد
که جهت بررسی تغیی رات از آنالیز کوواریانس استفاده شده است ...نتایج پژوهش بیانگر آن
است «بین استفاده از فیلم آموزشی و تأثیر آن بر بهبود ف رایند یاددهی" یادگیری درس علوم
تج ربی پایه ششم ابتدایی» رابطهی معناداری وجود دارد و فرضی هی تحقیق با آماره ( F =15.788و
 )p-value >0/005اثبات شد.
7
6
5
کلیدواژگان :فیلم آموزشی ،4تکن ولوژی آموزشی  ،ف رایند یاددهی -یادگیری  ،علوم تج ربی
 .1کارشناسی ارشد تکن ولوژی آموزشی دانشگاه پیام نور واحد ری maryamshalchi@yahoo.com
 .2دکت رای تکن ولوژی آموزشی  -استادیار و مدیرگروه علوم ت ربیتی دانشگاه پیام نور واحد ری hassani.jafari@yahoo.it
 .3دکت رای آموزش از راه دور و استادیار دانشگاه پیام نور mozh.he@gmail.com

4. educational films
5. educational technology
6. teaching learning process
7. Science
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مقدمه
ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﺮار اﺳـﺖ ﺗﺎ ﺳﺎل  1404ﺑـﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺪرت ﺑﺮﺗﺮ
ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎ ي ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻦ آوری ﻣﻄـﺮح ﺷـﻮد هنوز از ﻧﻈـﺮ وﺿـعیت آﻣﻮزﺷـﯽ ،ﺟﺎیگاه
ﻣﻨﺎﺳــﺒﯽ در ﻣیــﺎن ﮐﺸــﻮرﻫﺎي ﺟﻬــﺎن ندارد .ﺑﻨــ ﺎﺑﺮاین ﻻزم اﺳــﺖ ﻣﺴــﺆو ﻻن ﻧﻈــﺎم
آﻣﻮزﺷــﯽ ﮐﺸﻮرﻣﺎن اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺆﺛﺮﺗﺮي در ﺟﻬﺖ رﻓﻊ و ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻌﻀﻼت و ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد
اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .اﻣﺮوزه ﺑیشتر ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺮاي ﺟﺒﺮان ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎدﮔﯽ ﻫﺎ ،نظام آموزشی خود را مورد بررسی
همه ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﺳﻌﯽ می ﮐﻨﻨﺪ ﻫﻤﮕـﺎم ﺑـﺎ دیگـﺮ ﻧﻬﺎدﻫـﺎي اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺟﺎﻣﻌـﻪ از
وﺳـایل ،ﻣـ ﻮاد ،ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﺟدید و ﻧﻮآوري ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰایش ﺑﺎزدﻫﯽ و ﮐﻨﺘﺮل سرمایه
ﻫـﺎي اﻧﺴـﺎﻧﯽ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮیی ﺑﻪ نیازﻫﺎي ﺟﻮاﻣـﻊ اﻧﺴـﺎﻧﯽ اﺳـﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨـﺪ .اﻏﻠـﺐ این ﺟﻮاﻣـﻊ
ﺳـﻌﯽ ﻣـیﮐﻨﻨـﺪ از ﻧﺘـﺎیج ﺗﺤقیقات و ﺗﺠﺎرب ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﯽ ﺳایر ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻬﺮه ﮔیرﻧﺪ .یکی از
این ﺗﺠﺎرب ارزﻧﺪه ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﺮاﮐﺰ و ﻧﻬﺎدﻫـﺎي آﻣﻮزﺷـﯽ ﻣﺜﻤـﺮ ﺛﻤـﺮ واﻗـﻊ ﺷـﻮد استفاده
از جنبه های ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺗﮑﻨﻮﻟـﻮژي آﻣﻮزﺷﯽ و اﻫﻤﯿـﺖ ﺷـﻨﺎﺧﺖ دقیق و ﮐـﺎرﺑﺮد وﺳایل ﮐﻤـﮏ
آﻣﻮزﺷـﯽ در ﻓﺮآیند ﺗـﺪریس اﺳـﺖ (مجدفر.)1374،
تکن ولوژی جدید به ویژه چند رسانه ای های آموزشی از کارایی و ت وانایی شگفت انگیزی
برخوردارند و اساس ف رایند یاددهی  -یادگیری و سایر م ولفه های آموزش را تحت تاثیر ق رار داده
اند .دانش آموزان امروزی با ابزارهای الکترونیکی مختلف و جذابی سر و کار دارند از این رو
کتابها به عن وان یکی از رسانه های یادگیری در ف رایند و متخصص در همه جا به طور یکسان
وجود ندارد .از طرفی دیگر یاددهی  -یادگیری ت وان رقابت با رسانه های چند بعدی و جذاب را
ندارند .امکانات آزمایشگاهی و معلمان ت وانمند روش آموزشی معلمان اغلب به صورت سخن رانی
می باشد که این امر سبب ایجاد حالت کسالت و بی انگیزگی در دانش آموزان می شود و
خالقیت را در آنها پرورش نمی دهد (ج رالد.)1377 ،
از طرفی دیگر وزارت آموزش و پرورش مهمت رین نهاد تعلیم و ت ربیت رسمی عمومی ،مت ولی
فرآیند تعلیم و ت ربیت ،مأموریت دارد با تأکید بر شایستگی های پایه ،زمینه دستیابی دانش آموزان
به حیات طیبه در ابعاد فردی ،خان وادگی ،اجتماعی و جهانی را به صورت نظام مند ،همگانی،
عادالنه و الزامی در ساختاری کارآمد و اث ربخش ف راهم سازد .همچنین در سند ب رنامه ی درسی
آورده شده است که :آموزش و پرورش می بایست زمینه بهره گیری هوشمندانه از فناوریهای ن وین
آموزشی را ف راهم نماید و استفاده از آنها را با نگاه تق ویتی و تکمیلی یا ت وانمندسازی (نه نگاه
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جایگزینی و واگذاری) دنبال کند (سند ب رنامه ریزی درسی).
هدف ما نیز در این پژوهش شناسایی می زان تاثیر فیلم آموزشی بر بهبود ف رایند یاددهی -یادگیری
درس علوم تج ربی پایه ششم ابتدایی می باشد.
اهمیت استفاده از مواد و وسایل آموزشی
دکتر محمد احدیان در کتاب خود دالیل استفاده از م واد و وسایل آموزشی را تحت عناوین زیر
بیان می کند :معضالت آموزشی ،نقش ح واس در یادگیری و نقش م واد و وسایل آموزشی در
ف رایند یاددهی  -یادگیری.
از نقطه نظر معضالت آموزشی ،ع واملی نظیر افزایش روز افزون تعداد اف راد الزم التعلیم ،کمبود
معلمان آگاه و عالقمند ،فقدان بودجه و امکانات کافی و باالخره انفجار دانش باعث کاهش
کارایی آموزش می شود که استفاده از تکن ولوژی آموزشی که در بردارنده ی کاربرد م واد و وسایل
آموزشی نیز هست می ت واند تا حدود زیادی این تاثیر یاد شده را جب ران نماید.
دومین دسته از دالیل شامل نقش ح واس در یادگیری می شود .نتایج تحقیقات نشان داده است
که حدود  %75یادگیری در یک انسان متعارف از ط ریق کاربرد حس بینایی صورت می گیرد در
حالی که این کمیت ب رای حس شن وایی  ،%13المسه  %6و دو حس ب ویایی و چشایی هر کدام
 %3است .مع هذا در بسیاری از م وارد معلمان بر کاربرد حس شن وایی تاکید ف راوان دارند ،در حالی
که نتایج تحقیقات و پژوهش هایی که در زمینه ی گوش دادن به عمل آمده است اطالعات زیر
را در اختیار ما ق رار می دهد:
شاگردان قادرند که تنها قسمت ناچیزی از آن چه شنیده اند به خاطر بسپارند (شاید حدود یک
پنجم تا یک سوم) .حتی اشخاص بالغ نیز به طور متوسط قادر به حفظ کردن  %50از شنیده ها
در ذهن خود هستند .حدود دو ماه بعد این می زان به نصف نیز کاهش خ واهد یافت .همان طور
که مالحظه می شود با وجود صرف وقت نسبتا زیادی در کاربرد حس شن وایی تاثیر ناچیزی
در رابطه با یادگیری نصیب انسان می شود .در حالی که ب رنامه ریزی حساب شده و منطقی در
کاربرد ح واس مختلف از جمله بینایی می ت واند نتایج مفیدتری را در پی داشته باشد (احدیان،
.)1373
دسته سوم دالیل استفاده از م واد و وسایل آموزشی در ف رایند یاددهی  -یادگیری توجه به نقش م واد
و وسایل آموزشی در این ف رایند می باشد که می ت وان گفت که فیلم های آموزشی جزء رسانه
های چند بعدی یا م ولتی مدیاها محسوب می ش وند که همزمان ح واس مختلف یادگی رنده را
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درگیر می کنند این ویژگی فیلم ها از طرفی و ف راهم کردن موقعیت هایی ب رای کسب مشاهدات
و تج ربیات در ش رایطی که امکان حضور فی زیکی ف راگی ران میسر نباشد؛ از طرف دیگر ،می ت واند
گزینه ی خ وبی در میان رسانه های یاددهی  -یادگیری باشد .فیلم های آموزشی عالوه بر صرفه
ج ویی اقتصادی و سه ولت در کاربرد (به نسبت سایر رسانه ها) می ت وانند عهده دار مسئ ولیت
برق راری عدالت آموزشی و ج وابگ ویی به نیازهای متفاوت ف راگی ران باشند.
فیلم آموزشی
ﻓﻴﻠﻢ آﻣﻮزﺷﻲ ﭼﻨﺪ رﺳﺎﻧﻪي ارﺗﺒﺎﻃﻲ می ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺣﻘﺎﻳﻖ را ﺑﻪ ﺷﻜﻞ واﻗﻌﻲ ارائه ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،رواﺑﻂ
اﻧﺴﺎﻧﻲ را ﺑﻪ ﺷﻜﻞ درام در می آورد و ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي می ﻛﻨﺪ ،ﻋﻮاﻃﻒ را ﺗﺤﺮﻳﻚ و ﮔﺮاﻳﺶ ﻫﺎ را
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ دﻫﺪ .ﻓﻴﻠﻢ آموزﺷﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل اﻓﻜﺎر ،ﮔﺮاﻳﺶﻫﺎ و ﺗﺠﺎرب ﺑﻪ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد .ﻓﻴﻠﻢ آﻣﻮزﺷﻲ در آﻣﻮزش بزرگساالن ﻧﻴﺰ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ .ﻳﻚ ﻓﻴﻠﻢ
آﻣﻮزﺷﻲ به ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺮﺗﺮ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻓﻘﻂ از ﻃﺮﻳﻖ ذﻫﻨﻲ آﻣﻮزش ﻧﻤﻲ دﻫﺪ
ﺑﻠﻜﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻤﺎم ﺑﺪن و ﺣﻮاس آﻣﻮزش ﻣﻲ دهد (زوفان و همکاران.)2001،
فیلم های آموزشی امروزه به لطف ابزارهای پیشرفته در فرمت های مختلف و با ابزار متفاوت ساخته
می ش وند .ب رنامه های آموزشی تل ویزی ونی ،ن وارهای آموزشی ویدی ویی ،صفحه های ویدی ویی نظیر
 vcdو  dvdهای آموزشی ازین دسته اند .از فیلم ها در موقعیت های آموزشی رسمی و غیر رسمی
در مورد موضوعات گ وناگون و مخاطبین دارای سنین مختلف و پایه های آموزشی متفاوت بهره
جست .به کمک فیلم واقعیت های متعددی را شبیه سازی می کنند که مخاطبان نمی ت وانند
در حالت های عادی ،آنها را دیده و درک عینی و ملموس از آنها پیدا کنند (امیر تیموری.)1386،
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پیشینه پژوهش
اکرم عسگری و محسن عسگری ( ،)1394پژوهشی را انجام دادند هدف دراین تحقیق تاثیر
کاربرد نرم افزارهای آموزشی (چند رسانه ای آموزشی) محقق ساخته بر می زان یادگیری و یادسپاری
دانش آموزان در درس ریاضی پایه ششم ابتدایی در مقایسه با روش سنتی بود .نتایج نشان داد
که روش استفاده از نرم افزار های آموزشی در یادگیری و یادسپاری درس ریاضی نسبت به روش
سنتی تاثیر مثبت دارد.
می زان یادگیری ،سرعت یادگیری و پایداری یادگیری در ف راگی رانی که از ط ریق فیلم آموزش
دیدند و ف راگی رانی که از ط ریق جزوه آموزش دیدند یکسان ،ولی می زان رغبت ف راگی رانی که با
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فیلم آموزش دیدند بیشتر بود (ب یپروا.)1380 ،
فردانش ( )1391نیز با اشاره به نتایج تحقیقات گذشته بیان میکند که تک رار و ارائه محت وای فیلم
یا بخشی از آن در افزایش یادگیری تأثیر زیادی داشته است .همچنین او بر این باور است که
جمعبندی و خالصه کردن محت ویات تمام یا بخشی از فیلم می ت واند به عن وان تک رار نکات مهم
مؤثر باشد هرچند از نظر او به کاربردن جلوههای ویژه ب رای جلب توجه شاگردان هیچ تأثیر مثبتی
در یادگیری نداشته است.
در پژوهشی که صدیقه نجفی در سال  1383انجام داده است به بررسی سنجش اثر آموزش
تص ویری و یا به عبارت دیگر استفاده از ن وارهای ویدی ویی آموزشی که محت وای آن منطبق بر
سرفصل های کتاب درسی تنظیم شده است بر پیشرفت تحصیلی آنان در درس تاریخ پرداخته
است ...نتایج در سطح خطای  p> 0/01نشان داد که آموزش با فیلم و اج رای معلم محور در
مقایسه با گروههای دیگر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان م وثر بوده است
در پژوهش دیگر که توسط  Munise Seckin Kapucuaدر سال  2015انجام شده است به
بررسی تاثیر فیلم های مستند بر دانش آموزان کالس هشتم در مورد ماهیت علوم پرداخته شده
است .نتایج نشان می دهد که دانسته های گروه کنترل در مورد ماهیت علم پیشرفت قابل توجهی
نداشته است اما دانش آموزانی که در گروه آزمایشی ق رار داشتند پیشرفت قابل توجهی در درک
ماهیت علم داشتند .نتیجه این که استفاده از فیلم های مستند در کالس های درس علوم پتانسیل
زیادی در افزایش دیدگاه دانش اموزان در مورد ماهیت علم دارد (کاپوکا 1و همکاران.)2015،
جیان و همکارانش نیز به بررسی ارتباط بین مشاهده ی فیلم دی وی دی و یادگیری م وثر در
کالس های درس زبان انگلیسی پرداختند و نتایج تحقیقات نشان داد که استفاده از فیلم آموزشی
با ویژگی های خاص خود مانند زیر ن ویس و فصول بندی و صدا ،باعث کمک به توسعه ی یک
محیط یادگیری م وثر است
دانشآموزان از ط ریق ارائه چند رسانهایی به جای ارائه کالمی بهتر میآموزند .با توجه به ایتکه
دانشآموزان قادرند از تمام طول ساعات کالسی تنها  16-20دقیقه بر سخن رانی تمرکز داشته
باشند ،با استفاده از فیلم میت وان اهمیت قابل توجهی را ب رای جلب توجه به مدت طوالنی بدست
آورد .فیلم باعث افزایش حفظ و درک مطلب میشود ،دانشآموزان را قادر میسازد موضوعات را به
راحتی به خاطر آورند ،از تفکر خالق حمایت میکند ،نیاز به تک رار در کالس را کاهش داده و به
خاطر سپاری طوالنی مدت رخ میدهد ،قدرت مشاهده را افزایش میدهد ،مهارت دانشآموزان را
1. Kapucu, Manise
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ب رای بررسی روابط انسانی ،تفسیر روابط متقابل فردی و اجتماعی و تعیین رابطه علت و معل ولی
افزایش میدهد (کبدایی.)2012 ،1
استفاده از فیلم ممکن است به ترویج بحث و گفتگو ،تسهیل یادگیری و تأکید بر مفاهیم
آموخته شده از کتآبها یا سخن رانیها در کالس درس منجر شود (پارادو ومورگان.)2008 ،2
در اکثر م وارد تفاوت چندانی بین یادگیری از ط ریق فیلم و یادگیری با روش سنتی وجود ندارد
(اندروس و ک ولین.)1989،3
هدف پژوهش
شناسایی می زان تاثیر فیلم آموزشی بر بهبود ف رایند یاددهی -یادگیری درس علوم تج ربی پایه
ششم ابتدایی
فرضی ههای پژوهش
بین استفاده از فیلم آموزشی و تاثیر آن بر بهبود ف رایند یاددهی -یادگیری درس علوم تج ربی پایه
ششم ابتدایی رابطه ی معناداری وجود دارد.
روششناسی پژوهش
روش پژوهش
پژوهش حاضر کاربردی ،از نظر نوع زمان مقطعی و از نظر اج را در زمره شبه آزمایشی (بررسی
تاثیر فیلم بر ف رایند یاددهی  -یادگیری با استفاده از پیش آزمون و پس آزمون) ق رار دارد .از نظر
نوع تحلیل دادهها نیز در زمره تحلیلهای کمی ق رار دارد .ب رای انجام این پژوهش و به منظور
سنجش می زان تاثیر فیلم آموزشی بر بهبود ف رایند یاددهی  -یادگیری ،دو گروه از دانش آموزان
که به صورت تصادفی به دو کالس  30نفری دسته بندی شده اند و پژوهشگر به عن وان معلم
آن ها می باشد در نظر گرفته شدند .یک گروه به عن وان گروه کنترل ،به صورت سنتی آموزش
دیدند و تحت تدابیر آزمایشی ق رار نگرفتند؛ اما کالس دیگر به عن وان گروه آزمایشی انتخاب
شدند و معلم در کالس ب رای تدریس  8فصل از کتاب علوم تج ربی پایه ششم ابتدایی از فیلم
های آموزشی استفاده کرد .فیلم های آموزشی شامل فیلم های ساخته شده توسط معلم با نرم
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افزار  camtasia studioو فیلم هایی که وزارت آموزش و پرورش ب رای کتاب علوم ششم در نظر
گرفته است ،می باشد.
در ابتدا از هر دو گروه آزم ونی با عن وان پیش آزمون گرفته شد تا همگن بودن دو گروه ارزیابی
شود که نتایج این موضوع را ثابت کرد ،سپس ف رایند تدریس سنتی با روش سخن رانی ب رای گروه
کنترل و تدریس با استفاده از فیلم های آموزشی ب رای گروه آزمایشی انجام شد و در نهایت پس
آزمون ب رای هر دو گروه اج را شد.
جامعه ،نمونه و روش نمون هگیری
جامعه آماری این پژوهش ،جامعه ی در دسترس پژوهشگر یعنی  60نفر از دانشآموزان دختر پایه
ششم مدرسه ابتدایی روستای ناصرآباد در سال تحصیلی  95-96بودهاند که به دو کالس تقسیم
بندی شده و پژوهشگر ،معلم م ربوطه ی این دو کالس بوده است.
ابزار جم عآوری اطالعات
ب رای بررسی تاثیر فیلم آموزشی بر ف رایند یاددهی  -یادگیری و نم رات پس آزمون گروه آزمایشی
نسبت به گروه گ واه (کنترل) با حذف و کنترل اثر نم رات پیش آزمون از آزمون آنالیز ک واریانس
استفاده شده است.
استفاده از آنالیز ک واریانس مستلزم برق راری یک سری پیش شرط از جمله همگ ونی نم رات پیش
آزمون دو گروه کنترل و آزمایشی ،خطی بودن همبستگی بین نمره پیش آزمون و پس آزمون
و همگ ونی واریانس نم رات میباشد؛ بناب راین ابتدا این سه شرط بررسی و در نهایت آزمون آنالیز
ک واریانس اج را میشود.
همگنی نمرات پیش آزمون کنترل و آزمایشی
با استفاده از آزمون تی مستقل به مقایسه نم رات پیش آزمون نم رات در دو گروه کنترل و گروه
آزمایشی پرداخته ایم.
نتایج مقایسه نم رات پیش آزمون در دو گروه کنترل و گروه آزمایشی در جدول  1خالصه شده است.
مالحظهمیشودکهبیننم راتپیشآزموندوگروهکنترلوگروهآزمایشتفاوتمعنیداریوجودندارد
()p-value <0/05؛ بناب راین نم رات پیش آزمون در دو گروه کنترل و آزمایش همگن است.
جدول  :1نتایج آزمون بررسی همگنی نم رات پیش آزمون
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آماره ها

آماره آزمون ()t

سطح معنی داری ()p-value

مقادیر

1/407

0/165

آزمون خطی بودن همبستگی بین نمره پیش آزمون و پس آزمون
بر اساس نتایج حاصل از این آزمون (جدول  )2مقادیر  Fنم رات پیش آزمون در سطح 0/001
معنادار می باشد که نشان می دهد پیش فرض همبستگی بین نم رات پیش آزمون و پس آزمون
رعایت شده است.
جدول  :2نتایج آزمون خطی بودن همبستگی پیش آزمون و پس آزمون
آماره ها

آماره آزمون ()F

سطح معنی داری

مقادیر

34/837

0/001

آزمون همگونی واریانس ها
ب رای بررسی همگ ونی واریانس نم رات در دو گروه کنترل و آزمایشی از آزمون لون استفاده شده
است .فرض صفر این آزمون همگ ونی واریانس نم رات در دو گروه و فرض مقابل عدم همگ ونی
واریانس نم رات در دو گروه است.
جدول  3نتیجه آزمون لون ب رای نم رات را نشان میدهد .مالحظه میشود که سطح
معنیداری آزمون لون ب رای نم رات بیشتر از  0/05است لذا فرض صفر آزمون تایید و نم رات دارای
واریانس همگون در دو گروه کنترل و آزمایشی هستند.
جدول  :3نتایج آزمون همگ ونی واریانس ها
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آماره ها

آماره آزمون

درجه آزادی 1

درجه آزادی 2

سطح معنی داری

مقادیر

0/865

1

49

0/357
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تحلیل نتایج آنالیز کواریانس
پس از اطمینان از ش رایط اولیه ،ب رای بررسی فرضیه تاثیر فیلم آموزشی بر افزایش نمره پس
آزمون گروه آزمایشی نسبت به گروه کنترل از آنالیز ک واریانس به شرح زیر استفاده شده است.
بر اساس نتایج آزمون خطی بودن همبستگی بین نمره پیش آزمون و پیگیری کل مقدار F
در سطح معناداری  0/001معنادار میباشد؛ یعنی پس از خارج کردن تاثیر پیش آزمون ،اختالف
معناداری بین نم رات در دو گروه (کنترل و آزمایشی) وجود دارد؛ بناب راین میت وان این گ ونه نتیجه
گیری کرد که پخش فیلم میت واند بر بهبود ف رایند یاددهی  -یادگیری و در نتیجه افزایش نمره
ی دانش آموزان م وثر باشد.
نتیجه آزم ونهای آنالیز ک واریانس در جدول  4خالصه شده است .مالحظه میشود که آزمون
معنیدار است ( ،)p-value>0/005بدین معنی که اثر مداخله (پخش فیلم) بر گروه آزمایشی
نسبت به گروه کنترل تاثیر معنیداری در نم رات داشته است و با توجه به میانگین نم رات پس
آزمون ،این تاثیر مثبت نیز میباشد؛ یعنی پخش فیلم بر افزایش نمره دانش آموزان و در نتیجه
بهبود ف رایند یاددهی  -یادگیری م وثر است (تایید فرضیه).
جدول  -4خالصه نتایج آزم ونهای آنالیز ک واریانس اث ربخشی پخش فیلم آموزشی
بر بهبود ف رایند یاددهی  -یادگیری و افزایش نمره دانش آموزان
آماره ها

مجموع مجذورات

میانگین مجذورات

آماره آزمون ()F

سطح معنی داری

اندازه اثر

مقادیر

97/617

97/617

15/788

0/001

0/973

با توجه به نتایج تحلیل داده ها مشخص شد که بین استفاده از فیلم آموزشی و تاثیر آن بر بهبود
ف رایند یاددهی -یادگیری درس علوم تج ربی پایه ششم ابتدایی» رابطه ی معناداری وجود دارد و
فرضیه ی تحقیق با آماره ( F=15.788و )p-value>0/005اثبات شد.
بحث و نتیج هگیری
نتیجه ی به دست آمده با یافته های فردانش ( ،)1391صدیقه نجفی ( ،)1383کاپوکا (،)2015
کبدایی ( )2012و پارادو و مورگان ( )2008همس ویی دارد.
در تبیین نتایج به دست آمده باید گفت که دالیل زیادی؛ از جمله افزایش روز افزون اف رادی
که خ واهان تعلیم هستند ،فقدان بودجه و امکانات مالی جهت تخصیص به آموزش و پرورش،
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کمبود معلمان آگاه و عالقمند ونیاز به همگام شدن با جامعه ی جهانی؛ ضرورت استفاده
از تکن ولوژی آموزشی را توجیه می کند .همچنان که زندگی اجتماعی بشر در ابعاد مختلف
دستخوش تغییر می شود ،پنجره های جدیدی از مجهوالت به روی او گشوده می شود .بالطبع
خ واسته یا ناخ واسته محت وا و رسالت جهانی نظام های آموزشی نیز از این موضوع اثر می پذیرد و
می بایست به دنبال انتخاب متدولوژی صحیح وراهکارهای متناسب با پیشرفت های فناوری ها
باشد .از سوی دیگر در بررسی ع وامل م رتبط با بهبود ف رایند یاددهی-یادگیری باید دو دسته ع وامل
م ربوط به دانش آموزان و ویژگی های فرد و به طور کلی آنچه تفاوت فردی نامیده می شود و
عامل دوم م ربوط به نظام آموزش و پرورش اشاره کرد به عبارتی بهبود ف رایند یاددهی-یادگیری
به علت ویژگی ها و شاخص های ذهنی ،اجتماعی و عاطفی خود دانش آموزان و گاه به علت
سیستم آموزش و پرورش است .ب رای این منظور به جای جستجو در گذشته باید اهداف و روش
های خود را در آینده بیابیم .یافته های پژوهش حاضر حاکی از آن است که استفاده از فیلم های
آموزشی در بهبود ف رایند یاددهی-یادگیری دانش آموزان تا حد زیادی اثرگذار بوده است.
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ارزشیابی نرم افزارهای چندرسانهای دروس زیست شناسی
دوره دوم متوسطه در سال تحصیلی ۱۳۹۳-۹۴
سعید شاه حسینی
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چکیده
تحقیق حاضر به منظور ارزشیابی نرم افزارهای چندرسانهای دروس زیست شناسی دوره متوسطه
دوم در سال تحصیلی  ۱۳۹۳-۹۴انجام شد .نرم افزارهای مورد بررسی در این تحقیق ،نرم افزارهای
عرضه شده توسط مؤسس ههای گنجینه یاد ،لوح و قلم و رهپ ویان دانش و اندیشه بود که همه
آنها موردبررسی ق رار گرفتند .ابزار تحقیق یک چک لیست محقق ساخته بر اساس معیارهای
مختلف بود (ط راحی پیامهای آموزشی ،اهداف آموزشی ،مخاطبان آموزشی ،تعامل ،ارزشیابی،
و بازخورد) که روایی و پایایی آن محاسبه شد .نمره گذاری چک لیست به صورت بود که
در هر نرم افزار ،هر کدام از معیارهای مورد بررسی بر حسب امتیاز کسب شده در یکی از
سطوح ضعیف ،متوسط ،خوب و یا عالی ق رار م یگرفتند .به منظور توصیف دادههای تحقیق
از شاخ صهای آمار توصیفی از جمله محاسبه میانگین ،انح راف از میانگین ،انح راف معیار،
واریانس ،دامنه تغیی رات و نیز به منظور تحلیل دادهها از آزمون  tمستقل استفاده شد .نتایج تحقیق
نشان داد که نرم افزارهای چندرسانهای مؤسس ههای نامبرده در رابطه با بعضی از معیارها در سطح
ضعیف ،در رابطه با بعضی از معیارها در سطح متوسط ،و در رابطه با بعضی از معیارها در سطح
خوب ق رار دارند.
کلید واژگان :ارزشیابی ،نرم افزار ،چندرسانهای

 .1عضو هیئت علمی گروه علوم ت ربیتی و روانشناسی دانشگاه اراک s-shahhosseini@araku.ac.ir
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مقدمه
علم آموزش و یادگیری در کنار تحوالتی که زمینههای مختلف به وجود م یآید حالتی پ ویا داشته
و مدام در حال تغییر و تحول است .در دهههای اخیر با ب هکارگیری قابلی تها و کاربردهای فناوری
اطالعات و ارتباطات ب همنظور تحقق اهداف آموزشی و یادگیری ،ب رای مد ّرسان و یادگی رندگان
امکاناتی بسیار به وجود آمده است که رویه مرفته موجب شدهاند بسیاری از محدودیتها و
مسائل و مشکالت بر سر راه ج ریان یاددهی  -یادگیری کنار روند .فناوری اطالعات و ارتباطات
عبارت است از فناوریهایی که ما را در ضبط ،ذخیرهسازی ،پردازش ،بازیابی ،انتقال ،و دریافت
اطالعات یاری م یدهند .فناوری اطالعات و ارتباطات در شیوه انجام کارهای ما تحول ایجاد کرده
است .تج ربه نشان م یدهد که فناوری اطالعات و ارتباطات نقش مهمی بر نظام آموزشی دارد و
م واردی از جمله اینکه در سایه کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات رشد و توسع هی شخصیت و
ت وانایی عمل کردن با استقالل بیشتر ،نقادی و موشکافی ،برخورداری از قدرت تمیز و عهدهدار
شدن مسئ ولی تهای فردی در بین یادگی رندگان به وجود م یآید ( .)Murray,2012در این
ف رایند ،آموزش به نحوی ط راحی م یشود که هی چیک ابعاد و ظرفی تهای فردی شامل حافظه،
استدالل ،زیباشناسی ،احساسات ،ت وان فی زیکی و مهارتهای برق راری ارتباط را نادیده نگیرد.
یکی از مه مت رین جلوههای کاربرد تکن ولوژیهای ایجادشده در سایه فناوری اطالعات و ارتباطات
ب همنظور تحقق اهداف آموزشی؛ استفاده از چندرسانهای های آموزشی است .چندرسانهای های
آموزشی ب هطور علمی از نیمه قرن گذشته ب هتدریج وارد حیطه آموزش شدند و امروزه به دلیل
ثابت شدن تأثی رات مثبت و سازنده آنها در ابعاد مختلف بسیار پررونق شدهاند (Feridun ,2009
 ).and Steliosدر تع ریفی چندرسانهای را استفاده از رایانه ب همنظور ترکیب و ارائه متن ،تص ویر،
صوت ،و ویدئو از ط ریق ابزارها و پی وندهایی دانستهاند که به استفادهکننده امکان راهبری ،تعامل،
خالقیت ،و ارتباط دو س ویه را م یدهد ( .)Mishra, Sharma and Ramesh,2004:25بناب راین؛
چندرسانهای ترکیبی از چندرسانه مختلف است که هر کدام در جای خود ب هصورت هدفمند به
کار م یروند .استفاده از چندرسانهای ها ب رای مقاصد آموزشی مزایای زیر را در پی دارد:
 -۱یادگیری حالتی ف ّع ال دارد.
 -۲هر اقدام خالف شاگرد در طول یک تم رین فورا ً یادآوری و اصالح م یشود.
 - ۳بسیاری از شاگردان در مقابل کالس و مع ل ّم ب هدش واری م یت وانند اندیشههای خود را بیان
دارند و این ع وامل منعکننده در مقابل کامپی وتر وجود ندارد.
24

فصلنـامه علمی تخصصی فناوری آموزشی سال پنجم

شماره 8

بهار و تابستان 1397

 -۴هر شاگرد م یت واند برحسب ت وانایی و قدرت یادگیری خودکار کند.
 -۵نحوه آموزش ب هگ ونهای است که جذابیت آن از کالسهایی که به شکل سنّتی اداره م یش وند
بیشتر است .ب هاینت رتیب چندرسانهای ها انگیزه دانش آموزان را ب رای مشارکت در فعالی تها باال
م یب رند.
تجس مات چندرسانهای ،مفاهیم ذهنی و انتزاعی را قاب لفهم م یکند.
ّ -۶
 -۷چندرسانهای ها مهارتهای همکاری را در بین دانش آموزان ایجاد م یکنند.
 -۸چندرسانهای ها دانش آموزان را وادار م یسازند که منابع را تجزی هوتحلیل کرده و با روشهای
جدید فکر کنند و ب هاینت رتیب قدرت خالقیت در آنها پرورش پیدا کند (Bhatnagar, shikha
 .)and sugata, 2010نکته بسیار مهم این است که در ط راحی و ت ولید نرمافزارها و م وادی که
ب هصورت چندرسانهای ط راحی و ت ولید م یش وند ،ب رای اینکه از تمام قابلی تهای این تکن ولوژی
بهره گرفته شود رعایت نکاتی الزامی است .م واردی از جمله ط راحی پیامهای آموزشی ،تناسب
ب رنامه با اهداف درس ،تناسب ب رنامه با مخاطب ،تعامل ،روشهای تدریس ،ارزشیابی و بازخورد از
جمله معیارهایی هستند که رعایت اصول م ربوط به آنها قادر است که اث ربخشی ب رنامه را تا حد
بسیار باالیی ارتقاء دهد (رضوی ۱۳۸۶ ،و مثنوی .)۱۳۹۳ ،در واقع این م وارد اص ولی علمی هستند
که خط و خطوط و چگ ونگی ط راحی و ت ولید این نرمافزارها را مشخص م یکنند .وجود نکاتی
مثبت در استفاده از چندرسانهای ها دانش آموزان را بر آن داشته است که نرمافزارهای چندرسانهای
را در یادگیری دروس مختلف مورد استفاده خود ق رار دهند .به دنبال این امر ،امروزه در سطح
کشور مؤسس ههای بسیار هستند که اقدام به ت ولید نرمافزارهای چندرسانهای کرده و آنها را در
اختیار متقاضیان ق رار دهند .امّا تا چه اندازه نرمافزارهای ت ولیدشده توسط این موسس هها بر مبنای
اصول عملی در زمینه ط راحی و ت ولید چندرسانهای های آموزشی است؟ تاکنون در این رابطه
تحقیقاتی انجامشده که از جمله آنها م یت وان به م وارد زیر اشاره کرد:
زارعی زوارکی و عوض زاده ( )۱۳۸۵در تحقیقی با هدف تحلیل و ارزشیابی محت وای چند
رسانهایهای آموزشی درس زبان انگلیسی پایه دوم راهنمایی موسس ههای لوح و قلم ،دفتر
تکن ولوژی آموزشی ،شرکت ف رنگار کامپی وتر ته ران ،ف راست ،شرکت شاد نرمافزار ته ران ،و موسسه
آفتاب بر اساس اصول ط راحی چندرسانهای مایر به این نتیجه رسیدهاند که فقط چندرسانهای
آموزشی دفتر تکن ولوژی آموزشی از لحاظ می زان مطابقت و تناسب با اصول ط راحی چندرسانهای
مایر در سطح مطل وبی ق رار دارد.
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اش راقی ( )۱۳۸۸در پایاننامه کارشناسی ارشد خود با عن وان تحلیل و ارزشیابی س یدیهای
چندرسانهای آموزش قرآن بر اساس استانداردهای ط راحی و ت ولید چندرسانهای های آموزشی
در دانشگاه عالمه طباطبائی نتیج هگیری کرده است که نرمافزارهای چندرسانهای آموزش قرآن
از لحاظ می زان در نظر گرفتن استانداردهای غیر آموزشی در ط راحی در وضعیت نامطلوب و از
لحاظ می زان در نظر گرفتن استانداردهای آموزشی در وضعیت نسبتاً مطل وبی ق رار دارند.
امینی گلتپه ( )۱۳۸۹به انجام تحقیقی با عن وان تحلیل و ارزیابی محت وای چندرسانهای های
آموزشی درس شیمی اول دبیرستان از نظر رعایت ق واعد ترکی ببندی تص ویری پرداخت است و
نتایج تحقیق وی نشاندهنده این امر بوده است که چند رسانهایهای آموزشی مؤسسه نو اندیشان
ش ریف در سطح مطلوب و دیگر نرمافزارها در سطح نسبتاً نامطل وبی ق رار دارند.
بیاتی ( )۱۳۹۰در انجام پایاننامه کارشناسی ارشد خود تحت عن وان ارزشیابی و مقایسه تعامل
موجود در چندرسانهای های آموزشی درس ریاضی پایه اول راهنمایی در سال  ۱۳۸۹-۱۳۸۸در
دانشگاه عالمه طباطبایی به این نتیجه رسیده است که چندرسانهای های آموزشی موسس ههای
لوح قلم ،شاد نرمافزار ،آفتاب و ف راست از نظر رعایت اصول و استانداردهای رسانههای تعاملی در
سطح نامطل وبی ق رار دارند و فقط چندرسانهای های آموزشی دفتر تکن ولوژی آموزشی در سطح
نسبتاً مطل وبی ق رار دارد.
نظام اسالمی ( )۱۳۹۰در انجام پایاننامه کارشناسی ارشد خود با عن وان تحلیل محت وای چند
رسانههای آموزشی درس علوم بر اساس اهداف آموزشی و اصول سازماندهی محت وا در دانشگاه
عالمه طباطبایی به این نتیجه رسیده است که محت وای چند رسانههای آموزشی کتاب علوم پایه
سوم راهنمایی تا ح ّد نسبتاً مطل وبی بر اساس اهداف آموزشی و اصول انتخاب و سازماندهی
محت وا تهی هشده است و با اهداف کتاب درسی انطباق دارد.
نوریان ( )۱۳۹۱تحقیقی با عن وان مقایسه تأثیر چند رسانهایهای ت ولیدشده بر اساس اصول مایر در
شوپرورش بر یادگیری و یادداری دانش
درس جغ رافیا با چندرسانهای های تأییدشده وزارت آموز 
آموزان پایه سوم راهنمایی انجام داد و نتایج تحقیق او بیانکننده این امر بوده است که یادگیری
و یادداری گروهی که تحت متغیر مستقل اول (چندرسانهای های ت ولیدشده بر اساس اصول مایر)
ق رار گرفته بودند ب هم راتب بیشتر از گروه دیگر که در معرض متغیر مستقل دوم (چندرسانهای
شوپرورش) ق رار گرفته بودند در سطح باالتری ق رار داشت.
های تأییدشده وزارت آموز 
افشار ( )۱۳۹۲در انجام پایاننامه کارشناسی ارشد خود در دانشگاه عالمه طباطبایی با عن وان
26

فصلنـامه علمی تخصصی فناوری آموزشی سال پنجم

شماره 8

بهار و تابستان 1397

بررسی نرمافزارهای درس ع ربی دوم راهنمایی بر اساس استاندارد تعامل به این نتیجه رسیده است
که چند رسانهایهای موسسه نافع از لحاظ استاندارد تعامل در سطح مطلوب ،چندرسانهای های
موسسه لوح و قلم در سطح نسبتاً مطلوب و چندرسانهای های موسس ههای لوح دانش و ف راست
در سطح نامطل وبی ق رار دارند.
بر مبنای تحقیقات و بررس یهایی که محققان در انجام این تحقیق انجام دادهاند ،جمله مه مت رین
مو ّس ساتی که در این خصوص اقدام به ت ولید و عرضه نرمافزارهای چندرسانهای کردهاند؛
موسس ههای رهپ ویان دانش و اندیشه ،لوح و قلم و گنجینه یاد هستند .ارزشیابی محصوالت
عرضهشده توسط این مو ّس سات از جهت معیارهای آموزشی م یت واند در ارتقاء و بهبود عملکرد
مو ّس سات نامبرده و در نتیجه در بهبود ج ریان یادگیری از طرف مخاطبان آموزشی مؤثر باشد.
اگرچه تاکنون ب هطور بسیار محدود و پ راکنده پژوهشهایی در خصوص ارزیابی نرمافزارهای
آموزشی صورت گرفته است ،امّا تحقیقاتی که ب هطور جامع به ارزشیابی نرمافزارهای عرضهشده
توسط مو ّس سات مختلف بپردازد انجامنشده است؛ لذا محققان قصد دارند که در انجام این مطالعه
به ارزشیابی نرمافزارهای چندرسانهای عرضهشده دروس زیس تشناسی دوره دوم متوسطه در سال
تحصیلی  ۱۳۹۳/۹۴مو ّس سات لوح و قلم ،گنجینه یاد و رهپ ویان دانش و اندیشه بپردازند.
روش
در تحقیق حاضر ،روش تحقیق بر مبنای ماهیت پژوهش و اهداف آن توصیفی از نوع ارزشیابی
است .جامعه آماری تحقیق شامل تمامی نرمافزارهای چندرسانهای درس زیس تشناسی پایه اول
تا سوم دوره دوم متوسطه عرضهشده توسط مؤسس ههای لوح و قلم ،گنجینه یاد و رهپ ویان دانش
و اندیشه در سال تحصیلی  ۱۳۹۳/۹۴بود که همه این نرمافزارها موردبررسی ق رار گ رفتند (جمع اً ۹
نرمافزار) .ب همنظور جمعآوری دادههای تحقیق ،از یک چکلیست محقق ساخته بر اساس معیارهای
آموزشی مختلف در غالب  ۶۱گ ویه استفاده به عمل آمد (از خیلی کم تا خیلی زیاد) .روایی گ ویه
متخصص در حوزه علوم ت ربیتی مورد تأیید ق رار گ رفت و ب رای
های این چکلیست توسط اساتید
ّ
محاسبه پایایی آن از روش باز آزمایی زمانی استفاده شد .از جمله م واردی که با استفاده از این گ ویه
ها مورد ارزشیابی ق رار گ رفتند عبارت بودند از  -۱ط راحی پیامهای آموزشی ( ۱۱گ ویه) -۲ ،اهداف
آموزشی ( ۹گ ویه) -۳ ،تناسب ب رنامه با مخاطب ( ۷گ ویه) -۴ ،تعامل ( ۷گ ویه) -۵ ،روشهای آموزشی
( ۸گ ویه) -۶ ،ارزشیابی ( ۱۱گ ویه) ،و  -۷بازخورد ( ۸گ ویه) .ب هاینت رتیب به هر گ ویه بر مبنای گزینه
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انتخابشده ،از نمره  ۱الی  ۵یک عدد اختصاص داده م یشد .ب همنظور ارزشیابی هر کدام از م وارد
فوق در یکی از سطوح ضعیف ،متوسط ،خوب ،و عالی ق رار داده م یشد .نمرهگذاری هر کدام از
معیارهای مورد ارزشیابی بر اساس تعداد گ ویه های اختصاص دادهشده به آنها به شرح زیر بود:
ط راحی پیامهای آموزشی :جمع کل نم رات  ۵۵نمره .از نمره  ۱الی  ۱۳ضعیف ،از نمره  ۱۴الی ۲۸
متوسط ،از نمره  ۲۸الی  ۴۲خوب و از نمره  ۴۲الی  ۵۵عالی.
اهداف آموزشی :جمع نم رات  ۴۵نمره .از نمره  ۱الی  ۱۱ضعیف ،از نمره  ۱۱الی  ۲۳متوسط ،از نمره
 ۲۳الی  ۳۴خوب و از نمره  ۳۴الی  ۴۵عالی.
تناسب ب رنامه با مخاطب :جمع نم رات  ۳۵نمره .از نمره  ۱الی  ۸ضعیف ،از نمره  ۸الی  ۱۷متوسط،
از نمره  ۱۷الی  ۲۷خوب و از نمره  ۲۷الی  ۳۵عالی.
تعامل :جمع نم رات  ۳۵نمره .از نمره  ۱الی  ۸ضعیف ،از نمره  ۸الی  ۱۷متوسط ،از نمره  ۱۷الی ۲۷
خوب و از نمره  ۲۷الی  ۳۵عالی.
روش تدریس :جمع نم رات  ۴۰نمره .از  ۱الی  ۱۰ضعیف ،از  ۱۰الی  ۲۰متوسط ،از  ۲۰الی  ۳۰خوب
و از  ۳۰الی  ۴۰عالی.
ارزشیابی :جمع کل نم رات  ۵۵نمره .از نمره  ۱الی  ۱۳ضعیف ،از نمره  ۱۴الی  ۲۸متوسط ،از نمره
 ۲۸الی  ۴۲خوب و از نمره  ۴۲الی  ۵۵عالی.
بازخورد :جمع نم رات  ۴۰نمره .از  ۱الی  ۱۰ضعیف ،از  ۱۰الی  ۲۰متوسط ،از  ۲۰الی  ۳۰خوب و از
 ۳۰الی  ۴۰عالی.
ب رای توصیف دادههای ب هدستآمده از ط ریق ارزشیابی نرمافزارها با استفاده از نرمافزار ،spss
از شاخ صهای آماری در آمار توصیفی نظیر محاسبه میانگین ،انح راف از میانگین ،انح راف
توج ه به ض وابط تعیی نشده ب رای نمره دهی
معیار ،واریانس ،دامنه تغیی رات استفاده شد .سپس با ّ
به هر استاندارد ،میانگین هر استاندارد با نقاط تعیی نشده مقایسه شد و در یک سطح ق رار گ رفت.
همچنین ب رای مقایسه معیارهای مورد ارزشیابی در نرمافزارهای مو ّس سات مختلف از آزمون  tمستقل
استفاده شد.
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یافت ههایتحقیق
در این مطالعه ،دادههای توصیفی و تحلیلی م ربوط به هر مؤسسه در جداول جداگانه ارائهشده است.
دادههای توصیفی م ربوط به معیارهای آموزشی مورد ارزشیابی نرمافزارهای چندرسانهای مؤسسه
گنجینه یاد در جدول شماره  ۱ارائهشده است.
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جدول شماره  :۱دادههای توصیفی م ربوط به نرمافزارهای چندرسانهای دروس زیس تشناسی مؤسسه گنجینه یاد

بر اساس توضیحاتی که در خصوص نحوه ق رار گرفتن هر کدام از م وارد مورد ارزشیابی در
نرمافزارها در سطوح مختلف ،دادههای مندرج در جدول شماره  ۱نشان م یدهد که ط راحی
پیامهای آموزشی با میانگین  ۳۶در سطح خوب ،تناسب ب رنامه با اهداف با میانگین  ۲۶در سطح
خوب ،تناسب ب رنامه با مخاطب با میانگین  ۲۰در سطح خوب ،تعامل با میانگین  ۱۹/۶۶در سطح
خوب ،روش تدریس با میانگین  ۲۴در سطح خوب ،ارزشیابی با میانگین  ۲۶در سطح متوسط و
بازخورد با میانگین  ۱۳/۳۳در سطح متو ّسط ق رار دارند.
دادههای توصیفی م ربوط به نرمافزارهای چندرسانهای دروس زیس تشناسی مؤسسه لوح و قلم در
جدول شماره  ۲ارائهشده است.
جدول شماره  :۲دادههای توصیفی م ربوط به نرمافزارهای چندرسانهای دروس زیس تشناسی مؤسسه لوح و قلم
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بر اساس اطالعات جدول باال؛ ط راحی پیامهای آموزشی با میانگین  ۲۷/۳۳در سطح متوسط،
تناسب ب رنامه با میانگین  ۲۲در سطح متوسط ،تناسب ب رنامه با مخاطب با میانگین  ۱۶/۶۶در
سطح در سطح متوسط ،تعامل با میانگین  ۱۷در سطح متوسط ،روش تدریس با میانگین ۱۶/۳۳
در سطح متوسط ،ارزشیابی با میانگین  ۲۰/۳۳در سطح متوسط ،و بازخورد با میانگین  ۱۰در
سطح ضعیف ق رار دارند.
دادههای توصیفی م ربوط به نرمافزارهای چندرسانهای درس زیس تشناسی در جدول شماره ۳
ارائهشده است.
جدول شماره  :۳دادههای توصیفی م ربوط به نرمافزارهای چندرسانهای دروس زیس تشناسی
مؤسسه رهپ ویان دانش و اندیشه

30

همانگ ونه که مشاهده م یشود ،ط راحی پیامهای آموزشی با میانگین  ۲۶در سطح متوسط،
تناسب ب رنامه با اهداف با میانگین  ۲۲در سطح متوسط ،تناسب ب رنامه با مخاطب با میانگین ۱۶
در سطح متوسط ،تعامل با میانگین  ۱۷/۶۶در سطح خوب ،روش تدریس با میانگین  ۱۶/۶۶در
سطح متوسط ،ارزشیابی با میانگین  ۱۹/۳۳در سطح متوسط و بازخورد با میانگین  ۶/۶۶در سطح
ضعیف ق رار دارند.
ب همنظور مقایسه دادههای م ربوط به م وارد مورد ارزشیابی در نرمافزارهای مؤسس ههای مختلف از
آزمون  tمستقل استفادهشده است .دادههای حاصل از مقایسه میانگین معیارهای مورد ارزشیابی
در دروس زیس تشناسی بین مؤسسات گنجینه یاد و لوح و قلم در جدول شماره  ۴ارائهشده
است.
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جدول شماره  :۴آزمون  tمستقل ب رای مقایسه میانگین معیارهای مورد ارزشیابی
در دروس زیس تشناسی بین مؤسسات گنجینه یاد و لوح و قلم

همانگ ونه که در جدول شماره  ۴مشاهده م یشود؛ بین دو مؤسسه گنجینه یاد و لوح و قلم در
طراحی پیامهای آموزشی بین دو مؤسسه تفاوت
نرمافزارهای دروس زیس تشناسی ،از جهت ّ
معنادار است و مؤسسه گنجینه یاد از میانگین باالتری برخوردار است ( t=۳/۶۷و .)p>۰/05
از جهت تناسب ب رنامه با اهداف بین دو مؤسسه تفاوت معنادار نیست ( t =۳/۷۸و .)p<۰/0۵
از جهت تناسب ب رنامه با مخاطب بین دو مؤسسه تفاوت معنادار است و مؤسسه گنجینه یاد از
میانگین باالتری برخوردار است ( t =۳/۷۸و .)p> ۰/05
از جهت تعامل بین دو مؤسسه تفاوت معنادار است نیست ( t =۱/۷۱و .)p <۰/05
از جهت روش تدریس بین دو مؤسسه تفاوت معنادار است و مؤسسه گنجینه یاد از میانگین
باالتری برخوردار است ( t =۴/۶۰و .) p> ۰/0۵
از جهت ارزشیابی تفاوت بین دو مؤسسه معنادار است و مؤسسه گنجینه یاد از میانگین باالتری
برخوردار است ( t =۵/۳۷و .)p> ۰/0۵
از جهت بازخورد بین دو مؤسسه تفاوت معنادار نیست ( t =۲/۳۲و .)p< ۰/0۵
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جدول شماره  :۵آزمون  tمستقل ب رای مقایسه میانگین معیارهای مورد ارزشیاب
در نرمافزارهای دروس زیس تشناسی بین مؤسسات گنجینه یاد و رهپ ویان دانش و اندیشه

همانگ ونــه کــه در جــدول شــماره  ۵مشــاهده م یشــود؛ بیــن دو مؤسســه گنجینــه یــاد
طراحــی
و رهپ ویــان دانــش و اندیشــه در نرمافزارهــای دروس زیس تشناســی ،از جهــت ّ
پیامهــای آموزشــی بیــن دو مؤسســه تفــاوت معنــادار اســت و مؤسســه گنجینــه یــاد از
میانگیــن باالتــری برخــوردار اســت ( t =۴/۴۱و .)p> ۰/05
از جهت تناسب ب رنامه با اهداف بین دو مؤسسه تفاوت معنادار نیست ( t =۱/۴۷و .)p< ۰/05
از جهت تناسب ب رنامه با مخاطب بین دو مؤسسه تفاوت معنادار نیست ( t =۲/۵۳و .)p< ۰/05
از جهت تعامل بین دو مؤسسه تفاوت معنادار است نیست ( t=۱/۶و .)p< ۰/05
از جهت روش تدریس بین دو مؤسسـه تفاوت معنادار اسـت و مؤسسـه گنجینه یاد از میانگین
باالتری برخوردار اسـت ( t =۳/۹۵و .)p> ۰/05
از جهـت ارزشـیابی تفـاوت بیـن دو مؤسسـه معنـادار اسـت و مؤسسـه گنجینه یـاد از میانگین
باالتـری برخـوردار اسـت ( t =۳/۷۸و .)p> ۰/0۵
از جهـت بازخـورد بیـن دو مؤسسـه تفـاوت معنـادار اسـت و مؤسسـه گنجینـه یـاد از میانگیـن
باالتـری برخـوردار اسـت ( t =۴/۷۲و .)p> ۰/05
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جدول شماره  :۶آزمون  tمستقل ب رای مقایسه میانگین معیارهای مورد ارزشیابی
در نرمافزارهای دروس زیس تشناسی بین مؤسسات لوح و قلم و رهپ ویان دانش و اندیشه

همانگ ونه که در جدول شماره  ۶مشاهده م یشود؛ بین دو مؤسسه گنجینه یاد و رهپ ویان دانش
طراحی پیامهای آموزشی بین دو مؤسسه
و اندیشه در نرمافزارهای دروس زیس تشناسی ،از جهت ّ
تفاوت معنادار نیست ( t=۳/۵۰و .)p< ۰/0۵
از جهت تناسب ب رنامه با اهداف بین دو مؤسسه تفاوت معنادار نیست ( t= ۰/۷۶و .)p< ۰/0۵
از جهت تناسب ب رنامه با مخاطب بین دو مؤسسه تفاوت معنادار نیست (t= ۰/۶۰و .)p> ۰/0۵
از جهت تعامل بین دو مؤسسه تفاوت معنادار نیست ( t=۰/۵۰و .)p< ۰/05
از جهت روش تدریس بین دو مؤسسه تفاوت معنادار نیست ( t=۰/۱۷و .)p< ۰/0۵
از جهت ارزشیابی تفاوت بین دو مؤسسه معنادار نیست ( t =۰/۳۵و .)p< ۰/0۵
از جهت بازخورد بین دو مؤسسه تفاوت معنادار نیست (t= ۱/۱۲و .)p< ۰/0۵
بحث و نتیج هگیری
تحقیق حاضر ب همنظور ارزشیابی از نرمافزارهای چندرسانهای دروس زیس تشناسی دوره دوم
متوسطه (مؤسسات گنجینه یاد ،لوح و قلم ،رهپ ویان دانش و اندیشه) ،عرضهشده در سال تحصیلی
 ۱۳۹۳/۹۴انجام شد.
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نتایج تحقیق نشان داد که نرمافزارهای دروس زیس تشناسی مؤسسه گنجینه یاد از جهت ط راحی
پیامهای آموزشی ،تناسب ب رنامه با اهداف ،تناسب ب رنامه با مخاطب ،تعامل و روش تدریس در
سطح خوب ،و از جهت ارزشیابی و بازخورد در سطح متوسط ق رار دارند .همچنین نرمافزارهای
موسسه لوح و قلم از جهت همه معیارهای مورد ارزشیابی در سطح متوسط و تنها از جهت بازخورد
در سطح ضعیف ق رار دارند .نیز نرمافزارهای مؤسسه رهپ ویان دانش و اندیشه از جهت ط راحی
پیامهای آموزشی ،تناسب ب رنامه با اهداف و مخاطب و همچنین روش تدریس و ارزشیابی در
سطح متوسط ،از جهت تعامل در سطح خوب و از جهت بازخورد در سطح ضعیف ق رار دارند.
همچنین نتایج حاصل از مقایسه معیارهای مورد ارزشیابی در موسس ههای مختلف نشان داد
که بین دو مؤسسه گنجینه یاد و لوح و قلم از جهت ط راحی پیامهای آموزشی ،تناسب ب رنامه با
مخاطب ،روش تدریس و ارزشیابی بین دو موسسه تفاوت معناداری وجود دارد و موسسه گنجینه
یاد از میانگین باالتری برخوردار است اما از جهت دیگر م وارد بین دو مؤسسه تفاوت معنادار
نیست .همچنین دادههای حاصل از مقایسه نرمافزارهای دو موسسه گنجینه یاد و رهپ ویان دانش
و اندیشه نشان داد که در رابطه با ط راحی پیامهای آموزشی ،روش تدریس ،ارزشیابی و بازخورد
بین دو مؤسسه تفاوت معناداری وجود دارد و مؤسسه گنجینه یاد از میانگین باالتری برخوردار
است اما از جهت دیگر م وارد بین دو مؤسسه تفاوت معنادار نیست .نیز مقایسه بین دو مؤسسه
لوح و قلم و رهپ ویان دانش و اندیشه نشان داد که در هی چکدام از معیارهای مورد ارزشیابی بین
دو ۲مؤسسه تفاوت معناداری وجود ندارد.
نتایج این تحقیق با نتایج تحقیقات زارعی زوارکی و عوض زاده ( )۱۳۸۵اش راقی ( ،)۱۳۸۸امینی
گلتپه ( ،)۱۳۸۹نظام اسالمی ( ،)۱۳۹۰نوریان ( ،)۱۳۹۱و افشار ( )۱۳۹۲تق ریب اً همسو و همخ وان
بود و با نتایج تحقیقات و بیاتی ( )۱۳۹۰همخ وانی نداشت .شاید بت وان دلیل این امر را به دو
صورت تبیین کرد -۱ :در تحقیقاتی که توسط زارعی زوارکی و عوض زاده ( )۱۳۸۵و نیز
بیاتی ( )۱۳۹۰انجامشدهاند ،نتایج بیانکننده ب رتری نرمافزارهای دفتر تکن ولوژی آموزشی بودهاند
درحال یکه بررسی نرمافزارهای دفتر تکن ولوژی آموزشی در مطالعه حاضر به دلیل اینکه در سال
تحصیلی  ۱۳۹۳/۹۴ب رای همه دروس موردبررسی نرمافزار عرضه نکرده بود ،مد نظر محققان نبود.
و  -۲با توجه به اینکه برخی از مؤسسات در مطالعه حاضر با مو ّس سات موردبررسی در تحقیق
زارعی زوارکی و عوض زاده ( )۱۳۸۵و بیاتی ( )۱۳۹۰مشترک بودهاند؛ شاید بت وان وجود فاصله
زمانی قاب لتوجه بین زمان انجام تحقیق حاضر با تحقیقات زارعی زوارکی و عوض زاده ()۱۳۸۵
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و بیاتی ( )۱۳۹۰را عامل این امر دانست .چ را که آن تحقیقات در رابطه با موسسه مشترک بین
این دو گروه مطالعه (لوح و قلم) ،تحقیقات قبلی به این نتیجه رسیده بودند که نرمافزارهای این
موسسه در سطح مطل وبی ق رار ندارند اما اکنون گذشت زمان و تحوالتی که در ت ولیدات این
موسس هها بر مبنای تج ربه و بازخوردهای دریافت شده صورت گرفته است ،لذا م یت وان بهبود
آنها را در این تحقیق به این صورت تبیین کرد .چنانچه نرمافزارهای موسسه لوح و قلم که توسط
افشار ( )۱۳۹۲موردبررسی ق رار گرفته بودند که از لحاظ زمانی نزدیکتر به تحقیق حاضر است،
به این نتیجه رسیده بود که نرمافزارهای موسسه لوح و قلم ازلحاظ استاندارد تعامل در سطح نسبتاً
مطل وبی است.
در زمینه ت ولید نرمافزارهای چندرسانهای ،توجه به اصول علمی و معیارهای آموزشی از ع وامل
بسیار مهم و تعیی نکننده است .هر کدام از این معیارها م یت وانند ب رای تحقق اهداف آموزشی
در یک یا چند حیطه مفید باشند .با توجه به این اهمیت ،اتخاذ تدابیری جهت ت ولید مناسبتر
از جمله کمک گرفتن از متخصصین ت ولید محت وای الکترونیکی و تکن ولوژیست های آموزشی
و نیز انجام تحقیقات دیگر در خصوص بررسی ت ولیدات سایر مؤسسات ت ولیدکننده نرمافزارهای
چندرسانهای در دیگر مقاطع پیشنهاد م یشود.
منابع و مآخذ:
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اصول طراحی
محتوای یادگیری الکترونیکی چندرسانهای
مهسا اکملی

1

چکیده
با ظهور و پیشرفت فنآوری اطالعات ،روند تحوالت اجتماعی به سمت وسوی تالش جهت
گسترش دانش و اطالعات م یباشد .یکی از مهمت رین ویژگ یهای فنآوری اطالعات و ارتباطات
ت ولید و اشاعهی دانش در کمت رین زمان و در دست ق رار دادن آنها به صورت همگانی در هر زمان
و مکان است .از جمله تحوالت فنآوری اطالعات و ارتباطات در حوزهی آموزش ،ورود آموزش
و یادگیری الکترونیکی است که به دلیل گسترش اینت رنت در دنیا امکان تعامالت گسترده میان
اف راد و کاهش هزینههای آموزشی موردتوجه زیادی از متخصصان و دستاندرکاران است .از
طرفی ب رای مطمئن شدن بابت اث ربخشی یادگیری الکترونیکی باید در ت ولید محت وای آن دقت
الزم را منظور داشت و به همین دلیل ما در این مقالهی مروری بر آن هستیم تا به بررسی محت وا و
یادگیری الکترونیکی و اصول و معیارهای ط راحی محت وای الکترونیکی و در نهایت ارائهی یک
الگو ط راحی آموزشی بپردازیم.
کلید واژگان :محت وای الکترونیکی ،یادگیری الکترونیکی ،ط راحی آموزشی ،چندرسانهای
آموزشی

 .1دانشجوی کارشناسی ارشد تکن ولوژی آموزشی ،دانشگاه عالمه طباطباییakmali@atu.ac.ir :
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مقدمه
جامعه امروز را جامعه اطالعاتی م ینامند زی را حجم اطالعاتی که در جهان امروز ت ولید و عرضه
م یشود غیرقاب لباور است لذا در جهان امروز مبادله اطالعات ب هصورت آنچه در گذشته رایج بوده
است و به شکل سنتی و فی زیکی ،ب ههی چوجه امکانپذیر نم یباشد .در این خصوص اینت رنت
و ارائه اطالعات ب هصورت الکترونیکی بیشت رین سهم انتقال اطالعات را دارد .راهبردهای ف رایند
ت ولید محت وای الکترونیکی نیز به دلیل تفاوت اساسی با فرآیند یاددهی یادگیری سنتی ،مستلزم
مالحظاتی در زمینه ت ولید محت وا و منابع آموزشی در محیط الکترونیکی م یباشد .محت واهای
الکترونیکیِ آموزشی شامل نرمافزارهای آموزشی و محت واهای چندرسانهای ،تنها یکی از
ب رنامههایی هستند که مدرسان م یت وانند ب هراحتی و به کمک کامپی وتر ،به ط راحی و ت ولید
آنها پرداخته و در کالس درس از آنها استفاده کنند .اما اکثر مدرسان ،از اصول و معیارهای
ت ولید محت وای الکترونیکی استاندارد اطالعات کافی ندارند و همین امر باعث م یشود که س راغ
ت ولید محت وا الکترونیکی نروند و یا محت وایی ب یکیفیت ت ولید کنند .امروزه یکی از اساس یت رین
دغدغهها در امر آموزش الکترونیکی ،ت ولید و مدی ریت محت وای آموزشی متناسب با خصوصیات
اجتماعی ،روانشناختی و ت ربیتی ف راگی ران است.
محتوای الکترونیکی
ت ولید محت وای الکترونیکی به فرآیند تألیف و ت ولید محت وا توسط مدرسین این دروس ،با
کمک ابزارها ،نرمافزارها و تکنی کهای سمعی و بصری ،جهت تسهیل فهم مسائل پیچیده
ب رای مخاطبان اشاره م یکند (امیرحسینی .)۱۳۹۰ ،بناب راین ،یکی از اساس یت رین دغدغهها در
امر آموزش الکترونیکی ،ت ولید و مدی ریت محت وای آموزشی متناسب با خصوصیات اجتماعی،
روانشناختی و ت ربیتی ف راگی ران م یباشد (تقی یاره ،سیادتی.)۱۳۸۶ ،
ب هطورکلی به دلیل اث ربخشی م واد آموزشی ،باید در ت ولید محت وای الکترونیکی یکسری اصول
را رعایت کرد شامل:
ت وازن :یعنی توزیع متعادل عناصر تشکی لدهنده یک صفحه
سادگی :ارائه اطالعات مختصر ،طرحهای محدود ،نوشتههای ک وتاه ،محدودیت تعداد و تنوع
رنگها
تأکید :وجود تفاوت محسوس روی جزئی که به آن تأکید م یشود
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فضای خالی :رعایت نسبی فضاهای خالی بین عناصر
وحدت :یعنی تأکید تمام اجزای سازنده محت وای چندرسانهای روی یک موضوع و هدف
مشخص (امیر تیموری)۱۳۸۴ ،
ویژگ یهای محتوای الکترونیکی
اول اینکه باید یک الگوی ط راحی خوب داشته باشد ،در اینجا منظورمان از ط راحی ،نقش و
رنگ نیست ،منظور این است که م راحل ساخت طوری طی شود که ما را به هدف برساند.
ب همنظور ایجاد محیط یادگیری مناسب ،تاکنون الگوهای متعدد ط راحی آموزش پدید آمدهاند که
هر کدام ب رای ش رایط و بازدههای یادگیری خاصی کاربرد داشتهاند .هم واره ب رای ارائهی آموزش
و ایجاد یادگیری اث ربخش باید از یک الگوی آموزشی کاربردی بهره بب ریم که بت وانیم بازده مفید
محت وای خود را تا حدی تضمین کنیم .در این مقاله نیز به شرح یکی از این الگوهای ط راحی
آموزشی به نام الگوی  ADDIEم یپردازیم.
الگوی  ADDIEدر بسیاری از موقعی تهای آموزشی و ب رای بازدههای یادگیری متعدد کاربرد
دارد .این الگو که امروزه ب هعن وان الگ ویی نظاممند شناخته م یشود ،به معلمان و ط راحان آموزشی
اطمینان م یبخشد که آموزش و یا نتایج آموزشی آنان ،اث ربخش است و چون در بسیاری از
موقعی تها و رویکردهای آموزشی به علت سه ولت آن قابل کاربرد است و اینکه تق ریب اً هم هی
الگوهای نظاممند ط راحی آموزشی که در حال حاضر مورداستفاده ق رار م یگی رند ،بر الگوی
عمومی ط راحی آموزشی مبتنی هستند ،لذا آن را الگوی عمومی ط راحی آموزشی م ینامند.
این مدل شامل  ۵مرحله است که نام مدل نیز از حرف اول ه ریک از این م راحل تشکی لشده
است.
این م راحل شامل:
تجزی هوتحلیل 1:این مرحله شامل نیازسنجی ،شناسایی مسئله و تحلیل آن و هدفگذاری است.
ط راحی :2این مرحله دربرداشتن اهداف یادگیری بر اساس اصطالحات قاب لاندازهگیری ،مشخص
کردن اهداف یادگیری ،مشخص کردن فعالی تهای یادگیری و مشخص کردن رسانهی آموزشی
است.
ب رنام هریزی :3ف رایند ایجاد و آزمون تجارب یادگیری است .این مرحله شامل آماده کردن م واد
1. Analyze
2. Design
3. Develop
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آموزشی آنگ ونه که در مرحلهی ط راحی آمده است.
اج را :1ارائهی تجارب یادگیری از ط ریق رسانهی مناسب.
ارزشیابی :2در این مرحله به ارزشیابی تک وینی ،نهایی و در نهایت دوباره به بازنگری ف رایند
یادگیری م یپردازیم( .فردانش ،کرمی)۱۳۸۷ ،
مرحله
تحلیل

فعالیتها
شناسایی ویژگیهای مخاطبان
تعیین نیازهای یادگیری
بررسی و تحلیل امکانات و محدودیتها
انتخاب مناسبترین بستر یادگیری و آموزش با بررسی انواع مهارتهای شناختی موردنیاز

طراحی

تدوین هدفهای آموزشی و انتخاب رویکرد کلی آموزش
تصمیمگیری دربارهی روشها و رسانههای آموزشی
نوشتن عناوین کلی واحدها ،درسها و پودمانهای آموزشی
طراحی سرفصل محتوای دوره

تهیه

تهیه و تولید رسانههای موردنیاز به شکلهای گوناگون از جمله چندرسانهای ،اسالید آموزشی و ....
طراحی فعالیتهای یادگیری در قالب فردی یا گروهی
ارزشیابی مواد و رسانههای آموزشی
نهایی کردن مواد آموزشی

اجرا

تکثیر و توزیع رسانههای آموزشی ،کتابهای راهنما و مواد الزم دیگر
آمادگی برای مقابله با مشکالت فنی
پشتیبانی از برنامهی آموزشی
اجرای آزمونهای الزم برای اطمینان از کسب معیارهای آموزشی

ارزشیابی ارزشیابی پایانی برای سنجش برونداد دورهی آموزشی
بررسی اعتبار برنامه

جدول  .۱برخی از فعالی تهای ط راح آموزشی بر اساس الگوی عمومی (رضوی)۱۳۸۸ ،
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یادگیری الکترونیکی
یادگیری الکترونیکی فعالیت آموزشی را دربر م یگیرد که توسط فرد یا گروههایی ب هصورت برخط
( )onlineو نا برخط ( ،)offlineتوسط شبکه یا رایانههای مستقل و دیگر وسایل الکترونیکی
انجام م یپذیرد .این دو شیوه یادگی رنده را قادر م یسازد تا در زمان واقعی در کالس درس شرکت
و با یادگی رندگان دیگر ،مدرسان و منابع دیگری در زمان ،مکان و با سرعت دلخ واه خود از ط ریق
ابزارهایی مانند ارتباط الکترونیکی ،پست الکترونیکی ،تابلوهای اعالنات ،اتاقهای گفتوگو،
کنف ران سهای ویدئ ویی ،سامانههای وب ص وتی -تص ویری ،کالسهای مجازی ،متنهای تعاملی،
کتابخانههای دیجیتال ،و از این قبیل دسترسی داشته باشد (شهیدی ،صنایعی.)۱۳۹۲ ،
چندرسان های آموزشی
یک پیام چندرسانهای آموزشی عبارت است از :ارتباط با استفاده از کلمات و تصاویری که منجر
به اشاعهی یادگیری م یشود (مایر .)۲۰۰۲ ،همچنین مایر دلیل منطقی ارائهی چندرسانهای را به این
صورت بیان م یدارد :منطق ارائهی چندرسانهای ،ارائهی مطالب در قالب کلمات و تصاویر در این
است که کل ظرفیت شناختی انسان ب رای پردازش اطالعات به کار گرفته شود.
هر ترکیبی از متن ،گ رافیک ،صدا ،انیمیشن و تصاویر ویدئ ویی که از ط ریق کامپی وتر یا سایر
تجهی زات الکترونیکی در اختیار کاربر ق رار م یگیرد ،چندرسانهای نامیده م یشود( .ک ینژاد)۱۳۷۸ ،
مایر ( )۲۰۰۱در کتاب چندرسانهای خود ،ابتدا چندرسانهها را اینگ ونه تع ریف م یکند :من
چندرسانهای را ب همثابه ارائه مطالب با استفاده از کلمات و تصاویر تع ریف م یکنم؛ منظور من از
کلمات ،ارائهی مطالب به شکل کالمی و لفظی نظیر متون چاپشده و متون گفتاری م یباشد و
منظور من از ارائهی مطالب به شکل تص ویری نظیر گ رافی کهای آماری شامل اشکال مختلف،
نمودارها ،عک سها و نقشهها و یا استفاده از گ رافی کهای پ ویا شامل انیمیشن و ویدئو م یباشد.
حال به توضیح مختصر اصول هفتگانهی مایر م یپردازیم.
اصل چندرسانهای :یادگیری ف راگی ران از کلمات و تصاویر بهتر از کلمات صرف است.
اصل مجاورت فضایی :یادگیری ف راگی ران از کلمات و تصاویر هنگامی بهتر خ واهد بود که
آنها در مجاورت یکدیگر بر روی صفحه کاغذ یا رایانه ظاهر ش وند.
اصل مجاورت زمانی :ارائه همزمان کلمات و تصاویر منجر به یادگیری بهتر ف راگی ران خ واهد
شد.
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اصل انسجام :حذف کلمات ،تصاویر و اص وات اضافی و غیرضروری منجر به یادگیری بهتر
ف راگی ران خ واهد شد.
اصل چگونگی وجه حسی :یادگیری ف راگی ران از انیمیشن و گفتار بهتر از انیمیشن و متن
نوشتاری است.
اصل افزونگی :یادگیری ف راگی ران از انیمیشن و گفتار بهتر از انیمیشن ،گفتار و متن نوشتاری
است.
اصـل تفاوتهـای فـردی :تأثیـر اصـول ط راحـی بـر ف راگی ران کـم معلومـات کـه از ت وانایی
فضایـی بـاال برخوردارنـد ،بیشـتر اسـت از ف راگی رانـی با سـطح معلومات بـاال با ت وانایـی فضایی
پایین م یباشـد.
اصول طراحی و تولید محتوای الکترونیکی
ط راحـی آموزشـی از مه مت رین عناصر ف رایند یادگیری اسـت کـه در یادگیری الکترونیکی نیز به
دلیـل ماهیـت آن نقـش مهمی ایفـا م یکند .ط راحی بـرای انجام هر کاری نقطه آغاز م یباشـد،
آمـوزش نیـز از ایـن امر اسـتثنا نیسـت( .فرسـن )2005،1ط راحی آموزشـی را هنر مداخلـه ط راحان
آموزشـی در آمـوزش تع ریـف م یکنـد که شـناخت ،یادگیری ،تعامـل و عملکرد دانشـج ویان را
بهبـود م یبخشـد ،مشکالتشـان را پیشـگیری م یکنـد ،سـب کهای مختلف یادگیـری را تطبیق
م یدهـد ،فعالی تهـای مهـم یادگیـری را پیشـنهاد م یکنـد .در حقیقـت ،ط راحـی آموزشـی بـه
شناسـایی ،رشـد و توسـعه و اعمال روشهای خاص آموزشـی ب رای دسـتیابی به اهداف مشخص
آموزشـی مثـل دانشهـا ،مهارتهـا و نگرشهـا بـرای یـک محتـوای خـاص و شـاگردان خاص
اطالق م یشـود( .آناگنوسـت وپ ولو)2002 ،2
در ط راحـی و ت ولید محت واهای الکترونیکی اسـتاندارد ،معیارهـا و اص ولی وجود دارد که در حین
ط راحـی و سـاخت نرمافـزار بایـد موردتوجـه قـرار گی رنـد .مه مت ریـن رکـن در ت ولیـد محت واهـای
الکترونیکـی آموزشـی ،رعایـت اصـول ط راحی آموزشـی اسـت .مخب ریـان ( )۱۳۹۶اصل ط راحی
آموزشـی در ت ولیـد محتـوا را ب هطورکلـی بـه دو بخش تقسـیم م یکنند.
1. Fresen
2. Anagnostopoulo
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الف) بخش فنی

نصــب و اجــرای بــدون اشــکال :یــک محت ـوای الکترونیک ــی بایــد از حج ــم مناس ــبی
برخ ــوردار باشــد تــا در هنــگام نصــب و اج ـرا ،دچ ــار مشــکل نش ــود .همچنی ــن بایــد قابلی ــت
نصــب بــر روی سیســت معاملهای معــروف را داشــته باشــد.
طراحــی ظاهــری نرمافــزار :بهت ــر اســت محی ــط نرماف ـزار زیب ــا ،ج ــذاب و متناســب ب ــا
محت ـوای آموزش ــی ب ــوده و تصاوی ــر ب هکاررفتــه در آن از کیفی ــت مناس ــبی برخ ــوردار باشــد.
قابلیــت تعامــل :بایــد قســمتی در نرمافــزار وجــود داشــته باشــد کــه کاربــر بت وانــد از
ط ریــق آن نظ ـرات ،انتقــادات و پیشــنهادهای خ ــود را ب ـرای ط ـراح نرماف ـزار ارســال کنــد و ب ــا
او تم ــاس برق ـرار کنــد.
ارائــه خدم ــات :در نرمافزارهــای آموزش ــی بهت ــر اســت قس ــمتی ط راح ــی ش ــود کــه ح ــاوی
نرمافزارهــای موردنیــاز کاربــر باشــد .همچنیــن طــراح نرمافــزار م یت وانــد در صــورت نیــاز،
راهنمــای اســتفاده از محتــوای الکترونیکــی را در ایــن قســمت قــرار دهــد ،تــا کاربــران در
حی ــن اســتفاده از نرماف ـزار آموزش ــی ،دچ ــار مشــکل ی ــا ابهــام نش ـوند.
ن ــوآوری و خالقی ــت :ط ـراح نرماف ـزار بایــد در بخــش فن ــی بت وانــد امکانات ــی ایج ــاد کنــد
تــا نرماف ـزارش موردتوج ــه ق ـرار گی ــرد و شــاخص ش ــود.
قابلیت بروز رسانی :یک نرمافزار آموزشی باید قابلیت ب هروزرسانی داشته باشد.
دسترس ـیهای پرکارب ــرد :بهت ــر اســت در تم ــام صفح ــات نرماف ـزار ،دکم ـهی برگشــت ب ــه
صفح ـهی اصل ــی و دکم ـهی خ ــروج از نرماف ـزار وج ــود داشــته باشــد ،تــا کارب ــر در ص ــورت
نی ــاز از آن اســتفاده کنــد .اگ ــر نرماف ـزاری دارای موس ــیقی زمینــه م یباشــد ،بایــد دکم ـهای
ب ـرای قطــع و پخــش موس ــیقی ی ــا افزایــش و کاهــش صــدای پخــش وج ــود داشــته باشــد.
درج لینــک :اگــر در نرمافــزار ،آدرس صفحــهای از اینت رنــت را معرفــی کردیــد ،بهتــر
اســت آن آدرس ب هص ــورت لینــک (پی ونــد) ط راح ــی ش ــود تــا کارب ــر بت وانــد ب ــا کلی ــک ک ــردن
ب ــر روی آن ،مس ــتقیم اً وارد آن صفح ــه در فضــای اینت رنــت ش ــود.
آزمــون و ارزشــیابی :ه ــر نرماف ـزار آموزش ــی ب ـرای تحقــق اهــداف خاص ــی ط راح یشــده
اســت .فــردی کــه از نرمافــزار آموزشــی اســتفاده م یکنــد بهتــر اســت در ابتــدا و انتهــای
آم ــوزش م ــورد ارزش ــیابی ق ـرار گی ــرد تــا از می ـزان یادگی ــری خ ــود ب ــا خب ــر ش ــود.
43

اصول طراحی محتوای یادگیری الکترونیکی چندرسانهای  ......مهسا اکملی

ب) بخش محتوایی
عنوان نرمافزار :در نرمافزار آموزشی باید عن وان ب هطور دقیق مشخص باشد و بیانگر هدف
اصلی نرمافزار باشد.
بیان اهداف :هدفها ،غایت و نتایج نهایی حاصل از آموزش هستند که مدرس یا سازمانهای
آموزشی ب همنظور دستیابی به آنها آموزشها را ارائه م یکنند (فردانش .)۱۳۸۸ ،هدفهای یادگیری
باید در قالب فعالی تهای رفتاری تعیین و تنظیم ش وند (شعبانی )۱۳۹۳ ،و این اهداف در نرمافزار
آموزشی باید ب هص راحت بیان گردد تا ف راگیر (کاربر) از آنچه ق رار است یاد بگیرد آگاه شود.
صحت و اعتبار مطالب :محت وا باید از صحت و اعتبار علمی برخوردار باشد.
مخاطب سنجی :در صفحه اصلی نرمافزار باید ،مخاطب ب رنامه مشخص شود .مث ً
ال ذکر شود
که محت وای حاضر ،ب رای دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی گردآوریشده است.
سبک نوشتار :نوشتار باید شی وا ،رسا و فاقد غلطهای امالیی باشد و نکات دستوری و نگارشی
باید ب هطور کامل و دقیق در مطالب رعایت شود.
رعایت سلسه مراتب :در چیدمان و ت رتیب ارائه عناصر و مطالب موجود در نرمافزار ،باید
سلسلهم راتب مفهومی و ظاهری برق رار باشد.
درج منابع :در یک محت وای الکترونیک استاندارد ،منابع ،اطالعات و مستندات مطالب ،باید
در پایان هر مطلب دقیقاً درج و مشخص گردد.
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مزایای یادگیری الکترونیکی
از جمله مزایای یادگیری الکترونیکی م یت وان به امکان تعامل دانشجو با استاد و یا با دانشج ویان
دیگر در هر زمان و هر مکانی که به اینت رنت متصل ش وند اشاره کرد.
دسترسی س ریع وآسان به اطالعات در هر زمان را ف راهم م یکند.
یادگیری الکترونیکی دانشجومحور بوده و نقش استاد ب هعن وان راهنما و تسهی لکننده است.
یادگیری مشارکتی را تق ویت م یکند.
فرصتهای یادگیری و آموزشی ب رابر را در اختیار همگان ق رار م یدهد و عدالت در نظام
آموزشی محقق م یشود.
موجب اث ربخشی و بهبود منابع آموزشی و کاهش هزینههای آموزشی م یشود.
یادگیری س ریع ،زنده و پ ویا م یشود.
موجب از میان برداشتن م وانع جغ رافیایی دسترسی به آموزش م یشود.
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توسع هی فرصتهای موجود در زمینهی افزایش دانش و مهارتهای اف راد از ط ریق آموزش و
یادگیری مداوم م یشود.
موجب بهبود کیفیت ساختارهای آموزشی موجود و تنوع بخشیدن به آنها م یشود.
امکان آموزش در محیط چندرسانهای ف راهم م یشود( .ب هصورت ص وتی ،تص ویری ،متن،
انیمیشن و غیره) که این خود دلیلی بر افزایش جذابیت یادگیری ب رای کارب ران م یباشد.
مشکالت یادگیری الکترونیکی
عمدهت رین مشکل عدم امکان تعامل حضوری میان استاد و دانشجو است که موجب ایجاد
فضای خشک و سرد موجود میان کارب ران است که در نتیج هی نبود تعامالت چهره به چهره و
رفتارهای غیرکالمی م یباشد.
موجب بار اضافی اطالعات و گرفتن وقت مفید کارب ران به علت حجم زیادی از پیامها در
انجمنهای گفتوگو م یشود.
برعکس مورد قبلی گاهی مشکل ،مشارکت کم کارب ران و نظارهگر صرف بودن آنها در این
انجمنها م یباشد.
آموزش صرفاً به بعد تئوری محدود م یشود و بخش عملی آموزش نادیده گرفته م یشود.
ممکن است مشکالت فنی بوجود آید و یا سرعت شبکه ضعیف باشد و یا ک ً
ال با قطعی
اینت رنت م واجه ش ویم.
نتیج هگیری
یادگیــری الکترونیکــی یکــی از فنآوریهــای ن ویــن اســت کــه بــا ظهــور خــود روشهــای
آموزش ــی و یادگی ــری را بس ــیار متح ــول ســاخته اســت .یادگی ــری الکترونیک ــی فعالیت آموزش ــی
را درب ــر م یگی ــرد کــه توســط ف ــرد ی ــا گروههای ــی ب هص ــورت ب ــر خــط و نــا برخــط ،توســط
شــبکه یــا رایانههــای مســتقل و دیگــر وســایل الکترونیکــی انجــام م یپذیــرد .لــذا مــا بــا
بهرهگیــری از اصــول درســت ت ولیــد محتــوا ،م یت وانیــم ایــن اطمینــان را ف راهــم کنیــم کــه
آم ــوزش و یادگی ــری الکترونیک ــی نی ــز همچ ــون روشهــای ســنتی اث ربخــش هس ــت و در بعضی
م ـوارد از روشهــای ســنتی نی ــز مفیدت ــر م یباشــد.
همچنیــن در ف راینــد تهیــه و ت ولیــد محتــوای الکترونیکــی همچــون نرمافــزار آموزشــی
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چندرســانهای ابتــدا بایــد نرمافزارهــای ت ولی ــد محت ـوا را بشناس ــیم و ب ــا توج ــه ب ــه ویژگ یهــای
گ ــروه ســنی مخاطب ــان نرمافـزار ،اهــداف م ــورد انتظارمــان را تعیی ــن و تنظی ــم کنی ــم ،س ــپس ب ــا
رعایــت اص ــول ط راح ــی آموزش ــی کــه پی شت ــر ،در قالــب اص ــول فن ــی و محت وای ــی بی ــان شــد،
نرماف ـزار موردنظ ــر را ب ــا محت ـوای مفی ــد و کارب ــردی ســاخته و منتش ــر کنی ــم.
منابع:

1 .امیر حسینی ،محمدحسین ( .)0931ترکیب تخصصی گروه کاری ب رای ت ولید محت وای الکترونیکی .وبسایت شخصی.
قاب لدسترس در p?/moc.iniessohrima-hm//:ptth=617 :بازیابی در تاریخ ۱۹۳۱/۴/۴۱
2 .تقی یاره ،فتانه؛ سیادتی ،ملودی ( .)۶۸۳۱معیارهای انتخاب ابزارهای تألیف محت وا در یادگیری الکترونیکی .فصلنامه پژوهش و
ب رنام هریزی در آموزش عالی ،شماره ۵۷-۹۸ ،۱
3 .رضوی ،عباس ( .)۸۸۳۱آموزش اث ربخش با استفاده از الگوی عمومی ط راحی آموزشی .مجله رشد تکن ولوژی آموزشی ،شماره ،۴
۰۴-۳۴
4 .شعبانی ،حسن ( .)۳۹۳۱مهارتهای آموزشی و پرورش :روشها و فنون تدریس (چاپ بیست و هفتم) .ته ران :انتشارات سمت
5 .شهیدی ،فاطمه؛ ظ ریف صنایعی ،ناهید ( .)۲۹۳۱تعامل در یادگیری الکترونیکی .مجله دانشگاهی یادگیری الکترونیکی ،شماره
۹۴-۰۵ ،۲
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فناوری یادگیری سیار در خدمت آموزش و یادگیری
کتایون حمیدی زاده
فرحناز انصاری

1
2

چکیده
با توجه به رشد چشمگیر فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی یکی از تکن ولوژیهای ن وین کاربردی در
حوزه آموزشی ،م وبایل م یباشد .خدمتی که تلفن هم راه در اختیار تعلیم و ت ربیت ق رار م یدهد
یادگیری سیار نامیده م یشود .یادگیری سیار نوعی روش آموزشی  -یادگیری زاده شده از یادگیری
الکترونیکی است که با شکستن محدودیتهای زمانی و مکانی تجارب آموزشی را در بستر
زندگی یادگی رندگان ق رار م یدهد .هدف این پژوهش ،معرفی ،بررسی مزایا و محدودیتهای
یادگیری سیار در زمینه آموزش و یادگیری م یباشد .روش پژوهش از نوع کتابخانهای و از ط ریق
مطالعه اسناد و مدارک چاپی و دیجیتالی و خصوصاً مرور مطالعاتی مقاالت چاپ شده در
مجالت و پایگاههای معتبر بی نالمللی م یباشد .با توجه به قابلی تهای تلفن هم راه و دسترسی
ف راوان و هزینه نسبتاً ارزان آن ،م یت وان از این فناوری در زمینه تعلیم و ت ربیت استفاده کرد .این
مقاله تالشی در زمینه معرفی این فناوری نوظهور در حیطه آموزش است تا بت واند زمینههای
عدالت آموزشی را بیش از پیش در جامعه ف راهم سازد.
کلید واژگان :یادگیری سیار ،تلفن هم راه ،آموزش ،یادگیری.

 .1دانشجوی دکتری ب رنامه ریزی درسی دانشگاه ته ران و مدرس دانشگاه اراک K_hamidizadeh@sbu.ac.ir
.2کارشناسی تکن ولوژی آموزشی دانشگاه اراک ansarifarahnaz22@gmail.com
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مقدمه
به اعتقاد صاحبنظ ران ،یادگیری پدیدهای است که در بستر اجتماع و تحت تأثیر ع وامل
فرهنگی شکل م یگیرد .باورها ،ارزشها و جهانبینی حاکم بر هر جامعه ،بر مفهوم یادگیری،
نقش یادگی رنده ،یاد دهنده ،موضوع یادگیری ،شیوههای تدریس و حتی شیوههای ارزشیابی
تأثیر م یگذارد که از تعامل بین مجموعه این اجزاء ،بستر جدید یا فرهنگ یادگیری شکل
م یگیرد .امروزه با توسعه فاوا و شکلگیری جامعه اطالعاتی ،دانشگاهها و مدارس باید
اف رادی را ت ربیت کنند که از یکسو با اهداف ،رسالت و مکانیزم های جامعه اطالعاتی
سازگار و از سوی دیگر پیشگام و پیش ب رنده آن باشند( .هاربی سون و رکس)۲۰۱۰ ،
کالسهای درس یکی از حیطههایی م یباشند که در سالهای اخیر تحت تأثیر تکن ولوژی
آموزشی ق رار گرفته است .دیگر کالسهای درس در حال تغییر از حالت سنتی به سمت
دیجیتالی شدن هستند .در این بین تکن ولوژی آموزشی با ب هکارگیری ابزارهای ن وین در
محی طهای آموزشی نقش بس زایی را در اث ربخشی آموزشی دارد .در این راه استفاده از فناوری
در فائق آمدن بر بسیاری از مشکالت یاری گر بوده است .ب هکارگیری ابزارها و روشهای
ن وین آموزشی هم باید سهمی در این حرکت داشته باشند تا این فناوریها را بت وان در خدمت
یادگیری و آموزش بش ریت ق رار داد( .ن ویتم)۲۰۱۰ ،
استفاده از فناوریهای ن وین ارتباطی در دهههای اخیر ،ما را وارد عصر و جامع های تازه کرده
است؛ ب هطوریکه اندیشمندانی چون دانیل بل آن را جامعه ف را صنعتی ،مان وئل کاستلز،
جامعه شبکهای و تادائو اومه سائو جامعه اطالعاتی نامیدهاند( .میر محمد صادقی:۱۳۹۱ ،
)۱۰
ورود به هزاره سوم ،انسان را با وضعی تهای چالشب رانگیز از قبیل قرن سرعت و تغییر ،عصر
اطالعات و ارتباطات م واجه ساخته است .این وضعیت تمام روابط و مناسبات انسان را در تمام
زمینهها دره مریخته و به آن شکل ن وینی داده است .تردیدی نیست که اطالق عصر اطالعات
به دوره حاضر به دلیل گسترش می زان اطالعات و سرعت تبادالت آن از ط ریق تکن ولوژیهای
ن وین اطالعاتی نشانگر این واقعیت است که زندگی بشر این دوره بیش از زمانهای گذشته
نیازمند دانش نو و اطالعات و ارتباطات بوده و به آن وابسته است .یکی از راههای مهم
کسب دانش در عصر حاضر ،آموزش مبتنی بر تکن ولوژیهای ن وین م یباشد و جدیدت رین
پارادایمی که در این حوزه مطرح گردیده یادگیری الکترونیکی است .این یادگیری با پیشرفت
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فناوری سیار و وسایل سیار به واقعیت پیوسته است .بهرهگیری از تکن ولوژیهای روز دنیا در
کالس درس ،این امکان را به ف راگی ران م یدهد که با سرعت بیشتر و عملکرد بهتری بیاموزند
و انگیزهی بیشتری از حضور در کالس درس داشته باشند .تکن ولوژیهای ن وین آموزشی
از جمله (وب و م وبایل) که مکمل یکدیگر در یادگیری الکترونیکی م یباشند ،م یت وانند
حجم زیادی از اطالعات موردنیاز را با ابزار مجهز ،در اختیار ف راگی ران ق رار داده و بسیاری
از ناکارآمدیهای سیستم آموزشی گذشته را رفع نموده و محدودیتهای زمانی و مکانی
را برطرف سازند .هر اندازه کاربرد تکن ولوژی ،غن یتر باشد ،یاددهی  -یادگیری با سه ولت
بیشتر و در زمانهای ک وتاهتری صورت م یگیرد و ش رایطی را به وجود م یآورد که یادگیری،
س ریعتر ،آسانتر ،بهتر و بادوامتر صورت گیرد (نادری و پور شافعی.)۱۳۹۵ ،
مبانی نظری
یادگیری سیار نظ ریه جدیدی است که ب هتازگی در مجامع آموزشی مطرحشده است.
قدیم یت رین تع ریفی که از یادگیری سیار وجود دارد را کالرک ک وین ( ،)۲۰۰۰ارائه داده
است .از نظر وی یادگیری سیار نقطه تالقی وسایل کامپی وتری سیار و یادگیری الکترونیکی
است .این یادگیری باعث م یشود تا شما در هر زمان که بخ واهید به منابع دسترسی پیدا
کنید .ظرفیت جستجوی باال ،تعامالت غنی ،حمایت قوی از یادگیری مؤثر و ارزیابی مبتنی
بر عملکرد ،از ویژگ یهای دیگر یادگیری سیار است .به عبارتی یادگیری سیار ،یادگیری
الکترونیکی است که مستقل از زمان ،مکان و فضاست.
واووالو شارپلز ( ،)۲۰۰۲در تع ریف خود از یادگیری سیار ،بر جنب ههایی که مشخصه خدمات
سیار هستند تأکید کردهاند ،در حالیکه لی ونگ و چن ( ،)۲۰۰۳بر ویژگ یهای م رتبط با
زیرساختهای ارتباطی مانند شبکههای ب یسیم تمرکز کردهاند .در تع ریف دیگر آمده
است ،یادگیری سیار عبارت است از سه ولت یادگیری و دسترسی به م واد آموزشی ب رای
کارب ران وسایل سیار از ط ریق یک رسانه ب یسیم (میل وا و همکاران .)۲۰۰۸ ،کیگان ()۲۰۰۴
ب هطور عمده بر سه ولت حرکت وسایل تأکید کرده است .وی در این رابطه م یگ وید که من
یادگیری سیار را ،ارائه آموزش و یادگیری از ط ریق دستیارهای دیجیتال شخصی ،پالم تاپها،
ابزارهای دستی ،تلفنهای هوشمند و تلفنهای هم راه تع ریف م یکنم ،یعنی وسایلی که
ب هراحتی قاب لحمل باشند .اِالی ( ،)۲۰۰۵نیز یادگیری سیار را ب هعن وان ارائه یادگیری از ط ریق
وسایل سیار توصیف کرده است.
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یادگیری سیار را شکلی از یادگیری الکترونیکی تع ریف م یکنند که م یت واند در هر زمان
و مکانی با کمک یک وسیله ارتباطی سیار مانند تلفن هم راه یا هر وسیله سیار کوچکی
انجام گیرد .امروزه رویکردهای جدید یادگیری ،یادگیری سیار را دگرگون ساخته است .از
رویکردهای جدید یادگیری سیار ،رویکرد یادگی رنده محور است .یادگیری سیار در این رویکرد
هر نوع یادگیری است که در یک موقعیت سیار و متغیر صورت م یگیرد یا فرصتهای
یادگیری از ط ریق فناوریهای سیار را م یدهد .رویکرد دیگر بر محوریت فردگ رایی و اصول
استقالل فردی است .مطابق با این رویکرد ،یادگیری سیار ب هعن وان هر نوع فعالیتی تع ریف
م یشود که امکانات انف رادی را جهت ت ولید ،توزیع ،تعامل یا ایجاد اطالعات ب هواسطه یک
وسیله سیار دیجیتالی ف راهم م یکند .برخی محققان نیز یادگیری سیار را به یادگیری ه مزمان
پی وند م یدهند (نیلی احمد آبادی و الطافی فر.)۱۳۹۰ ،
نی اسمیت و همکاران ( ،۲۰۰۴به نقل از میل وا و همکاران ،)۲۰۰۸ ،در رابطه با دستهبندی
مبانی فعالی تهای یادگیری سیار م یگ ویند ،فعالی تهای مبتنی بر یادگیری سیار به شش
حیطه تقسیم م یشود که چهار حوزه آن به نظ ری ههای یادگیری اساسی م ربوط است.
این نظ ری هها عبارتند از :رفتارگ رایی ،ساختن گ رایی ،موقعیتی و مشارکتی .دو حوزه دیگر
عبارتند از یادگیری غیررسمی و مادامالعمر و یادگیری و آموزش حمایتشده که بیشتر با
زمینه و کاربرد ارتباط دارند.
نی اسمیت و همکاران ( ،۲۰۰۴به نقل از میل وا و همکاران ،)۲۰۰۸ ،در رابطه با دستهبندی
مبانی فعالی تهای یادگیری سیار م یگ ویند ،فعالی تهای مبتنی بر یادگیری سیار به شش
حیطه تقسیم م یشود که چهار حوزه آن به نظ ری ههای یادگیری اساسی م ربوط است .این
نظ ری هها عبارتند از :رفتارگ رایی ،ساختن گ رایی ،موقعیتی و مشارکتی .دو حوزه دیگر عبارتند
از یادگیری غیررسمی و مادامالعمر و یادگیری و آموزش حمایتشده که بیشتر با زمینه
و کاربرد ارتباط دارند .از این شش رویکرد ،رویکرد ساختن گ رایی بر حسب توصیفی که
از یادگیری دارد ،ب رای یادگیری سیار مفیدتر است .رفتارگ رایی تنها به ارتباط بین عمل
دانشآموز و پاسخ منفعالنه توجه دارد .رویکردهای موقعیتی و مشارکتی نیز بیشتر م ربوط به
روشهایی هست که یادگیری در آنها معموالً به یک فعالیت ساختن گ رایانه منجر م یشود
(همان منبع) .اُمالی و همکاران ( ،)۲۰۰۵نیز در مقاله خود به همین تقسی مبندی اشاره کردهاند
و کاربردهای این نظ ری هها را در یادگیری سیار موردبحث ق رار دادهاند.
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ویژگ یهای یادگیری سیار
پاسخگو بودن به نیازهای آموزشی ب هطور فوری :دورههای آموزشی که از ط ریق ابزارهای ب یسیم
اتفاق م یافتد ،م یت واند نیازهای فوری یادگی رندگان را در موضوعات درسی خاص مانند مق ولههایی
از قبیل حل مسئله ،برطرف نماید .درصورت یکه در این مق ولهی یادگیری ،یادگی رندگان به ج واب
سؤاالت خود پی نب رند ،باید آن سؤال را در ذهن خود به خاطر بسپارند و در موقعی تهای دیگر به
دنبال ج واب سؤالهای خود در کتابخانه یا منابع یادگیری آنالین و یا دیگر م وارد باشند.
کسب دانش مقدماتی :در بیشتر م واقع ،ب رنامههای آموزشی که از ط ریق ابزارهای ب یسیم انتقال
م ییابد ،بر حسب نیازهای یادگی رندگان یا بر حسب اطالعاتی که ف راگی ران متقاضی آنها هستند،
ط راحی گردیده است.
لونقل بیشتری
یادگیری در محی طهای مکانی متنوع :ابزارهای ب یسیم ،روز به روز از قابلیت حم 
برخوردار م یگردند .بناب راین ،فعالی تهای آموزشی در هر مکانی و در هر زمانی مانند مسافرت با
ات وبوس ،مکانهای اردوگاهی ،سالنهای نمایش و  ...م یت واند انجام پذیرد .یادگیری م یت واند در
هر نوع مکان گردشی و تفرجگاهی ب هآسانی اتفاق افتد .این نوع محیط یادگیری م یت واند ب هطور
مکرر ب رنام هریزی و ط راحی گردد یا ب هطور طبیعی فرصتهایی را ب رای یادگیری به هم راه داشته
باشد.
فرآیند یادگیری دوجانبه یا تعاملی :یادگی رنده م یت واند از ط ریق میانج یهایی از قبیل صدا،
اشارات ،پست الکترونیک ،آیکن ها و حتی تصاویر ویدئ ویی با اف راد متخصص ،همکالس یها یا
م واد آموزشی دیگر در اشکال ارتباطات همزمان و غیر همزمان به نحو مؤثر ارتباط برق رار کند .به
همین دلیل است که در این روش ،متخصصان رشتههای مختلف ،بیشتر در دسترس یادگی رندگان
ق رار دارند و درنتیجه یادگی رندگان به دانش بیشتری دست م ییابند.
امکان یادگیری موقعیتی :از ط ریق استفاده از ابزارهای ب یسیم در یادگیری سیار ،یادگی رندگان
م یت وانند یادگیری را در متن زندگی روزمره خود ق رار دهند .در این صورت ،دانشی که یادگی رندگان
به آن نیاز دارند ،ب هصورت کامل م یت واند در موقعی تهای اصیل و واقعی به آنها ارائه گردد ،که
این به یادگی رندگان کمک م یکند که از ویژگ یهای موقعی تهای مکانی مسائل آگاه گردند و
در نتیجه یادگی رنده ،فعالی تهای م رتبط با این مسئلهی موقعیتی را ب رای حل آن انجام م یدهد.
تلفیق محت واهای مختلف یادگیری در یکدیگ ر :محی طهای یادگیری که در آنها از ابزارهای
ب یسیم استفاده م یشود ،م یت واند بسیاری از منابع اطالعاتی را در یکدیگر تلفیق کند و نیز از
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یادگی رندگان در یادگیری و تفکر غیرخطی ،چندبعدی و انعطافپذیر حمایت نماید .ب هوسیلهی
یادگیری سیار ،یادگیری محت واهایی که از ساختار مناسبی برخوردار نیستند یا پیچیده هستند،
تسهیل م یگردد (.)Georgiev & Smrikarov, 2004
تاریخچه یادگیری سیار
اولین م وبایل در جهان در سال  ۱۹۷۲توسط م وتوروال ساخته شد که  ۹۰۰گرم وزن و  ۳۰سانت یمتر
طول داشته و در سال  ۱۹۸۳به بازار آمد .اما ریشهی اصلی آن به سال  ۱۹۴۰بر م یگردد که انتقال
صوت از ط ریق تلفن صورت گرفت .از سال  ۲۰۰۰میالدی استفاده از وسایل ارتباطی م وبایل ب یسیم
از ط ریق تلفن هم راه و دستگاههای پی دیای در امور تجاری و اداری متداول شد.
امروزه توجه زیادی معطوف به استفاده از م وبایل در امر آموزش شده که ب هعن وان آموزش م وبایلی
مطرحشده است سیستم تلفن هم راه در سال  ۱۳۷۲در ای ران نیز با ظرفیت  ۱۰۰۰۰شماره آغاز به
کارکرد که ه ماکنون به  ۱۷میلیون رسیده است .پی شبینی م یشود که در سالهای آتی  ۸۰درصد
امور کلیدی اطالعاتی دنیا ،از ط ریق م وبایل انجام گردد.
ب هطورکلی تاریخچه آموزش و یادگیری سیار به سه دوره قاب لتقسیم است:
سالهای  ۱۹۷۰و  :۱۹۸۰آلن کی و همکارانش در گروه تحقیقاتی یادگیری در مرکز تحقیقات
پا لو آلتو ،دینابوک را ب هعن وان یک رایانهای در اندازهی کتاب ،عرضه کردند که م یت وانست
شبی هسازیهای پ ویایی را ب رای یادگیری ،نمایش دهد .رایانهی دینابوک م یت وانست موقعی تهای
کاری شبکهای را ف راهم آورد.
سالهای  :۱۹۹۰دانشگاههای اروپا و آم ریکا ،کاربرد یادگیری سیار را ب رای یادگیری دانش آموزان
مورد توسعه و ارزشیابی ق رار دادند .نتایج این تحقیقات م یت وانست رهنمودهایی را ب رای استفاده از
یادگیری سیار و آزمودن آن ،ف راهم آورد.
سالهای  :۲۰۰۰اروپای یها پروژههای تحقیقاتی در یادگیری سیار را ب هصورت بی نالمللی انجام
دادند.
این پروژههای تحقیقاتی ،بر سه زمینهی یادگیری سیار تمرکز داشت:
 )۱ت ولید محت وای یادگیری سیار،
 )۲انتقال و نظارت بر یادگیری سیار،
 )۳ت ولید ابزارهایی ب رای یادگیری سیار (نیلی احمدآبادی و الطافی فر.)۱۳۹۰ ،
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با ظهور تلفنهای هوشمند و توسعه اینت رنت هم راه هر دو روش یادگیری الکترونیک و آموزش
آنالین تح ولی جدید را تج ربه نمودند .یادگیری الکترونیک ،به یادگیری سیار( (�Mobile Learn
 )ingو آموزش آنالین ،به نسل دوم ارتقا یافت .استفاده از م وبایل در ف رایندهای یادگیری الکترونیک
و آموزش مجازی به شیوه سابق آن ،استاد و ف راگی ران وابسته به مکان بودند ،زی را نیازمند اینت رنتی
بودند که اغلب از ط ریق خط ثابت ف راهم م یشد .اما با رونق بازار تلفنهای هوشمند ،توسعه
زیرساختهای اینت رنت هم راه و ت ولید نرمافزارهای کاربردی م ربوطه(  (�Mobile-Based Applica
 ،)tionsاین امکان ف راهم آمد تا ف رایندهای آموزش و یادگیری ب هراستی مستقل از مکان ش وند.
اکنون کارب ران صرفنظر از مکان حضورشان ،م یت وانستند به کمک تلفنهای هم راه هوشمند یا
رایانههای لوحی ( ،)Tabletاز ط ریق اینت رنت هم راه در کالس مجازی حاضرشده ،آموزشدیده ،به
یادگیری پرداخته و ت وانمندیهای خود را توسعه دهند.
فناوری همچنان با سرعتی باور نکردنی در حال پیشرفت است .روزی نیست که خبری در خصوص
پیشرفتی تحسی نب رانگیز در این حوزه به گوش نرسد .لذا دیری نخ واهد پایید که فناوریهای ن وین
رونمایی شده و با شکستن مرزهای موجود ،روشهای زندگی و کار را دوباره دگرگون خ واهند نمود.
مزایای یادگیری سیار
تالش ب رای ایجاد ج وامعی بدون معضل ب یس وادی در شهرها و روستاها
اجتناب از ب یس وادی در کشورهای پرجمعیت و فقیر که قادر به تهیه محی طهای آموزشی،
تجهی زات و امکانات زی ربنایی نیستند
افزایش فرصتهای مطالعه پارهوقت و به تعبیر دیگر مطالعه در حال کار
اتصال ن واحی روستایی که قادر به دریافت یادگیری الکترونیکی نیستند به جامعه یادگیری سیار
صرفهج ویی در هزینه از نظر پرداخت هزینههای اجاره یا خ رید مکانهای آموزشی
صرفهج ویی در زمان و انرژی
ارائه فرصت ادامه تحصیالت عالی به زنان خانهدار و بچ هدار
تالش ب رای ریشهکنی نارسای یهای آموزشی
م رتفع کردن مشکل نقص تدریس م ربیان و مدرسین
افزایش ارتباطات و مشارکت ب هویژه ارتباطات فردب هفرد
کاربرد وسایل و ابزارهای آموزشی سبک و قاب لحمل
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کسب دانش و مهارتهایی که در یک منطقه یا کشور وجود ندارد ،از ط ریق اتصال به مناطق
یا کشورهای دیگر
تعیین نیازهای آموزشی مناطق مختلف ب هصورت ف راگیر و ارائه م واد یادگیری منطبق با آن نیازها
تش ویق و ترویج یادگیری مشارکتی در کالس
کارآمد ساختن و تسهیل ف رایند یادداشتبرداری و یادداشت سازی
تسهیل بازیابی اطالعات و یادداشتها در هر زمان و مکان جهت تأمل و بازنگری بیشتر
تالش در کاهش بح ران خش ونت و تبعیض در م راکز آموزشی
جلوگیری از مشکل مردود شدن دانش آموزان
افزایش رغبت دانش آموزان به تحصیل و فضای مدرسه
افزایش تعامل بین یادگی رندگان با یکدیگر و با اساتید و اساتید با یکدیگر
حمایت از یادگیری مادامالعمر و خود هدایتشده
دسترسی به م واد و محت وای یادگیری در هر زمان و مکان
هزینه پائین دستگاههای سیار نسبت به سایر دستگاههای مورد استفاده در یادگیری (Georgiev
)& Smrikarov, 2004

محدودی تهای یادگیری سیار
طول عمر ناکافی باتریها
پهنای باند محدود
اندازه کوچک صفح هنمایش ،کلیدهای فناوریهای مورد استفاده آن
استفاده از استانداردهای متفاوت ،صفحات نمایش در اندازههای مختلف و سیست مهای اج رایی
گ وناگون
قابلیت پردازش ضعیف
عدم وجود نظ ریه مناسب یادگیری ب رای یادگیری سیار
تفاوتهای مفهومی بین یادگیری الکترونیکی و یادگیری سیار و مشتبه شدن این دو با یکدیگ ر.
عدم امنیت اطالعات شخصی و خصوصی
چالشهای م ربوط به زیرساختهای فنی ،اقتصادی و فرهنگی جامعه (Georgiev & Smrikarov,

)2004
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روش پژوهش از نوع کتابخانهای و اسنادی م یباشد .دادههای موردنیاز ب رای پژوهش حاضر از
ط ریق مطالعه کتب ،پایاننامهها ،اسناد و مدارک چاپی و دیجیتالی و خصوصاً مرور مطالعاتی
مقاالت چاپشده در مجالت و پایگاههای معتبر ملی و بی نالمللی م یباشد.
پیشینه پژوهش
تابع بردبار ( )۱۳۹۵در پژوهشی با عن وان «تأثیر آموزش از ط ریق تلفن هم راه بر جنب ههای روانشناختی
و تحصیلی دانشج ویان» به این نتیجه رسید که روش آموزش مبتنی بر تلفن هم راه در افزایش
خودکار آمدی ،انگیزه تحصیلی و پیشرفت تحصیلی تأثیر معنادار داشته است و نشان م یدهد
که استفاده از فناوریهای جدید منطبق با نیازهای یادگی رندگان به نحو مطل وبی اث ربخش است.
علیخانی و علیخانی ( )۱۳۹۴در مقالهای با عن وان «آموزش به شیوه یادگیری سیار و تأثیر آن بر
یادگیری ،یادداری و انگیزه پیشرفت» به این نتیجه رسید که می زان یادگیری و یاد داری در میان
اف راد آمورش دیده با روش یادگیری سیار ،بیشتر از روش سنتی است .اما در روش آموزش سنتی،
انگیزه پیشرفت زیادتر بود.
عبداهلل محمد و یاکوب مساده ( )۲۰۱۶در پژوهشی با عن وان «تأثیر یادگیری سیار بر موفقیت و
مهارتهای مکالمه دانشج ویان» به این نتیجه رسی دند که یادگیری سیار هم بر موفقیت تحصیلی
و هم مهارتهای مکالمه تأثیر معنادار دارد.
شانوال و جوی ( )۲۰۱۶در پژوهشی با عن وان «تأثیر یادگیری سیار بر موفقیت و مهارتهای
مکالم های دانش آموزان» به این نتیجه دست یافتند که دانشج ویان از تلفن و وسایل هم راه ب رای
رد و بدل کردن پیامهای درسی ،فای لهای آموزشی با همکالس یها ،جستجو کردن در پایگاههای
کتابخانهای و اینت رنت ب رای مطالب آموزشی و انجام آزمونهای آنالین و ایجاد بحثهای کالسی
از ط ریق اینت رنت با دانشج ویان دیگر استفاده م یکنند و تحلیل آماری نشان داد که تفاوت معناداری
بین کارب ران وسایل سیار از حیث جنسیت وجود ندارد.
بحث و نتیجه گیری
شوپرورش
شوپرورش در بسیاری از کشورهای پیشرفته جای خود را به آموز 
امروزه روش سنتی آموز 
شوپرورش معایب و مشکالتی به هم راه داشت .در آموزش سنتی
ن وین داده است .روش سنتی آموز 
بیشتر بار آموزش به عهده معلم بود که عالوه بر خستگی و فشار زیاد به معلم ،باعث م یشود که
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دانشآموز نقش فعالی در کالس نداشته باشد .در آموزش سنتی معلم آموزشی یکسان را به همه
مخاطبین ارائه م یکند ،درحال یکه تمام دانش آموزان در یک سطح ق رار ندارند و از نظر سطح
ت وانایی و دانش با هم متفاوت هستند .محت وای آموزشی روی کتاب ب هصورت متن با تصاویری
محدود توجه همه دانش آموزان را جلب نم یکرد و پس از مدتی باعث خستگی دانشآموز
م یگشت .تعامل و همکاری بین دانش آموزان اندک بود و دانش آموزان سر کالس درس بیشتر
نقش مستمع و شن ونده را دارند .انجام تکالیف و تمارین ب هصورت فردی بود و مشارکتی در بین
نبود.
شوپرورش از فناوری همیشه صورت م یگرفته است ولی در چند سال اخیر سرعت
استفاده آموز 
شوپرورش سنتی مبتنی بر کتابهای چاپی
بیشتری گرفته است .کشور ما در حال گذر از آموز 
شوپرورش ،از تکن ولوژی و
به سمت استفاده از یادگیری الکترونیکی م یباشد .در روش ن وین آموز 
فناوری در امر آموزش استفاده م یشود .استفاده از امکاناتی که تکن ولوژی در اختیار دانشآموز و
معلم ق رار م یدهد کارایی یادگیری را باال م یبرد .با توجه به ویژگ یهای سیست مهای سیار دانش
آموزان مشارکت بیشتری در یادگیری دارند و نقش آنها از منفعل به فعال تغییر م یکند .طبق
دیدگاههای روانشناسی و فلسفه ن وین دانش ب هصورت مستقل ایجاد نم یشود بلکه با ارتباط و
تعامل ت ولید م یشود .یادگیری سیار امکان تعامل و ارتباط بین یادگی رندهها را افزایش م یدهد.
نیاز محی طهای آموزشی در ب هروز بودن و از دست ندادن فرصتهای ارتقا و پیشرفت از ضروریات
م یباشد .یادگیری سیار یک شاخه توسع هیافته از آموزش الکترونیکی است که نسبت به سایر
ان واع این یادگیری امکان دسترسی به محت وای الکترونیکی و تعامل با سایر اف راد حاضر در محیط
یادگیری را با سه ولت بیشتری ب رای ف راگی ران ف راهم م یسازد (سعیدی پور و همکاران .)۱۳۹۰ ،از
این رو توجه به روشهای ن وین آموزش مهم و قاب لتوجه م یباشد .پیشرفتهای ناشی از یادگیری
الکترونیکی باعث جهتدهی حرکت به سمت یادگیری سیار با استفاده از اینت رنت ب رای ایجاد
یک شبکه گستردهتر در کالس و خارج از کالس بوده است تا یک شبکه گستردهتر از
فرصتهای آموزشی را بوجود آورد .امروزه بیشتر مردم تلفن هم راه خود را به وسیلهای ب رای پیدا
کردن ج واب ،جستجو ب رای اطالعات ،مطالعه کتاب الکترونیکی تبدیل کردهاند .فناوریهای
یادگیری سیار مزایا و ویژگ یهایی دارند که محدودیتهای آموزش حضوری را کاهش م یدهد.
یادگیری الکترونیکی مقدمه ظهور یادگیری سیار م یباشد .گستردگی و هزینه کم دسترسی به
وسایل سیار را م یت وان ب هعن وان یکی از دالیل استفاده از یادگیری سیار دانست .یادگیری سیار یک
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روش جدید ب رای یادگیری است .تمام اف راد صرفنظر از اینکه کجا زندگی م یکنند و وضعیت
و فرهنگ آنها چگ ونه است حق دارند ب رای بهبود کیفیت زندگی خود به م واد آموزشی و
اطالعات دسترسی داشته باشند .یادگیری سیار از ط ریق ب هکارگیری تکن ولوژیهای سیار شهروندان
س راسر جهان را قادر م یسازد تا به اطالعات موردنیاز خود در هر مکان و زمانی دسترسی داشته
باشند .بنا بر قابلی تهایی که یادگیری سیار دارد و اینکه تلفن هم راه در دسترس همگان ق رار دارد
و در هر جایی و مکانی قاب لحمل است ،از نظر ابزاری بسیار مؤثر ب رای آموزش و یادگیری در
جامعه امروزی است .اما باید دید تا چه اندازه جامعه این مسئله را بپذیرد و آیا خان واده ب رای این
نوع آموزش که از ط ریق تلفن هم راه در اختیار دانش آموزان ق رار گیرد ارزش و اعتبار قائل هستند؟
تلفن هم راه ب هعن وان یک ابزار ارتباطی و اطالعاتی مزایا و محدودیتهایی ب رای کارب ران ف راهم
م یکند .بناب راین ،ت ربیت کارب ران در اینجا اهمیت ویژهای پیدا م یکند .با آموزش و ت ربیت فناورانه
کارب ران است که م یت وانیم از قابلی تهای این تکن ولوژی استفاده بهینه کنیم.
منابع:

1 .علیخانی ،فرشته .علیخانی ،پرستو و اسالمپناه ،م ریم .)۴۹۳۱( .آموزش به شیوه یادگیری سیار و تأثیر آن بر یادگیری ،یادداری و
انگیزه پیشرفت .فصلنامه فناوری اطالعات و ارتباطات در علوم ت ربیتی ،سال پنجم ،شماره چهارم .صص .۹۱-۳۲
2 .تابع بردار ،ف ریبا .)۵۹۳۱( .تأثیر آموزش از ط ریق تلفن هم راه بر جنب ههای روانشناختی و تحصیلی دانشج ویان .فصلنامه علمی
پژوهشی «پژوهشهای ب رنامه درسی» انجمن مطالعات ب رنامه درسی ای ران ،دوره ششم ،شماره اول صص .۷۲۱-۵۴۱
3 .نیلی احمدآبادی ،محمدرضا و الطافی دادگر ،فرشته .)۰۹۳۱( .یادگیری سیار چیست؟ ،ته ران :انتشارات امید.
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واقعیت افزوده در آموزش ویژه
الهه خاطری

1

چکیده
یکی از ان واع فناوریهای ن وین در عرصه اطالعات و ارتباطات ،واقعیت افزوده م یباشد که الی های
از واقعیت مجازی را با محیط واقعی ترکیب م یکند و محیطی جذاب ب رای کارب ران ف راهم
م یآورد .در پژوهش حاضر مفهوم واقعیت افزوده و کاربرد و چالشهای آن در آموزش ویژه
با استفاده از روش پژوهش کتابخانهای مورد بررسی و مطالعه ق رار گرفته است .در این زمینه به
سؤاالت زیر پاسخ داده م یشود :واقعیت افزوده چیست؟ آموزش ویژه چیست؟ دانش آموزان با
نیازهای ویژه چه کسانی هستند؟ مالکهای انتخاب نرم افزار واقعیت افزوده ب رای دانش آموزان
با نیازهای ویژه چیست؟ کاربرد واقعیت افزوده در آموزش ویژه چیست؟ چالشهای استفاده از
واقعیت افزوده در آموزش ویژه کدام اند؟
با توجه به ویژگ یهای دانش آموزان با نیازهای ویژه و قابلی تهای خاصی که واقعیت افزوده در
حوزهی آموزش و یادگیری دارند م یت وان امیدوار بود که کارشناسان این عرصه به اهمیت این
فناوری پی بب رند و به صورت هدفمند از این فناوری در حوزهی آموزش ویژه بهره بب رند.
کلیدواژگان :آموزش ،یادگیری ،واقعیت افزوده ،آموزش ویژه

 .1دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تکن ولوژی آموزشی ،گروه تکن ولوژی آموزشی ،دانشکده علوم ت ربیتی و روانشناسی ،دانشگاه عالمه طباطبائی.
e.khateri@atu.ac.ir
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مقدمه
فناوری اطالعات و ارتباطات ،محدودهای وسیع از منابع را در اختیار معلمین و یادگی رندگان ق رار
م یدهد .اگر این گستره عظیم از منابع را بت وانیم ب هطور کارآمد مورداستفاده ق رار دهیم ،این منابع
م یت واند همه یادگی رندگان و همچنین هر معلمی با هر مقدار حجم کاری را در امر یادگیری
و آموزش ب رانگی زاند و به آنها این امکان را بدهد که از میان این منابع بسیار دست به انتخاب
بزنند .یک دسته از این دانش آموزان ،دانش آموزان با نیازهای ویژه م یباشند .اگرچه آمار دقیقی
از دانش آموزان با نیازهای ویژه در ای ران وجود ندارد ،اما با توجه به شیوع آن در کشورهای دیگر
که دامنه آن را بین حدودا ً  ۸الی  ۱۶درصد اعالم کردهاند ،م یت وان گفت تعداد این دانش آموزان
در نظام آموزشی کشورمان قاب لتوجه بوده و چنانچه آمار دانشج ویان با نیازهای ویژه را نیز به آمار
دانش آموزان بیفزاییم ،جمعیتی حدودا ً بالغبر دو میلیون نفر از جمعیت نظام آموزشی ما را شامل
خ واهد شد (فلورین و هگ رتی ،ترجمه زارعی زوارکی و والیتی.)۱۳۹۴ ،
دانش آموزان دارای نیازهای ویژه نسبت به سایر دانش آموزان ب رای دریافت خدمات و ب رنامههای
آموزشی پیشرفته از اول ویت بیشتری برخوردارند .دانش آموزان عادی در صورت عدم یادگیری در
محیط کالس ب ههرحال م یت وانند از ط ریق کتابهای خودآموز ،کمک بزرگترها و  ...این عدم
یادگیری را جب ران کنند .اما دانش آموزان دارای نیازهای ویژه ،تنها در صورتی یاد م یگی رند و به
موفقیت نائل م یش وند که ب رای آنها از روشها ،تجهی زات و فناوری مناسبی استفاده شده باشد
(الهه والیتی .)۱۳۸۹ ،بناب راین الزم است نسبت به آموزش این دانش آموزان با جدیدت رین فناوریهای
کاربردی در حوزهی آموزش ویژه که یکی از آنها فناوری واقعیت افزوده است پرداخته شود.
در ادامه به نحوهی بهرهگیری از واقعیت افزوده در آموزش ویژه و همچنین کاربردها و چالشهای
استفاده از این فناوری در عرصه آموزش ویژه پرداخته م یشود.
واقعیت افزوده
واقعیت افزوده زیرمجموعهای از واقعیت ترکیبی است که در آن مفاهیم مجازی ت ولیدشده توسط
کامپی وتر که به آنها دنیای مجازی اطالق م یگردد ،با دنیای واقعی ترکیب م یش وند (هیم،۲۰۱۴ ،
ترجمه خالقی و اف راسیابی.)۱۳۹۴ ،
واقعیت افزوده موجودیتهای دنیای واقعی را با اجسام گ رافیکی ت ولیدشده توسط کامپی وتر
ترکیب م یکند و ویژگی اصلی آن ،بالدرنگ بودن آن است که تشخیص ،ردیابی و تعامل با
1
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اجسام را در زمان واحد انجام م یدهد (جرومنکو ،۲۰۱۲ ،ترجمه خالقی و اف راسیابی.)۱۳۹۴ ،
هدف کلی واقعیت افزوده ارتقا سطح درک و ت وانایی کاربر با استفاده از اشیای مجازی سهبعدی
است که به تصاویر دنیای واقعی افزوده م یش وند و مفهوم آنها را ب هوضوح بیان م یکنند (یون،
.)۲۰۱۱
زمینههایی که واقعیت افزوده به آن وارد شده است:
 .۱پزشکی :در زمینه آموزش پزشکان و دانشج ویان و هم ب هعن وان ابزار کمکی در اتاق عمل
 .۲ت ولید و تعمیر محصوالت :استفاده از واقعیت افزوده در ت ولید ،تعمیر و نگهداری محصوالت
سبب کاهش هزینهها و صرفهج ویی در زمان م یشود.
 .۳تص ویرسازی و نمایش :جهت تص ویرسازی ،نمایش و تفسیر اشیای گ وناگون و حتی انسان
استفاده م یشود.
 .۴معماری و ساخت :استفادههای متعددی که در کاهش هزینه و زمان مؤثر است.
 .۵سرگرمی و بازی :بازیهای ط راح یشده با این تکن ولوژی به کاربر حس پ ویایی القا م یکنند.
 .۶عملیات نظامی ه وایی :استفاده از دقت و کارایی را در عملیات نظامی ب هشدت افزایش م یدهد.
 .۷آموزش
واقعیت افزوده در آموزش
فعالی تهای یادگیری با تنوع گستردهای از ف رایندهای یادگیری و واقعیت افزوده تغییر م یکنند
و واقعیت افزوده م یت واند پل بین فاصله تئوری و عمل بوده و بر روی چگ ونگی ترکیب مجاز
و واقعیت با یکدیگر ب رای رسیدن به اهداف مختلف یادگیری ،الزامات ،و حتی محیط تمرکز
کند (غفاری و همکاران.)۱۳۹۵ ،
واقعیت افزوده ب هعن وان یک ابزار قدرتمند و انگیزه بخشی است که م یت واند ح واس مختلف
کاربر را با استفاده از ترکیب صدا ،تص ویر و المسه به کار گیرد و محیط یادگیری سفارشی
مؤثری را ب رای کاربر ف راهم کند.
استفاده از فناوری واقعیت افزوده مزایایی مانند تجسم چندوجهی از مفاهیم تئوریک مسئله،
درک عملی نظ ریه از ط ریق نم ونه ملموس سهبعدی ،تعامل طبیعی یا بازنمای یهای چندرسانهای
از م واد تدریس ،همکاری مؤثر و بحث و گفتگو در میان شرکتکنندگان را به هم راه دارد.
واقعیت افزوده با روشهای بسیاری به بهبود ف رایند تدریس و یادگیری کمک م یکند.
پیشرفتهایی که در زمینهی فناوری اطالعات و ارتباطات به وقوع پیوسته است ،بیش از همه
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به بهبود آموزش و یادگیری به دانش آموزان با نیازهای ویژه انجامیده است (اسپاروهاک و
هیلد۲۰۰۷،؛ ترجم هی زارعی زوارکی و والیتی.)۱۳۹۲ ،
آموزش ویژه
در بحث از آموزش ب رای دانش آموزان باید به نیازهای دانش آموزان عادی و دانش آموزان دارای
نیازهای ویژه توجه خاصی داشت .واژه نیازهای آموزشی ویژه بسیاری از مشکالت یادگیری را
در بر م یگیرد و به معنای م وارد مختلف ب رای اف راد مختلف در مکانهای متفاوت است .این
واژه شامل طیف گستردهای از مشکالت م ربوط به معل ولی تها تا مسائل رفتاری و یادگیری
مشاهدهشده در برخی از یادگی رندگان در مقایسه با م وارد مشابه معمول م یشود (زارعی زوارکی
و جعفرخانی .)۱۳۹۱ ،آموزش ویژه یعنی آموزش ب رنامهریزیشده ویژهای که نیازهای غیرمعمول
دانش آموزان استثنایی را برآورده م یکند .یکی از مه مت رین هدفهای آموزش ویژه ،یافتن
ت وانای یهای دانش آموزان استثنایی و سرمای هگذاری روی آنها است (تشکری.)۱۳۹۴ ،
آموزش ویژه ،تسهیالت و امکاناتی را ب رای اف راد نات وان و با نارسایی و اف راد استثنایی ف راهم
م یآورد :ب رنامهی درسی و سنجش ،روش ت ربیت ،کالس درس ،سازمان ،منابع و خدمات
درمانی .همچنین ،آموزش ویژه ،پیشرفت تحصیلی و توسع هی فردی و اجتماعی دانش آموزان
ویژه را هدف خود ق رار م یدهد (فارول.)۲۰۱۰ ،
1

دانش آموزان با نیازهای ویژه
بــه دانــش آمــوزان گروههــای آســی بدیده بینایــی ،شــن وایی ،جســمی-حرکتی ،دیرآمــوز
(دارای ه ــوش م ــرزی) ،مشــکالت ویــژه یادگی ــری ،مشــکالت رفتاری-هیجان ــی (خفی ــف تــا
متوســط) ،شــاغل ب ــه تحصی ــل در دورههــای تحصیل ــی پی شدبس ــتانی ،ابتدای ــی ،راهنمای ــی و
شوپ ــرورش ب ــه تمهی ــدات بیشــتری
متوســطه اطــاق م یش ــود کــه ب ـرای بهرهمنــدی از آموز 
نی ــاز دارنــد.
اصطــاح اســتثنایی ،ب ــه اف ـرادی گفتــه م یش ــود کــه تفاوتهــای آنــان (جس ــمی ،ذهن ــی و
رفتــاری) از ح ــد متوســط ،از ط ریــق مشــاهده ،معل ــم و اط رافی ــان و نی ــز آزمونهــای مختلــف
ثابتشــده اســت (س ــیف ن راق ــی و نــادری.)۱۳۷۴ ،
2
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انتخاب نرمافزار واقعیت افزوده برای دانش آموزان دارای نیازهای آموزشی ویژه
ازآنجای یکه بهرهگیری از فناوری واقعیت افزوده مزایای زیادی مانند انگیزه بخشی ،تجسم
چندوجهی از مسئله ،باال بردن قدرت تعامل و  ...در ج ریان یادگیری دارد م یت وان از این فناوری در
ج ریان آموزش و یادگیری دانش آموزان با نیازهای ویژه نیز استفاده کرد ،اما ب رای انتخاب مناسب
و بهرهوری بهتر از نرمافزارهای واقعیت افزوده معیارها و مالکهایی را باید در نظر گرفت که در
ادامه ب رای هر کدام از این معیارها س واالتی مطرحشده است.
طراحی و جهتیابی
آیا طرح صفحات نمایش ب رنامه ب رای دانشآموز دارای نیازهای آموزشی ویژه ،از سادگی برخوردار
است؟
آیا وضوح کافی را دارد؟ و آیا فاقد صداهای نا به هنجار است؟
آیا ب رای دانش آموزان دارای نیازهای آموزشی ویژه ،دستیابی ب هتمامی بخشهای این نرمافزار
ب هسادگی امکانپذیر است؟
آیا ب رای یادگی رنده دارای نیازهای آموزشی ویژه همیشه امکان گردش در تمامی بخشهای نرمافزار
وجود دارد؟ (ب هعن وانمثال ،آیا دکم ههایی که امکان دسترسی به بخشهای مختلف نرمافزار را
ف راهم م یسازند در تمامی صفحات نرمافزار به چشم م یخورند؟)
آیا این نرمافزارها از گزینههایی برخوردار م یباشند که به معلم این اجازه را بدهد که ظاهر نرمافزار
را مناسب یادگی رندگان مستقل نماید؟ (ب هعن وانمثال ،آیا شما م یت وانید اندازه و نوع قلم حروف
متن ،رنگ و پ سزمینه ب رنامه را مطابق با نیازهای خود تغییر دهید؟)
سهولت استفاده و کنترل نرمافزار
کار کردن دانش آموزان ب هطور مستقل با این نرمافزار تا چه حدی م یت واند به سه ولت انجام پذیرد؟
آیا در این نرمافزار تنظیماتی بدین منظور وجود دارد که بت واند از کلیک کردن دانش آموزان در
بیرون از ب رنامه جلوگیری کند و آیا این م یت واند به استقالل دانش آموزان دارای نیازهای آموزشی
ویژه کمک کند؟
آیا نرمافزار م یت واند با یک ابزار ورودی جایگزین (ب هعن وانمثال س وئی چها) ب رای دانشآموزان ویژهای
که به آن ابزار نیاز دارند مورداستفاده ق رار گیرد؟
ب رای ب رنامههایی که از قابلیت تهیه محت وا توسط استفادهکننده برخوردار هستند ،وارد کردن

63

واقعیت افزوده در آموزش ویژه  ......الهه خاطری

اطالعات ب رای این اف راد تا چه حد ب هسادگی انجام م یپذیرد؟
این نرمافزارها دارای یک سیستم مدی ریتی هستند که معلم از آن ط ریق بت واند می زان استفاده و
پیشرفت دانش آموزان دارای نیازهای آموزشی ویژه در این نرمافزار را بررسی کند؟
آیا استفاده از این سیستم مدی ریتی ،آسان است؟
آیا اطالعاتی که توسط این سیستم مدی ریتی ب رای معلم ف راهم م یگردد م یت واند مفید واقع شود؟
آیا این نرمافزار از قابلیت اج را بر روی رایانه شما برخوردار است؟ (آیا خصوصیات سختافزاری
رایانه شما با حداقل سختافزار موردنیاز ب رای استفاده از این نرمافزار مطابقت دارد و یا از آن ف راتر
م یرود؟)
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مضامین و ارزشهای ت ربیتی
نرمافزار م یت واند دستیابی به کدامیک از اهداف کلی و رفتاری را ب رای دانش آموزان دارای نیازهای
آموزشی ویژه تسهیل نماید؟
این ب رنامه چگ ونه م یت واند خودش را هم با ب رنامه درسی و هم با ب رنامه آموزشی انف رادی ،هماهنگ
سازد؟ آیا این ب رنامهها م یت وانند مکمل دیگر فعالی تهای یادگیری دانش آموزان دارای نیازهای
آموزشی ویژه باشند که در کالس درس انجام م یشود؟
آیا در این ب رنامه امکاناتی ب رای معلمان ق رار دادهشده است تا به این وسیله بت وانند ب رنامه را با
تفاوتهای فردی دانش آموزان دارای نیازهای آموزشی ویژه منطبق سازد؟ (مث ً
ال ،تغییر سطح
دش واری ،سفارشی کردن منوها بر اساس نیازهای دانش آموزان ،تغییر سرعت ارائه محت وا ،امکان
ایجاد تغیی راتی در ب رنامه بر اساس ترجیحات کاربر)
اگر در این ب رنامه سؤاالتی ب رای دانش آموزان در نظر گرفتهشده است آیا م یت وان تعیین کرد که در
هر ن وبت چه تعداد از این سؤاالت ب هصورت همزمان بر روی صفح هنمایش ظاهر گردد؟
این ب رنامه م یت واند در هر ن وبت ارائه ،مقدار مناسبی از متن یا محت وای آموزشی را به این دانشآموزان
ارائه دهد؟ آیا مقدار آن در هر ن وبت ارائه ،خیلی زیاد است؟
مهارتهای زبانی این دانش آموزان ب رای استفاده از این ب رنامه کفایت م یکند؟ آیا استفاده از این
ب رنامه مستلزم برخورداری از مهارتهای زبانی سطح باال است؟
نحوه ارائه و نمایش اطالعات در این ب رنامه مناسب ویژگ یهای دانشآموزانی که مخاطبین این
ب رنامه هستند م یباشد؟
آیا در این ب رنامه راهنمای یهای گفتاری وجود دارد که این دانش آموزان قادر به کنترل آن باشند؟
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کاربرد واقعیت افزوده در آموزش ویژه
 .۱افزایش انگیزه :بیشتر این دانش آموزان ،با بهرهگیری از فناوری واقعیت افزوده ،ب رانگیخته و
عالقهمند م یش وند .چ راکه فناوری واقعیت افزوده حوزهی یادگیری را ب رای یادگی رنده ویژه جذاب،
تعاملی و مهیج م یسازد .فناوری واقعیت افزوده آنها را اف رادی قدرتمند به بار م یآورد .واقعیت
افزوده به آنها اعتمادب هنفس م یدهد و ب رای آنها امکان برق راری ارتباط با دیگ ران را ف راهم م یآورد
و به آنها کمک م یکند تا یادگیری آنها ب هطور اث ربخش شکل گیرد.
 .۲فراه مسازی جایگزینها :واقعیت افزوده م یت واند دانش آموزان با نات وان یهای جسمانی را در
نائل شدن به همان بازدههای یادگیری که در پایان جلسات آموزشی از دیگر دانش آموزان عادی
انتظار م یرود ،ت وانمند سازد.
 .۳افزایش انتظارات و پیشرفت :واقعیت افزوده م یت واند به دانش آموزان با مشکالت یادگیری
کمک کند تا در دستیابی به سطوح باالی معیارهای یادگیری موفق ش وند .ب هعن وانمثال،
دانشآموزی که به خ واندن متون نوشتاری هیچ رغبتی ندارد ،ممکن است بت واند از نمایشهای
چندرسانهای دیداری و شنیداری بهره ببرد که م یت واند به او در درک عمیق یاری رساند و این
اطمینان را با خود به هم راه آورد که وی در ف رایند تدریس و یادگیری خود ،پیشرفتی که از او
انتظار م یرود را داشته باشد.
 .۴شخص یسازی یادگیری :واقعیت افزوده با ترکیب کردن متن ،صدا ،تصاویر سهبعدی و
پ ویانمای یها به هر دانشآموز با نیاز ویژه این امکان را م یدهد مطابق با شیوهی یادگیری خود
بیاموزد .این امر مطابق با اصل شخص یسازی یادگیری نیز هست که فرد م یت واند متناسب با
ت وانمندی و عالیق خود آن را تغییر دهد یا اینکه محیط را متناسب با ویژگ یهای یک فعالیت
دستکاری نماید ،بناب راین ،فناوری واقعیت افزوده م یت واند تجارب یادگیری را متناسب با ترجیحات
و نیازهای یادگی رندگان ف راهم نماید.
 .۵لذت بردن از دنیای واقعی :ما با کمک فناوری واقعیت افزوده م یت وانیم دانش آموزان ویژه را
به مهارتهایی که در زمان حال و آینده موردنیاز آنها خ واهد بود ،تجهیز کنیم .فناوری واقعیت
افزوده تالش م یکند تا با بهبود بخشیدن به دنیای واقعی ،مرز بین دنیای واقعی و مجازی را
کم رنگ کند و با بهرهگیری از اشیای مجازی سهبعدی سطح درک فرد را باال ببرد که این امر
موجب لذتبخش شدن دنیای واقعی ب رای یادگی رنده ویژه م یشود.
 .۶پشتیبانی از یادگیری در محیط خارج از مدرسه :فناوری واقعیت افزوده م یت واند امکان
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دسترسی به یک یادگیری جامع را ب رای دانشآموزانی که مبتال به بیماری مزمن و طوالن یمدت
هستند را ف راهم آورد .ب هطوریکه دانشآموز م یت واند در محیط خانه یا بیمارستان همگام با
آهنگ یادگیری خودش حرکت کند.

66

تأثیر واقعیت افزوده در آموزش یادگی رندگان دارای نیازهای آموزشی ویژه
در طول سالهای اخیر یادگیری و آموزش ،تغیی رات مهمی داشته است .فناوریهای جدید ،امکان
ساخت محی طهای یادگیری را ف راهم کرده است که ارائه اطالعات ب هصورت الکترونیکی از ط ریق
چارچوبهای مختلف ،به شیوههای انعطافپذیر در آنها میسر م یشود (فردانش و همکاران،
 .)۱۳۹۱تغیی رات به وجود آمده در نتیجه ظهور فناوری اطالعات و ارتباطات ،تمام ابزارهای ت وانبخشی
سازگارانه و کمکی ب رای اف راد با ک مت وان یهای خاص را دربر می گیرد( .لنی فلورین ،جان هگ رتی
 ،۲۰۰۴ترجمه زارعی زوارکی و جعفرخانی  .)۱۳۹۱که یکی از این فناوریهای جدید ،فناوری واقعیت
افزوده م یباشد که م یت وان از آن ب رای آموزش یادگی رندگان دارای نیازهای آموزشی ویژه بهره گ رفت.
فناوری واقعیت افزوده حوزهی یادگیری را جذاب ،تعاملی و مهیج م یسازد .همچنین منجر به بصری
سازی مفاهیم مختلف انتزاعی ،تعامل طبیعی با ارائه چندرسانهای م واد یادگیری ،همیاری و مباحثه
در میان مشارکتکنندگان م یشود( .ص رامی ،راستی ،ماهر.)۱۳۹۵ ،
واقعیت افزوده با ترکیب کردن متن ،صدا ،تصاویر سهبعدی و انیمیشنها به هر دانشآموز این امکان
را م یدهد مطابق با شیوهی یادگیری خود بیاموزد .این امر مطابق با اصل شخص یسازی یادگیری نیز
هست که فرد م یت واند متناسب با ت وانمندی و عالیق خود آن را تغییر دهد یا اینکه محیط را متناسب
با ویژگ یهای یک فعالیت دستکاری نماید ،بناب راین ،فناوری واقعیت افزوده م یت واند تجارب یادگیری
را متناسب با ترجیحات و نیازهای یادگی رندگان ف راهم نماید .واقعیت افزوده روشهای آموزشی را
متحول کرده است .چ راکه یادگی رنده از این ط ریق م یت واند از اطالعات دیجیتالی م رتبط با موضوع
بهره ببرد .مزیت اصلی واقعیت افزوده نسبت به روشهای تدریس سنتی این است که یادگی رنده در
واقع اطالعات دیجیتالی مکمل را "ببیند" و "گوش دهد" .عالوه بر این ،به آنها این امکان را م یدهد
که قسمت مشخصی از آن را به هر تعداد که بخ واهند تک رار کنند (حقی ،صمدی.)۱۳۹۴ ،
ب هطورکلی مفهوم ترکیب یا اضافه نمودن دادههای مجازی مانند اطالعات و رسانههای غنی به هر
آنچه در دنیای واقعی م یبینیم با هدف افزایش اطالعاتی است که م یت وانیم ب هواسطه ح واس خود
درک نمائیم (جانسون.)۲۰۱۲ ،
ترکیب محت وای چندرسانهای با واقعیت افزوده م یت واند یک ارائهی ص وتی -تص ویری
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مقرونب هصرفه از نم ونههای سهبعدی ارائه دهد (حقی ،صمدی .)۱۳۹۴ ،چندرسانهای ها این امکان
را ب رای یادگی رندگان ایجاد م یکند تا بت واند از ط ریق ترکیب صدا ،تصاویر و فیلم بر مبنای نیاز
خود از محت وا استفاده کند ،فرصت درگیر ساختن دانشآموز در یادگیری و مشکلگشایی و ایجاد
انگیزه را م یت وان از جمله مزایای چندرسانهای دانست (ذوفن.)۱۳۸۶ ،
یکی از دالیل اهمیت استفاده از فناوری واقعیت افزوده ب هعن وان یک چندرسانهای در امر آموزش
ویژه قدرت آن در درگیری بین ح واس مختلف و خارج نمودن دانش آموزان از حالت انفعالی
است .در نتیجه این امر سبب افزایش یادگیری و همچنین افزایش انگیزش پیشرفت تحصیلی
دانش آموزان دارای نیازهای ویژه م یشود .یکی از مزایای استفاده از واقعیت افزوده در آموزش ویژه
این است که بکارگیری عناصری مانند انیمیشن ،اشیاء مجازی ،صدا و ویدئو م یت واند باعث ت ولید
هیجان ،تعامل و لذت بردن در طول ف رایند یادگیری شود .استفاده از واقعیت افزوده در یادگیری،
روش ن وینی را خلق نموده که کارب ران قادرند بدون داشتن هی چگ ونه دانش کامپی وتری نیز از آن
استفاده نمایند (چنگ.)۲۰۱۳ ،
بنیان استفاده از چندرسانهای ها در آموزش بر این فرض است وار است که وقتی یادگی رنده در
سیستم آموزشی با محیطی چندجانبه سروکار دارد ،امکان اثرگذاری متقابل ف راهم آمده و دامنهی
یادگیری افزایش پیدا م یکند (آندرسون و الومی.)۱۹۶۸ ،
چندرسانهای آموزشی به دلیل استفاده از مج راهای ارتباطی متنوع مانند؛ متن ،گفتار ،تص ویر،
موسیقی ،حرکت و  ...سبب جذابیت بیشتر ب رنامهها و افزایش انگیزه در یادگی رندگان م یشود
(امی رتیموری .)۱۳۹۳ ،مایر و م ونور ( )۲۰۰۳یادگیری چندرسانهای را ب هعن وان یادگیری از واژگان
و تصاویر ،و آموزش چندرسانهای را ب هعن وان ارائه واژگان و تصاویر با هدف تق ویت یادگیری
تع ریف کردهاند .تهیه چندرسانهای بر اساس طرحی مشخص (استفاده از الگوی ط راحی آموزشی)
م یت واند آموزش و یادگیری را به هدف نشانه رفته نزدیکتر کند.
مه مت رین مزیت چندرسانهای نسبت به شکلهای دیگر آموزش ،انعطافپذیری در ارائه و دستیابی
هرچه س ریعتر به اطالعات است (تشکری)۱۳۹۴ ،
بر اساس مطالعاتی که در رابطه با فناوری واقعیت افزوده و ویژگ یها و خصوصیات این فناوری
جدید صورت گرفت و نیز با بررسی ان واع مشکالت یادگی رندگان دارای نیازهای آموزشی ویژه در
ف رایند آموزش جدول زیر حاصل شد.
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ویژگ یهای واقعیت افزوده

جذاب ،تعاملی ،مهیج
ایجاد انگیزه
لذتبخش بودن محیط یادگیری
ارائه بازخورد فوری

دامنه توجه ک وتاه

مشکل در متمرکز ماندن به روی چیزی

افزایش همیاری و مباحثه در میان
مشارکتکنندگان
بهبود مهارتهای ارتباطی و اجتماعی

مهارتهای اجتماعی
ضعیف

رشد اجتماعی ناکافی

بصری سازی مفاهیم مختلف انتزاعی
افزایش حس غوطهوری

نفهمیدن مسائل انتزاعی

شخص یسازی یادگیری
انعطافپذیری
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مشکالت دانش آموزان با نیازهای ویژه آموزشی در فرایند آموزش

انجام کارها ب هکندی

نداشتن سازگاری شخصی

امکان تک رار مطالب
امکان انجام تم رین
درگیر ساختن دانشآموز
درگیری بین ح واس مختلف

مشکل در به خاطر سپاری
مطالب

حافظه دیداری و شنیداری ضعیف

افزایش انگیزش پیشرفت تحصیلی
افزایش قابلیت کار با اطالعات
باال بردن سطح اطالعات
باال بردن اعتمادب هنفس
ارائه تق ویت و پاداش

احساس ناامیدی ،ب یلیاقتی
و کم ج راتی

کاربری راحت و بدون نیاز به دانش
کامپی وتری

دانش کامپی وتری پایین

ف راهم کردن یادگیری عمیق
ایجاد تفکر سطح باال
پرورش مهارت حل مسئله

افت تحصیلی در مدرسه

داشتن مسائل هیجانی
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چالشهای استفاده از واقعیت افزوده در آموزش ویژه
ممکن است در راستای بکارگیری واقعیت افزوده در آموزش دانش آموزان دارای نیازهای ویژه با
چالشهایی م واجه ش ویم که عبارتاند از:
ناشناخته بودن فناوری واقعیت افزوده ب رای معلمان و دانش آموزان ویژه
نیاز به آموزش م ربیان و معلمان
عدم عالقه و رغبت معلمان
وقتگیر بودن ط راحی واقعیت افزوده متناسب با محت وا
ترس کارب ران در استفاده از واقعیت افزوده
سیستم واقعیت افزوده آموزشی ایده آل در آموزش ویژه
یک سیستم واقعیت افزوده آموزشی ایده آل در آموزش ویژه باید ت وانایی برآورده کردن حداقل
ش رایط زیر را داشته باشد:
ساده و قوی
آمادهسازی یادگی رنده ویژه با اطالعات روشن و مختصر
قادر ساختن م ربی به اینکه اطالعات ورودی را به شیوهای مؤثر و ساده ق رار دهد
ایجاد تعامل آسان بین یادگی رندگان ویژه و م ربیان
شفافسازی روشهای پیچیده ب رای یادگی رندگان ویژه و م ربیان
قابل توسعه و مؤثر
روششناسی تحقیق
در این پژوهش از روش کتابخانهای و اسنادی استفادهشده است ،یعنی از منابع و اسناد موجود در
این زمینه چه ب هصورت چاپی و چه ب هصورت دیجیتالی استفادهشده است .این استفاده هم ب هصورت
مستقیم و مستند و هم ب هصورت غیرمستقیم و از ط ریق برداشت و تفسیر محقق بوده است.
نتیج هگیری
همه کودکان بدون تبعیض در رنگ ،نژاد ،زبان ،تبار اقتصادی ،طبقه اجتماعی ،عل یرغم آنکه از
هوش سرشاری برخوردار باشند و یا عادی ،عقبمانده ذهنی ،نابینا ،ناشن وا یا دارای هر گ ونه نقص
و یا ضعف جسمی و اجتماعی باشند ،حق دارند ب هطور یکسان از امکانات یادگیری ،آموزشی،
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پرورشی با حداکثر ت وانایی و استعدادهای خود بهرهمند ش وند .ایجاد زمینه و ف راهم آوردن امکانات
و تسهیالت در جهت آموزش ،رفاه و ت وانبخشی آنان نه ب هعن وان ترحم و دلسوزی بلکه ب هعن وان
یک وظیفه ب رای دولتهای عضو از حقوق مسلم اینگ ونه کودکان تلقی م یشود( .منشور جهانی
حقوق کودک)
شوپرورش ویژه نهتنها در جهت حل مشکالت و کاهش مسائل خان وادههایی
ف راهم کردن آموز 
که دارای کودکان با نیازهای ویژه م یباشند ،بلکه ب هعن وان یک حق انسانی ب رای همه آنهایی
که دارای نیازهای آموزشی ویژه م یباشند ،از اهمیت باالی برخوردار است .به همین دلیل امروزه
آموزش به کودکان دارای نیازهای ویژه همانند دیگر همساالن خود جایگاه ویژهای پیدا کرده
است.
اخی را ً با ظهور فناوری واقعیت افزوده ،این فناوری توجه محققان و معلمان را ب هعن وان یک روش
مکمل آموزش حضوری ،ب رای ایجاد ابزار آموزش و یادگیری به خود جلب کرده است .واقعیت
افزوده رابط تعاملی منحص رب هفردی را ف راهم م یکند که در آن کاربر ب هصورت همزمان با جهان
واقعی و اشیاء مجازی به روش مستقیم تعامل دارد .متفاوت بودن رابط کاربری از روشهای سنتی،
ب هخودیخود توجه دانش آموزان را به خود جلب م یکند .آموزش دانش آموزان ،ب هخصوص
کودکان دارای نیازهای ویژه تالش چالشب رانگیزی است؛ که جلبتوجه ،تعهد و انگیزه آنها
نسبت به ف رایند یادگیری برخی از آن چالشها است .ویژگ یهای منحص رب هفرد فناوری واقعیت
افزوده در زمینه ایجاد ارتباط میان جهان واقعی و کاراکترهای مجازی که در جهان واقعی به
تص ویر کشیده م یش وند نوع جدیدی از تعامل کاربر با فضا و اشیا ایجاد کرده است .بناب راین،
با این ویژگ یهای منحص رب هفرد ،فناوری واقعیت افزوده ب هشرط ط راحی مناسب م یت واند ب هعن وان
یک روش کم کآموزشی در آموزش ویژه استفاده شود که نهتنها سبب جلبتوجه دانش آموزان
به موضوع مورد آموزش م یشود ،بلکه با توجه به روی ههای تعامل بصری مناسب و کارب رپسند آن
م یت واند ضمن تلفیق مجاز با واقعیت ،یادگیری عمی قتری ب رای دانش آموزان ویژه در پی داشته
و ب هعن وان رقیبی ب رای ابزارهای سنتی آموزش در نظر گرفته شود.
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جلب توجه مخاطب در بازیهای رایانهای با استفاده از
اصول زیباییشناختی و با تکیه بر فناوری ردیابی چشم
فاطمه نجفی
میالد آقورن لوئی

1
2

چکیده
امروزه بازیهای رایانهای خ واهان زیادی دارند و مخاطبان آن از کودکان گرفته تا نوج وانان ،ج وانان
و حتی بزرگساالنی که با این رسانه درگیر م یش وند؛ به همین دلیل توجه به نوع بازی و پیام و
تأثیری که آن بازی دارد ضرورت م ییابد .از طرفی دیگر همین خاصیت درگیر شدن و وجود
چالش در بازی باعث م یشود طرفداران آن روزب هروز بیشتر ش وند .در این میان ،توسع هدهندگان
بازیهای رایانهای نیز سعی در حفظ و افزایش مخاطبان خود دارند؛ همین نکته باعث م یشود
س راغ راههای جدیدی ب رای جلبتوجه مخاطبان خود بروند .پژوهش حاضر به روش تحلیلی
توصیفی ،سعی در پاسخ به این سؤال دارد که چگ ونه م یت وان توجه مخاطبان را در بازیهای
رایانهای کنترل کرده و ب هصورت هدفمند آنان را درگیر یک بازی کرد؟ نتیجه آنکه :رعایت
اصول و تکنی کهای زیبای یشناختی در ط راحی بازیها باعث خ واهد شد یک بازی تأثیرگذاری
بیشتری نسبت به بازیهایی که این اصول را رعایت نکردهاند داشته باشد .یکی از فناوریهایی
که م یت واند به کمک ط راحی بازیهای رایانهای بیاید فناوری ردیابی چشم است .با استفاده از این
فناوری م یت وان می زان توجه مخاطب را به بخشهای مختلف یک بازی شناسایی کرد.
کلید واژگان :جلبتوجه ،بازیهای رایانهای ،اصول زیبای یشناختی ،ردیابی چشم

 .1دانشجوی کارشناسی ارشد تکن ولوژی آموزشی ،دانشگاه عالمه طباطبائی (ن ویسنده مسئول)fnajafi2010@yahoo.com ،
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد تکن ولوژی آموزشی ،دانشگاه عالمه طباطبائیm.aghveranluei@gmail.com ،
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مقدمه
بازی جزء جدای یناپذیر زندگی آدمی ب هویژه در دوران کودکی و نوج وانی است (سیکارت.)۱۳۹۰ ،
امروزه قدرت شگرف بازیهای رایانهای باعث م یشود اف راد وقت زیادی را صرف آن کنند .هر
رسانه دارای پیامها و عناصری است که م یت واند موجب جلبتوجه مخاطب شده و بر آن تأثیر
بگذارد .بازیهای رایانهای نیز ب هعن وان رسانهای جذاب این خاصیت را در خود دارند .پیامهای
رسانهای اکث را ً با هدف ،در داخل آن رسانه جای م یگی رند و سازندگان رسانهها تعمدا ً اهدافی را
در رسانهها دنبال م یکنند؛ این اهداف ممکن است جهت صرفاً سرگرمی ،تأثیر آموزشی ،ترویج
و سلطه فرهنگی-اجتماعی و ...باشد .امروزه بازیهای رایانهای خ واهان زیادی دارند و مخاطبان
آن از کودکان گرفته تا نوج وانان ،ج وانان و حتی بزرگساالنی که با این رسانه درگیر م یش وند.
اما در این میان کودکان و نوج وانان از نسلی دیگ رند .نسل متفاوتی که با رایانهها ،بازیهای
رایانهای ،دوربی نهای ویدئ ویی ،تلفنهای هم راه و ابزارها و وسایل دیجیتال دیگر احاطه شدهاند.
این نسل را نسل شبکه یا نسل دیجیتال و به تعبیری «بومیان دیجیتال» م ینامند .در مقایسه با این
گروه اف رادی که در عصر دیجیتال به دنیا نیامدهاند و تنها با جنب ههایی از فناوری تطابق یافتهاند
«مهاج ران دیجیتال» نامیده م یش وند (پ رنسکی .)۲۰۰۵ ،1جامعه شناسان کودکی را مه مت رین ادوار
رشد ،تحول شخصیتی و اجتماعی فرد در جامع هی انسانی م یدانند که جامع هپذیری کودکان در
این دوره محقق م یشود .در ف رایند جامع هپذیری کودک ،با شبکههای نقش ،ارزشها و هنجارهای
اجتماعی آشنا م یشود و نقشهای جنسیتی را ب همرور م یآموزد و درونی م یکند و ب هاصطالح
جامع هپذیر م یشود (آقا بابایی و حس نپور .)۱۳۹۰ ،به دلیل رشد با رسانههای دیجیتال کودکان
و نوج وانان بیشتر درگیر بازیهای رایانهای شده و تحت تأثیر پیامهای آن ق رار م یگی رند؛ به
همین دلیل توجه به نوع بازی و پیام و تأثیری که آن بازی دارد ضرورت م ییابد .از طرفی دیگر
همین خاصیت درگیر شدن و وجود چالش در بازی باعث م یشود طرفداران آن روزب هروز بیشتر
ش وند .در این میان توسع هدهندگان بازیهای رایانهای نیز سعی در حفظ و افزایش مخاطبان خود
دارند؛ همین نکته باعث م یشود س راغ راههای جدیدی ب رای جلبتوجه مخاطبان خود بروند.
شاید رعایت نکاتی در داخل بازی این هدف را میسر سازد که در این نوشتار با تأکید بر اصول
زیبای یشناختی در بخشهای مختلف بازیهای رایانهای و با تکی هبر فناوری ردیابی چشم سعی
کردهایم تحلیلی بر چگ ونگی جلبتوجه مخاطبان داشته باشیم.
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اصول زیبای یشناختی بازیهای رایان های
زیبای یشـناختی ( )Aestheticواژهای بـا ریشـهای ی ونانی اسـت که حـواس م یت واند آن را درک
کنـد (ریمـا مکاریـک .)۱۳۹۴ ،مفهـوم و احـکام آن شـدیدا ً نسـبی اسـت؛ به این معنـی که هر
کـس یـا هر گـروه مفاهیـم زیبای یشناسـی را به خ واسـت خود تعبیـر و ارزشگـذاری م یکند
(یوسـفیان .)۱۳۷۹ ،زیبایـی عمومـاً ب هعنـوان خاصیتـی در یـک شـی ،شـخص ،مـکان و ایـده
در نظـر گرفتـه م یشـود کـه تج ربـهای مفهومـی از درک لـذت ،معنـا و رضایـت خاطـر بـرای
چشـم و ذهـن ایجـاد نمایـد .ایـن تج ربـه از ط ریـق درک احساسـی ویژگ یهایـی ماننـد طـرح،
1
شـکل ،رنـگ ،شـخصیت ،صـدا و نظایـر آن ایجـاد م یشـود (فتحـی زاده .)۱۳۹۶ ،ک وتـس
( )۲۰۰۳معتقـد اسـت زیبایـی در محصوالت به لذت و خوشـایندی ایجادشـده در کاربر م رتبط
اسـت .همچنیـن عقیـده دارد ماهیـت زیبایـی شناسـانه یکشـی را دو عامـل تعییـن م یکنـد:
اول اطالعـات و دوم زیبایـی ظاهـری قاب لسـنجش .از نظـر ک وتـس ،هرچقـدر سـطح اطالعات
بیشـتری از شـیء به ما منتقل شـود و احساسـات ما را بیشـتر ب رانگیزد به نظر ما زیباتر اسـت.
پات ریـک جـردن )۲۰۰۲( 2نیـز در کتـاب «ط راحـی محصـوالت خوشـایند» چهار نوع لـذت را در
تعامـل انسـان و محصـول معرفـی م یکند:
لذت فی زیکی (درک توسط ح واس پنجگانه)
لذت روانی (رضایت خاطر ذهنی و روانی)
لذت اجتماعی (در اثر تعامل به دیگ ران)
لذت ارزشی (سلیقه و ارزشهای مردم)
بدینسـان آنچـه اهمیـت مطالعـه ارکان زیباشناسـانه در بازیهـای رایانـهای را نشـان م یدهـد
تأثیـری عمیقـی اسـت کـه آنهـا از نظـر ذهنـی بـر مخاطبـان خـود م یگذارند (ح قشـناس و
اعظـم زاده .)۱۳۹۶ ،عناصـر و اجزایـی چـون نـور ،صـدا ،موسـیقی ،نـوع روایـت داسـتان بازی و
گیـم پلـی 3آن ،سـاختار و ترکی ببنـدی فضـای بـازی ،همه و همـه م یت وانند جزئـی از فضای
زیباشـناختی بـازی باشـند .در وهلـۀ نخسـت شـخصی تها ،نقشهـا ،رنگهـا و پالنهـای بـه
کار رفتـه در هـر یـک از ایـن بازیهـا بیانگـر یـک پیـام هسـتند؛ حتـی شـکلهای صرفـاً
1. Coates
2. Jordan
3. GamePlay
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انتزاعـی م یت واننـد اندیشـهها را ب هگ ونـهای بسـیار مؤثر بیان کننـد .توجه و ارتباط ،در بسـیاری
از دفعـات ،بـه کمـک نمادهـا ،تصاویـر ،حرکت و البتـه موسـیقی تحقق م ییابد کـه موضوع
یـا پیـام را بـه بازیکـن القـا م یکننـد .در وهلۀ دوم بایـد گفت نقـش مخاطب یـا بازیکن؛ فقط
بـه مشـاهدة بازیهـا ب همثابـه یـک بازیگـر صـرف محـدود نم یشـود چ راکـه بازیکـن خـود،
بازیهـا را تج ربـه م یکنـد و در آنهـا سـهیم م یشـود (ح قشـناس و اعظـم زاده.)۱۳۹۶ ،
نسـبی بـودن زیبایـی پرداختـن بـه ایـن موضـوع را اندکـی دشـوار کـرده اسـت .موضـوع
زیبای یشناسـی بازیهـای رایانـهای اگرچـه در نـگاه اول اینگ ونـه جلـوه م یکنـد کـه تنهـا
بـه مباحـث گ رافیکـی یـک بـازی رایانـهای م یپـردازد امـا بـدون شـک م یتـوان ب هصـورت
یکسـان اثـر آن را در تمامـی جنب ههـای یک بازی مشـاهده کـرد .زیبایی محصـول و نتیج هی
ق رارگیـری هـر چیـز در جـای خـودش اسـت .در یـک نـگاه کلـی و بسـیار سـاده م یت وانیـم
چنیـن تع ریفـی از زیبای یشناسـی بازیهـای رایانهای داشـته باشـیم :پاسـخ عاطفی (احساسـی)
و خوشـایند مخاطـب در تعامـل بـا بـازی.
گاهـی زیبایـی یـک بـازی در همـکاری داسـتان و گی مپلـی آن یا حتـی عناصر دیگر شـکل
م یگیـرد و اینکـه تنهـا یک مـورد را عامل اصلی زیبا شـدن یک بازی بدانیـم چندان منصفانه
جلـوه نم یکنـد .هـر بخشـی از یـک بـازی ظرفیـت ایـن را دارد کـه مخاطـب را تحـت تأثیر
قـرار داده و در انتهـا منجـر بـه ایـن شـود که احسـاس خ وبی نسـبت به آن بازی داشـته باشـد.
حـال ایـن بخـش م یت وانـد داسـتان بـازی باشـد یا ً
مثلا سیسـتم مبـارزات درون آن ،امـا به هر
جهـت در تعامـل بـا ج ریـان بـازی احسـاس خوشـایندی بـه مخاطب دسـت داده اسـت و ب رای
همیـن آن بـازی در دیـد او زیبـا جلوه کرده اسـت .به گفتـه کارگر ( )۱۳۹۶شـاخ صهایی باید
در تکتـک اجـزای یـک بـازی رعایت شـوند تـا در نهایـت آن بازی بـه زیبایـی هرچ هتمامتر
درون ذهـن و قلـب مخاطـب خـود جـای بگیـرد پارامترهـا و عناصـری کـه ممکـن اسـت در
ط راحـی یـک سـایت اثر داشـته باشـند امـا کارگـر ( )۱۳۹۶از جنبـه زیبای یشـناختی بازیهای
رایانـهای ،توجـه بـه ایـن مبحـث را در رعایـت کردن مـوارد زیـر در ط راحی بازیها خاط رنشـان
سـاخته اسـت (شـکل  )۱و معتقـد اسـت رعایـت کـردن عناصـر زیبای یشـناختی در بازیهای
رایانـهای م یت وانـد تأثیـر خوشـایندی بر مخاطبان داشـته باشـد:
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شکل  .۱بخشهای مختلف ط راحی بازی که اصول زیبای یشناختی بایستی در آنها رعایت شود.

همچنین با رفتارشناسی بازیکن م یت وان اطالعات ارزشمندی در زمینه ط راحی بازیهای رایانهای
در اختیار ط راح ق رار داد که م یت واند به زیبای یشناسی بازیها کمک شایانی کند .با استفاده از
این رویه ،م یت وان سامانهی مصورسازی قابل استنادی نسبت به رفتار احتمالی دیداری بازیکن در
محیط نهایی بازی به دست آورد کودکان ،نوج وانان ،و حتی ج وانان و بزرگساالن با عالقه به سمت
این فناوری و رسانه جذب م یش وند ،و پیامهای پنهان و آشکار آن را دنبال م یکنند ،این پیامها و
اتفاقات گاه ب هقدری چنان پنهان و دور از دسترس بازیکن تعبیه م یش وند که امکان دسترسی به
آن غیرممکن م یشود (اسکورم.)۲۰۱۶ ،1
ردیابی چشم
دستگاه ردیابی چشم و نحوه کارکرد آن
تاریخچه ردیابی چشم به بیش از صد سال پیش برم یگردد که نخستین بار در زمینه
تحقیقات نحوه مطالعه و تفسیر به کار گرفته شد .فناوری ردیابی چشم در سال  ۱۸۷۹توسط
چش مپزشک ف رانسوی ،ل وییس اِمیل ژاوال توسعه یافت .ردیابی چشم در ابتدا وسیلهای ب رای
بررسی عادتهای مطالعه اف راد بود و ب هتدریج کاربردهای دیگر آن شناسایی شد .این تکنیک
کارآمدت رین ابزار کسب اطالعات محیطی از ط ریق نقاط ثابت (بیانگر لحظاتی که چشم
2

3

1. Schrom
2. Eye tracking
3. Eye tracker
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نسبتاً ثابت م یماند) و حرکت چشم بین نقاط ثابت (پرش و نوسان چشم بین نقاط ثابت)
است که پژوهشگ ران قادر خ واهند بود در وقفههای زمانی ک وتاه (هر یک تا  ۲۵۰میل یثانیه)
به ضبط مکان دقیق خیره شدن چشم بپردازند نگاره اساسی در پژوهشهای ردیابی چشم
فرضیه چشم-ذهن است فرضیه چشم ذهن به این معنی است که در حین انجام یک تکلیف
دیداری ،موقعیت چشم دوختن فرد مبین عملکردهای ذهنی است که وی به آن فکر م یکند.
ردیابهای چشمی معموالً از دوربین و المپهای مادون قرمزی که چشم را روشن م یکنند،
ساخته م یش وند .گرچه نور مادونقرمز ب رای چشم انسان نام رئی است اما دوربین م یت واند با
استفاده از نور مادونقرمز یک تص ویر سیاهوسفید ت ولید کند که مردمک چشم ب هخ وبی در آن
قاب لتشخیص است .نرمافزار ردیاب چشمی با استفاده از موقعیت مردمک در تص ویر دوربین،
مشخص م یکند که کاربر به کدام نقطه زل زده است .ب هاینت رتیب مشخص م یشود که کاربر
به صفح هنمایش کامپی وتر نگاه م یکند یا ح واسش جای دیگری است (هاشمی.)۱۳۹۶ ،
انواع دستگاه ردیاب چشم
دستگاه ردیاب چشم ثابت
در دستگاه ردیابی چشمی ثابت که صفح هنمایش محور است باید روبه روی یک مانیتور و
در محدوده مشخصی بنشینند تا دستگاه به ضبط حرکات چشم آنها بپردازد .همچنین این
فناوری دارای ویژگ یهای زیر است :در یک فاصله مشخص حرکات چشم را ضبط م یکند.
دوربین در پایین یا نزدیک صفحه نصب م یشود .این امکان را ب رای داوطلبان ف راهم م یکند تا
رو به روی دستگاه بدون نیاز به اتصال مستقیم با آن بنشینند .این دستگاه در محیط آزمایشگاه
ب رای ابزارهای موردسنجشی نظیر عکس ،فیلم ،وبسایت و محرکهای آفالین (مجله و
کتاب) مناسب است که مبتنی بر صفح هنمایش هستند (هاشمی.)۱۳۹۶ ،
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دستگاه ردیاب چشم متحرک
دستگاه ردیاب چشم متحرک با نصب بر روی قاب عینک در نزدیکی چشم ق رار داده م یشود
که امکان حرکت آزادانه را به شرکتکنندگان م یدهد .این امکان در راحتی تحقیقاتی که
نیازمند اج رایی شدن در محیط طبیعی هستند مزیت محسوب م یش وند دستگاه نامبرده دارای
امکانات و ش رایط زیر است :بر روی قاب عینکهای بسیار سبک نصب م یشود و امکان
قدم زدن آزادانه را ب رای شرکتکنندگان ف راهم م یکند این شیوه ب رای مشاهده اشیاء یا اج رای
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آزمایشهایی که نیازمند ش رایط واقعی یا محیط مجازی (مطالعات کاربردپذیری و تست
محصوالت) هستند مناسب است (هاشمی.)۱۳۹۶ ،
تثبیت
هر نشانه بصری باید ب رای بیننده معنا یابد بناب راین الزم است هرچند در زمان بسیار ک وتاه بیننده
روی آن نشانه تأمل و تعمق کند این توقف ک وتاه را تثبیت م ینامند نقشههای ح رارتی با ثبت
ح رارتی می زان تثبیت و تمرکز چشم را ضبط م یکنند رنگ محدوده مورد تمرکز از سبز به زرد و
در بیشت رین حالت تمرکز به قرمز منتهی م یشود (هاشمی.)۱۳۹۶ ،
کاربردهای ردیابی چشم
فناوری ردیابی چشم م یت واند در م وارد زیر به کارب ران و محققان و متخصصان کمک نماید:
بررسی می زان کارایی و مؤثر بودن یک صفحه وب:
به این ط ریق م یت وان بررسی کرد که ط راحی صفحه وب تا چه اندازه موفق بوده و بخشهای
مختلف سایت تا چه اندازهای موردتوجه ق رار م یگیرد.
بررسی کارایی  Applicationو نرمافزارهای م وبایل و تبلت:
تحلیل اینکه آیا  Appیا نرمافزار ط راح یشده آنقدر کارآمد است که کاربر بت واند ب هآسانی از آن
استفاده نماید و اینکه چه بخشهایی از  Appبیشتر و چه بخشهایی کمتر دیده شدهاند.
استفاده در سیست مهای تعاملی انسان با کامپی وتر
ب هطورکلی فناوری ردیابی چشم با استفاده از کنترل نشانگر ماوس ،صفح هکلید ،سایر سنسورها و
دستگاهها با مسیر نگاه فرد می زان توجه او را به موضوع موردنظر م یسنجد (http://daj-scientific.
 .)netهمچنین ردیابی چشم در بازاریابی و تحقیقات روی مصرفکننده ،تحقیقات روی نوزاد
و کودک ،روانشناسی و علوم اعصاب ،تحقیقات بالینی ،مطالعات رانندگی ،یادگیری و آموزش،
ط راحی و تحقیقات بازیهای رایانهای و ...کاربرد دارد.
کاربرد ردیابی چشم در بازیهای رایان های
کمپانی  SMIهم که یکی از کمپان یهای فعال در حوزه این فناوری است ،یک ق رارداد
همکاری با س ونی ب رای ترکیب ردیابی چشم و بازیهای پل یاستیشن  ۴بسته است .ردیابی
چشم کارکردهای گستردهای در حوزه بازیهای رایانهای دارد .مث ً
ال م یت وان زاویه دید
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شخصیت بازی را با حرکت چشم کاربر روی صفحه تغییر داد؛ کاری که اکنون با موس
انجام م یشود .همچنین م یت وان از حرکات چشم ب رای هدف ق رار دادن یکشی استفاده کرد.
یکی از جالبت رین کارکردها ،تعامل با شخصی تهای بازی است .با استفاده از فناوری ردیابی
چشم م یت وان شخصی تهای بازی را طوری ساخت که مثل دنیای واقعی به نگاه تماشاگر
واکنش نشان دهند .تصور کنید وارد یک فروشگاه م یش وید و با چشمتان سالح مدنظ رتان را
انتخاب م یکنید و فروشنده مستقیم اً با شما درباره آن سالح صحبت م یکند و ب هاینت رتیب
تعاملش با شما واقع یتر م یشود .در دنیای واقعی حرکات چشم حاوی پیامهای غیرکالمی
بسیار مهمی است و م یت وان این ویژگی را به دنیای بازی هم منتقل کرد .ایجاد واکنشهایی
شبیه واکنشهای واقعی در شخصی تها مجازی م یت واند مرحله کام ً
ال جدیدی در بازیهای
رایانهای ایجاد کند (اسد زاده.)۱۳۹۳ ،
نتیج هگیری
بازیهـای رایانـهای امـروزه یکـی از فناوریهـای ن وینـی اسـت کـه توجـه بسـیاری از مخاطبان
را بـه خـود جلـب کـرده اسـت .گسـتردگی کـه ایـن بازیهـا در موضوعـات مختلـف ایجـاد
کردهانـد بـه محب وبیـت آنان افزوده اسـت .توسـع هدهندگان بازیهـای رایانـهای روزب هروز جهت
جـذب مخاطبـان بیشـتر بـرای بازیهـای خـود تلاش بیشـتری م یکننـد .بـه نظـر م یرسـد
رعایـت نکاتـی در بخشهـای مختلـف بـازی موجـب م یشـود یـک سـری از بازیها نسـبت
بـه بازیهـای دیگـر توجـه مخاطبـان را بیشـتر جلـب کننـد .مطابـق آنچـه گفتـه شـد رعایت
اصـول و تکنی کهـای زیبای یشـناختی در ط راحـی بازیهـا باعـث خ واهـد شـد یـک بـازی
تأثیرگـذاری بیشـتری نسـبت بـه بازیهایـی کـه ایـن اصـول را رعایـت نکردهاند داشـته باشـد.
یکـی از فناوریهایـی کـه م یت وانـد بـه کمـک ط راحـی بازیهـای رایانـهای بیایـد فنـاوری
ردیابـی چشـم اسـت .با اسـتفاده از این فنـاوری م یت وان میـزان توجه مخاطب را بـه بخشهای
مختلـف یـک بـازی شناسـایی کرد .بـا شناسـایی توجه مخاطـب م یتـوان تعمدا ً و بـا اهداف
گ وناگـون طـوری بـازی را ط راحـی کـرد کـه اصـول و تکنی کهـای زیبای یشـناختی در مرکـز
تمرکـز و توجـه مخاطبـان قـرار داده شـوند .همچنیـن م یتـوان در ط راحی م راحـل گ وناگون و
اصلاح بازیهـا در مرحلـه ارزشـیابی از فنـاوری ردیابـی چشـم اسـتفاده کرد.
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