
 

  

 

 فناوری آموزشی 1

 فناوری آموزشیفصلنامه علمی تخصصی 
 (ره) طباطبائی عالمه دانشگاهی نشریات بر ناظر کمیته مجوز اساس بر فصلنامه این

 .شود می منتشر تخصصی علمی فصلنامه صورت به فرهنگی و دانشجویی معاونت
 

 (ره)طباطبائی عالمه دانشگاه آموزشی تکنولوژیعلمی دانشجویی  انجمن :امتیازصاحب 

 سونیا موسی رمضانیول: مدیرمسئ 

 سونیا موسی رمضانیسردبیر: 

 به ترتیب حروف الفبا(:) هیات تحریریه

 تردک اللهی، فرج مهران دکتر زوارکی، زارعی اسماعیل دکتر آبادی، علی خدیجه دکترنوروزی،  داریوش دکتر 

 حسینی السادات افضل لواسانی، دکتر غالمعلی مسعود ، دکترزنگنه حسین دکتر درانی، کمال

 فاطمه آبادی، علی خدیجه رمضانی، موسی سونیا اصالنی، اسماعیل مستور، هانیه: شماره این همکاران

 ی،والیت الهه آبادی، نیلی احمدی محمدرضا پورمند، رسول اسمعیلی، صالح زاده، شاهعلی محمد جعفر، جنیدی

 ساسانسرا. مهری ، منافر زندیان الهه نیازی، لیال انصاری، امید

 اویسی خاتون نرجس :آموزشی دانشجویی تکنولوژی علمی انجمن مشاور استاد

 فردین دارابی صفحه آرا:

 جنیدی فاطمه هوشمندجا، منیجه ویراستار:

 ره() دانشگاه عالمه طباطبایی و اجتماعی معاونت فرهنگی چاپ و انتشار:

 جلد 200:تیزاژ    ریال 20000قیمت:

ساختمان دانشگاه عالمه ، آبان شمالی() نبش خیابان شهید عضدی، خیابان کریمخان زند، تهران نشانی:

 .نشریات دانشجویی، طبقه پنجم، طباطبائی

 020- 88300029 تلفکس:

 Sonia.ramezanii@gmail.com پست الکترونیکی:

 

 
 

 
 

 هااز ميان اين ميليون، در محيط آموزش و پرورش بايد كارى بشود كه حتى يك استعداد

 .نوجوان و جوان ايرانى هدر نرود

 مقام معظم رهبری

 مجله فناوری آموزشی مسئول آرا و نظریات مندرج در مقاالت است.

 مجله فناوری آموزشی در ویرایش مطالب آزاد است.

 استفاده از مطالب مجله فناوری آموزشی با ذکر منبع آزاد است.
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 فناوری آموزشی 3

 راهنمای نگارش و تدوین مقاالت
به  ،شود بمنظور جلوگیری از تاخیر در داوری و انتشار به موقع مجلهمی از مولفان و مترجمان گرامی تقاضا

 هنگام ارسال مقاله به نکات زیر توجه نمایند:

 تکنولوژی آموزشی باشد.مرتبط با رشته های موضوع مقاالت باید در یکی از حوزه .0

 نویسنده یا نویسندگان باشد.های تجربه و پژوهش، مقاالت حاصل مطالعات .2

ر در اولویت چاپ مجله قرا، کیفی بهره گرفته باشندهای مقاالت تحلیلی به ویژه مقاالتی که از روش .9

 خواهند گرفت.

مجامع علمی و یا ، کنفرانس، نشریه آوری قبال درتدوین و گرد، ترجمه، مقاالت ارسالی اعم از تالیف .4

 منتشر نشده باشند. دیگر مجموعه مقاالت

ت منابع فهرس، نتیجه گیری، بدنه اصلی، مقدمه، کلیدیهای واژه، چکیده فارسی مقاله باید مشتمل بر .5

 و ماخذ باشد.

باالی ،  5/4 سمت چپ، 5/5حاشیه سمت راست، 0فاصله خطوط با، A4مقاالت ارسالی در صفحات .6

 WORD 2009/2002/2000نرم افزارتحت ، سانتیمتر با قلم نازنین 5/4 و پایین صفحه 5صفحه

 در غیر اینصورت دفتر مجله از بررسی مقاالت معذور تایپ و به پست الکترونیکی مجله ارسال گردد.

( 0)ف در جدول مختلهای مورد استفاده برای بخشهای دستورالعمل تایپ مقاالت و قلم خواهد بود.

 ارائه شده است.

 مختلف مقالههای مورد استفاده برای بخشهای ( قلم1) جدول

 قلم فارسی قلم انگلیسی بخش مقاله

 Times New عنوان مقاله

Roman13Bold 
 در وسط سطر 04سیاه، نازنین

، نام نویسنده

 نویسندگان
Times New 

Roman11Bold 
 در وسط سطر5/02سیاه، یننناز

سازمان  سمت و

 متبوع
Times New 

Roman11Bold 
 00نازنین

E_mail 
Times New 

Roman11Bold Times New Roman11Bold 

 Times New کلیدیهای واژه

Roman11Bold 
 02نازنین سیا

 Times New عنوان بندها

Roman12Bold 
 09نازنین سیاه

، زیرنویسها

، نمودارها، جداول

 عکسها

Times New 

Roman10Bold 
 00نازنین سیاه
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متن داخل 

 جداول
Times New 

Roman10Bold 
 00نازنین معمولی

و کلمات  هافرمول

 انگلیسی
Times New 

Roman11Bold Times New Roman11Bold 

 Times New متن مقاله

Roman11Bold 
 09نازنین معمولی

 Times New شماره صفحه

Roman11Bold 
 02نازنین معمولی

 9علمی مروری و تحلیلی ، صفحه 5 علمی ترویجی، صفحه 00پژوهشی، علمی تعداد صفحات مقاالت .2

 صفحه با ذکر مشخصات ذکر شده نباید تجاوز نماید.

رتبه علمی نویسنده یا ، کلمات کلیدی، چکیده، در صفحه اول مقاالت باید عنوان فارسی مقاله .8

 .آورده شودل مکاتبات پست الکترونیکی و نویسنده مسئو، شماره تلفن، نویسندگان

روش تحقیق مورد استفاده و نتایج به ، واژه و مشتمل بر هدف پژوهش 050چکیده مقاله حداکثر در .3

 واژه بیان شود. 5دست آمده باشد.کلمات کلیدی نیز پس از چکیده مقاله و حداکثر در 

 در ذکر منابع از الگوی زیر استفاده شود: .00

محل ، نوبت چاپ، دوره چندجلدی، نام مترجم، نام کتاب، سال نشر(، )نام، الف: کتاب: نام خانوادگی

 .ناشرنام ، نشر

 ص.، شماره نشریه، دوره یا جلد، نام نشریه، عنوان مقاله، سال نشر(، )نام، نام خانوادگی، ب:مقاله

صورتی که مناسب تشخیص  گیرد و درمی ابتدا از طرف هیات تحریریه مورد بررسی قرار واصلهمقاالت  .00

 توسط دو نفر از داوران محترم به صورت محرمانه داوری خواهد شد.، داده شود

 دریافت مقاالت و انجام مکاتبات صرفاً از طریق پست الکترونیکی انجام خواهد شد. .02

 باشد.می عهده نویسنده مقاالت براطالعات درج شده سقم  ولیت صحت ومسئ .09

که از موضوعات نوین در حوزه تکنولوژی  صرفا مقاالت ترجمه ای ارسالی مورد داوری قرار خواهند گرفت .04

 .آموزشی انتخاب شده و به پیوست مقاله اصلی به هیات تحریریه ارسال شود

 در مقاالت و مطالب ترجمه ای به نکات زیر توجه نمایید: .05

 ،در مقاالت ضمن درج در پانویس(همراه با ذکر موقعیت علمی  اصلینویسندگان ) الف: نام نویسنده

 شده لحاظ گردد. استفادهسال نگارش و منبع 

 اشد.ن میسر باب: در نگارش منبع دقت نمایید به گونه ای درج گردد که امکان بازیابی مقاالت برای داور

 اعطا خواهد شد. گواهی پذیرش مقاله به نویسندگان، پس از تایید مقاله .06

 نویسندگان( قرار خواهد گرفت. ) پس از چاپ مقاله دو نسخه از مجله در اختیار نویسنده .02

  



 

  

 

 فناوری آموزشی 5

 به نام خالق بی همتا

 یادداشت سردبیر

دانش و مهارت آموزی ، و به عنوان یکی از راههای کسب آگاهیست هامادر تمامی رشته، برکسی پوشیده نیست که آموزش

صطالح آموزش در ذات ا اما «آموزش دادنی نیست، همه آنچه ارزش دانستن دارد» اسکار وایلدگرچه به قول  شود.می تلقی

هنگامی که این آموزش با  .ددهنمی به وسیله آن به زندگی حرفه ای خویش شکل و صورت هاخود ابزاری است که انسان

ل و مشکالت موجود جهت مرتفع سازی مسائ تریگردد به ابزار قدرتمندمی همگامنوین های کسب دانش روز درباره فناوری

آموزشی و نیز همراه با تغییرات های م با کسب شناخت همه جانبه از فناوری. لذا امیدوارشودمی منجر آموزشیهای در نظام

مختلف های و حوزه هاآموزشی بستر مناسبی جهت کاربرد این ابزار قدرتمند در عرصههای عرصه آموزش و نظام جهانی در

 بر آن رشته تکنولوژی آموزشیهای و نشر تازه اطباندر راستای ضرورت و اهمیت نوسازی دانش مخ .فراهم شودعلم و دانش 

موجود و آتی ، ارزشمند قبلی و مطالب شدیم تا به عنوان عالقمندان این حوزه از علم به گونه ای ساختارمند جهت نشر آثار

امکان ما رقم زد تا برای  را ک برداریم. ایزد منان را شاکریم که این فرصتاند رشته تکنولوژی آموزشی گامی هر چندمرتبط با 

 د.القمندان رشته بدین شکل میسر گردبه کلیه عماحصل تالش جمعی ما در چارچوب فصلنامه حاضر ارائه 

انجمن  ء محترمهمت اعضا به همگام با جهان آموزش سابق() فناوری آموزشی از این پس نشریه دانشجوییلذا 

اطالع  د.شومی ره( به شکل فصلنامه منتشر) تکنولوژی آموزشی و حمایت ارزنده مسئولین محترم دانشگاه عالمه طباطبائی

ایجاد ، حل مسایل خرد و کالن آموزشیارائه راهکار جهت و ، کمک به تولید علم، رشته تکنولوژی آموزشیهای رسانی تازه

 ،ترویجی، پژوهشی، علمی در قالب نگارش مقاالت علمیهای از طریق همکارییشی متخصصان رشته اندفرصتی جهت هم

 است. از جمله اهداف اصلی انتشار این فصلنامهمروری و تحلیلی 

عالقمندان به حوزه تکنولوژی آموزشی را پس از ادگی دارد تا کلیه آثار و مطالب ارزشمند بر این اساس فصلنامه آم

ارزشمند صورت گرفته در حوزه رشته نیز در های بازتاب فعالیت، افزون بر نشر مقاالت علمی نمایند.طی فرایند داوری منتشر 

 که با نگاه منتقدانه به بررسی موضوعات مختلف آموزشی و پژوهشی تحلیلیهای درج گزارش اولویت کاری ما قرار دارد.

 ،و نیز آثار آنان یشمندان این حوزهاندمصاحبه بزرگان وترجمه ، ارزشمند با متخصصان رشتههای انجام مصاحبه، پردازدمی

، اقدامات مهم انجام شده توسط آنانمعرفی بزرگان رشته و بررسی ، معتبر معرفی مراکز یادگیری، تخصصیهای گزارش نشست

های ارشگز ،کارگاههای تخصصی مرتبط با مطالب حوزه رشته تکنولوژی آموزشی، سمینار، کنفرانس، گزارش برگزاری همایش

نماید از جمله می راهکارهایی جهت حل مسایل آموزشی موجود مطرحها، ضمن شناخت کاستی که کننده اطالع رسانی

رم ن و مورد نیاز رشته از جمله معرفی اختن به برخی موضوعات کاربردیپرد اقداماتی است که در این راستا انجام خواهد شد.

ابزارهای  معرفی، رشتههای معرفی پایان نامه، کتب انگلیسی، کتب فارسی جدید التالیف معرفی، افزارها و سخت افزارهای جدید

، معرفی ارگان، رکاربرد مورد استفاده در رشته(پُهای پرسشنامه، سیاهه، چک لیست، معیار و استانداردهای آموزشی) سنجش

شغلی های رهای کاری و اطالع رسانی در زمینه موقعیتمعرفی بازا، آموزشی فعال در حوزه رشتههای سازمان و موسسه، نهاد

ات اطالعاتی حاوی اطالعهای آشنایی با بانک، مفیدهای معرفی وب سایت، و حرفه ای متناسب با دانش فارغ التحصیالن رشته

 آید.می نشریه به شمارهای از دیگر بخش، کتب و...، نقد مقاله، مفید رشته

جز با همراهی شما خوانندگان و  پس از لطف پروردگار متعال انتشار این فصلنامهسازم می در پایان خاطر نشان

 م که با انعکاس دیدگاهها و نقطه نظراتامیدوارم و نمایمی تشکرلذا پیشاپیش از همراهی شما  .نمی شددوستان عزیز میسر 

 خود الزم همچنین برفصلنامه یاری نمایید.  البمط ارسال آثار ارزشمندتان ما را در غنای هر چه بیشترنیز خود و  سازنده

 مختلف طی دهه اخیر برعهده داشتند تشکر و قدرانیهای دانم از زحمات دوستانی که قبال زحمت انتشار نشریه را با ناممی

 نمایم.مسئلت  نموده و از درگاه حق برایشان توفیق روزافزون

 

 



  

      

   

6 

 

آموزشی فناوری تخصصی علمی فصلنامه  

فناوری آموزشی علمی تخصصی فصلنامه  

 مطالبفهرست 

 صفحه          عنوان

  E_Learning on Cloud .......................................................... 7 ابر فراز بر یکیالکترون یریادگی

 مستور هیهان

 51 ........................................................................................... تونیپا یسینوبرنامه زبان یمعرف

 یاصالن لیاسماع

 15 ......................................... جان گر آفت ای ارتباطات آسانگر همراه تلفن ؛همراه تلفن نهیبه کاربرد

 یآبادیعل جهیخد ،یرمضان یموس ایسون

 51 .......................................................................................... ریش دیاسال یاجتماع شبکه یمعرف

 یجعفر یدیجن فاطمه

 15 ......................................................................................................... آموزش فلسفه یسو به

 زاده یشاهعل محمد ترجمه اسپکتور؛ کلیما

 15 ........................................ «دادیرو کی ساختن نحوه آموزش»Game Maker افزارنرم با ییآشنا

 یلیاسمع صالح

 11 ..................................................................................یقیتلف یدرس برنامه و هیچندپا یکالسها

 یاحمدآباد یلین رضا محمد پورمند، رسول

 77 .............................................................زیبرانگنیتحس و جالب یهاارائه ساخت ؛یپرز افزارنرم

 یتیوال الهه

 15 .................... یکیالکترون یریادگی یهادوره در یریادگی اءیاش یابیارزش و یابیباز نحوه با ییآشنا

 یرمضان یموس ایسون ،یآباد یعل جهیخد

 18 .............................................................. (اسکوپ های) پویا آموزشی شیوه هایمشخصه رسیبر

 الهه زندیان فر

 89 ............................................................. "آموزشی تکنولوژی رشته" تخصصی نشست  فیلم تحلیل

 امید انصاری

 501 ..............................   تربیتی علوم دروس های سرفصل و ضرایب تغییر علل بررسی نشست: گزارش

 لیال نیازی

 551 ..................................................................................................... سمینارمعرفی همایش و 

ساسانسرا  مهری منا
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ابر فراز بر یادگیری الکترونیکی  

E_Learning on Cloud 

 1هانيه مستور

 مقدمه .1

ناپذیر و مشکالت مشابهی از این نوع بر و انعطافهای هزینهحلها نظیر راهتوجه به برخی محدودیت با

ی هایباید به دنبال روش، که در مورد کاربرد یادگیری الکترونیکی در مؤسسات آموزشی وجود دارد

در ادامه  بنابراین های یادگیری الکترونیکی بود؛سیستمپذیری ها و افزایش انعطافجهت کاهش هزینه

ترونیکی الک یادگیری هایمنظور ارائه سامانهراه حل کلی بهعنوان یکاین مطلب فناوری رایانش ابری به

 گردد.معرفی می

 2فناوری رایانش ابری .2

پروفسور جان مک که  زمانی، گرددمیالدی بازمی 0360ظهور مفاهیم بنیادی رایانش ابری به سال 

اما درواقع  عنوان یک صنعت عمومی سازمان یابد؛ممکن است به 4اظهار داشت که محاسبات 9کارتی

 تمام به ابری ظهور کرده است. رایانش 2002رایانش ابری مفهوم نسبتاً جدیدی است که در سال 

 هک منابعی. شودمی ارائه اختصاصی داده مرکز یک از و اینترنت طریق از که شودمی گفته خدماتی

 ابری محاسبات .گرددمی فراهم هاداده مرکز در معموالً، است الزم افزارینرم خدمات برای ارائه

 رجایه از کاربردی هایبرنامه به توانندمی کاربران آن واسطهبه که دارد ابر توده یک شبیه ساختاری

، شده بکهش مجازی هایماشین کمک با تواندمی ابری محاسبات، بنابراین باشند؛ داشته دسترسی دنیا

، یبترت بدین. گیرد قرار موردتوجه داده مراکز جدید نسل پویای ایجاد برای روش جدید یک عنوانبه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 haniye.mastour@gmail.com ئی، تهران. ایران تکنولوژی آموزشی دانشگاه عالمه طباطبا( PhD)تخصصی دانشجوی دکتری  .5

1.Cloud Computing 

5.John McCarthy 

1.Computing 
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 روی بر اجرا جایبه که رودمی پیش افزارهایینرم سمت توسعه به سرعتبه محاسبات دنیای

 .گیرندمی قرار کنندهها مصرفمیلیون دسترس در سرویس یک عنوانبه، منفرد کامپیوترهای

 :کرد اشاره زیر موارد به توانمی ابری رایانش کاربردهای از

 از فادهاست با هاداده به دسترسی، ابری رایانش فناوری از استفاده با :سیار تعاملی کاربردهای 

 .است پذیرامکان تلفن همراه مانند سیار ابزارهای انواع

 شپرداز، ابری رایانش فناوری از استفاده با :موازی( پردازش) باال پردازش حجم با کاربردهای 

 .پذیردمی صورت هزینه کمتری و زمان با صرف حجیم هایداده

 ارائه راب که خدماتی از استفاده با وکارکسب وتحلیلتجزیه مثال برای :تحلیلی کاربردهای 

 .خواهد بود کاراتر بسیار، دهدمی

  هایمدل توانمی ابری رایانش فناوری از استفاده با :جدید وکارکسب هایمدلتوسعه 

 .توسعه داد وکار راکسب از جدیدی

 ریسک انتقال در کاربرد 

 

 ابری رایانش خدمات هایمدل .3

 :(2003، 0ریمال و همکاران) شوندمی تقسیم دسته زیر سه به ابری رایانش خدمات هایمدل

 و مسئولیت اجرا، ابر خدمات کنندهفراهم، مدل این در (:2سس) خدمت عنوانبه افزارنرم (1

 این در درواقع. دارد عهده بر را رایانشی بستر و زیرساخت، افزاریکاربردهای نرم نگهداری

، CRM ،Email ،Virtual desktop مانند:) شودمی ارائه خدمات عنوانبه افزارنرم، مدل

communication ،games و..).. 

 نگهداری و اجرا مسئولیت، ابر کننده خدماتفراهم، مدل این در: (9پس) عنوان خدمتسکو به (2

، Execution runtime: مانند) دارد عهده بر را رایانشی منابع و زیرساخت افزارینرم سیستم

database ،Web server ،development tools و..).. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
5.Rimal et al 

1.Software as a Service (SaaS) 

5.Platform as a Service (PaaS) 
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 در را رایانشی مجازی منابع از ایمجموعه، کنندهفراهم: (0یس) عنوان خدمتزیرساخت به (9

، Virtual machines ،servers ،storage ،load balancersمانند: ) کندمی فراهم ابر

network و..).. 

 های خدمات رایانش ابری. مدل1جدول 

SaaS 

CRM, Email, Virtual desktop, communication, games, 

… 

 

رم
ن

زار
اف

 

PaaS 

Execution runtime, database, web server, development 

tools 

 

کو
 س

IaaS 

Virtual machines, servers, storage, load balancers, 

network, … 

ت 
اخ

رس
زی

 

 

 ابر فراز بر الکترونیکی یادگیری ارائه خدمات نحوه .4

 :از اندعبارت یادگیری الکترونیکی هایسامانه خدمات و هاقابلیت

 آموزشی هایپروژه و هانقشه، تصاویر، سندها، هاارائه مانند آموزشی مواد مدیریت 

 هاآن سازیشبیه و علمی هایآزمایش انجام برای ابزارهایی ارائه 

 انجمن، رایانامه، پیامک، جمعی گفتگوی مانند، جمعی تعامالت امکان کردن فراهم ،

 کاربرانپرونده  و جستجوی نظرسنجی، تصویری و صوتی هایکنفرانس

 کالیفت تصحیح و دریافت، هاامتحان برگزاری مانند، یادگیرندگان ارزیابی ابزارهای ارائه 

 آموزشی

 آموزشی مواد نگهداری برای مخزنی بودن دارا 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
5.Infrastructure as a Service (IaaS) 
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 طراحی سامانه یادگیری الکترونیکی مبتنی بر معماری رایانش ابری .5

 اتخدم کارگیریبه، ابری رایانش پایه معماری بر الکترونیکی سامانه یادگیری طراحی از هدف

 کیالکترونی آموزش و یادگیری محیط یک متداول هایسازی قابلیتپیاده منظوربه ابری رایانش

 شده است.مروری بر معماری ابر یادگیری الکترونیکی ارائه 0در شکل شماره  .است

 

 (2112، 1فرناندز و همکاران) . مروری بر معماری ابر یادگیری الکترونیکی1 شکل

 ابری رایانش معماری پایه بر الکترونیکی یادگیری سیستم طراحی .6

 هایقابلیت سازیپیاده منظوربه ابری رایانش هایسرویس کارگیریبه چگونگی 2شماره  شکل در

 .است شدهگذاشته نمایش به الکترونیکی آموزش و محیط یادگیری یک متداول

 
 ابری رایانش معماری پایه بر الکترونیکی یادگیری سیستم طراحی از کلی . شمای2شکل 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
5.Fernandez et al. 
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 در برا عنوانبه که است بعیمنا و کاربر بین واسط که دارد قرار ابر سامانه مدیریت، الیه باالترین در

 ویس در و ..(.دانشجو یا، استاد، پژوهشگر) کاربر سویک در بنابراین شود؛می قرار داده سامانه اختیار

 شامل کیالکترونی سامانه یادگیری هایقابلیت سازیبرای پیاده سامانه این. گیرندمیقرار  منابع دیگر

 :است زیر شرح به هاییبخش

 و ابعمن کارگیریبه و پیکربندی نحوه، دریافتی تقاضاهای اجرای نحوه بر که نظارت و پایش بخش

 منظوربه فیزیکی منابع روی بر محاسباتی بار که توزیع بخش. دارد ها نظارتآن ازکارافتادگی یا سالمت

 منابع ظرفیت مدیریت بخش .دارد عهده بر را موردنیاز مجازی هایماشین از حاصل بار تعادل ایجاد

 رودو نظارت بر منظوربه امنیت مدیریت بخش. دهدمی کاهش یا افزایش را منابع میزان، نیاز برحسب

 امنیت همچنین و هاداده و اطالعات یکپارچگی و محرمانگی حفظ از اطمینان، محیط به کاربران

 حفظ و گذاریپایه منظوربه گذاریسیاست مدیریت بخش .است کاربرانمورد استفاده  هایتراکنش

 منابع نحوه تخصیص بندی وزمان هایسیاست همچنین و موردنظر یادگیری و آموزش هایسیاست

 .رودمی کار به

  یمجاز هایماشین  دوم الیه در. دهندمی تشکیل  را ابر مدیریت سامانه  یکدیگر کنار در هابخش این

 نیز یهال ترینپایین در و داد افزایش یا کاهش را هاآن ظرفیت تواننیاز می برحسب  که گیرندمی قرار

 .دارد مرکز داده وجود در که گیرندمی قرار افزارهاییسخت و فیزیکی منابع

 الکترونیکی یادگیری هایسامانه در ابری رایانش خدمات از استفاده نقاط قوت و ضعف .7

 ارتقای، یافتهکارایی توسعه، هاتوان مواردی نظیر کاهش هزینهاز مزایا و نقاط قوت رایانش ابری می

ت افزایش قابلی، سازیظرفیت نامحدود ذخیره، سازگاری بیشتر فرمت اسناد، افزاری سریع و دائمنرم

در اختیار داشتن آخرین و جدیدترین نسخه و همکاری ، دسترسی جهانی به اسناد، اطمینان به داده

افزار را نام برد. همچنین در کنار مزایای مزبور چند دلیل وجود دارد تر و مستقل از سختگروهی ساده

 برخیها شما نخواهید از رایانش ابری استفاده کنید. در اینجا به که ممکن است با استناد به آن

 گردد:های استفاده از محاسبات ابری نیز اشاره میکریس

 .نیاز به اتصال دائمی به اینترنت دارد 

 کند.سرعت کار نمیهای اینترنتی کماتصال با 

 تواند کُند باشد.می 

 ها ممکن است محدود باشند.ویژگی 
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 شده ممکن است از امنیت کافی برخوردار نباشند.های ذخیرهداده 

 الکترونیکی به آموزش یادگیری و هایسامانه در ابری رایانش خدمات از استفاده مزایای

 است: زیر شرح

 زمان و مکان هر در وب طریق از دسترسی قابلیت 

 زارافنرم نگهداری و نصب هایهزینه صرف، کاربر از سوی خاص افزارنرم نصب به نیاز عدم 

 دهنده( خدمت) کارساز کارگیریبه و مدیریت و

 ههزین، منابع از استفاده میزان به یعنی استفاده؛ برحسب اشتراک پرداخت قابلیت 

 .شودمی پرداخت

 ابر کارساز روی بر کاربرد اجرای با سامانه باالی پذیریمقیاس 

 ابر روی بر یادگیرنده افراد اطالعات ذخیره 

 انتقال منظوربه موقت گیری پشتیبان به نیاز عدم 

 افزایشقابل حجم با اطالعات از پایگاهی نگهداری و ایجاد امکان 

 اده د که ماشینی موقعیت تعیین، دارند را سامانه از سوءاستفاده قصد که افرادی برای

 تقریباً غیرممکن است.، کرده ذخیره را هاآن موردنظر

 فراهم را ابر در واقع هایدهندهسرویس سریع جایگزینی امکان، سازیمجازی قابلیت 

 .سازدمی

 است موردنیاز مکان یک پایش تنها زیرا، بود خواهد ترآسان هاداده به دسترسی پایش. 

 این هب. هستند سازیپیاده و آزمایشقابل سادگیبه امنیتی هایروش و هاسیاست تغییر 

 شود.نظر گرفته می مدخل ورودی در یک تنها، کاربران تمام برای که معنا

، بندی مطالب فوقمنظور جمعادامه این بخش بهدر ، گرددمشاهده می 2چنانچه در جدول شماره 

 یادگیری الکترونیکی مرسوم با یادگیری الکترونیکی بر فراز ابر مقایسه شده است.
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 . مقایسه یادگیری الکترونیکی مرسوم با یادگیری الکترونیکی بر فراز ابر2جدول 

 ابری رایانشیادگیری الکترونیکی مبتنی بر  یادگیری الکترونیکی مرسوم هاویژگی

 های پایین تعمیر و نگهداریهزینه های باالی تعمیر و نگهداریهزینه افزاریهای سختهزینه

 ظرفیت پویا  ظرفیت ثابت سازیقابلیت ذخیره

 استفاده از یک تکنسین کامپیوتر استفاده از متخصصان یادگیری الکترونیکی نیاز به دانش تخصصی

 تر از روش مرسومکوتاه بسیار طوالنی سازی و اجرادوره پیاده

 بسته به تقاضا اولیه و ثابت قدرت پردازش

اعتبار و ، امنیت

 موضوعات مرتبط

تعمیر و نگهداری داخلی=افزایش امنیت 

 و اعتماد

تعمیر و نگهداری خارجی=کاهش امنیت و 

 اعتماد

 استفاده پرداخت برحسب دارثابت و ادامه، گذاری اولیهسرمایه های کلیهزینه

 منابع

یر آن در موضوع تولید محتوا در ایران. مرکز توسعه تأث. رایانش ابری و 0932نیما. ، زادهرسول .0

 ی دیجیتال.هارسانهفناوری اطالعات و 

. کاربردهای فناوری رایانش ابری در حوزه یادگیری الکترونیکی. 0932گلناز. ، وکیلی .2

 پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران.

3. Fernandez A, Peralta D, Herrera F, Benıtez JM. 2112. An overview of e-

learning in cloud computing. Workshop on Learning Technology for 

Education in Cloud (LTEC'12). Advances in Intelligent Systems and 

Computing. 173: 35-46. 

4. Garfinkel S. 2111. The Cloud Imperative. Technology Review (MIT). 

Retrieved 31 May 2113. 

5. Mohammadi S, Emdadi Y. 2114. E-Learning Based on Cloud Computing. 

International Journal of Basic Sciences & Applied Research. Vol., 3 (11), 

793-212, 2114. Available online at http://www.isicenter.org. 

6. Rimal BP, Choi E, Lumb I. 2119. A taxonomy and survey of cloud computing 

Systems. 2119. Fifth International Joint Conference on INC, IMS and IDC. 

Seoul, 25-27 Aug 2119.
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 نویسی پایتونمعرفی زبان برنامه

 1اسماعيل اصالنی

 

نویسی هـای برنامهزبـان، اسـت کرده پیداو پیشرفتی که این علـم در عصـر حاضـر  رایانهعلم  توسعهبا 

روزه سادههـا همه. ایـن زبـاناندشدهطراحیمردم  موردنیازهای کاربردی متعددی جهت ساخت برنامه

استفاده می هاآنهـا دارنـد از به قابلیتی که این زبان بسته همشوند و مردم جهان تر و قدرتمندتر می

های نویسی در دسترس است. از زبانصدها زبان برنامه معموالً (. امروزه0982خالقی و حق نیا ) کنند

 و جاوا. 9لوآ، #C، 2های جدید همچون روبیگرفته تا زبان ++Cو  Cکامل مانند 

نویسی های برنامههر یک از زبانزیرا ، نویسی برای یادگیری بسیار دشوار استزبان برنامهانتخاب یک

 .(2000 4سدر) منظوره به نسبت کمتر استهای همهو تعداد زبان اندشدهطراحیبرای کاربرد خاصی 

ب حال مناسعین ای و درحرفه، قدرتمند، باال نویسی سطحزبان برنامههدف نوشتار حاضر معرفی یک

پایتون زبان موردنظر ماست که توانسته است به بهترین شکل ممکن سه است. و آسان برای یادگیری 

سازی ادهتر را پیتر و توسعه سریعفهم راحت، زبان سطح باال یعنی؛ سهولت بیشترقابلیت اصلی یک

 شدهنوشته هایبرنامه باالی خوانایی اصلی هدف ود بر تأکید پایتون نویسیبرنامه زبان ایجاد کند. فلسفه

هیه ت حداقلی صورتبه زبان این اصلی و کلیدی کلمات، است آن باالی نسبی بازدهی و کوتاهی و

 هستند. وسیع بسیار، است کاربر اختیار در که 5هاییکتابخانه و اندشده

 تحقیقات ملی موسسه در 6دو ون رسومتوسط فردی به نام گی  0330این زبان برای اولین بار در سال 

یافته پایتون در یک محیط آموزشی ایجاد و توسعه هلند ایجاد شد. شهر در( CWI) 2رایانه و ریاضی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 aslanii5818@gmail.comره(، تهران. ایران ) کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی دانشگاه عالمه طباطبائی .5

1.Ruby 

5 Lua 

1.Ceder 

 همسو اهدافی راستای در عمومی و کاربرد با کدها از ایمجموعه .1

9.Guido Van Rossum 

7 Centrum Wiskunde & Informatica 
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رنامه که یک ب مونتی پایتوناش است. پایتون نام نوعی مار است و گیدو این نام را از برنامه موردعالقه

 کُمدی انگلیسی بود گرفته است.

حال ساده بودن را داشته تواند ادعای قدرتمند بودن و درعینهایی است که میمعدود زبان پایتون از

 نانچآن، است پایتون نویسیبرنامه زبان بارز هایویژگی از خوانایی و (. سادگی2009 0اسووراپ) باشد

 جزهمع، خوانایی و سادگی این کنار در قدرت و هستند آن آموختن به قادر نیز کودکان حتی که ساده

 دونب، هستند زیبا کُدهای از ایمجموعه پایتون هایبرنامه، نویسیبرنامه هر نگاه از. باشدمی پایتون

 ابزاری به ،کند ساختارش فهم درگیر را نویسبرنامه کهاین جایبه زبان این. پیچیدگی و آشفتگی هیچ

 دهایکُ نخست اجرای در اگر، شودمی تبدیل است نویسبرنامه فکر در آنچه تمام تحقق برای قدرتمند

 !کرد نباید تعجب؛ مواجه نشدید خطایی خود با بروز هیچ پایتون

 های بزرگ و نیازمند سرعتنوشتن برنامه، برای مثال) اگرچه پایتون برای هر کاربردی مناسب نیست

تخاب خوب در بسیاری از شود که یک اناما مزایا و نقاط قوتی که این زبان دارد باعث می، عمل باال(

 کنیم.های این زبان اشاره میترین ویژگیموارد باشد. در ادامه به مهم

 کاربرد پایتون بسیار آسان است

توصیف  یادگیری پایتون را بسیار آسان، نویسی سنتی آشنایی دارندهای برنامهنویسانی که با زبانبرنامه

 4آرایه، 9عبارات شرطی، 2هاهای آشنا مثل حلقهبسیاری از سازهنویسی کنند. گرچه این زبان برنامهمی

 گیرند. علت اینتر مورداستفاده قرار میاما در پایتون این موارد بسیار آسان، شودو غیره را شامل می

 :امر آن است که

این امر تا حدی نتیجه روش  کند:عمل می انتزاع از باالتری بسیار سطح در معموالً پایتون

برنامه  ،توان در دو یا سه خطشدن و کتابخانه گسترده و استاندارد پایتون است. برای مثال میتهساخ

 .مربوط به دانلود یک صفحه وب را نوشت

 ،گرچه متخصص شدن در پایتون به زمان و تالش زیادی نیاز دارد :قوانین نحو بسیار ساده است

توانند با فراگیری قوانین کافی پایتون بسیار سریع و دقیق کُدهای پایتون را بنویسند. اما مبتدیان نیز می

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
5.Swaroop 

1.loops 

5.conditional statements 

1.arrays 
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ن پنجم زمانی است که برای نوشتیک، شودگاهاً زمانی که برای نوشتن یک برنامه در پایتون صرف می

ل پنجم تقلیبه کمتر از یکشود. همچنین تعداد خطوط نیز در نظر گرفته می Cاین برنامه در جاوا و 

 (.2000، سدر) یابدمی

 پایتون رسا و پرمعنی است

 کُد از خط یک که است معنی بدان زمینه این در رسا. است رسا بسیار نویسیزبان برنامهیک پایتون

 مزایای .دهد انجام دیگر هایزبان از بسیاری در را کُد از خط یک از بیش عملیاتی، تواندمی پایتون

توانید تر میان رسا بدیهی است؛ نیاز به نوشتن تعداد کمی خطوط کُد دارید و سریعباستفاده از یک ز

ه و دارتر شدبرنامه معنی، علت وجود تعداد کمتر خط کُد پروژه را به پایان برسانید. عالوه بر این به

تواند چگونه می، ینکه رسایی پایتونمنظور نشان دادن ازدایی کرد. بهشود آن را اِشکالراحتی میبه

کند می چاپ نمایش صفحه در را« hello world» عبارت که Hello World کُدها را ساده کند برنامه

 :کنیممی مقایسه پایتون و C زبان دو در را

 
 Cدر  Hello World، 0شکل 

 
 پایتوندر  Hello World، 2 شکل

 قابلیت خواندن باالیی دارد پایتون

دیگر مزایای پایتون این است که خواندن آن بسیار آسان است. شما ممکن است تصور کنید که از 

ردی افراد در موا، طور نیستگیرد. اما اینفقط در کامپیوتر صورت می، شدهخواندن زبان برنامه نوشته

ه خوانند. در کلیحفظ کُد و تغییر کُد در آینده نیاز دارند آن را ب، همچون هنگام اِشکال زدایی برنامه

ی کُد، سازد. کُد آسان برای فهماین قابلیت خواندن کُد است که خواندن و فهم کُد را میسر می، موارد

 همان(.) حفظ و تغییر آن آسان باشد، است که اِشکال زدایی
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لیست ، شده است. هر دوو دیگری با پایتون ارائه 0یکی به زبان پرل، نویسی کوتاهدر زیر دو برنامه

ای کنم کُدهکنند. من فکر میدو این لیست را حساب میبرابری از اعداد را دریافت کرده و مجموع دوبه

 تر هستند.فهمپایتون نسبت به کُدهای پرل بسیار خواناتر و قابل
# Perl version. 

sub pairwise_sum { 

 my ($arg0, $arg2) = @_; 

 my (@result) = (); 

 @list0 = @$arg0; 

 @list2 = @$arg2; 

 for ($i=0; $i < length (@list0); $i++) { 

 push (@result, $list0[$i] + $list2[$i]); 

 } 

 return (\@result); 

} 

 

# Python version. 

def pairwise_sum (list0, list2): 

 result = [] 

 for i in range (len (list0)): 

 result.append (list0[i] + list2[i]) 

 return result 
 اما خوانایی پایتون بهتر است.، دهندهر دو برنامه کار مشابهی را انجام می

 است 2منظورهپایتون همه

 طیف توسعه در آن از توانمی که معنی این به، منظوره استهمه نویسیبرنامه زبانیک پایتون

 هایبرنامه توسعه در ازجمله؛ برد بهره گوناگون افزارینرم هایحوزه در هابرنامه انواع از ایگسترده

 .«کاربر گرافیکی واسط» قابلیت با هاییبرنامه و وب تحت

 3پایتون زبانی سطح باالست

 عمل آن وسیلهبه که است جاوا و PHP، روبی، C مانند باال سطح نویسیبرنامه زبانیک پایتون

 مانند 4ایینیپ سطح نویسیبرنامه زبان برخالف و پذیردمی انجام باال سرعتی با و آسانیبه نویسیبرنامه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
5.Perl 

1.General-Purpose 

5.High-Level 

1.Low-Level 
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Assembly ،هایآدرس، 0هاثبات با کار مانند سطح این در موجود خاص مسائل درگیر را نویسبرنامه 

 .(0982، خالقی و حق نیا) سازدنمی... غیره و حافظه

 .است 2پایتون زبانی چند الگویی

. کندنمی یخاص الگوی رعایت به مجبور را نویسبرنامه و است الگویی چند نویسیبرنامه زبانیک پایتون

 تواننمی البته؛ کندمی پشتیبانی 6ءگراییشی و 5تابعی، 4ایرویه یا 9دستوری: الگوهای از زبان این

 (.2005، جونز) دانست الگوها این از یک هر به متعلق محض طوربه را پایتون

 .پایتون رایگان است

ای از پایتون توانید هر نسخهاست. شما عمالً می آزاد و 2بازمتن، رایگان نویسیبرنامه زبانیک پایتون

های مختلف به شکل تجاری و شخصی جهت توسعه برنامهرا دانلود کرده و آن را نصب کنید و ازآن

اما  ،غییر استباز در حال تافزارهای متناستفاده نمایید. گرچه نگرش مردم نسبت به استفاده از نرم

مان ها بَدگحمایت سازندگان از آنهای رایگان به دلیل عدمبعضی از مردم نسبت به استفاده از برنامه

و غیره ، ولنیها ،ناسا، یاهو، ها مانند گوگلعنوان بخش کلیدی بسیاری از شرکتهستند. اما پایتون به

 است.

 بحث

 هایزیرمجموعهو  C، چون پاسکالهمایستا  نویسیبرنامههای زبانعلیرغم اینکه دانشجویان معموالً از 

تون به اعتقاد ما بهتر است پای، کنندمینویسی استفاده برنامه یادگیری شروع منظوربهیا جاوا  ++Cاز 

، ـرتنگـارش سـاده نحوهچراکه پایتون ، نمایندنویسی خود انتخاب اولـین زبـان برنامه عنوانبهرا 

اینکه  ترمهمبا آن همراه است. از همه همراه وسیعی نیز  کتابخانهدارد و  مندتریقاعدهو  ترمنظم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 اجرای به بخشیدن سرعت برای که هستند پردازنده درون سریع های( حافظهRegisters. ثبات یا درجینه )5

 روند.می کار به هابرنامه

1.Multi-Paradigm 

5.Imperative 

1.Procedural 

1.Functional 

9.Object-Oriented 

7Open Source 
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های بر روی مهارت تا دهداجازه می هاآنبه ، نویسـی مقدماتیبرنامه دورهاستفاده از پایتون در یک 

 یلهوسبهتمرکز کنند. دانشجویان  هامسـائل و طراحـی انواع داده تجزیـهنویسی از قبیـل مهم برنامه

توانند حتی می هاآنها و توابع آشنا شوند. حلقهای چـون بـا مفـاهیم اولیـه سرعتبهتواننـد پایتون می

 .های اولیه کار کننـدتعریف در همان دوره-با اشیاء کاربر

 منابع

 کوشا مهریراز: انتشارات شپس پایتون. ینازا(. 1322) ع.، نیاس. حق، خالقی. 

 Ceder, V. (0202). The quick python book. United States of America: 

Manning Publications Co. 

 Jones, J. (0222). Python's (Weak) Functional Programming Paradigm. 

Retrieved from oreilly: 

http://archive.oreilly.com/pub/post/pythons_weak_functional_progra.html 

 Swaroop, C. H. (0222). A Byte of Python. Enllaç web. 
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 ؛کاربرد بهینه تلفن همراه

 تلفن همراه آسانگر ارتباطات یا آفت گر جان

 یهاآموزشرا در  تلفن همراه کاربرد توانیمحد  تا چه) 

 ی توصیه نمود؟(ررسمیغرسمی و 

 سونيا موسی رمضانی1، خديجه علیآبادی2

 اشاره

های نوظهور در مدارس و مؤسسات آموزش عالی جهت ظهور و گسترش استفاده از فناوری امروز مسئله

، اننس، هاردل) یافته استآموزشی افزایشعنوان سرگرمی و یا یک وسیله کمکبه، انجام امور مختلف

آموزی را در سراسر ایران خواهیم دید که (. کمتر دانش0 ص .0333، 9نسونهالکوئیست وها،پلسون

آشنا باشد. ظهور این فناوری نوظهور کاربردهای  تلفن همراه نداشته باشد و یا با نحوه کارکرد آن نا

های بسیاری از حوزهدر  4کما اینکه از شیوه آموزش سیار ، متعدد آموزشی آن را به همراه داشته است

اید که این وسیله بسیار کارآمد چه مضراتی یشیدهاندحالاما آیا تابه .نماییمآموزش عمومی استفاده می

ر گردد دتمامی مضرات تلفن همراه پیشنهاد میبرای خود ما و نیز نونهاالنمان دارد؟ و آیا با اِشراف به

خیر؟ علیرغم محدودیت استفاده از تلفن همراه در آموزش رسمی و غیررسمی از آن بهره گرفت یا 

ها و که با هدف جلوگیری از ایجاد بداخالقی 5هند و ژاپن، همچون مدارس قبرس مدارس کشورهایی

در این مقاله ایجاد آگاهی درزمینه  مارویکرد ، تقلب و... صورت گرفته است، های ناهنجار اجتماعینرم

 سالمت کاربران موبایلی است.

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 Sonia.ramezanii@gmail.com( تکنولوژی آموزشی دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران. ایران PhDدانشجوی دکتری تخصصی ) .5

  aliabadikh@yahoo.comدانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه عالمه طباطبایی )ره(، تهران. ایران  دانشیار .1

5.Hardell, Nasman, Pahlson, Hallquist, Hansson-Mild 

1.Mobile education 

1 .http://www.zibaweb.com/mobil Html 

mailto:Sonia.ramezanii@gmail.com
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 مقدمه

ها به این فکر افتادند که ارتباطات تلفنی را میالدی بود که آمریکایی 20 در آستانه ورود به دهه

رو تصمیم گرفتند تلفن همراه را اختراع ازاین، گسترش دهند و بتوانند تلفن را با خود حمل کنند

عنوان ها پیش بهساله به نام دکتر مارتین کوپر است. او سال 22 نمایند. مخترع تلفن همراه یک مرد

حمل را ساخت و نیز اولین کرد که اولین گوشی قابلمهندس الکترونیک در شرکت موتوروال کار می

ایده ساخت ، کوپر صحبت کرد. 0329کسی بود که با گوشی تلفن همراه یک کیلوگرمی خود در آوریل 

گرفت  در آن زمان« پیشتازان فضا»تخیلی به نام  –فیلم پربیننده علمیگوشی تلفن همراه را از یک 

زد و با دیدن این صحنه ایده سیم حرف میهای اصلی سریال با یک گوشی بیکه یکی از شخصیت

کرد گاه تصورش را نمی(. کوپر هیچ002 ص .0983، زندیه) ساخت تلفن همراه به ذهن کوپر الهام شد

قدر گسترش یابد و حتی وارد عرصه آموزش گردد. متنوع این فناوری این که کاربردهای متعدد و

های آغازین تولید تلفن همراه تا حدود بسیاری ناشناخته بود و تأثیرگذاری همچنین مضرات آن در سال

بر روی بدن انسان بررسی نشده بود. لذا ، مدت کاربرد آن جهت نیل به اهداف و مقاصد مختلفطوالنی

فاده هایی جهت استم اشاره کوتاهی به مضرات کاربرد تلفن همراه و نیز توصیهیحاضر قصد داردر مقاله 

ای به مضرات م. در آغاز این مقاله اشارهیهای رسمی و غیررسمی داشته باشاز آن در حوزه آموزش

 تلفن م که پرتوهاییپردازم داشت و در ابتدای امر به این مسئله مییاستفاده از تلفن همراه خواه

 اند و چه مضراتی برای بدن انسان دارند.شدههمراه از چه امواجی تشکیل

 پرتوهای تلفن همراه

لفی نوعی انرژی هستند که به اشکال مخت، طورکلی تشعشاتراستی تشعشات تلفن همراه چیست؟ بهبه 

امواج همیشه در اطراف باشند. این فضا در حال حرکت و انتقال می همچون امواج یا ذرات بسیار ریز در

توان گفت ما هر لحظه از سوی که میطوریبه، کنیمها زندگی میما وجود دارند و در واقع ما با آن

و یا حتی درون بدن مان توسط این امواج در حال بمباران شدن هستیم. تشعشعاتی که از ، فضا، زمین

ا ای ریس است. زمانی که شما شمارهاز نوع تشعشعات الکترومغناط، شودتلفن همراه شما ساطع می

تلفن همراه شما مدام در حال استفاده از امواجی به نام امواج ، زندگیرید یا فردی به شما زنگ میمی

(. در اصل این امواج 2000، 0اندهایل) اختصار امواج رادیویی است( یا بهRF) های رادیوییفرکانس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
5.Hyland 
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شوند و شما هربار که در حال مکالمه تلفن همراه شما میرادیویی هستند که باعث برقراری تماس با 

شوند و همین کی در تلفن همراه شما ساخته میانداین امواج به میزان، با تلفن همراه خود هستید

 (.24 ص .0988، ادیانی فرد) ها بسیار مضر استاز نظر پزشکان برای سالمتی ما انسان، کاندمیزان

 بایلیامراض مو

مدت ازاندازه و بلندهای متعدد نشان داده است که احتمال وجود ارتباط بین استفاده بیشپژوهشنتایج 

، آلزایمر، های مختلف بسیار زیاد ازجمله؛ تومورهابیماری و سرطان، هااز تلفن همراه و ابتال به عارضه

ازجمله موارد  خوابیبی، خستگی، استفراغ، اختالل حواس، صدمه به مغز و صدمه به جنین، سرطان

ه ک ییهابر اساس نتایج پژوهشآوری است که استفاده مداوم از تلفن همراه به دنبال دارد. امراض زیان

 32در ( 2002، 0جسی) شده استانجام BTS یهابررسی آثار آنتن ینهدر انگلستان و اسپانیا درزم

آثار سوء و عوارضی همچون ، کنندیدرصد کسانی که بیشتر از حد معمول از تلفن همراه استفاده م

مشکل در ، اختالل در عملکرد حافظه، دلهره، (2000، 2بورخیویز) خستگی، سردرد، افزایش استرس

در ادامه به برخی از این امراض اشاره  .9و حتی عوارض پوستی مشاهده شده است اشتهایییب، تمرکز

 نماییم.می
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 سرطان غدد بزاقی 0

ساختار مولکولی بزاق دهان تغییر ، دقیقه مکالمه با تلفن همراه 2 ازاء حتیدر 

 ،موسوی فرد) بایداثرات سوء افزایش می، کند و هر چه این زمان بیشتر باشدمی

ها حاکی از آن بوده است که احتمال ابتال به سرطان (. نتایج پژوهش20 ص .0988

، ندکنمادی از تلفن همراه استفاده میهای متغدد بزاقی در کسانی که روزانه ساعت

این احتمال ، کنار یک گوش ویژه در صورت قرارگیری دستگاه تلفن همراه دربه

ه از تلفن طور پیوستیابد و خطر ابتال در بین روستاییانی که بهدرصد افزایش می 50

 .(0983، ماهنامه علم و ادب) کنند بیشتر از شهرنشینان استهمراه استفاده می

 سرطان دهان 2

محققان اعالم کردند که پنج سال استفاده مداوم از تلفن همره خطر ابتال به سرطان 

دهد. استفاده از تلفن همراه موجب تحریک غدد درصد افزایش می 50 دهان را تا

 شود.بناگوش و افزایش سرطان گوش و در مواردی افزایش تومور مغزی می

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
5.Jesse 

1.Bortkiewicz 

 http://aylincoover.persianblog.ir منبع: .5
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9 
تشکیل تومور غده 

 بناگوش

به گزارش پایگاه اینترنتی خبرگزاری فرانسه غدد بناگوش در نزدیکی گوش قرار 

ساعت در ماه خطر تشکیل  22 مرتب از تلفن همراه برای بیش از دارد. استفاده

ماهنامه علم و ادب، ) دهددرصد افزایش می 50 تومور غده بناگوش را حدود

0983). 

 کاهش شنوایی 4

محققان هندی نشان داده است کسانی که روزانه بیش از یک تحقیقات نتیجه 

 کنند، بیشتر در معرض این خطر هستند )کپدی،ساعت با تلفن همراه صحبت می

 -س، ف، ت و ز-های خصوص در شنیدن حرف( و به2008، 0هاسکات و جاشی

 .2ستتر اها سختها برای آنکنند و فهمیدن این واژهمشکل پیدا می

 خستگی مفرط 5

های دهد استفاده از تلفن همراه در ساعتبه گزارش شبکه خبر تحقیقات نشان می

شود تا آید موجب میحساب میطورمعمول ساعت خواب افراد بهآخر شب که به

ماهنامه علم و ادب، ) برابر افزایش پیدا کند 8/0 احتمال خستگی مفرط در حد

0983). 

6 
 اختالالت رفتاری

 )توهم زنگ زدن(

ه خوردشان زنگ کنند تلفن همراهبار احساس می دوسوم کاربران تلفن همراه چند

و این در حالی است که  شان فعال است هاکنند لرزاننده تلفن همرو یا احساس می

ها گرفته نشده است. دانشمندان نام این احساس و گونه تماسی با گوشی آنهیچ

 .(0983ماهنامه علم و ادب، ) اندگذاشته Ringxietyاختالل رفتاری را 

 ایخشم جاده 2
ای سبب بروز خشم جاده 9استفاده نابجا و ناصحیح در بین رانندگان از تلفن همراه

 (.20 ص .0983های سبز، گردد )ماهنامه جادهدر رانندگان می

8 
خالی کردن دندان 

 پرشده

پزشکی شیراز نشان داده است که تلفن های اخیر محققان دانشگاه علوم بررسی

رسد میان شود و به نظر میها میهمراه باعث ترشح جیوه از مواد پرشده در دندان

کاربرد تلفن همراه و وجود سطوح باالی جیوه در ادرار کاربران ارتباطی وجود داشته 

واد بر م توانندشده از تلفن همراه میباشد، یعنی تشعشات الکترومغناطیسی ساطع

ها تأثیر بگذارند و باعث ترشح و نفوذ جیوه به داخل فلزی مخصوص پر کردن دندان

 (.09 ص .0988بدن شوند )ماهنامه جیبی، 
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5.Kapdi., Hoskote., Joshi 

 www.zibaweb.com/mobile5 :منبع .1

 shamimm.ir:منبع .5
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 اعتیادکاربری ابزار 3

شخصیتی،  هایدر تحقیقی که توسط فرانسیسکا تورسیالس استاد دپارتمان ارزیابی

ساله شهر  25-08 دانشگاه گرانادا، تعدادی زیادی از نوجوانانروانی و درمان در 

گرانادای اسپانیا مورد بررسی قرار گرفتند که دچار اعتیاد کاربری تلفن همراه بیش 

ازحد از این ابزار همچون اعتیاد ساعت در روز بودند. لذا اعتیاد به استفاده بیش 4از 

روان افراد دارند )مجله کودک و بر روی  به الکل و مواد مخدر تأثیرات مخربی

 (.52 ص .0988تکنولوژی، 

 عدم باروری مردان 00

ها بوده انتی اکسیدان گرهای اکسیدکننده سبب کاهش میزانافزایش فشار واکنش

ها در مردان و در دسترس بودن اسپرم که این امر بر روی میزان قدرت بارورسازی

کشد و باعث کاهش قوای جنسی اسپرم را میتأثیر نامطلوبی دارد. امواج تلفن همراه 

بندند این عارضه گردد، بخصوص در کسانی که تلفن همراه را به کمرشان میمی

 (.20 ص .0988یابد )موسوی فرد، افزایش می

 بدخوابی 00

که استفاده از تلفن همراه پیش از خوابیدن  دهدمیدر سوئد و آمریکا نشان  یتحقیق

افرادی که قبل از خواب از گوشی استفاده  .کندمیدر الگوهای خواب اختالل ایجاد 

 0رسند.میخواب عمیق  مرحلهزودتر به خواب کنند، نمی

 های سرطانیرشد توده 02
سازی و الطورکلی، امواج تلفن همراه از نوع امواج ماکروویو بوده و احتمال فعبه

 (.20 ص .0988دهد )موسوی فرد، شدت افزایش میهای سرطانی را بهرشد توده

09 

العمل کاهش عکس

بروز جنین در 

 بروز مشکالت ژنتیک

در  مشکالت ژنتیک

 دوران بارداری

های باردار است. ترین مشکالت رایج امواج تلفن همراه برای خانمیکی از خطرناک

و کاملی را به خود نگرفته و بسیار حساس است. امواج بدن جنین هنوز بافت خوب 

ای هشود، خانمالعمل مولکولی در بدن جنین میتلفن همراه منجر به کاهش عکس

واقع استفاده از تلفن . به2متر با تلفن همراه فاصله داشته باشند 2باردار باید حداقل 

ذاشته و باعث صدمه زدن های بدن گها و آنزیمهمراه اثرات سوء بر ساختار پروتئین

ه بینند کشود. بیشترین صدمه را کسانی میهای آن میو پارگی رشته DAN به

مجله کودک ) کنندسال هر روز یک ساعت از تلفن همراه استفاده می 00 به مدت

 (.59 ص .0988و تکنولوژی، 
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 /50http://mobileharms.mihanblog.com/post: منبع .5

 forum.boog.in: منبع .1
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 ناشنوایی 04

های وی انجام داد که یافته OREBROتحقیقی را در بیمارستان  ردلها پروفسور

سالگی استفاده از تلفن همراه را  20سن حاکی از آن بود که افرادی که پیش از 

مبتال  ACOUSTIC NEUROMAبه برابر بیش از دیگران  5نمایند یمآغاز 

منجر به  تواندیمگردند که این عارضه نوعی التهاب است که در مراحل حادتر یم

به گزارش سالمت نیوز به نقل از دیلی تلگراف، تحقیقات . 0ناشنوایی گردد

سال به علت اینکه سیستم عصبی  06دانشمندان سوئدی نشان داد که کودکان زیر 

هنوز در حال رشد و توسعه است، آسیب بیشتری را از تشعشعات  هاآنو مغز 

 .2پذیرندی همراه میهاتلفن

05 

های بیماریابتال به 

 آلزایمر و پارکینسون

 کاربران()

، فشارخونو احتمال ابتال به سرطان، ناراحتی قلبی،  DNA هایرشتهپاره شدن 

، آلزایمر، پارکینسون و...از خطراتی هستند که سردردمغزی،  تومورهایرشد 

 .9دهندمیهمراه به ما هدیه  هایتلفن

 کاهش خالقیت 06
نفی ها تأثیر ماندیشه آن روی خالقیت و شکوفایی ذهن واستفاده از تلفن همراه بر 

 .(0930گذارد )پایگاه خبری، تحلیلی صراط، یم

02 

اختالالت خواب، 

فراموشی، سردرد و 

 افسردگی

گردد. شاید شما هم یمهمراه باعث گرم شدن مغز  مدت از تلفنیطوالناستفاده 

ت. از قبل اس ترگرم نسبتاًحس کرده باشید بعد از یک مکالمه طوالنی سَر شما 

رد و سرد کسالتمدت از تلفن همراه خستگی، یطوالنمورد دیگر اینکه استفاده 

 (.25ص  .0988آورد )همراه ایرانی، یم

08 

و  مسمومیت خونی

دگرگونی در عملکرد 

 هموگلوبین خون

ه امواج تلفن همراه تنها ب ریساختاری هموگلوبین خون تحت تأث رییاثرات سوء تغ

شود، بلکه بر سایر وظایف اکسیژن در بافت محدود نمی ازحدشیآزادسازی ب

استاد ) به گفته دکتر موسوی موحدی .گذاردمنفی می ریهموگلوبین هم تأث

 (دانشگاه تهران و پژوهشگر مرکز تحقیقات بیوشیمی ـ بیوفیزیک دانشگاه تهران

شده و در این امواج در بیماران تاالسمی هم مشاهدههمین پدیده در بررسی اثرات 

که عامل اصلی عملکردهای این مورد از نظر ساختار هموگلوبین، ساختمان سوم آن

 .4مولکول است، دچار تغییر شده است

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 http://www.trtpersian.com/trtworld/fa/news :منبع .5

 http://aylincoover.persianblog.ir :منبع .1

 http://aylincoover.persianblog.ir :منبع .5

 http://www.taknaz.ir/news_detaiL_ 51111htmlمنبع:.1

http://www.taknaz.ir/news_detaiL_
http://www.taknaz.ir/news_detaiL_


 

  

 

جان گر آفت یا ارتباطات آسانگر؛  همراه تلفن بهینه کاربرد 27  

ف
دی

ر
 

 شرح مرض نوع امراض

 آلرژی 03

. نیکل سیکی از جمله این مواد شوندیمی همراه از موادی گوناگون ساخته هاتلفن

است که عالوه بر تلفن همراه، در محصوالتی مانند زیورآالت، قالب کمربند، و بند 

 دهدیمکه نشان  شدهانجامدر کانادا  2008سال . تحقیقی در رودیمساعت هم بکار 

است. این فلز اغلب در اطراف دکمه منو،  کاررفتهبهمدل تلفن همراه نیکل  22در 

و بخشی کوچک از گوشی  شینماصفحهیک محل آرم مدل، اطراف حاشیه نزد

. بسیاری از افراد نسبت به این فلز آلرژی دارند و در اثر شودیمساییده شده دیده 

واکنش به نیکل از یک قرمزی  عالئم. شوندیمتماس با آن دچار درماتیت تماسی 

 .0988)ماهنامه جیبی، ی واضح پوستی یا حتی تاول متغیر است هاراشساده تا 

 .(95ص 

20 
بیماری انگشت 

 تمشکی

و  هازخم. زندیمتاول  انگشتانشانکه  کنندیمتایپ  SMSقدر آنبرخی افراد 

 "شوندیمبه آن دچار  SMS ادیزیی که افراد به علت تایپ کردن و ارسال هاتاول

ت که بیمارانی متعدد داشته اس دیگویمنام دارند. یک ارتوپد  "انگشت تمشکی

که از درد ناحیه تاندون انگشتان دست به علت تایپ زیاد با تلفن همراه شکایت 

یا تحت درمان دارویی قرار  شدهداده، این افراد به یک تراپیست ارجاع اندداشته

 (.95ص  .0988ماهنامه جیبی، ) اندشدهیجراحگرفته و حتی عمل 

 کاهش بینایی 20

تاه های کواندازه کوچک متن پیام عالوه های همراه به چشم بهتر کردن تلفننزدیک

تواند فشار بیشتری را به چشم افرادی وارد کند که قبالً یا صفحات اینترنتی می

طور که به یکنند. افراداند یا برای اصالح بینایی خود از لنز استفاده میعینکی شده

خوانند یا صفحات اینترنتی را مرور ود پیام کوتاه میهای همراه خمرتب با تلفن

ان چشم بیترتنیارا به چشمان خود نزدیک کنند. به یکنند، مجبورند گوشمی

که این عامل در درازمدت باعث ضعیف  کندیها باید بیشتر از حد معمول کار مآن

یا کتاب معموالً فاصله چشم از متن هنگام خواندن روزنامه . شودها میشدن آن

ل خواند. به همین دلیبیشتر از زمانی است که فرد با تلفن همراه خود مطلبی را می

درد، تواند عوارضی مانند سردرد، چشماز تلفن همراه می مدتیاستفاده طوالن

ها، تاری دید و حتی کاهش قدرت بینایی را به همراه داشته خشک شدن چشم

 .0باشد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 /html%11http://www.konjkav.com/health:منبع .5
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توان از مضرات کاربرد تلفن همراه ایمن بود. محققان راهکارهای چگونه میاما در مواجهه با این امراض 

ها استفاده کرد که در توان از آناند که جهت پیشگیری از امراض موبایلی میمتعددی را بیان نموده

 کنیم.ها اشاره میادامه به برخی از آن

 کاربرد تلفن همراه: راهکارهای مقابله با مضرات

ا ب مشترکان تلفن همراه باید کنندیمجهت مقابله با مضرات کاربرد تلفن همراه محققان مطرح 

له داشتن گوشی تلفن همراه از بدن و رعایت فاصدور نگه، راهکارهایی مانند استفاده بیشتر از تلفن ثابت

« تلفن همراه» .خود را از این مضرات ایمن نگاه دارند، از گوش حین صحبت یمتریحداقل دو سانت

 .عنوان یک مکمل از آن استفاده کردبلکه باید به، باشد «تلفن ثابت»نباید جانشین تمام و کمال 

ری رعایت فاصله دو سانتیمت - دارمیاستفاده از هندزفری س -تر نمودن زمان مکالمه با تلفن همراه کوتاه

 هنگام امواج) زدن حرف از بیشتر دادن گوش - مکالمه یجابه پیامک ارسال -با گوش تلفن همراه

دور  -کافی  اد و دارای آنتن دهیآز فضاهای تلفن همراه در استفاده –( است بیشترزدنتان  حرف

 یهایاستفاده از گوش، ها موقع خوابشب مثالً، در زمانی که الزم نیست تلفن همراهداشتن گوشی نگه

 .استاندارد تلفن همراه

مواج ااست. زیرا  تلفن همراهاز  مدتیو طوالن ازحدشیآنچه به مردم باید گوشزد کرد استفاده نکردن ب 

هت اخیراً نیز ج ی روی بدن انسان خواهد داشت.مخرببسیار  راتیتأث، گوشیاطراف  الکترومغناطیسی

است که در ایران تحت  شدهاختراعی موبایلی هافیکعوارض این فناوری نسل جدیدی از  مقابله با

 همراه تلفن که است نحوی به «آیلین»های ضد امواج طراحی کیف) «لینآی اشعهکاوِر ضد »عنوان 

دون بگیرد و ر کاربر قرار میبین تلفن و سَ، لذا الیه محافظ، شودداخل آن خارج نمی از مکالمه هنگام

و با ایجاد  رسدیمبه فروش  (کنددرصد امواج را دفع می 33اختاللی در مکالمه ایجاد کند تا  کهنیا

با فناوری پیشرفته فرومگنتیک آلیاژی( مانع نفوذ امواج تلفن همراه به ) یک نیمم قفس الکترونیکی

کاربرد آن در  توانیمحد  تا چه. حال که با مضرات کاربرد تلفن همراه آشنا شدیم 0گرددیممغز 

 ی را توصیه نمود و سهم آموزش موبایلی در هر حوزه به چه میزان است؟ررسمیغی رسمی و هاآموزش

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 www.khargoosh.ir: منبع .5

http://تلفن-همر-ه.iranictnews.ir/T______تلفن-همراه.htm
http://تلفن-همر-ه.iranictnews.ir/T______تلفن-همراه.htm
http://امواج-الکترومغناطیسی.iranictnews.ir/T______امواج-الکترومغناطیسی.htm
http://امواج-الکترومغناطیسی.iranictnews.ir/T______امواج-الکترومغناطیسی.htm
http://گوشی.iranictnews.ir/T______گوشی.htm
http://گوشی.iranictnews.ir/T______گوشی.htm
http://مخرب.iranictnews.ir/T______مخرب.htm
http://مخرب.iranictnews.ir/T______مخرب.htm
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 ی رسمی و غیررسمی توصیه نمود؟هاآموزشکاربرد تلفن همراه را در  توانیمحد  تا چه

را در خود یکجا جمع های بسیاری تلفن همراه قابلیت شود( مشاهده می0) طور که در تصویرهمان

نموده و سبب شده یکی از کاربردهای تلفن همراه در حوزه آموزش و یادگیری باشد. این در حالی 

 0های غیررسمیبر روی آموزش، های یادگیری موبایلیبرنامه %80( 2000) است که طبق گفته برسین

تری بر روی به میزان گستردههای نوظهور نیز ناخواه تمرکز فناوری( و خواه2 تصویر) متمرکز است

اینکه امروز شاهد ورود آموزش و یادگیری موبایلی  کما، خواهد بود های غیررسمیآموزش و یادگیری

 ،های شادی برانگیزدریافت متن، دریافت اخبار، عکاسی، موسیقی، هایی همچون آموزش زبانبه عرصه

صدها برنامه آموزش و یادگیری رسمی و غیررسمی رادیو موبایلی و... ، تلویزیون موبایلی، بازی، سرگرمی

 باشیم.دیگر می
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5.informal 
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 (11 دیاسال .21111، 1برسینمنبع: ) .1 ریتصو

ی
ساختار یادگیر

 

 های یادگیریبرنامه

ن
ما

از
س

، ها
ن

را
دی

و م
ت 

دول
 

 مسائل و محیط، مخاطبان

 

 

مبتنی بر  اجتماعی شدهتلفیق

 تقاضا

 

 طراحی

آموزش

های 

ها رسمی
رد

یک
رو

 

 های جدیدرشته

 های جدیدابزارها و فناوری

 فرهنگ یادگیری

 (17 دیاسال .21111، برسینمنبع: ) .2 ریتصو

 درزمینه آموزش رسمی نیز

افزارهای موبایلی جهت ورود و کاربست نرم smsارسال  هایاندازی سامانهها به راهصرفاً برخی دانشگاه 

نظرسنجی و ، ارسال نظر و اخبار دانشگاهی، انجام امور دانشجویی، نام دانشگاهیسیستم ثبتبه 

های موبایلی های آموزش نهاد به ارائه آموزشاند و نیز سازمانهای موردی اقدام نمودهگیریگزارش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
5.Bersin 

 غیررسمی

80% 20% 
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به علت داشتن صرفه اقتصادی باال( رو ) های آموزشی ضمن خدمت کارکنانجهت برگزاری دوره

حالی است که تحقیقات متعددی درزمینه مضرات کاربرد تلفن همراه در حوزه آموزش  این در، اندآورده

افرادی که در آموزش مداوم از این  ٪ 94.53 کنند( اشاره می2005، 0میو و درس) شده از جملهانجام

رنج در گوش  وِزاحساس وِز درد گوش و یا ، از مشکالت اختالل در شنوایی اندکردهوسیله استفاده 

های موبایلی اند آموزشچنانکه همگان واقف .اندداشتهشکایت  دردچشمافراد از  ٪ 5.04و ، برندیم

های مانند رادیو اقتصاد که به برگزاری دوره) رادیوی آموزشی، هاپادکست عمدتاً از طریق گوش دادن به

نصب بر روی تلفن همراه ای آموزشی قابلافزارهدرسی تجارت الکترونیک اقدام نموده است( و نیز نرم

دنبال  smsآموزش از طریق ارسال  %30 گردد و نیز بیش ازهای معدودی تولید میکه توسط شرکت

تی آن داشته و حنگاه ویژه به بهبود فضای تعلیم و تربیت اما با توجه به آنکه دولت یازدهم  گردد.می

پایگاه ) برشمرده است هایارانهاز اهداف دولت یازدهم برای اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی را یکی 

( یادگیری و آموزش سیار چه نقشی در انجام این رسالت خطیر 0939، خبری بانکداری الکترونیک

 تواند داشته باشد؟یم

شی رسمی و غیررسمی ی آموزهادورهچنانکه ) مستمر طوربهعلیرغم مضرات کاربرد تلفن همراه 

ممکن است مورد استفاده  هاسالگردند و برخی مانند آموزش زبان یمروزه دنبال  31-15نیز حداقل 

 های زیر از این روش آموزشی بهره جست:یهتوصتوان با رعایت یمباشد( 

 گوشآن را در فاصله کمی از ، کنیدیمهای صوتی آموزشی گوش یلهمراه فا تلفنبا  کهیهنگام -

 .خود قرار دهید و آن را به گوش خود فشار ندهید

در  زیرا، های کاربرد تلفن همراه در آموزش ارجحیت داردیوهشبر سایر  smsآموزش از طریق  -

 دوری جست.سر قابل انعکاس به امواج مضر  توان ازیارتباطات متنی مانند پیامک بیشتر م

 یمسیهدفون و هندزفری ب االمکان سعی کنید ازیتحهای صوتی آموزشی یلفاهنگام استفاده از  -

بل دسی 85صداهای بلندتر از  استفاده کنید و به این نکته توجه داشته باشید که بلوتوث( یا سیمی)

 صدای آرام در تلفن همراه گوش دهید. ویژه بالذا محتواهای آموزشی را به، زنندآسیب می شنواییبه 

قرار داشتن در معرض امواج ، اکسیدان استفاده کنید. به گفته محققانهای دارای آنتیاز غذاها و میوه -

ها موادی هستند که اکسیداندهد. آنتیاکسیدان موجود در بدن را کاهش میمیزان آنتی یوماکروو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
5.MEO,AL-DREESS 

http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=41150
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، یاکند. انواع لوبهای قلبی محافظت میها و بیماریانند سرطانم هایماریبدن را در برابر بسیاری از ب

 تند.اکسیدان هسهای شیرین سرشار از آنتیسیب و گیالس، سیر، کلم بروکلی، توت، زمینیسیب

 کاوِر تلفن همراه عنوانبهی ضد اشعه هاپوششاستفاده از  -

 ،بر روی مطلب دریافتی تمرکز نمایدالزم است ذهن کامالً هشیار باشد و  smsدر آموزش از طریق  -

 لذا از این شیوه آموزش هنگام خواب استفاده ننمایید.

لذا  ،از تلفن همراه نیز بسیار مشهود است مدتطوالنیعارضه تاربینی و خشکی چشم در استفاده  -

 هنگام از این شیوه آموزشی بهره گیرید.تالش نمایید کمتر شب

سال و رابطه  02تلفن همراه برای کودکان و افراد زیر استفاده از مضرات پزشکی  به اینکه با توجه -

این  برو حتی  شده استاثبات یباًها با بروز تومور مغزی تقرناشی از گوشی امواج الکترومغناطیس

هایی مبنی بر شود زمزمهفرانسه که در این زمینه پیشگام محسوب می یراساس در کشورهایی نظ

، رسدای در این حوزه به گوش میاستفاده از تلفن همراه برای کودکان و تبلیغات رسانهممنوعیت 

ی هاآموزشگردد جهت آموزش رسمی در مقاطع تحصیلی پایین دنبال نگردد و در یمپیشنهاد 

 .غیررسمی با نظارت خانواده میزان ساعت کاربری تلفن همراه محدود گردد

ی آموزش هاییکاربرو هنگام راه رفتن جهت استفاده از تلفن همراه با االمکان در حالت ایستاده یحت -

 بپرهیزید.
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 شیر معرفی شبکه اجتماعی اسالید

 1جعفری فاطمه جنيدی

 

 

وا گذاری محتهای اجتماعی متنوعی با کارکردهای گوناگون برای به اشتراکشبکه، های اخیرطی سال

ر روز بهای اجتماعی پرطرفدار که روزبهدر اختیار جامعه بشری قرار گرفته است. یکی از این شبکه

گاهی پرطرفدار جهت به است که وب (slideshare) شیر اسالید، شودتعداد کاربرانش افزوده می

ر آن بمنظور درک بهت، گذاری اسالید و ارائه آن است. اگر بخواهیم تصویر درستی از این شبکهاشتراک

 (PowerPoint + Youtube) شیر تلفیقی از پاورپوینت و یوتیوب توان گفت اسالیدمی، ارائه دهیم

توان در اسالیدشیر به اشتراک گذاشت و بسیاری از افراد داد می هر قالبی که بتوان آن را ارائه است.

های بازاریابی و فروش ارائه، کارای از نمونهمجموعه، نامهتصدیق، مکگذاری کارنااز آن برای اشتراک

، درمایکروسافت وُ، مایکروسافت پاورپوینت، افدیپیهای گاه از پروندهکنند. این وبمی استفاده ...و

در ای که به گونه فیلمکند و همچنین امکان بارگذاری ورک پشتیبانی مینوت و آیکی، پن آفیساُ

 .درآورا فراهم می، پروفایل شخصی قابل پخش باشد

 بررسی تاریخچه و کاربرهای آموزشی آن بپردازیم.، معرفی این شبکه اجتماعیدر ادامه قصد داریم به 

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
   hoora5815@gmail.comدانشجوی کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی دانشگاه عالمه طباطبائی )ره(، تهران.ایران  .5

http://p30download.com/fa/mac/
http://p30download.com/fa/mac/
http://p30download.com/fa/video/
http://p30download.com/fa/video/
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 تاریخچه

گذاری دانش و اطالعات توسط خانم در به اشتراکمیالدی با هدف تسهیل  2006این سایت در سال 

به  LinkedInبا پیوستن به وبگاه بزرگ لینکدین  2002گذاری شد. در سال پایه «0هاراشمی سین»

ای تبدیل شد. در حال حاضر این شبکه ترین منابع جهت دریافت محتواهای حرفهیکی از بزرگ

 یکی از پر، بخش موضوعی 40در قالب ، شده میلیون محتوای بارگذاری 08اجتماعی با بیش از 

 های دنیا است.سایتبازدیدترین وب

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
5.Rashmi Sinha 

 (slideshare) شیر اسالید

  سال تأسیس

 میالدی 2116

 ها و همسرش جاناتان بوتلهراشمی سین گذارانپایه

 

 گذاری اسالید و پاورپوینتاشتراک کارکرد اصلی

 

 linkedInلینکدین  شرکت مالک

 

  جامعه هدف

 دانش آموزان دانشجویان و، معلمان، متقاضیان کار و مشاغل، هاشرکت

 www.slideshare.net نشانی وب

میلیون کاربر برای گرفتن اطالعات درباره  71، شیر طبق اعالم سایت اسالید

 کنند.موضوعات مختلف به این سایت اعتماد می
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 شیر مختصری درباره مؤسس اسالید

امریکایی است. وی مدرک دکترای خود را سال -هندی محقق و کارآفرین، ها یک طراحراشمی سین

مکان به پس از نقل .متحده گرفتدر رشته نوروسایکولوژی شناختی از دانشگاه براون ایاالت 0338

ترین دستاورد بزرگ .مند شدشدت به وب عالقهبه، 0پسا دکتری دانشگاه برکلی برای گذراندن دوره

 .دانست 2006در سال  SlideShare را باید ایجاد« هاسین»

 

 

 

 

 

 سایت اسالید شیر موسس هاخانم سین

 شیر های کاربردی اسالیدویژگی

 تبادل ، کامنت گذاری، الیک کردن) شبکه اجتماعی مجازیهای یک دارابودن تمام ویژگی

 (...دوستیابی و دنبال کردن مطالب دیگران و، اشتراک گذاری مطالب، نظر

 صورت خصوصی یا عمومیها بهگذاری ایدهاشتراک 

 کست( اسالید) ارائه اسالیدها همراه با صوت 

  مشترک هستندهای هصکه دارای مشخ« شیر های اسالیدگروه»امکان پیوستن به. 

 های دیگرسایتامکان جاسازی نمایش اسالیدها درون وب 

 س و گوگل پال، لینکدین، بوکگذاری اسالیدها در فیسهایی برای اشتراکتخصیص آیکون

 توییتر 

 «آورد.را فراهم می« به محتوا که امکان سرچ موضوعی زنیبرچسب 

 امکان دانلود اسالیدها توسط دیگر کاربران 

 ذیل هر مجموعه اسالید توسط دیگر کاربران، هاگذاشتن الیک و بیان دیدگاه امکان 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
5.PostDoc 
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 شمارش تعداد بازدید از هر ارائه 

 امکان جستجو بر اساس موضوعات 

 صورت عکسامکان دانلود و ذخیره هر اسالید به 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شیر صفحه اصلی سایت اسالید - 1 تصویر

 شیر نحوۀ عضویت در سایت اسالید

 باالیدر گوشه سمت راست) signupتواند با ورود به صفحه اصلی و کلیک بر روی گزینه فرد می هر

 نام کاربری و، است ایمیل شیر عضو شده و از امکانات آن استفاده نماید. کافی در اسالید (1تصویر 

ر ساختن حساب د ها کاربر این سایت بپیوندید.پسورد موردنظر خود را وارد نمایید و به جمع میلیون

توان یک کانال سفارشی در اسالیدشیر گاه رایگان است که با استفاده از این حساب رایگان میاین وب

 .ها پرداختگذاری ارائهدرنگ به اشتراکایجاد کرد و بی

 شیر نحوۀ بارگذاری پاورپوینت در حساب کاربری اسالید

در باالی صفحه  Uploadرنگ با نام ای نارنجیگزینه، کنیدمی مالحظه 1 تصویر طور که درهمان

د های خوتواند از طریق این گزینه پاورپوینتمی ،وجود دارد. کاربر بعد از ورود به محیط کاربری خود

چنین بمنظور افزایش بازدید از حساب کاربری را آپلود نموده و در اختیار دیگر کاربران قرار دهد. هم

های موضوعی خاصی بندیتواند اسالید خود را در دستهکاربر می، موضوعی و تسهیل امکان جستجوی

محیطی را که هنگام ، 2در تصویر) های مربوط به موضوع را نیز اضافه نمایدقرار دهد و برچسب

 نمایید(.مشاهده می، گیردبارگذاری اسالید در اختیار کاربر قرار می
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 نحوۀ بارگذاری ارائه -2تصویر 

 select files toرنگ با عنوان وجود آیکونی نارنجی، نماییدمالحظه می 2تصویر طور که در همان

upload شیر بارگذاری نمایید. دهد که فایل حاوی محتوای خود را در اسالیدبه شما این امکان را می 

 

 

 

 

 

 

 

 تیتر و توضیح نویسی، زنیبرچسب -3 تصویر

بندی و دسته، تیتر، کاربر در حال بارگذاری محتوای خود است. در کادرهای سمت راست -3تصویر 

پردازد. این کار زنی میبه برچسب tagsتوضیحات مربوط به محتوا را تعیین نموده و سپس در قسمت 

 تر به جستجو پرداخته و محتوای موردنظرشان را بیابند.دهد که راحتبه کاربران دیگر امکان می
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 شیر اربردهای آموزشی اسالیدک

 این امکان را دارند که از ، آموزگاران و اساتیدی که به دنبال پیشرفت در حرفه خود هستند

 درزمینه کاری خود استفاده کنند.، شده توسط دیگرانهای به اشتراک گذاشتهارائه

 ان امک، شیر های کالسی خود بر روی حساب کاربری شان در اسالیدمعلمان با بارگذاری ارائه

دریافت آن توسط دانش آموزان را در هر زمان و مکان فراهم نموده و بازخورد دریافت 

 کنند.می

 شیر کارهای خود را با  توانند با استفاده از امکانات اسالیددانش آموزان و دانشجویان می

 همکالسان یا والدین و مشاورین تحصیلی خود به اشتراک بگذارند.

 شیر در آموزش گیری اسالیدکارامتیازات به

 شیر در کالس  های آموزشی حضوری و چهره به چهره با استفاده از اسالیدسازی محیطغنی

 های درسیدرس و پژوهش

 ویرایش و انتشار مطالب درسی، مشارکت دانش آموزان در نوشتن 

 ارتقاء خالقیت 

  و معلمانامکان انتشار جهانی مطالب درسی و افزایش انگیزه در دانش آموزان 

  عالقه بیشتر دانش آموزان به تولید و ارائه کارهایشان در سطوح جهانی 

 تشکیل ) آموزان شانشیر با دانش نظر معلمان در محیط اسالیدامکان بحث و تبادل

 حول موضوعات دلخواه( « هاییگروه»
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 به سوی فلسفه آموزش

 2ترجمه محمد شاهعلی زاده؛ 1مايکل اسپکتور

 

 چکیده

های یادگیری در چیست؟ آیا طراحی آموزشی صرفاً کاربرد عملی نظریه 9ماهیت طراحی آموزشی

اساسی نظریه و تحقیق طراحی آموزشی را تشکیل های پایه، های یادگیری است؟ چه عناصریموقعیت

؟ برخی اندمفروضات موجود دربارۀ ماهیت افراد و جامعه کدام، اصول و اعمالها، ورای نظریهدهد؟ می

ازها و رویکردهای جدید و برخی همزمان با ایجاد شک و انداز این سؤاالت منتج شده از نتایج چشم

موضوعات بنیادی طراحی آموزشی در آغاز هزاره جدید در سطح بین دربارۀ  تردیدها و بازاندیشی

، هادیدگاه، زمینه) از قابل شناساییاندالمللی مطرح شده است. در مقاله حاضر به بحث درباره چشم

های اساسی پردازیم. ویژگیمی ها( مبتنی بر طراحی آموزشیها و ارزشروش، مجموعه ای از مباحث

مفروضاتی درباره ماهیت فرد و نحوه زندگی وی در جامعه است. در آخر در این  از متضمنانداین چشم

ازهای آموزشی قابل شناسایی منجر به انجام اندکنیم که عدم توجه به برخی چشممی زمینه بحث

 تحقیقات معدودی در حوزه آموزش و پرورش خواهد شد.

 رچهازهای یکپااندچشم، بیعت گرایانهمعرفت شناسی ط، طراحی آموزشی، معرفت شناسی :هاکلیدواژه

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
5. Michael Spector 

 gmail.com 1000 shahalizade@ ( تکنولوژی آموزشی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.PhDدکتری تخصصی ). دانشجوی 1

5. Instructional Design 
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 مقدمه

با موضوع  2000 - 0333های مند به حضور و مشارکت در دو نشست برگزار شده طی سالمن عالقه

محوری آینده طراحی آموزشی بودم. اولین نشست در ماه مارس در دانشگاه تونت هلند توسط سان 

مند به مبحث از طریق پشتیبانی گروهی عالقهو تدارک دیده شده بود و  برنامه ریزی 0دیجکسترا

(برگزار EARLI) طور ویژه توسط انجمن اروپایی تحقیق بر روی یادگیری و آموزشطراحی آموزشی به

در دانشگاه برگن نُروژ برگزار ، (. دومین نشست که ادامۀ همان نشست اول بود0333، اسپکتور) شد

و به واسطه پشتیبانی گروهی  2شست نیز در شهر نیواُرلینزیر چاپ(. سومین ن، رسونانداسپکتور و) شد

 این اصطالح مناسب به نظر، با توجه به مطالعه این نظریه) مند به مبحث یادگیری ساختارمندعالقه

ای از انجمن آمریکایی های آموزشی و آموزشگران خصوصی هوشمند که زیرمجموعهنظام، رسد(می

حضور و مشارکت در هر سه نشست از  (. جهتAERA) برگزار شد، وپرورش بودتحقیقات آموزش

مند به تأثیرگذاری فناوری بر رشته تکنولوژی محققان برجسته طراحی آموزشی و کلیه افراد عالقه

 ها به ارائهکننده در نشستآموزشی از اروپا و آمریکای شمالی دعوت به عمل آمد. کلیه افراد شرکت

شناسی در حوزه طراحی آموزشی پرداختند. چندین شناسی و هستیفتمباحث تخصصی مرتبط با معر

تأمل بود که در آنها تجددی دوباره جهت بسیار قابل هاارائه شامل مباحث تخصصی در این نشست

ارچه در نگر و یکپازهای کلاندویژه در ارتباط با مبانی فلسفی و چشممندی به مباحث بنیادی بهعالقه

اخیراً تأکید بر ادبیات سازنده گرایی شاید بیشتر و بهتر ملموس ) ی و نیز یادگیریحوزه طراحی آموزش

های پیچیده به چشم مشخصی به نحوه حمایت از یادگیری در حیطه توان یافت. عالقهمی باشد( را

خورد. اما جهت پیشرفت روزافزون رشته ضروری است اقدام به انجام تحقیقات و برقراری پیوندهایی می

های جذاب و بیان اظهارات مشوقانه ای که از داوم و ناگسستنی بین نظریه و عمل کنیم و از ارائهمت

 قابلت اجرایی برخوردار نیست و یا کمتر قابل اجراست بپرهیزیم.

ای از گیری مجموعهانداز منتج شده از چنین عالیقی جهت شکلهدف این مقاله کوتاه کشف چشم

ها و تواند مبنایی برای مناظرهها میطراحی آموزشی است. این فعالیت اصول اولیه تجربی در حوزه

ای با جزئیات کامل درباره آموزش منجر شود و این مباحث بیشتری باشد که به شکل گیری فلسفه

شده در حوزه رشته چنینی از قبل مطرحامر آرمان حرفه ای من است. چنانچه بتوانم تداوم مباحث این

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
5. Sanne Dijkstra 

 در لوئیزیانا یکی از ایالت های جنوبی آمریکا )یادداشت مترجم(.   1



 

  

 

آموزش فلسفه سوی به 43  

دست  به موفقیت بزرگی، ای بیشتر برانگیزممند به توسعه رشته را ذرهم و افراد عالقهرا مدیریت نمای

تری نسبت به گذشته درزمینه متوجه شدم که اقدامات گسترده هایافته ام. طی حضور در این نشست

دو  توان بهشناسایی و توسعه رشته تکنولوژی آموزشی صورت گرفته است. از جمله این اقدامات می

هنوز اقدامات زیادی ، حال( اشاره نمود. بااین0333، 0389) شده توسط رایگلوثد کتاب ویراستاریجل

 توان انجام داد.در این حوزه می

 تعاریف و روندها در حوزه طراحی آموزشی

در معانی زیر مورد استفاده «فلسفه»و « دانش»، «یادگیری»، «آموزش»در مقاله حاضر اصطالحات 

 اند:گرفته قرار

کند. این تعریف به نوع یادگیری مورد آموزش آن چیزی است که یادگیری را حمایت یا تسهیل می

شده یا عمدی اشاره دارد که دربرگیرنده اهداف متعددی ریزیعالقه و مورد توجه و یادگیری برنامه

گوهای ال، دانش، هاقابلیت، باورها، هانگرش، هاطور اساسی متضمن تغییر در تواناییاست. یادگیری به

یک سازمان ، گروهی از افراد، تواند در یک فردهاست. این تغییرات میالگوهای تعامل یا مهارت، ذهنی

باید  چنین تغییراتی، منظور تعریف صحیح و مناسب یادگیریو یا در یک جامعه به وقوع بپیوندد. به

ماندگار باشد. وقوع پیوسته الل برانگیز روانی اختهای در میان دامنه متنوعی از محرکدر طول زمان 

 0ریمشاهده باشد. این تعریف اصل یادگیطور مستقیم یا غیرمستقیم قابلتغییرات مزبور نیز باید به

(L) توان در حوزه طراحی آموزش تواند توسط برخی افراد به چالش کشیده شود و میزیرا می، است

 داد.های آن را مورد بررسی قرار داللت

هایی که ادبیات متعددی در حوزه طراحی آموزشی وجود دارد که به تمایز گذاری میان انواع قابلیت

ن است هایی که ممکاند. فهرست قابلیتتوانند یاد گرفته شود و انواع تغییرات حاصله از آن پرداختهمی

از  ،ه باشد. موارد این فهرستتواند گستردها و غیره( طوالنی است و مینگرش، هاتوانایی) تغییر کنند

عنوان کسب کند یادگیری به( که بیان می0338) 2شده درباره یادگیری توسط سِفاردهر دو تعریف ارائه

استنتاج شده است. سِفارد ، باشدمی 4عنوان مشارکت در اجتماع عملیو یادگیری به 9دانش و تخصص

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
5. Learning Principle 

1. Sfard 

5. Acquisition of Knowledge and Expertise 

1. Community of Practice 
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از گسترده اندرد. من دیدگاهی که این دو چشموجود دا، معتقد است که جایگاهی برای هر دو دیدگاه

ر سازی که در زیاین دیدگاه مبنایی برای اصل یکپارچه) کند دیدگاه یکپارچه شدهرا در هم ادغام می

گذاری مالحظه نمایید( نام 0335، 0334، دهد؛ اسپکتورپردازیم را تشکیل میبه بحث درباره آن می

 ام.کرده

ها بر ناند. آفیلسوفان دانش را از باور متمایز ساخته و بین این دو تفاوت قائل شده، از دیدگاه تاریخی

-اتهمچون نتایج اثب) توانیم درباره آن یقینمختص به آن چیزهایی است که می، این باورند که دانش

اند. ثباتیصرفاً بیشتر یا کمتر محتمل بوده و بسیار متغیر و ب، معتبر ریاضی( حاصل نماییم. باورهاهای 

قبول های رایج منطبق نبوده و نیز تنها دیدگاه فلسفی قابلاین برداشت از نحوه کسب دانش با دیدگاه

ذره ذره و قطعه قطعه ، تر این است که ما دانش خود را در مراحلیتصور مدرن، شود. در واقعتلقی نمی

شناسی با معرفت 0گرایانهی طبیعتشناسعنوان نوعی معرفتانداز بهطورکلی این چشمسازیم. بهمی

شناسی در تضاد است. معرفت، که به طور تاریخی در فلسفه معرفت شناسی نیرومندی است2خردگرایانه

، 0392) 4پیاژه، (0306) 9وپرورش از طریق کارهای دیوییگرایانه طی انجام تحقیقات آموزشطبیعت

رشد تفکر انسان در ، وپرورشآموزش ( شناخته شد. این فیلسوفان0328) 5( و ویگوتسکی0320

وپرورش مدرن بر لزوم تجربه های طبیعی گوناگون و متعدد را بررسی کردند. محققان آموزشزمینه

نمودند. عنوان هسته اصلی یادگیری تأکید میتجربه انسان بایستی نقطه شروع فهمیدن باشد( به) نگری

ه نقطه شروعی برای فلسف، طراحی و نیز یادگیری از دیدگاه، این ارتباط طبیعی و نزدیک به تجربه

کنم: فهمیدن از طریق ( نامگذاری میE) 6کند.من این نقطه شروع را اصل تجربهآموزش فراهم می

 هایمبتنی بر کسب تجربه از سوی انسان است. این اصل داللت شود و یادگیریکسب تجربه آغاز می

دهد. هدف اصلی ما ارزیابی آنچه بروندادها ارائه می یادگیری و سنجش، واضح و روشنی برای طراحی

بلکه سنجش دقیق و مداوم بروندادها و تالش جهت پیوند علل اصلی و ، شود نیستسبب آموزش می

 مشاهده رویدادها است.اثرات قابل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
5. Naturalistic Epistemology 

1. Rational Epistemology 

5. Dewey 

1. Piaget 

1. Vygotsky 

9. Experience Principle 
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شده و بیشتر با ( مقاله مهم و شاخصی که موضوع و روند مهمی در آن شناسایی 0330) گاینه و مریل

منتشر کردند و ، مراجعه نمایید( مرتبط بود0332، به مقاالت دافی و جوناسن) ظریات سازنده گرایین

را مالحظه نمایید( طرفداری نمودند. موضوع اصلی این 0388، کارهای لئو) در آن از یادگیری موقعیتی

ک واقع یبه و، مقاله آن است که تناسب هدف آموزش اغلب یک فعالیت انسانی هدفمندانه و یکپارچه

شده در حوزه آموزش تحقیقات اولیه انجام گذاری است. گرچه این موضوع جدیدی نیست و بهسرمایه

ت گش( در ارتباط با زمینه تجربی که سبب رشد درک کودکان می0320، 0392) همچون کارهای پیاژه

، شدرشد می( درباره زمینه اجتماعی که سبب درک مفهومی 0328، 0362) و مطالعات ویگوتسکی

با یادگیری و ساختن معنا ، ( دارد: زمینهC) 0اما اشاره به اصل مهمی به نام اصل زمینه ،گرددباز می

 طور صریح مورد مالحظه قرار گیرد.زمینه بایستی به، ریزی آموزشمرتبط است. لذا هنگام برنامه

دیگر عبارتاند. بهرا پذیرفتهبه نوعی اصل زمینه ، طور صریح یا ضمنیاکثر طراحان آموزشی خواه به

 اساییشنضمنی از طراحی آموزشی که مربوط به اصول فلسفه و قابلای  طراحان آموزشی باید فلسفه

 ،گرایانه و غیره یافت شود( استعمل، گرایانهشناسی طبیعتممکن است در ادبیات مربوط به معرفت)

ی گرایانه و غیره سبب اخذ اصول متفاوتعمل، گرایانهطبیعتشناسی داشته باشند. اتخاذ رویکرد معرفت

ای ممکن است درکی از منظور تسلط بر یک گام از رویهشود. برای مثال بهمی درزمینه مورد مطالعه

داشته ، شودهدف عمومی برای کل رویه و نمای عمومی از اینکه دستیابی به رویه چگونه انجام می

 هایت از رویکردهای مبتنی بر سناریو و رویکردهای موقعیتی در دورهمدباشیم. استفاده طوالنی

؛ ون 0332، دیجسکترا) گرفته از این ادراک محتمل استهای تکنیکی پیچیده نشأتکارآموزی مهارت

 (.0332، مرینبوئر و دیجسکترا

 و دافی) اصل دیگری مشابه اصل زمینه که به صراحت توسط بسیاری از محققان طراحی آموزشی

( مدنظر قرار گرفته 0335، 0334، ؛ اسپکتور0339، ؛ مریل0330، ؛ گانیه و مریل0332، جوناسن

بندی نشده است و باید طور ساده و منظم بخشاست: تجربه انسانی به (I) 2سازیاصل یکپارچه، است

اهداف ممکن برخی ) دامنه متنوعی از اهداف، نوعی شامل افراد دیگرهای محیطی که بهسایر زمینه

ها و فعالیت، ها و مصنوعات مختلفتکنولوژی، است صریح نبوده و در تعارض با دیگر اهداف باشند(

های ظر قرار گیرد. از جمله داللتدر این خصوص مدن، تأثیرات سازمانی و اجتماعی است، هافرهنگ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
5. Context Principle 

1. Integration Principle 
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 مقاله) ری و آموزشتوجه به رویکردهای گسترده و یا چندگانه به یادگی سازی لزومصل یکپارچها

داللت دوم به این امر اشاره دارد که بسیاری از تمایزاتی که را مالحظه نمایید( است.  0338، سفارد

لزوماً در زمینه ، توسط طراحان آموزشی ساخته شده است، طی سالیان متمادی در مورد اصطالحات

کند ( بیان می2000) ال گودیر. برای مثاست کننده نبودهتسهیل و ارزشیابی یادگیری کمک، طراحی

آمیز منجر شده و سبب گردد فراموش تواند به اتخاذ مواضع اغراقشده زیر میهای مکرر مطرحکه تفاوت

 های میان آدمیان بایستی مبتنی بر تجربه انسان باشد:کنیم نقطه شروع و پایان تفاوت

 

 مهارت در مقابل دانش

 چگونه دانستن اینکه در مقابل دانستن اینکه

 انجام دادن در مقابل فهمیدن

 دانش عملی در مقابل علمیدانش 

 کاریدانش روش در مقابل دانش بیانی

 دانش ضمنی در مقابل بیان( صریح) دانش

 آگاهی عملی در مقابل آگاهی استداللی

 عمل در مقابل نظریه

 2111، شده توسط گودیرهای مکرر بررسی. تفاوت1شکل 

 مرینبوئر و دیجسکترا رای طراحی آموزش دارد. همچنان کههایی بسازی داللتیکپارچههمچنین اصل 

 به احتمال زیاد دارای این ویژگی، هایی که همراه با کل تکلیف هستندفعالیت، کنند( مطرح می0332)

هایی ثناالبته این دو محقق است) های خرده تکلیف از یادگیری حمایت کنندهستند که بیشتر از فعالیت

منظور کسب عملکردِ خودکار های خاص بههمچون زمانی که خرده مهارت، انددر این زمینه قایل شده

کاری در این اصل مورد بحث است. معموالً ترین تفاوت بین دانش بیانی و روششود(. عمدهتمرین می

و بدون توجه به  کاری است و مداخالت مجزاهای انسان شامل هر دو نوع دانش بیانی و روشفعالیت

نتیجه اش در سطح مطلوبی نخواهد بود. اغلب ، اصل یکپارچه سازی در ترتیب بندی امور آموزشی

یاد ، کنند که بر اساس آن افراد آنچه را که انجام دهندای صحبت میزمینهطراحان از اصل پیش

منظور انجام کاری را بهاین است که دانش بیانی و دانش روش، دهندگیرند و آنچه افراد انجام میمی
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ح طور واضکاری بهبرند. لذا طراحی آموزشی که هر دو نوع دانش بیانی و روشتکالیف خاص به کار می

 ارزشمند است.، در یک فعالیت یادگیری را مهم بداند و بکار گیرد

طور ست. به( اU) 0اصل عدم قطعیت، اصل پایانی که مایلم در این مجموعه اولیه از اصول پیشنهاد کنم

اساسی این اصل یادآوری این نکته است که تجویز اصول در آموزش کاری پیچیده است و دانش ما 

 نسبت به کلیه عوامل یا سازوکارهایی، طور کامل یا جامعدرباره ابعاد این پیچیدگی کامل نیست. ما به

وپرورش نتایج حوزه آموزششده در آشنایی نداریم. در کل تحقیقات انجام، اندکه در یادگیری دخیل

( را بپذیرد که طراحی آموزشی 0389) کنند. اگر شخصی دیدگاه رایگلوثموقت و آزمایشی تولید می

های یادگیری حلمنظور راهنمایی توسعه راهگذاری تجویزی با هدف تجویز اصول بهعمدتاً سرمایه

چیزی است که در شرایط و  طور بنیادی آنتوان گفت تحقیقات آموزشی بهپس می، بهینه است

، مندیمهها عالقیافتهگیرد. گرچه به تعمیممی های مختلف به بهترین صورت مورد استفاده قرارموقعیت

های ذاتی است و ممکن است ما درباره یادگیری ها دارای محدودیتباید بدانیم که کلیت و قطعیت یافته

 دانیم.کمتر ب، آنچه تمایل به باور آن داریم، و آموزش

 مجموعۀ اصول اولیهبیان نتایج: 

عنوان مبنایی ام تا بهدر ادامه یک طرح خام جهت حمایت از مجموعه پنج اصل بنیادی ارائه داده

 برای فلسفه آموزش مورد مالحظه قرار گیرد. این طرح به شرح ذیل است:

 اصل یادگیری (L): طور بنیادی درباره تغییر است.یادگیری به 

 اصل تجربه (E:) .تجربه نقطه شروع ادراک است 

 صل زمینها (C:) کند.زمینه معنا را تعیین می 

 سازیاصل یکپارچه (I:) های مربوط گسترده و چندوجهی هستند.زمینه 

 اصل عدم قطعیت (U:) دانیم.می، ما کمتر از آنچه تمایل به باورش داریم 

ای بر روی مشاهدهباشد و یا تأثیر قابلخواه مفید یا غیرمفید  چنین اصولی در طراحی آموزشی

صولی دانم آیا چنین اارزش بحث و بررسی دارد. نمی، بروندادهای یادگیری داشته باشد یا نداشته باشند

با ارزش و در خور توجه هستند. انجمن ، اما معتقدم برخی از این اصول اولیه، مفید یا غیرمفیدند

بینی در زمینه پیشهای متفرقه غیرضروری و غیرقابلثای به بحتحقیق طراحی آموزشی طی دوره

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
5. Uncertainty Principle 
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های جدید ظهور کردند و شور و شوق فراوانی برای پرداخت. اما دیدیم که تکنولوژیتکنولوژی می

د زدنی بسیاری وجوهای مثالجدید یادگیری وجود دارد. پروژههای استفاده از امکانات بالقوه تکنولوژی

منظور ایجاد پیوند بین طراحی آموزشی تحقیقات معدودی به گرچهبگذارند. دارند تا بر این امر صحه 

اما مطالعاتی که جهت تکرار تحقیقات قبلی انجام پذیرفته  ،شده استو بروندادهای یادگیری انجام

انجمن تحقیق طراحی آموزشی در معرض از دست دادن ، باشد نیز بسیار نادر است. به نظر من

 باشد و این اتفاق امری مهم و جدی است.می های علمی خودشالوده
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 Game Maker افزارآشنایی با نرم

 «1آموزش نحوه ساختن یک رویداد»

 2صالح اسمعيلی
 

 ایرایانه هایبازیاستفاده از  امروزهاست.  ایرایانه هایبازیظهور ، جدید هایفناوری تأثیرات از یکی

 با ایرایانه هایبازیآموزشی مبتنی بر  هایمحیط آموزش افزایش چشمگیری داشته است.حوزه در 

ه یادگیرند تعامل، همزمان حواس چندگانه کارگیریبه، جذابیت ؛خود مانند فردمنحصربه هایویژگی

 ورتصبه تا کندمیآموزشی لذت بخشی را برای فراگیران فراهم  فضای، با موضوع و محیط یادگیری

 یک بازی گرفتهانجام هایهای پژوهشبا یافته مطابق. بپردازندفعال و خودانگیخته به یادگیری 

ا اهداف که متناسب ب هایی هستیمبازیطراحی  مندنیاز لذا، باشدبرای انواع یادگیری مناسب تواند نمی

امکان ، نویسیبرنامهبدون نیاز به دانستن زبان  که افزارهایینرماز  یکیباشد.  موردنظرمانیادگیری 

 است. Game Maker افزارنرم، را فراهم نمودههمه افراد رای ب ساخت بازی

بدون آشنایی با دهد یاست که به کاربران این امکان را م یافزارنرم( Game Maker) یکریم مِگِ

ن های اصلی ایبخش در ادامه به معرفی و توضیحبتوانند بازی طراحی کنند.  یسینوبرنامه یهازبان

 پرداخت.افزار خواهیم نرم

5۱۱۱نوامبر  51 تاریخ ایجاد نرم افزار

http://www.yoyogames.com تیساوب

شئ گرا زبان
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5.Event 

   salahesmaeili75@yahoo.comره(، تهران.ایران ) ارشد تکنولوژی آموزشی دانشگاه عالمه طباطبائی . دانشجوی کارشناسی1

  

 

mailto:salahesmaeili71@yahoo.com
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 :Game Maker هاییژگیو

 در محیطی کامالً بصری یعدبُو سه یعددوبُ یهایشامل تمام مراحل ساخت باز 

  موسیقی متن ، نهیزمپس، تصاویر متحرک ، هاتیبازی اعم از شخص   یهاتمیساخت تمامی آ،  

اده  ســ یهاکیو تنها با کل یآســانکاربرده شــده و ابعاد گرافیکی محیط بازی بهبه یهاافکت

 وسام

 یسینوساخت بازی بدون آشنایی با زبان برنامه

  ی آنالین چندکاربرههایبازطراحی 

شده ساخته هاییکونامکان ساخت بازی با آ 0رها کردنو  کشیدن یستمافزار با استفاده از سنرم ینا

صداها و اشیا را وارد محیط کنید و ، انواع تصاویر توانیافزار منرماستفاده از این  . بادهدیمبه کاربر را 

 رد.نتایج اقدامات خود را مشاهده ک، بالفاصله با زدن یک کلید سپس

 
 (1.1ورژن ) افزارمحیط نرم نمای کلی از. 1 شکل

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
5.Drag & Drop 

 نوار ابزار
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 (.2 شکل) کنیدها را در زیر مشاهده میو کارکردهای آن Game Makerهای مختلف محیط قسمت

 

 Game Makerهای مختلف محیط . قسمت2 شکل

کلیه دستورات و اعمال  است. افزارنرمی این هابخش نیتریکاربردو  نیترمهمی از کی :1آبجکت

 0چنانچه شکل ) ابزار نوار( 9) شکلتوجه به  با .شوندیماز این قسمت تعیین ، ی بازیهاتیشخص

 .کلیک کنید  بر روی، این مقاله را مالحظه نمائید(

 

 

 

 

  هاobject. نمایش 3شکل

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
5. object 
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باید  در آنکه شود باز می (Sprite) این پنجره به اسم در یقسمت شود.( باز می4شکل ) پنجره زیر

 وارد کردید  قبالًکه  ایی رهایکی از اسپرایت

 

 

 . نمایش ساختن یک رویداد4شکل

روی آیکن  ،گذاشتن اسپرایت برای آبجکت جهت. باشد شکل آبجکت باید این اسپرایت .انتخاب کنید

این  ی در. قسمت(0) نمائیدانتخاب  راوارد کردید  قبالًیی که هالیک کنید و یکی از اسپرایتک 

 وجود دارد.رویداد( ) (Event) نامگیم میکر سیستمی به  در وجود دارد.، (Add Event) نامپنجره به 

ید با کلید سمت چپ به سمت چپ هشما بخوابرای مثال چنانچه  کاربرد زیادی دارد.این سیستم 

 د.قرار دهین ا در آکشن به سمت چپ رفتن رد یا اَکُ سپسبسازید و  ادکمه چپ ر رویدادباید ، یدوبر

انتخاب  ار های موجودحالتکلیک کنید و یکی از  (Add Event) روی، رویدادیک برای ساختن  

توانید با کشیدن و رها اکشن تعیین کنید. این کار را می، سپس برای رویداد ایجاد شده، (2) نمائید

 (.9) انجام دهید (actions) ها به منویکردن هر یک از اکشن
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 چندپایه و برنامه درسی تلفیقیهای کالس

 2محمد رضا نيلی احمدآبادی، 1رسول پورمند

 

 

 ،اندگرفته صورت.. .و آموزشی، فنی، علمی متفاوتهای عرصه در امروزه که افزونی روزهای پیشرفت

، ارساخت تا است واداشته را آموزشی مسائل نظران صاحب و کارشناسان، درسی و آموزشی ریزان برنامه

 هاپیشرفت این با را خود و کنند روز به را خود آموزشی نظامهای روش و محتوا، هابرنامه، اهداف

 هایکمک درسی و آموزشی ریزان برنامه به که راهبردهایی ترین مهم از یکی. سازند سو هم و هماهنگ

 فیکی و کمی مسائل با برخورد در آموزشی تکنولوژی از استفاده، کندمی توجهی شایان و محسوس

 برنامه از اعم آموزشیهای فعالیت تمام، کالن سطح در آموزشی تکنولوژی .است پرورش و آموزش

 آموزشی مدیریت و، ابزارها و هارسانه، آموزشی مواد تولید، محتوا تحلیل، درسی و آموزشیهای ریزی

 مهمی نقش، آموزشی تجارب و درسیهای برنامه مجدد اصالح و، اجرا، طراحی در و گیردمی بر در را

 موزشیآ مشکالت حل برای منطقی و اصولی روشی، آموزشی تکنولوژی دیگر عبارت به. کندمی ایفا را

 دراز آموزشیهای سیستم طراحی به و است همراه مند نظام نگرش با که است درسی ریزی برنامه و

 نقش ایفای همان، این. شودمی مربوط، گیردمی بر در را جامعه آموزشی نظام کل که جامع و مدت

 .است آموزشی تکنولوژی توسط مسئله حل

  رییادگی و تدریس فرایند کل کارایی بهبود به کمک، آموزشی تکنولوژی ی عمده نقش، مجموع در

 .است

 جمعیتی برای یادگیریهای فرصت تهیۀ مجموعه و بینی پیش از است عبارت درسی ریزی برنامه

. گیردمی انجام مدرسه در معموالً که پرورشی و آموزشیهای هدف و هاآرمان به نیل منظور به مشخص

 یکس چه به، محتوایی چه با و هدفی چه با، چیزی چه که است آن پی در بیشتر درسی ریزی برنامه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  rasool_pourmand@yahoo.comرشته تکنولوژی آموزشی دانشگاه عالمه طباطبایی تهران.ایران ( PhDتخصصی )دانشجوی دکتری  .5

  nili5558@gmail.comدانشیار دانشگاه عالمه طباطبایی تهران.ایران  .1
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 و اجرا، طراحی شامل آموزشی تکنولوژی مانند نیز درسی ریزی برنامه فرایند. شود داده آموزش

های هدف ابتدا، درسی ریزی برنامه در .انجامدمی آموزشی اهداف به یابی دست به که است ارزشیابی

 ترین مهم. گرددمی تنظیم درسی برنامۀ مشی خط، اهداف این اساس بر و شوندمی مشخص کلی

 ،آموزشی مطالب تدوین: از اندعبارت، شوند گرفته نظر در باید درسی ریزی برنامه در که مواردی

 جرایاهای زمینه آموزشی تکنولوژیست. تحصیلی سنجش و برنامه اجرای نحوۀ، وسائل و مواد انتخاب

، چنین هم. کندمی فراهم یادگیری مناسبهای روش و مشخص آموزشی مواد با را درسی ی برنامه

 آن محتوای و درسی برنامۀ مبنای بر را معلوماتی و هامهارت نوع چه شاگردان که کندمی مشخص

 تکنولوژی، ترتیب این به .کندمی تهیه را معلومات اخذ و هامهارت کسب برای الزم طرح و دارند احتیاج

های فرصت طراحی، هر دو هدف زیرا. دارند یکدیگر با تنگاتنگ ارتباطی درسی ریزی برنامه و آموزشی

 شامل رشته دو هر. ستهافرصت این از وری بهره حداکثر و یادگیرنده بهتر یادگیری برای مناسب

 و آموزشیهای برنامه اهداف تحقق عامل درسی ریزی برنامه. هستند ارزشیابی و اجرا، طراحی مراحل

 یدرس ریزی برنامه، اساس این بر .است درسی ی برنامههای هدف تحقق عامل آموزشی تکنولوژی

 و روش، محتوا، هدف) درسیهای برنامه اصلی عناصر میان که شودمی تلقی ییهافعالیت مجموعه

 طریق از درسی ی برنامه نظام در تحول و تغییر ایجاد زمینۀ اما، کندمی برقرار ارتباط( ارزشیابی

 با و هم کنار در آموزشی تکنولوژی و درسی ریزی برنامه، واقع در. آیدمی وجود به آموزشی تکنولوژی

 ای هرابط دو این ی رابطه بنابراین. کنند تسهیل را آموزش فرایند توانندمی یکدیگر از مندی بهره

با این توصیف در ادامه قصد دارم به یکی از موضوعات این  .دارند پوشی هم یکدیگر با و است طولی

راهکارهای مناسبی برای آن بپردازد و تواند به نوبۀ خود به ارائه می حوزه که تکنولوژی آموزشی نیز

ای هبا عنوان تدوین و اعتباریابی الگوی طراحی آموزشی مناسب کالس نیز موضوع تز دکتری اینجانب

 بپردازم.، است چندپایه
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 چکیده

یکی از مسائلی که آموزش و پرورش بسیاری از کشورهای در حال توسعه و یا توسعه یافته با آن دست 

یی هستند با هاکالس 1چندپایه های باشد. کالسمی چند پایههای مسئله کالس، کندمی و پنجه نرم

شود. عدم وجود برنامه ریزی می متفاوت که توسط یک معلم ادارههای چند گروه سنی مختلف از پایه

از جمله مشکالت اصلی بوده و همین امر باعث به وجود آمدن مشکالت عدیده  هامختص این کالس

باشد. تدریس می تک پایههای متفاوت از کالس هایده است. آموزش و یادگیری در این کالسای گرد

و تلفیقی. در این مقاله تمرکز ما ، گروهی، به سه شیوه قابل اجراست؛ پایه محوری هادر این کالس

یق به فباشد. تلمی اجرایی سازماندهی محتواهای و روش، الگوهای تلفیق، بیشتر بر روی روش تلفیقی

درسی که در سنت آموزشی به طور های محتوایی یا موضوعهای طور کلی یعنی درهم آمیختن حوزه

شود. برای تلفیق محتوا الگوهای متفاوتی وجود می جداگانه و مجزا از یکدیگر در برنامه درسی تدریس

ی هاای. همچنین شیوه و فرا رشته، میان رشته ای، چند رشته ای، موازیهای دارد که عبارتند از: رشته

سازماندهی  هاتوان بر اساس آنمی اجرایی مختلفی نیز وجود دارند که به این الگوها مربوط بوده و

، رشته ای، درهم تنیده، مشترک، متوالی، چرخشی، مرتبط، محتوا را انجام داد که عبارتند از: مجزا

 شبکه ای.، غوطه ور شده، یکپارچه

 هسته اصلی.، طراحی برنامه درسی، الگوهای تلفیقی، تلفیق، د پایهکلیدی: کالس چنهای واژه

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
5. Multigrade classrooms 
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 مقدمه 

 کیفیت با آموزش از باید، کودکان ویژه به جامعه آحاد ی همه و است عمومی حق یک وپرورش آموزش

 ی کلیه برای، یادگیری برابر فرصتهای ایجاد راهکار عنوان به پایه چند کالسهای. شوند مند بهره

 در شآموز. برخوردارند بسزایی اهمیت از، عشایری و روستایی مناطق در ویژه به، التعلیم الزم کودکان

 زایشاف، ابتدایی ی دوره تکمیل و دسترسی امکان آوردن فراهم هدف با توان می را پایه چند سهای کال

 در آموزشی خدمات تداوم، جمعیت کم و عشایری، روستایی مناطق در آموزش به دستیابی میزان

 از بهینه ی استفاده، هستند رو روبه آموزان دانش شمار کاهش با که روستاهایی و کوچک شهرهای

 به، پایه چند سهای کال در آموزش اگر. داد قرار توجه مورد، آموزش کیفیت بهبود و، محدود منابع

 کیفیت بهبود برای کالسها این در آموزش راهبردهای از میتوان، شود ارائه اصولی و علمی صورت

 کالسهای به مربوط یهابرنامه شیابی ارز و اجرا، ریزی برنامه. کرد استفاده هم مدارس سایر در آموزش

 مدیر ویژه به رکارانانددست تجربیات و اطالعات تبادل و جانبه همه مشارکت گرو در، چندپایه

  .(0983، فضلی) است حوزه این صاحبنظران و معلمان، آموزگاران

  :چندپایههای کالس

دو یا چند پایه یا کالس از دانش  ما کالس چندپایه را به عنوان جایی که یک معلم به تنهایی مسئول

 دانش حضور که با کالسی"(. 2000، 0هارگریوس) کنیممی تعریف، آموزان در یک زمان واحد است

 اداره و تشکیل درس( کالس) اتاق یک در و معلم یک تدریس با و تحصیلی ی پایه چند یا دو آموزان

 دسترسی برای جهانی توافق تایلند اجالس در 0330 سال در ."شودمی نامیده چندپایه کالس، شودمی

 برای آموزش ی دهه" به دهه این گذاری نام به منجر که پایه آموزش به ابتدایی آموزان دانش کامل

 پرورش و آموزش نظام آمارهای براساس یافت. افزایش چندپایههای کالس ی توسعه به نیاز، شد" همه

 48000 حدود که باشندمی تحصیل به مشغول پایه چندهای کالس در آموز دانش میلیون یک حدود

 دهدمی تشکیل را ابتداییهای کالس کل از درصد 06 مقدار این شودکهمی شامل را پایه چند کالس

چندپایه "بعضی از محققان از واژه  .(0988، چندپایههای کالس در آموزش راهنمای، فضلی و آقازاده)

 یک آن در که، پایه چندهای (. کالس2000، 2لیتل) کنندمی به عنوان مترادف استفاده "و چندسنی

 اییروست مناطق در آموزش به دسترسی افزایش برای مؤثر روشی، کندمی تدریس پایه چند در معلم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1.Hargreaves 

1. Little 
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های هپای، کندمی را حل تعداد کمهای کالس بودن اقتصادی غیر مسئله که آن بر عالوه، طرح این. است

 لح راه کشورها پرورش و آموزش در پایه چندهای کالس انتخاب. نمایندمی تکمیل نیز را تحصیلی

 رسیدست بین انتخاب، انتخاب این بلکه نیست عادی مدارس در رایجهای کالس یعنی اصلی انتخاب

 رو این از اندشده ایجاد نیاز اساس بر موارد اکثر در. است آن از محرومیت یا و پرورش و آموزش به

 رسیدست. ندارد وجود هاکالس این از استفاده در توسعه حال در و یافته توسعه کشورهای بین تفاوتی

 ذیرپ امکان پایه چندهای کالس تشکیل با آمریکا شمال و اروپا در ابتدایی دوره در کامل پوشش به

 ندچ کالسهای تشکیل مدیون نیز توسعه حال در کشورهای در تحصیلی پوشش افزایش. است شده

 از ؛ است متفاوت آموزان دانش تحصیلی سطوح، پایه چند کالسهای در .(0982، کریمی) .است پایه

 و ریستد. شود واقع مؤثر تدریس تا است نیاز گوناگونی یادگیری – یاددهیهای استراتژی به، رو این

های مهارت و ابتکار به، پایه چندهای کالس و معلمی تک مدارس در یادگیری تجربیات سازماندهی

 در جامعههای مسئولیت زمره در چندپایه آموزش به مربوط عملیات .(همان. )دارد نیاز سازماندهی

 عنوان به تواندمی که گیردمی قرار خاص طور به دولتی و عمومیهای سیاست قلمرو در و آن کلیت

 نمی استوار پرورش و آموزش بدون ای جامعه هیچ چون. گیرد قرار توجه مورد عدالت برای عاملی

 بسیار و مک جمعیت ای منطقه، اقلیمی شرایط بنابراین. بپروراند سر در را عدالت و برابری سودای تواند

 تواند مین.. .و درآمد کسب منبع یک عنوان به کودکان کار نیروی به نیاز، اقتصادی مشکالت، پراکنده

های کالس در یادگیری و آموزش .(0988، فضلی و آقازاده) باشد آموزشی مناسب خدمات ارائه مانع

. است داده قرار خطیر امر این راه سر بر هم را مشکالتی اما دارد را خودهای مزیت اگرچه پایه چند

 وقت کافی برای کار با هر پایه در هر حوزه موضوعی ندارند هابیشتر معلمان نگران این هستند که آن

 این در تدریس مهارت دارای و دیده تجربه معلمان کمبود، مالی منابع کمبود(. 2004، 0مالریان کاین)

 دانش وجود، درسیهای کتاب مطالب زیاد حجم، هاکالس این در کافی زمان وجود عدم، کالسها

جمله  از توانمی را هاکالس این در کافی تکرار و تمرین وجود عدم، آموزشی ویژه مشکالت با آموزان

 توانیمب زمینه این در کارشناسان و مسئوالنهای ریزی برنامه با که است امید. شمرد بر مشکالت این ی

 آموزش ایران در که دهد می نشان تجربی شواهد .برداریم رو پیش از را مشکالت این از ای گوشه

 علیف الگوی احاطه دلیل به مهری بی این رسد می نظر به نیست مسوالن توجه مورد چندان چندپایه

 ندهایب و قید از چندپایه آموزش باشد؛ قرار اگر صورتی در. است( پایه تک یهاکالس) ابتدایی آموزش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
5. Mulryan-kyne 



  

      

   

61 

 

آموزشی فناوری تخصصی علمی فصلنامه  

 یک نیازمند، بگیرد دست در معتبر آموزشی روش یک عنوان به را امور زمام و شود آزاد فعلی نظام

 تغییر پرورش و آموزش روانشناسی و اجتماعی، فلسفی، آموزشی مبانی در که الگویی. الگوست تغییر

 هب کودک به، دهد بها آن به و بشناسد رسمیت به را هاکالس و مدارس ناهماهنگی کند ایجاد پایدار

 هندهد آموزش از را معلم جایگاه و نقش و کند توجه نیز او سالیق و عالیق به و بنگرد کل یک عنوان

رنامه ب دهی سازمان اصالح طریق از تواند می، الگویی چنین دستاورد. تغییردهد گر تسهیل و راهنما به

 و ارزشیابی یهاشیوه اصالح، آموزشی مواد تولید و تهیه، یادگیری -یاددهی راهبردهای بهبود، درسی

 می پایهچند تدریس ترتیب بدین. است پذیر امکان معلم تربیت به خاص توجه با معلم نقش تغییر

 برای پرورش و آموزش زمینه در را ملی یهاآرمان، اقتصادی و آموزشی مؤثر راهکار یک عنوان به تواند

 و آقازاده) بخشد تحقق، تحصیل از بازمانده دختران و پسران جذب و محروم مناطق در ویژه به همه

 یادگیری – یاددهی فرآیند بر پایه چند یهاکالس نامطلوب اثرات برخی به توجه با) .0988، فضلی

 استفاده آنها از برخی.. ندارند آموزش نوع این به نسبت مساعدی چندان نظرات نظران صاحب برخی

 رخیب .دانند نمی سودمند فهمیدنی موضوعات دیگر و ریاضی، قرائت دروس در را پایه چند کالسهای از

 این در آموزان دانش تفکیک که این مثال. اندبرشمرده هاکالس گونه این برای ییهامحدودیت دیگر

 ،شود می توجه کمتر آموزان دانش فردی نیازهای به، است زیاد معلم کار فشار، است دشوار هاکالس

 ماییراهن تحت را خود فعالیتهای تا ندارد کافی وسعت آموزان دانش گروههای همه برای فیزیکی فضای

 الگوی احاطه دلیل به چندپایه آموزش به توجهی بی .(0983، همکاران و سلیمانی) دهند انجام معلم

 زشآمو قرارباشد اگر. باشدمی (است شده خالصه پایه تک صورت به کالس اداره در که) آموزش فعلی

 دست در معتبر آموزشی روش یک عنوان به را امور زمام و شود آزاد فعلی بندهای و قید از چندپایه

 روانشناسی و اجتماعی، فلسفی، آموزشی مبانی در که الگویی. است الگو تغییر یک نیازمند، بگیرد

 پردازدب نیز آموزشی دیگرهای تئوری به رشد تئوری جز به و کند ایجاد پایدار تغییر پرورش و آموزش

مناسب برای چندپایه نبود یک برنامه درسی های یکی از مشکالت کالس .(0988، فضلی و آقازاده)

تک پایه طراحی شده است. یعنی متون های آن است. برنامه درسی ملی برای کشور ما برای کالس

انتظار داریم یک معلم ، کنندمی درسی را که شش معلم در مدارس عادی با مشکالت زیادی تدریس

کند. این بدون کم وکاست تدریس ، خاص و تدوین برنامه درسی مناسبهای بدون گذراندن آموزش

مسئولیت معلم محلی است که برنامه درسی را برای دست یابی به اهداف مدرسه ای خاص و شرایط 

ا شرایط باید ب، اجتماعی آن تعدیل کند. برنامه درسی برای آن که در یک کالس چندپایه نیز موثر باشد
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 جامعه بستگی دارد به محلی هماهنگی الزم را داشته باشد. این تعدیل همانگونه که به نیازهای ویژه

 باشدمی اولیای ایشان و رفتارهای آنان در درون جامعه وابسته، اطالعات معلم درباره دانش اموزان

، یک پایه واحد درسی مبتنی بر ساختارهای برنامه (.30. ترجمه زرافشان.ص 0984، مثوت و واالس)

این انطباق باید به طور مشترک بین چندپایه دارد. های نیاز به سازگاری برای پاسخگویی به کالس

 (. 2005، لیتل) معلمان و کار حمایتی و راهنمایی کارشناسان برنامه درسی در سطح ملی انجام گیرد

چندپایه به سه شیوه تدریس در این های در مقاله ای تحت عنوان مدیریت موثر یادگیری در کالس 

 دو، که در آن به عنوان مثال: پایه محوریشیوه  است. این سه شیوه عبارتند از: شدهاشاره  هاکالس

شوند. دانش آموزان هر می مشترک دیگر مشغولهای به فعالیت هامانند و سایر پایهمی پایه در کالس

 کنند. می خاص پایه ی خود را دریافتهای گیرند و آموزشمی پایه در یک گروه خاص قرار

در این شیوه برخی از موضوعات و مفاهیم آموزشی که دارای ارتباط طولی هستند و  :گروهی شیوه

یوه شود. در این شمی تدریس، گوناگون را دارندهای قابلیت ارائه به صورت همزمان به کل کالس و پایه

 شود. می کل کالس یک گروه تلقی

ه که از پیچیدگی خاصی برخوردار به عنوان یک گروها، یعنی تدریس هم زمان به آن :1تلفیقی شیوه

(. در این مقاله سعی داریم 0983، فضلی) طلبدمی و اهداف را هااست و تسلط معلم بر محتوای کتاب

چندپایه بیشتر روشن سازیم تا در آینده های اهمیت تلفیق در برنامه درسی و تناسب آن را با کالس

 یکی از دالیلی که من به عنوان پژوهشگر مناسب .باشد هاپایه ای برای برنامه ریزی برای این کالس

چندپایه توجیه کنم این است که معلم های را در کالس 2بینم تا استفاده از برنامه درسی تلفیقیمی

شود. و این یعنی می محسوب، دانشی مربوطههای کالس چندپایه به عنوان متخصص در تمام حوزه

شکلی ایجاد نخواهد کرد. این در حالی است که در دوره اول مختلف برای وی مهای اینکه تلفیق حوزه

خن س هاو دوم متوسطه به دلیل تخصص معلمان در یک حوزه خاص شاید نتوان از بحث تلفیق رشته

 گفت.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
5. integrated 

1. Integrated curriculum 
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ک گیرد. تقسیم بندی دانش و تفکیمی تلفیق برنامه درسی اغلب در مقابل تقسیم بندی دانش قرار 

در حالی که  اندو دانشمندان آن را برای اهدافی ویژه به وجود آوردهمصنوعی و ساختگی است ، دروس

شی چه بخ، نمی پرسیم چه بخشی از ریاضیات، شویممی وقتی در زندگی واقعی با یک مسئله مواجه

ا الزم رهای کنیم برای حل آن مسئله از منابع مختلف دانش و مهارتمی بلکه سعی، .. است.از علوم و

سازماندهی محتوای برنامه درسی به نوعی باعث سازماندهی  (.0983، طالبی و همکاران) به دست آوریم

 معلم و روش تدریس، وسایل کمک آموزشی، کلیه عوامل موثر در برنامه درسی مانند مواد آموزشی

همان(. ) چیزی بیشتر از محتوا و تجربیات یادگیری است، شود. بنابراین سازماندهی برنامه درسیمی

سازماندهی محتوای برنامه درسی الگوهای مختلفی وجود دارد که در این جا به طور مختصر به برای 

 0پردازیم سپس به طور گسترده تر به مبحث تلفیق در برنامه درسی خواهیم پرداخت. شوبرتمی هاآن

های موضوع به چند الگوی سازماندهی اشاره کرده است؛ الگوی، (0983) به نقل از طالبی و همکاران

طراحی سنتی برای ، مدل موضوعات مجزا یا تکه تکه(: علمیهای سازماندهی بر اساس رشته) 2مجزا

، (. این الگو0330، 9فوگارتی) کندمی جداگانه و مجزا را دیکتههای رشته، سازماندهی برنامه درسی

 ،زیکمختلف مثل فیهای بشری را به صورت رشتههای مبین سازماندهی سنتی است که معرفت

دانش ، (. در چنین الگویی0984، فتحی واجارگاه) گنجاندمی .. در برنامه درسی مدارس.تاریخ و، شیمی

آموزان باید چندین موضوع مجزا و غیر مرتبط را فرا بگیرند. معلم نقش عمده ای را برعهده دارد و 

برنامه درسی هم (. 0983، طالبی و همکاران) بیندمی معموال برای یک ماده درسی خاص آموزش

گیرد. در قرون وسطا تعلیم و تربیت موضوعات سه می اکنون در بیشتر کشورها به همین شکل انجام

 نجوم و موسیقی( را شامل، هندسه، حساب) منطق و معانی بیان( و علوم چهارگانه -دستور زبان) گانه

واد م، گوناگونهای شتهمختلف و نظم پیدا کردن معرفت بشری در رهای شد که با توسعه رشتهمی

 (.0988، ملکی) درسی عناوین خاصی را به خود گرفتند
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5. Schubert 

1. Fragmented model 

5. Fogarty 
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 1گستردههای الگوی حوزه

، مجزا پیشنهاد شده است. در این روش سازماندهیهای این الگو برای رفع مشکل الگوی موضوع 

دروسی ، شود. به عنوان مثالمی موضوعات مربوط به هم تحت یک عنوان درسی در برنامه گنجانده

. هدف اندجغرافیا و تعلیمات مدنی که تحت عنوان مطالعات اجتماعی در برنامه قرار گرفته، مثل تاریخ

های (. ادغام حوزه0983، طالبی و همکاران) اصلی از این الگو کمک به فهم عمیقتر یادگیرندگان است

ه از نزدیک با هم ارتباط موضوعی شامل گروهبندی دو یا چندین موضوع است کهای گسترده از زمینه

مطالعات اجتماعی و مطالعات زیست ، علوم به طور کلی، دارند تا حوزه ای گسترده مانند ارتباطات

رود و برای مطالعه می استقالل رشته از بین، در این روش (.0330، 2راناویرا) محیطی را تشکیل دهد

، ملکی) شودمی علمی به کار گرفتهی هامطالعه هرکدام از رشتههای یک موضوع یا یک مسئله روش

0988.) 

 :9الگوی سازماندهی پروژه ای 

، ندایی که حول تجربیات یادگیری سازماندهی شدههاو موضوع هااین نوع از تلفیق با استفاده از تم 

 هایو تجربیات از بیشتر از دو حوزه موضوعی یا حوزه هامهارت، دانش، شود. در این رویکردمی مشخص

ک جدول بلوو با استفاده از یک یادگیری مبتنی بر موضوع اصلی  -تدریسهای گسترده در استراتژی

موضوعات فرعی تنظیم شده که هر کدام یک واحد برای ، شوند. از این موضوع اصلیمی تلفیق، زمانی

شود که یم همان(. دانش آموز در این الگو با موضوعی فراگیر به نام پروژه روبه رو) یادگیری است

 ،طالبی و همکاران) گوناگون محتوایی استهای یادگیری حول آن مستلزم برقراری ارتباط میان حوزه

تواند ابعادی نظیر ریاضی و زیست می تواند باغ وحش باشد و مطالعه حول آنمی (. مثال موضوع0983

تلفیق های از جنبهیکی دیگر  :4الگوی هسته اصلی(. 0980، مهر محمدی) شناسی را در بر بگیرد

اساسی های برنامه درسی و تعادل که نیاز به توجه دارد توسعه یک هسته مشترک از دانش و ارزش

و ، مفاهیم، مربوط به آموزش و پرورش عمومی تمامی کودکان است. هسته مشترک شامل دانش

(. این 0330، ویرارانا) داندمی ضروری، یی است که هر جامعه در سوال برای همه اعضای خودهاارزش
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5. Broad Fields  

1. Ranaweera 

5. Projects 

1. Core curriculum 
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جای این مدل آموزش فن آوری در هسته ، باشد که در حالت ایده آلمی مدل مبتنی بر حل مسئله

کنیم و فن آوری یک می برنامه درسی است. از آن جا که ما در یک جامعه بسیار فناورانه زندگی

(. در 0333، لوپ) این الگو یک راه طبیعی برای طراحی برنامه درسی است، باشدمی کوشش بشری

هند. دمی برنامه هسته اصلی یک یا چند مسئله که اغلب جنبه اجتماعی دارند اساس کار را تشکیل

دعوت از ، گوش دادن به سخنرانی، درسی مثل کتابهای پس از مشخص شدن مسئله تمام فعالیت

برای راه حل آن تهیه گزارش و... به منظور تحقیق درباره مسئله مورد نظر و جستجو ، صاحب نظران

(. هسته اصلی جنبه مسائل امور فرهنگی یا اجتماعی را پایه 0983، طالبی و همکاران) گیردمی انجام

، شریعتمداری) یعنی برای همه اجباری است، دهد و جنبه عمومی داردمی تربیتی قرارهای فعالیت

های و هسته اصلی جزو مدل پروژه ای، گستردههای الگوی حوزه، (. از میان الگوهای ذکر شده0925

 آیند.می تلفیقی به حساب

 تلفیق در برنامه درسی

تنها یک ماده درسی برای تعلیم و تربیت وجود دارد و آن زندگی در تمام ابعاد آن است. به جای این  

 اهکنیم که از آنمی را پیشنهاد.. .تاریخ و، هندسه، واحد مستقل ما به دانش آموزان دروسی مانند جبر

( چارچوبی جامع و ICM) الگوی برنامه درسی تلفیقی (.0988، ملکی) هیچ نتیجه ای عاید نمی شود

 را در بر هارشتههای ویژگی، بردمی منسجم از برنامه درسی است که طراحی خوب برنامه را به کار

(. تلفیق به 2000، وانتاسل باسکا و وود) گیرد و برای یادگیرندگان با استعداد چیزی متفاوت استمی

درسی که در سنت آموزشی به طور های محتوایی یا موضوعهای طور کلی یعنی درهم آمیختن حوزه

(. همانطور 0939، نور آبادی و همکاران) شودمی جداگانه و مجزا از یکدیگر در برنامه درسی تدریس

ک دروس ص به تفکیتلفیق نقطه مقابل تقسیم دانش است و دانشمندان برای مقاصد خا، که گفته شد

یری را انتقال یادگ، تدریس به صورت تلفیقی، یادگیریهای . بر اساس نظر پیروان نظریهاندپرداخته

است که  بهتر از حالتی، در تدریس تلفیقی هااصول و استراتژی، کند. زیرا یادگیری تشابهاتمی تقویت

(. تعریف برنامه درسی تلفیقی 0983، طالبی و همکاران) شوندمی به صورت جدا تدریس هارشته

و تجارب وحدت  هاموضوعی مورد بحث از آغاز قرن بیستم بوده است. تلفیق به معنای تمامی موضوع

هسته ای را های (. برنامه درسی تلفیقی مفاهیم و مهارت2004، دریک و برنز) شودمی بخش تعریف

 دهدمی آموزش، یا موضوع وحدت بخشگانه با یک تم موضوعی چندهای ارتباط دادن رشتهاز طریق 
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 خواهیم هاو سطوح مختلفی دارد که در ادامه به آن ها(. تلفیق برنامه درسی شیوه2000، دریک و رید)

 پرداخت.

 :1هاشیوه موازی سازی رشته 

 موازی سازی و ارتباط دادن کوششی است که در آن دو رشته یا بیشتر با یکدیگر هماهنگ و مرتبط 

 شود با یادگیری هماهنگ در رشته دیگر تقویتمی آن چه که در یک رشته یاد گرفتهشوند. می

 شود: در یکی محتوای علوم طبیعی با مفاهیم ریاضیات ارتباطمی شود. این برنامه به دوشیوه تهیهمی

 شود. در این شیوه دروسمی یابد؛ و در نوع دیگر مطالعه زبان بومی به مطالعه تاریخ پیوند زدهمی

انجام نمیگیرد و نمی توان به  هادارند و ترکیب حقیقی در محتوای آنمی مختلف هویت خود را نگه

برنامه درسی رشته ای موازی که از آن به جمع جبری  (.0988، ملکی) بین رشته ای اطالق نمود هاآن

مبادی و ، اصول ساختار و، مفاهیمها، روشی است که در آن هریک از رشته، نیز یاد شده است هارشته

کنند و در عمل تنها شاهد اجرای می خود و همچنین ترتیب ارائه آنها را به طور کامل حفظهای روش

مجزا و البته منطبق بر نظم منطقی هر رشته بر روی یادگیرنده های متوازی دو یا چند رشته با برنامه

 (.0983، محمدی مهر و فتحی واجارگاه) هستیم

 

 

         

 (1322، ملکی) نمودار موازی سازی مواد درسی

 2شته ایرشیوه چند 

موضوع مورد ، شود. هر یک از دروسمی در این شیوه یک موضوع در دروس گوناگون و مرتبط ادغام 

 رویکرد موضوع مورد عالقهکند. در حقیقت این روش مبتنی بر می نظر را از منظر خاص خود بررسی

باشد. مهمترین امتیاز شیوه چند رشته ای این است که یک موضوع یا مسئله را به طور همه جانبه می
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5. Parallel-Disciplinarity 

1. Multi-disciplinary 
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 (. این رویکرد آموزشی با یک موضوع یا مسئله کلی آغاز0988، ملکی) دهدمی و در کلیت خود ارائه

یک ، مختلفهای ان دهنده دیسیپلینشود که همزمان از طریق چند نظام رشته ای و اصول سازممی

کند. این رویکرد برای آموزش موضوعاتی که در ابعاد می پدیده یا یک موضوع یا مسئله را بررسی

جذابیت فوق العاده دارد. ویژگی دیگر این رویکرد این است که موضوعات ، مختلف همپوشانی دارند

-جامع، علمیهای شتن حد ومرز میان رشتهشوند. بردامی زندگی گرفتههای مورد عالقه از واقعیت

مدی مهر مح) جدید از امتیازات دیگر این شیوه استهای یشی و قابلیت انتقال یادگیری به موقعیتاند

  (.0983، و واجارگاه

 

 (1322، ملکی) روش سازماندهی چند رشته ای 

 :1شیوه میان رشته ای

 در آموزش عمومیهای المللی یونسکو در پژوهشبین رشته ای در یک همایش بین های مبانی پژوهش

بین رشته ای در پی گروهبندی موضوعات و مسائل نزدیک و مربوط به های بحث شده است. پژوهش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
5. inter-disciplinary 
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(. در 0330، راناویرا) را نادیده گرفت هادهد که باید رشتهمی هم است یا در فرم کامل تر آن نشان

 علمی سازماندهیهای از سایر دروس و با ترکیب رشته مجزاهای شیوه بین رشته ای واحدها یا درس

ای هرود و برای مطالعه یک موضوع یا مسئله روشمی استقالل رشته از بین، شوند. به عبارت دیگرمی

توان می شود. در روش میان رشته ای به راحتیمی علمی به کار گرفتههای مطالعه هر یک از رشته

، ملکی) سازمان داد، شوندمی لی که از زندگی جاری افراد گرفتهرشته را بر محور موضوعات مسائ

مهارت یا فرایند محور سازماندهی ، محتوا، مضمون، یک مفهوم، (. در برنامه درسی میان رشته ای0988

ویند. جمی و مواد درسی مختلف برای توضیح و تبیین آن بهره هاگیرد و از رشتهمی برنامه درسی قرار

تحت عنوان تلفیق محتوا و ، متعدد بیان شده است. ازجملههای عناوین مختلف و شکل این رویکرد با

. برنامه درسی هسته اصلی و..، برنامه درسی همبستگی، رویکرد شبکه ای، و فرایندها هاتلفیق مهارت

ط با یک (. در الگوی میان رشته ای در دو یا چند رشته اختصاصی مرتب0988، احمدی) آمده است

 (.0983، . به نقل از محمدی مهر و واجارگاه0382، گراکوویچ) آیدمی جودنقطه اشتراک به و، موضوع

 

 (1326، ملکی) نمودار سازماندهی میان رشته ای
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  :1شیوه فرا رشته ای

همگی ماده یا موضوع درسی را به عنوان مدخل ، اشاره شده است هارویکردهایی که تا به حال به آن

وان تمی گرفتند. در اینجا رویکرد دیگری رامی یادگیری در نظر -فرایند یاددهیو جهت دهنده اصلی 

رار بلکه با ق، مطرح کرد که بر ساختار منطقی و موضوعات مرسوم در یک حیطه علمی متمرکز نیست

-تو قابلی هاساختار جامعی از فعالیت، گوناگون وی به عنوان کانون توجههای دادن یادگیرنده و مهارت

جایگزین ، حرکتی( را ماورای موضوعات-عاطفی و روانی، شناختی) سه گانه فرایند یادگیریی ها

 کرده و مواد اخیر را فرع بر آن اصل قرار هاساختار منطقی و موضوعی علوم در حیطه دیسیپلین

 درولی ، کنندمی (. در الگوی میان رشته ای دو یا چند رشته را با هم ترکیب0985، پیغامی) دهدمی

آیند. این شیوه فراتر از وسعت می فایق هارا در نظر نمی گیرند و بر آن هاالگوی فرا رشته ای رشه

علمی های شود و از رشتهمی با این معنا که با یک مسئله شروع، دهدمی علمی را معنیهای رشته

برنامه درسی باید بر گردد. طرفداران الگوی فرا رشته ای عقیده دارند که می دانش جدیدی تولید

یادگیری وسیع و یا مسایل اجتماعی وسیع مبتنی باشد. در واقع یک برنامه درسی تجربه های تجربه

تجربی مانند یک اجتماع مطلوب یا بنای یک محوطه بازی های مدار است که با تعیین بعضی طرح

آموزش ، تجربه نیاز دارند یی را که در اجرای آنهاشود. بنابر این دانش آموزان مهارتمی طراحی

تواند مسئله مدار باشد و با یک مسئله اجتماعی آغاز شود که برای حل یا بررسی می خواهند داد. یا

ای هشود و دانش آموزان آن مسئله را از جنبهمی گوناگون کمک گرفتههای مسئله مورد نظر از رشته

 (. 0988، ملکی) دهند.می مختلف موردتحلیل قرار

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
5. Supra-Disciplinarity 
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 پردازیم.می طراحی برنامه درسی تلفیقیهای ادامه به معرفی و شرح مختصری از روش در

 مجزا را در های : روش پراکنده یک برنامه درسی سنتی است که موضوعات و دوره0مجزا

ر هن، هنر، مطالعات اجتماعی، علوم انسانی، علوم، کند. مانند ریاضیاتمی جداگانه طراحیهای رشته

سنتی به های (. در این شیوه با وجود جدایی عناوین و موضوعات در حوزه0330، فوگارتی) ...و، فنی

برای  هامفاهیم و مهارت، توان با فهرست کردن و رتبه بندی عناوینمی ،صورت دروس مستقل

یکپارچه سازی را آغاز نمود. این رویکرد ، برنامه درسی درون هر درسهای سازماندهی منظم اولویت

  (.0982، ملکی) باشدمی ظام رشته ای جدا و مجزاهمان ن

 
 (0330، فوگارتی) 

 ظرایف و ارتباط متقابل یک عنوان با عنوان دیگر و یا ، این رویکرد روی جزئیات :2مرتبط

ه کند. برای این که چنین تلفیقی بمی یک مهارت با مهارت دیگر یا یک مفهوم با مفهوم دیگر تمرکز

شود که مربیان به دانش آموزان کمک کنند تا بین می توصیه، بگیردصورت سودمند صورت 

و مفاهیم ارتباط برقرار کنند. در این رویکرد عناوین درون یک رشته با  هامهارت، عناوین، موضوعات

  (.0982، ملکی) شوندمی هم مرتبط

 

 (0330، فوگارتی) 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
5. Fragmented 

1. Connected 
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 است و تلفیق از طریق ایجاد  این نوع تلفیق از مزایای ترکیب طبیعی برخوردار :1چرخشی

رد به نماید. این رویکمی گیرد و روی سیستم چرخشی تأکیدمی پیوندهای آشکار یا ترکیبات صورت

 (0982، ملکی) شودمی چند سطح به صورت همزمان توجه دارد و سبب بسط و تقویت یادگیری

 

 (0330، فوگارتی) 

 مستقل اما به طور مرتب و متوالی آموزش  در این رویکرد عناوین واحدها به صورت :2متوالی

، شودمی و مفاهیم مشابه آموزش داده هاشوند تا چارچوبی برای مفاهیم مرتبط پیدا کنند. ایدهمی داده

 محتوایی را تسهیلهای اگر چه موضوعات جدا از هم هستند. این رویکرد انتقال یادگیری بین حوزه

د بای هاکنند که واحدهای مشابه مشخص باشند. آنمی مرتب کند. معلمان عناوین را به گونه ایمی

توان واحد گرافیک را در می توالی عناوین بیان شده در کتاب درسی را تغییر دهند. به عنوان مثال

  (.0982، ملکی) یک واحد هواشناسی گنجاند

 
 (0330، فوگارتی) 

 کند. در این رویکرد الزم می دو رشته مجزا را در یک رشته ترکیب، این رویکرد :3مشترک

است که معلمان دو رشته ی تدریس خود را طوری طراحی کنند که در یک کالس با هم اتفاق بیفتد 

همپوشی و نکات مشترک در محتوا را  هاعناوین و مفاهیم مشترک تأکید کنند. آنها، و روی مهارت

  (.0982، ملکی) اشندمشترک بهای کنند و باید به دنبال مفاهیم و مهارتمی مشخص

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
5. Nested 

1. Sequenced 

5. Shared 
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 ( (0330، فوگارتی  

 این متدولوژی از یک رویکرد موضوعی برای تلفیق موضوع درسی استفاده :1درهم تنیده 

رت قد، اختراعات، تعاملها، محیط، اکتشافاتها، فرهنگ، کند. موضوعات گسترده از قبیل تغییرمی

و ، مفاهیمها، منظور پیدا کردن مهارتمختلف به های زیادی برای معلمان رشتههای و... فرصت

کنند و این رویکرد یک فرایند سیستماتیک برای ثبت بارش مغزی است می عناوین مشترک فراهم

  (.0982، ملکی) باشدمی که مستلزم همکاری همه ی اعضای تیم تلفیق

 
(0330، فوگارتی)   

 گونه ای که عقاید بزرگ روش رشته ای یک رویکرد فرا برنامه ای است؛ به  :2رشته ای

تکنولوژی ، مطالعههای مهارت، اجتماعیهای مهارت، تفکرهای یابند. این رویکرد مهارتمی گسترش

کند. روش تدریس در این رویکرد اکتشافی و خود اظهاری است. می و هوش چندگانه را با هم ترکیب

مهارت فکری نیاز دارد؟ این روش  پرسد که برای حل مسائل به چند نوعمی مثال معلم از دانش آموز

تفکر های توانند روی مهارتمی بین بخشیهای گذارد. و تیممی همه ی محتوای ماده درسی را کنار

  (.0982، ملکی) برای یکپارچه سازی متمرکز شوند

 
(0330، فوگارتی)   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
5. Webbed 

1. Threaded 
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 شود اینمی تأکید هادر این رویکرد بر روی عناوین و مفاهیم مشترک میان رشته :1یکپارچه 

رویکرد شبیه رویکرد مشترک است و تأکید آن روی پیدا کردن عناوین و موضوعات مشترک است 

منتظره و ست. عناوین روی محور الگوهای غیرکه معموال شامل مفاهیم بسیار عام و نسبتا عام ا

  (.0982، ملکی) شودمی مرتب، مفاهیمی که همپوشانی دارند

 
(0330، فوگارتی)   

  در این رویکرد تمام محتوای برنامه مبتنی بر عالیق و تخصص است. بر  :2ور شدهغوطه

افتد؛ آن هم با حداقل یا بدون دخالت می در درون یادگیرندگان اتفاق، تلفیق، اساس این رویکرد

وند شمی طه وربیرونی. در این رویکرد دانش آموزان در یک حوزه مطالعاتی با شور و هیجان و عالقه غو

کنند و این رویکرد می و اطالعات برای پاسخ به یک سوال یا حل مسئله استفاده هااز همه دادهو 

  .(0982، ملکی) شود که دانش آموزان خود را رهبری کنندمی سبب

 
(0330، فوگارتی)   

 

 سبب ، چندگانه تأکید دارد و بر این اساسهای این رویکرد روی ابعاد و جهت :3شبکه ای

شود. این رویکرد به طور کلی دانش آموز محور است می گوناگون اکتشافهای و روش هاایجاد ایده

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
5. Integrated 

1.Immersed 

5.Networked 
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ن یی بیهاتواند فرایند تلفیق را جهت دهد. هم چنین شبکهمی و تأکید دارد که تنها یادگیرنده

محققان موضوعات درسی و سایر افراد عالقه مند و مجرب ، اطالعات گوناگونهای یادگیرنده و سیستم

را از  هاشناسد و آنمی تواند ایجاد شود. یعنی دانش آموز عناوین مورد نیاز رامی آگاه از موضوعیا 

         .(0982، ملکی) کندمی مختلف انتخابهای درون رشته

 
 (0330، فوگارتی) 

 بحث و نتیجه گیری

 روش یک عنوان به را امور زمام و شود آزاد فعلی نظام بندهای و قید از چندپایه برای این که آموزش

، لسفیف، آموزشی مبانی در که الگویی. الگوست تغییر یک نیازمند، بگیرد دست در معتبر آموزشی

 به را هاکالس و مدارس ناهماهنگی کند ایجاد پایدار تغییر پرورش و آموزش روانشناسی و اجتماعی

 توجه زنی او سالیق و عالیق به و بنگرد کل یک عنوان به کودک به، دهد بها آن به و بشناسد رسمیت

 چنین دستاورد. تغییردهد گر تسهیل و راهنما به دهنده آموزش از را معلم جایگاه و نقش و کند

 ،یادگیری -یاددهی راهبردهای بهبود، برنامه درسی دهی سازمان اصالح طریق از تواند می، الگویی

 معلم یتترب به خاص توجه با معلم نقش تغییر و ارزشیابی یهاشیوه اصالح، آموزشی مواد تولید و تهیه

درس چندپایه وجود دارد. های مختلفی به کالسهای (. نگاه0988، فضلی و آقازاده) .است پذیر امکان

دانند که باید از میان برداشته شود. بعضی می را در زمره معضالت نظام آموزشی هابرخی این کالس

 هاآورند. بررسیمی فرصتی برای آموزش و پرورش بهینه به شمار را به مثابه هاوجود این کالس، دیگر

آموزشی پیشرفته به صورت عمدی های چند پایه در نظامهای اخیر کالسهای که در سال اندنشان داده

 چند پایه با توجه به تحقیقات بسیاری که در این حوزه صورت گرفته استهای شوند. کالسمی ایجاد

، رحیمی و همکاران) تک پایه شودهای اجتماعی بیشتر دانش آموزان نسبت کالس تواند موجب رشدمی

چند پایه عدم وجود برنامه ریزی های (. اما چنانچه گفتیم یکی از مهمترین مشکالت کالس0932

شد. بامی تک پایههای موجود برای کالسهای و استفاده از برنامه هادرسی و آموزشی مختص این کالس

شوند. وجود یک معلم در یک کالس می و تلفیقی اداره، گروهی، به سه شیوه پایه محوری هااین کالس
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تواند را ه را برای برنامه ریزی و استفاده از می ،چند پایه و چند سنی که بر اکثر محتواها تسلط دارد

اطر در این کند. به همین خمی رویکرد تلفیقی در برنامه درسی و هم در طراحی آموزش برای آن باز

و  اهمقاله بیشتر بر این رویکرد تمرکز نمودیم تا بلکه نقطه ای برای جلب توجه و آغاز برنامه ریزی

طراحی در این زمینه باشد. نتایج بسیاری از تحقیقات حاکی از آن است که تلفیق و سازماندهی محتوا 

 ربانیحسین جعفری ثانی و نرگس قیادگیری دارد. های بر اساس رویکرد تلفیقی تأثیر مثبتی بر بازده

توانایی  ،که تلفیق و سازماندهی محتوا بر اساس رویکرد تلفیقی بر میزان دانش اند( نشان داده0982)

درک و کاربرد مطالب درسی و رشد اجتماعی دانش آموزان تأثیر معناداری ایجاد کرده است. در 

داد که اساتید و دانشجویان از برنامه درسی درصد نشان  33 پژوهش با ضریبهای پژوهشی دیگر یافته

 شودیم فعلی ناراضی بوده و ضرورت تغییر این برنامه درسی و حرکت به سوی رویکرد تلفیقی احساس

و مشکالت ، چند پایههای . بنابراین با توجه به آمار زیاد کالس(0932، سولماز نور آبادی و همکاران)

زم است که به این موضوع توجه جدی داشت و در جهت متناسب دارند ال هاو مزایایی که این کالس

طراحی های قدم اساسی برداشت و در این زمینه به طراحی مدل هاسازی محتوای درسی این کالس

 و سازماندهی محتوای تلفیقی پرداخت.

 منابع 
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(. تأثیر تلفیق محتوای چهار بخش اصلی کتاب علوم 0982) نرگس.، حسین. قربانی، جعفری ثانی .4
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 ؛پرزی افزارنرم

 برانگیزتحسین و جالب هایارائه ساخت

 1الهه واليتی

 

ها تجارت و کنفرانس، آموزش یهانهیهایی که برای ارائه مطالب در زمنرم افزارامروزه بسیاری از 

چه در مانند آن، مبتنی بر شیوه اسالید به اسالید هستند. ارائه اسالید به اسالید شوندیاستفاده م

ا یک روند خطی ساده ر زیراکننده باشد تواند بسیار خستهمی، گیردافزار پاورپوینت صورت مینرم

 یهاتمیآ یسازرنگ و متحرک، ازهاندو کند. مخصوصاً اگر طراحی اسالیدها نامنظم باشنددنبال می

، الیدمشکالت روش اسالید به اس نیتریا پرزی یکی از بزرگ نتیپاورپودر تنظیم نشود!  یخوبمحتوا به

ن است سررشته مطالب مکم یراحتیعنی مخاطب شما به، زمینه( است) از دست رفتن کلیت مطلب

هایی که کنید خسته شود. اگر تا حاال موقع ارائهرا از دست بدهد و خیلی زودتر از آنچه فکر می

ها را درک آن یحوصلگیبو  بدون شک خستگی، اخته باشیدانداید نگاهی به مخاطبان خودداشته

 .دیانموده

Prezi هایفیلم یا و اسالیدشو هرگونه آنالینصورت به توانیدمی آن در که است سرویسی 

ورت صبه دیتوانیم آن با که است موجود هم سرویس این دسکتاپ نسخه البته، بسازید را آموزشی

زمان مدت در دیتوانیم Preziافزار نرم از استفاده با. بپردازید پرزی یهالیفا ویرایش و ساخت به آفالین

 و هکرد ایجاد ارتباط مختلف موضوعات بین مخاطبان تمرکز و اصلی ایده دادن دست از بدون و کوتاه

 .دهید انتقال خود مخاطبان به یراحتبه را پیچیده یهادهیا

Prezi فلش بر مبتنی سخنرانی ارائهافزار نرم یک (Flash-based )یک ساخت امکان که است 

، مجارستان بوداپُست در واقع ZuiPrezi موسسه توسط و دهدیمبه شما  را جذاب و پویا سخنرانی

 در، افزارهانرم دیگر با Prezi توسطشده ساختههای اسالیدشو تفاوت ترینبزرگ. استشده ساخته

 مسیر سپس و کنیدمی آماده را کلی طرح یک شما Prezi در. است نوشته بجای دوربین بودن متحرک

 جلوهایی وعقب بهحرکت و هاچرخش با نهایتاً در و کنیدمی مشخصمرحله بهمرحله را دوربین حرکت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  elahehvelayati@yahoo.comتهران( تکنولوژی آموزشی دانشگاه عالمه طباطبائی، PhDدانشجوی دکتری تخصصی ). 5

http://p30download.com/fa/software/
http://p30download.com/fa/software/
http://p30download.com/fa/tutorial/
http://p30download.com/fa/tutorial/
http://p30download.com/fa/mac/
http://p30download.com/fa/mac/
mailto:تهرانelahehvelayati@yahoo.com
mailto:تهرانelahehvelayati@yahoo.com
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 اساس بر Prezi. داشت خواهید العادهفوق گرافیک با کنندهرهیخ اسالیدشو یک شودمی انجام که

 اختیار در( Canvas) بزرگ سفید تختهکی که صورتی به، است( Map Layout) نقشه یبندطرح

 و انیمیشن تا گرفته تصویر و متن از) کنید ارائه خواهیدمی که مطالبی همه شما و دهدیم قرار شما

 یک دیتوانیم محتوا یهاتمیآ مسیرِ تعریف از پس و دهیدمی قرار قاب این داخل را( صدا و فیلم

 را ماش مطالب کلیت که است بزرگ تصویر این با شما ارائه شروع. نمایید ایجاد ضمنی انیمیشن

 فرمت یا و( swf) فلش فُرمت با را آن توانیدمی خود پروژه تکمیل از پس. دهدمی نشان جامعصورت به

 .نمایید دانلود( exe) اجرایی

 نقاط قوت و ضعف آموزشی هاویژگی

  حتوا مبُعدی  2.5امکان نمایش و پیمایش مطالب در فضای

 ارائه غیرخطی(.) zمحور 

  صورت نفر به 00) مشارکتیایجاد محیطی برای یادگیری

 همزمان قدرت ویرایش دارند(.

 صورت امکان کار کردن بهoffline  با کمکprezi 

desktop  بر رویwindows ،mac و linux. 

  احتیاج به نصبAdob Flash .دارد 

 های امکان نمایش فایلprezi  رویipad .وجود دارد 

  اسالیدهایpowerpoint ،ویدئوها و ، هاعکسpdfرا  ها

 وارد کنیم. preziتوانیم به می

 قابلیت ساخت Slideshow  افزارینرمبدون نصب هیچ 

 (.آنالین صورتبه)

  آفالین بدون نیاز به هیچ  صورتبهاجرای اسالیدها

 .exe) با تهیه خروجی) افزارینرم

  تا  توانمی کهطوریبهقدرت مانور بسیار باال در پویانمایی

برابر روی یک نقطه زوم کرد و در آن یک مطلب کامل  000

 کتور در طراحیشود به استفاده از وِنوشت که این مربوط می

مختلف یک طرح در این سرویس و به این معنی  هایقسمت

شود از  (Zoom) نماییبزرگنیز تصویر  هرچقدراست که 

های تصویر و دیگر اجزا موجود در طرح کاسته کیفیت لبه

 .نخواهد شد

  در سایت شدهساخته هایپروژهذخیره prezi.com 

ود شتوماتیک در حساب کاربری شما که باعث میاُ صورتبه

خود جهت ویرایش یا  هایپروژههمواره امکان دسترسی به 

 یگانرا صورتبه) داشته باشید ن و غیرهآنالی صورتبهاجرا را 

 مزایا:

 نشان دادن کل ) امکان نشان دادن زمینه مطلب اصلی

یعنی زوم ، بخشی از محتوا و تنها یک محتوا، محتوا

 کردن در محتوا(.این و زوم بک 

 های قبلی خود در امکان استفاده از مطالب و عکس

 تولید یک فایل ارائه در پرزی

 با زوم این و زوم بک ، تکرار مطالب برای یادگیرنده

 کردن بر روی محتوا

 رد.افزاری ندااستفاده از این ابزار نیاز به نصب هیچ نرم 

 ی مطالب آموزشی به روشی غیرخطی-امکان ارائه 

 های آموزشی توسط این ابزارامکان ساخت فیلم 

 شده شما در حساب های ساختهسازی پروژهذخیره

 کاربری خود برای مراجعات بعدی

 آموزاننمایش مراحل اصلی کار پژوهش برای دانش 

 آموز در ضمن پژوهششده دانشنمایش کارهای انجام 

  امکان طرح مسئله و معما در قالب یک فیلم آموزشی

 شدهآماده از قبل

 های ایجادشده برای سایر گذاری فایلامکان به اشتراک

 آموزانمعلمان و دانش

 صورت آنالین بر روی توانند بهآموزان میمعلم و دانش

 هایی را انجام دهند.ها ویرایشفایل
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اختصاص  مگابایت فضا در این سرویس به هر کاربر 000

 (.یابدمی

  توان برای اسالیدشو می برساختعالوه  افزارنرماز این

معرفی و تبلیغات کاال نیز بهره ، های آموزشیساخت فیلم

 .برد

  عدی که در بخش بَ طورهمانمحیط طراحی این سرویس

شود خواهیم دید بسیار ساده و سبک است که باعث می

آنالین خیلی روان در  صورتبهمشابه  هایبرنامهبرخالف 

 .مرورگر شما اجرا شود

 سرویس Prezi  عاملسیستمآفالین تحت  افزارنرمیک 

 صورتبهتوانید ویندوز هم دارد که با استفاده از آن می

آفالین اسالیدهای خود را ویرایش کنید و یا ویدئوهای 

در حالت معمول ) سنگین خود را به اسالیدها اضافه کنید

مگابایت  50مجاز برای آپلود فایل در اسالیدها  ازهاندحداکثر

 (.است

  هیچ اجباری برای استفاده از نسخه پولی این سرویس وجود

 ،بخواهید از فضای آنالین بیشتر کهدرصورتیندارد و شما 

خود  خصوصی یو لوگو دهندگانتوسعهپشتیبانی مستقیم 

 توانید از نسخه پولیدر کنار اسالیدشوها استفاده کنید می

مشابه  هایاین سیستم استفاده کنید که نسبت به سرویس

 .قیمت خیلی مناسبی نیز دارد

 آموزان و معلمان بر امکان کار کردن همزمان دانش

 تروی یک فایل جهت تکمیل کردن کار یکدیگر و جه

 بازخورد دادن

 معایب:

 افزار ادب فلشبرای استفاده از این ابزار حتماً باید نرم 

 را بر روی کامپیوتر خود نصب کنیم.

  در صورت عضویت معمولی در سایت پرزی و ساخت

عالمت سایت پرزی بر روی فایل ما مشاهده ، فایل ارائه

 شود.می
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 آشنایی با نحوه بازیابی و ارزشیابی اشیاء یادگیری

ی یادگیری الکترونیکیهادورهدر   

 ی جهت طراحی و ارزشیابی اشیاء یادگیری(ستیلچک طرح (

 خديجه علی آبادی1، سونيا موسی رمضانی2

 

 اشاره

اتی ی اطالعهابسته، شودیمموضوعات یادگیری نیز یاد  عنوانبه هاآناشیاء آموزشی که برخی اوقات از 

 هاآن توانیمو  باشندیممجدد  استفادهقابلی و گذاراشتراکیا محتواهای آموزشی هستند که قابل به 

انیمیشن یا فیلم و... قلمداد نمود که یک موضوع آموزشی را ، را یک صفحه اطالعاتی به همراه تصویر

چالش اصلی ، . اما پس از تهیه و تولید اشیاء آموزشیرساندیمو آن را به اتمام  دینمایمارائه 

ی اسئلهماست و نیز  هاآناز این موضوعات یادگیری نحوه ارزشیابی  کنندگاناستفادهتولیدکنندگان و 

اشیاء آموزشی که خواهان استفاده مجدد از اشیاء یادگیری از قبل  نندگانکمصرفکه کاربران و 

نحوه بازیابی این اشیاء است. لذا در ادامه قصد دارم به نحوه ارزشیابی و ، اندمواجههبا آن  دشدهیتول

 ی یادگیری الکترونیکی بپردازم.هادورهبازیابی این اشیاء در 

 3یادگیریاشیاء از  ارزشیابی

شاره شد قطعاتی از محتوای الکترونیکی که    طورهمان   افتیدست منفرد به آن  صورت به توانیمکه ا

و شامل هر چیز ضروری     کندیمثابت ، رساند یمکامل به انجام  صورت بهو یک هدف یادگیری تنها را 

ست  منظوربه شیاء یادگیری اطالق  ، اطمینان از مواجهه یادگیرنده با اهداف ا ا  ب توانندیمکه  شود یما

ی مختلف دوره یا چندین دوره  هامدلدر  توانیمو  اندکاملدیگر اشیاء ترکیب شوند. اشیاء یادگیری 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  aliabadikh@yahoo.comتربیتی دانشگاه عالمه طباطبایی )ره(، تهران دانشکده روانشناسی و علوم  دانشیار.5

 Sonia.ramezanii@gmail.comتکنولوژی آموزشی دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران( PhD)دانشجوی مقطع دکتری تخصصی  .1

5.Learning object  

mailto:تربیتی%20دانشگاه%20علامه%20طباطبایی(ره)%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20aliabadikh@yahoo.com
mailto:Sonia.ramezanii@gmail.com


  

      

   

82 

 

آموزشی فناوری تخصصی علمی فصلنامه  

شوند   ستفاده  ست. لذا       2002، هورتون) مجدداً ا شی و ارزیابی ا شامل محتوای آموز شیاء یادگیری  (. ا

ع کسب اطمینان از این موضو  برخی از اشکال فرآیند ارزشیابی را به جهت   ، اکثر منابع اشیاء یادگیری 

 (.2006، 0رافوال) دارا هستند اندشدهدهیدباالیی تدارک  تیفیباککه این منابع 

یک ارزیابی از ، ی آموزشی باید قبل از ورود به یک شیء آموزشیهاستمیسمعموالً در بسیاری از 

ت پاسخگویی به دانشجویان دوره صورت گیرد تا سطح معلومات آنان مشخص گردد. دانشجو در صور

تا میزان فراگیری  گرددیموارد شیء یادگیری شده و در پایان نیز یک آزمون دیگر مطرح ، سؤاالت

 (.2006، 2دی یانگ) شوددانشجو تخمین زده 

 مسئلهرویکرد سیستمی که هم مسئله و حل  ی مشتمل برافزارنرمجهت توسعه  9رویکرد موضوع محور

( مطرح است و 2000، 4پفلگیر) ردیگیم در نظرمجزا( ) موضوعات منفصلی از امجموعه عنوانبهرا 

ل حاصدارای برخی از اشکال فرآیند ارزشیابی به جهت اطمینان ، امروزه اکثر منابع اشیاء یادگیری

 هستند. چنانچه برای مثال، اندشدهدهیدباالیی تدارک  تیفیباکاز این موضوع که این منابع  نمودن

ود ارائه در دوره الکترونیکی خ منظوربهدر درس خاصی  دشدهیتولاشیاء یادگیری از قبل شما به دنبال 

و منابع موجود به جستجو بپردازید. در این زمان با منابع مختلفی  هاتیسادر این  دیتوانیم، هستید

ختلف ی مهاتیساحال باید مالکی جهت ارزشیابی این اشیاء یادگیری موجود در منابع و ، روبرو هستید

( 2002) 5ی از ویلیامزستیلچکاستفاده کنید. لذا در ادامه به ارائه  هاآنداشته باشید تا از بهترین 

 شدهارائهمجموعه معیار  4بر مبنای  ستیلچکدر این امر شما را یاری دهد: این  تواندیمکه  میپردازیم

 آیند ارزشیابی است.تلفیق محتوا و فر، قابلیت استفاده مجدد، است که شامل طراحی

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
5.Rafolla 

1.DeYoung 

5.Object oriented theory 

1.Pfleeger 

1.Williams 
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ارزشیابی از اشیاء یادگیری ستیلچکی هامؤلفه (.1) جدول  

 مؤلفهشرح  مؤلفه ردیف

ح   0 مور    ) یطرا قی و  هــا

 0(2005، هید

مان  ی      که  یز یاء  ــ یت       ، میپردازیمی ریادگبه طراحی اشـ مایش کیف به آز

رنگ  ،رنگ متن، . مواردی مانند فونتمیاپرداختهی ریادگزیباشناختی اشیاء ی  

ایگاه و ج هاکیگرافتناسب  ، قابلیت استفاده مجدد متن در صفحه  ، نهیزمپس

 قرارگیری اشیاء بر روی صفحه در طراحی مورد توجه قرار گرفته است.

ــزمانی که یادگیرندگان یک  قابلیت استفاده مجدد 2 ــتفادهی را ریادگی ءیشـ ، دهندیمقرار  مورداسـ

ــتورالعملبر هدایت طراحان جهت ارائه  هاآن ــحهادس هر  کهچنانآن، ی واض

ند     بدا ــتیبا یمی را کار چه فرد  هد   سـ جام د ند یمتمرکز ، ی ان ته   کن و الب

 و تمرکز بر محتوا باشد. مشاهدهقابلی ستیبایمعملکردهای اشیاء یادگیری 

ی صحیح و درست باشد.    ست یبایماز طریق اشیاء یادگیری   شده ارائهاطالعات  تلفیق و ارزشیابی 9

ــتیبایماین محتوا  ــایســته ، ی مناســباعتبار بای خوب مطالعه گردد تا س ش

 انفرادی ساختن باشد.

 :شدهدرستارزشیابی از اشیاء یادگیری از قبل  ستیلچکی هامؤلفه

 طراحی موضوعات یادگیری:

 است. شدهاستفادهآیا فونت مناسبی برای مخاطبان  (0

 کاررفتهبهمناسبی برای به حداکثر رساندن قابلیت استفاده جمله  نهیزمپسی هارنگآیا متن و  (2

 است؟

 نمودن درک عنوان محتوا یا فرآیند یادگیری شده است؟ لیثقسبب  هاکیگرافآیا  (9

 ست؟ی قرارگرفته اپرتحواسبدون ایجاد  شکلکمناسبی به روی صفحه در ی طوربه هاکیگرافآیا  (4

 ؟اندظاهرشدهدیداری  طوربهآیا اشیاء یادگیری  (5

 آیا میزان حجم متن قرارگرفته بر روی هر صفحه مناسب است؟ (6

 قابلیت استفاده مجدد اشیاء یادگیری:

 است؟ شدهارائهی ریادگمختصر و مشخص برای اشیاء ی یهادستورالعملآیا  (0

 ی مناسب برای مخاطبان وجود دارد؟هادستورالعملآیا قابلیت استفاده مجدد  (2

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
5 .Haughey & muirhead 
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 ؟کنندیمدرست کار  هانکیسآیا کلیه  (9

 دداننیمآیا دانشجویان ) است مشاهدهقابلمستقیم  صورتبهآیا عملکردهای اشیاء یادگیری  (4

 ی باید انجام دهند(کارچه

 است؟ شدهدهیدتدارک  هامهارتآیا اشیاء یادگیری برای فعالیت مشارکت با مفاهیم و  (5

 ی:ریادگی اءیاشتلفیق و محتوای 

نه بسیار آسان/ نه سخت و ) مناسب است موردنظرآیا سطح اطالعات مواد برای مخاطبان  (0

 (زیانگچالش

 ؟باشدیمی قابل کاربرد احرفهبه شکل  شدهنوشتهآیا متن  (2

 ؟«اشتباه است»آیا متن از لحاظ گرامری و راحت بودن هجی کلمات  (9

 است؟ شدهگرفته در نظرآیا موجودی بانکی برای مبدعان  (4

 است؟ شدهارائهآیا منابع علمی مناسب  (5

 ارزشیابی محتوای اشیاء یادگیری 

 در اشیاء یادگیری چگونه است؟ شدهادغامفرآیند یادگیری  (6

 است؟ شدهنییتعمشخص و  وضوحبهآیا اهداف یادگیری  (2

 آیا این اشیاء یادگیری سبب اصالح و تقویت تدریجی مفاهیم شده است؟ (8

ی موردنظر فراهم  هامهارتآیا این اشــیاء یادگیری فرصــتی را برای دریافت بازخورد در دانش و  (3

 ساخته است؟

 ؟باشدیماهداف جزئی یادگیری  کنندهنیتأمآیا اشیاء یادگیری  (00

یک چالش با آن مواجه هستید آن است که آیا این اشیاء  عنوانبهنکته دیگری که شما در اینجا 

 صیتشخابلقدارای پیوستگی است یا خیر و چگونه این پیوستگی برای شما ، دیاافتهیادگیری که شما ی

 خواهد بود؟

 تعیین میزان پیوستگی اشیاء یادگیری

شیاء یادگیری را از هم تفکیک نماییم. هر یک از    میتوانیمی ریادگی ءیش ما از طریق نام یک   انواع ا
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،  قلمداد شـــود 0یافرادادهراهنمای معتبری برای اهداف جمالت  عنوانبه تواندیمکلمات کلیدی زیر 

 اما جستجو و کنکاش بیشتر در این زمینه مستلزم ارزشیابی دقیق است.

هاآن(. تعیین پیوستگی انواع اشیاء یادگیری از طریق نام یا شرح مختصر 2) جدول  

 نام یا توصیف موضوع سطح پیوستگی

 است "فعل ساده "یک، عبارتِ شامل موضوع عملکردی

 اغلب نیاز است، کاما 2یارهیزنج

 است شدهارائه« و»اغلب با کلمه  3ارتباطی

 و یا با مترادفات تکرار گشته است شدهارائه« یا»اغلب با کلمه  4یاهیرو

 مانند شروع/ پایان/ قبل/ بعد، است شدهمشخصزمان ارتباط کلمات با هم  5موقتی

 است کلیه/ همگی/ همه کاررفتهبه« چتر»یک کلمه یکسان برای توصیف  6منطقی

 «y»و فرآیند  xمانند شرع  معناستیب شدهارائهتوصیف الزم  7تصادفی

(. ارتباط سطح پیوستگی انواع اشیاء یادگیری و قابلیت استفاده مجدد3) جدول  

سطح 

 پیوستگی
 قابلیت استفاده مجدد

 تواندینمی وظایف آن هارهیزنجزیرا ، نیست دارای قابلیت استفاده مجدد یک موضوع عملکردی عملکردی

 ی تغییر یابد.آسانبه

ی از ریگبهرهاز سطوح پیوستگی باالست.  ترگستردهی طورکلبههر یک از پیوند درونداد یا بروندادها  یارهیزنج

یا  ؛یعنی اتصاالت اضافیی از این اتصاالت است. ارمجموعهیزاغلب نیازمند ، قابلیت استفاده مجدد

کارآمدی از آن  صورتبهکه هنوز  شودیمیک مدل کاهش از این نوع موضوع یادگیری تولید 

 .شودیمی بردارنسخه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
5 .Metadata tagging 

1.segumtial 

5.communicational 

1.procedural 

1.temporal 

9.logical 

7.concidental 
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سطح 

 پیوستگی
 قابلیت استفاده مجدد

 به انواع اشیاء یادگیری عملکردی تقسیم شود. تواندیمیک نوع موضوع یادگیری ارتباطی، اغلب  ارتباطی

ی موقتی به مقدار ارتباط با وظایفی در دیگر انواع اشیاء یادگیری ایجاد ریادگوظایفی در این موضوع ی موقتی

. وظایف، در این نوع موضوع یادگیری اغلب گرددیمشودکه سبب افزایش پیوند این وظایف با هم می

فاده است تیقابلاتفاق بیفتند. این  باهمهمزمان  توانندیم هاآن، زیرا گرددیمبا یکدیگر تلفیق 

 ی متفاوت رخ دهد.هازمانکه این وظایف در  ابدییمیی بروز هاتیموقعبینابین، در دیگر 

گسترش ارتباط و پیوند درونداد برای این موضوع یادگیری کلی، جهت انتخاب فعالیتی برای انجام  منطقی

ی مشترکی هابخشدارای  هاآن. زیرا گردندیمتلفیق  باهمت. این وظایف، اغلب کار ضروری اس

 ی از قابلیت استفاده مجدد صدمه محدود است.ریگبهرهامکان  جهیدرنتهستند، 

جهت  تواندیم. چنانکه یک نتیجه آن سازدیمرا معین  شدهانتخابترکیب درونداد، اغلب وظایف  تصادفی

 یموردبررسموضوع  جزئیات درونی کهآندرک این نوع موضوع یادگیری تصادفی دشوار باشد، مگر 

 .گرددیمقرارگیرد. این امر سبب کاهش قابلیت استفاده مجدد 

و قابلیت استفاده  گذرندیمی اهیرویی متناقض اغلب از درون یا برون این موضوع یادگیری هاواسط یاهیرو

. این امر سبب ایجاد ترغیب جهت ترکیب وظایف جداگانه جهت کاهش ابدییم مجدد آن کاهش

 .گرددیم« آسانی»و « کارآمدی»بیشتر قابلیت استفاده مجدد 

ــی  ــیاء یادگیری از یوردون و   نهیدرزمســـطحی  2در ادامه به ارائه مقیاسـ ــتگی اشـ ــطوح پیوسـ سـ

اسـت در سـطوح پیوسـتگی      شـده داده( نمایش 4) . چنانکه در جدولمیپردازیم) 0328(0کانسـتین 

 و بالعکس. ابدییمقابلیت استفاده مجدد اشیاء یادگیری کاهش ، پایین

 ( سطوح پیوستگی انواع اشیاء یادگیری4) جدول

 نمونه مثال توصیف سطح پیوستگی

 2عملکردی

 (کنندهعمل)

 (نیتریقو)

هر فعــالیتی در این نوع        

یک        با  یادگیری  ــیء  شـ

ــیء یادگیری مجزا در    شـ

ــا وظــایــف و   ــبــاط ب ارت

یری       گ پیــامــدهــای یــاد

 .کندیمهمکاری 

 یادگیری محاسبه درآمد ثابت کارمندان:

ازجمله وظایفی باشد که یادگیرندگان  تواندیماین شیء یادگیری 

 شامل موارد زیر باشد: تواندیمی انجام دهند. این امر ستیبایم

سری حقوق ، گرفتن میزان کل حقوق سر مایعات ، ک هر گام با ، ک

 .گرددیمپیامد هدف جداگانه این نوع موضوع یادگیری ارائه 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
5.Yourdon & Constantine 

1.functional 
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 نمونه مثال توصیف سطح پیوستگی

 یارهیزنج

پیامدها )برونداد( هر یک      

 یبندطبقهدر  هاتیفعالاز 

ــیء یادگیری    عنوانبه شـ

یت       عال ندادی برای ف درو

  ی شیءبندطبقهبعدی در 

ــوب        محســ یری  گ یــاد

 .گرددیم

 یادگیری کشیدن یک تصویر:

ــاین نوع  ــد: نمای   تواندیمی ریادگی ءیش ــامل موارد زیر باش ش

شیدن   شکال،  هارخطیزکلی، ک ضافه ، رنگ کردن ا ، هابافت کرنا

 ی.گذارخیتاری و گذارعالمت

صورت   هاتیفعال جهیدرنتهر فعالیت  شی روی بوم  ی قبلی در نقا

. این تصویر ممکن است کامل باشد، اما یادگیری نقاشی     ردیگیم

ند یم ــاس  العمرمادام هنوز یک هدف    توا تلقی گردد. بر این اسـ

 کامل عملی نیست. طوربه یبندطبقه

 ارتباطی

 نوعدر یک   ها تی فعال این 

، هایژگیوی یادگیری با ش 

ــدادهــای   ــرون ــداد، ب درون

 .گرددیممشابه سهیم 

 یادگیری خالصه کردن:

ــگفتن یک پاراگراف از کتاب، این نوع      دتوان یمی ریادگی  ءیشـ

در هر فصل،  هاسر عنوان، برجسته کردن فصلکشامل خواندن ی

ست بند  شتن جمالت با     کردن یفهر صل، نو واژگان کلیدی هر ف

ــد. هر ف     ــل باشـ ــل   کلمات کلیدی در هر فصـ عالیت در این فصـ

ستفاده قابل ضرورتی ندارد     ا ست، اما    شده از فعالیت قبلی  منتجا

 باشد.

 یاهیرو

یک       نات از  یا کنترل جر

به فعالیت بعدی         فعالیت 

 یریادگی ءیش در این نوع 

 طوربه هاتیفعالاین  .…و

ــاهم منظم     در ارتبــاط   ب

هستند. این امر دلبخواهی 

گذر   در   ها دادهاســــت. 

قه      خل و بیرون از طب دا

 طمرتب ریغشیء یادگیری 

 است.

 تشریح یا تجزیه یک موش یا ماهی:

 ،کار زیم تمرکز کردنشــامل؛  تواندیماین نوع شــیء یادگیری 

ــروع      ــکی، شـ مرتـب کردن ابزارهـا، آمـاده کردن نمونـه پزشـ

 مشاهدهی از آزمایش کاربرد چاقوی جراحی و ثبت بردارادداشتی

شد. هر فعالیت منجر به انجام فعالیت بعدی     ست با ما ، اشود یما

 د.ی قبلی باشهاتیفعالضرورتی ندارد کاربرد این نتایج حاصل 

 موقتی

این نوع  هاتیفعالاین 

ی، تنها در ریادگی ءیش

مرتبط  باهم زمانکی

 اهتیفعال، این باشندیم

در محدوده زمانی مشابه 

 شیوه مطالعه:یادگیری 

شامل: خاموش کردن رادیو و  تواندیمی ریادگی ءیشاین نوع 

 زیمکاغذ و کتاب درسی، کار در  -ی خودکارآورجمعتلویزیون، 

بب یی که سهامشغلهیی به صدای زنگ تلفن و دیگر اعتنایب کار

ی و غیره باشد. کلیه این بردارادداشت، یگرددیمی پرتحواس
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. اما ضرورتی ندارد دهدیمدر طی زمان مطالعه رخ  هاتیفعال است. اجراقابل

 تمامی این وقایع با یک نظم دقیق اتفاق افتد.

تصادفی 

 نیترفیضع)

 سطح(

در این نوع  هاتیفعالاین 

ی توسط هر ریادگی ءیش

 ریغیک از موارد باال 

 .باشدیم مرتبط

 اتاق: مرتب کردنیادگیری 

یک نامه،  مرتب کردنشامل  تواندیمی ریادگی ءیشاین نوع 

ی سازمرتب، خوردن یک خوراکی، هالباس کردن زانیآو

 هاتیفعالتختخواب، جاروبرقی و باشد. ضرورتی ندارد اتمام این 

نه به لحاظ منطقی نه از طریق  هاتیفعالانجام شود. این  باهم

 نیستند. مرتبط باهمجریان اجرا و یا تاریخ 
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اسکوپ( )های پویا آموزشی ی شیوههامشخصهبررسی   

 0الهه زندیان فر

 

 مقدمه:

 ارتعب این آموزشی معنای اما. باشدیم هدف باالترین یا توجه نقطه باالترین معنای به لغت در 2اسکوپ های

 وسایل و عقاید حوادث، اشیاء، افراد، با مستقیم طور به هابچه آن در که است پویا و فعال یادگیری رویکرد یک

 هرم رأس در هابچه انتخاب و عالقه شیوه این در. کنندیم تجربه را هاآن شخصاً و شوندیم مواجه مختلف

 ویاپ آموزشی شیوه اختصار به را  اسکوپ یهایآموزش شیوه مقاله این در) باشدیم اسکوپ یهایآموزش شیوه

 (.مینامیم

ی خود را بر اساس تعامل با مردم و دنیای اطراف خود بنا هاافتهدر شیوه آموزشی پویا ساختار دانش و ی هابچه

ی خود را در قالب این طرح پیاده هابرنامهو  کنندیمدر اولین قدم یاد گیری، طرحی را انتخاب  هابچه. کنندیم

در انتخاب طرح مختار و آزادند،  هابچهاست. هر چند  . انتخاب نوع طرح اولیه در این شیوه خیلی مهمکنندیم

وه . در شیکنندیمی عملی، عاطفی و معنوی هاتیحما، هابچهاز  هاآناما تنها نیستند و مربیان و حتی والدین 

 را با تعامالت تربیتی و آموزشی و به هابچهآموزشی پویا افراد بزرگسال )مربی و والدین( خالقیّت و قوه تفکّر 

 .دسازنیمرا شکوفا  هاآنی بالقوه استعدادهاو در واقع  دهندیمی کاربردی پرورش هاوهیشکار گیری وسایل و 

 چیست؟ هاروشتفاوت شیوه آموزشی پویا با سایر 

. یکی از این سازدیممتمایز  هاروشی دارد که آن را از سایر فردمنحصربهی هایژگیوشیوه آموزشی پویا 

ی و اصرار در مرور زیربرنامه. دانشمندان معتقدند باشدیمی اجرایی روزانه هابرنامه، توالی و استمرار هایژگیو

در برنامه روزانه و  هاآنمهم هستند که توجه به  مؤلفهی اجرا شده در امر یادگیری، دو هاطرحمجدد برنامه و 

ی هالیفا اصطالحبهو  شوندیمقوت خود آشنا  با نقاط ضعف و هابچهاست، چرا که  مؤثرخیلی  هابچهپیشرفت 

 .شودیمبازسازی  ناقص یادگیری آنان 

که در است،  یدبستانشیپتجربه کلیدی در آموزش  60ی شیوه آموزشی پویا، وجود بیش از هایژگیواز دیگر 

ی آموزشی هابرنامهدر تدوین محتوای  تجربه 60این  یریکارگبهتوجه اساسی شده است و  هاآناین روش به 

 دارند. رگذاریتأثنقش کلیدی و 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 hiradema@gmail.com . تهران. ایرانوهآزاد واحد علوم تحقیقات سادانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه . 1

2.High – Scope 
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و برنامه توجه دارند، در رشد سواد  هاطرحاین تجارب که به ابعاد اجتماعی، معنوی، جسمی، روانی و عاطفی 

 .شوندیممحسوب   هاآننقش کلیدی دارند و رمز رشد مطلوب و آرمانی  هابچهاطالعاتی 

 :شوندیم یبندطبقهگروه  4تجارب کلیدی در این 

 )ارتباط اجتماعی، ارتباط اولیه، برخورد با نامالیمات و...( توسعه اجتماعی و رفتاری  – 0

 هنرهای تجسمی )تفکر خالق، حرکت، موسیقی، طراحی، نقاشی و...( -2

 خواندن )زبان، ادبیات، شعر، قصه و...( -9

 زمان، رسم و...(، مرتب کردن، حجم، یبندطبقهریاضیات )اعداد،  – 4

 هابچه شودیمباعث  ی این روش هایژگیوی آموزشی در کنار سایر هابرنامهی باال در تدوین هامؤلفهتوجه به 

ریاضی( گریزان باشند، بلکه با هیجان و یک اشتهای  مثالًدلخواه ) چنداننهاز درس و حتی مطالب   تنهانه

یی یا وگقصهدر شیوه آموزشی پویا کالس ریاضی با کالس  قعدرواآموزشی ویژه به دنبال یادگیری باشند و 

جذاب و متنوع هستند و این یادگیری را مانا و عمیق تر  هابچهنقاشی تفاوت چندانی ندارد و هر دو برای 

 .کندیم

 اهداف شیوه آموزشی پویا کدامند؟

همه ابعاد رشد، علمی، اخالقی،  در هابچهشیوه آموزشی پویا یک رویکرد آموزشی مفهومی است که تالش دارد 

  و... رشد کنند.   اجتماعی، روانی، فرهنگی، جسمی

است و در آموزش به همه ابعاد  شدهیطراحدر واقع نوع و ساختار این رویکرد برمبنای آموزش همه جانبه 

 نیست. مدنظرتوجه شده است و یادگیری صرف 

 :باشندیمبر خی از اهداف شیوه آموزشی پویا به شرح زیر 

 یادگیری از طریق تعامل و درگیری فعال با اطرافیان، مواد، حوادث و عقاید -0

جهت ورود به مدرسه و  یسازآمادهو  هابچهدر  نفساعتمادبهو  یریپذتیمسئولایجاد استقالل، حس  - 2

 جامعه

 هاآنو اجرای مستقل  هابچهمختلف توسط  یهابرنامهآموزش طراحی  - 9

 ینو روت یردانشگاهیغ یهاآموزش لهیوسبه، اجتماعی و کاربردی یدانشگاه صورتبهکسب دانش و مهارت  - 4

 

ی هاوهیشو در  کنندیمرا با دیگران مقایسه  شانشدهنیتدوی هابرنامهدر شیوه آموزشی پویا دانش آموزان 

 .رندیگیماجرا از یکدیگر کمک 
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 ابتکار و خالقیت در سطح باالیی ازنظردر شیوه آموزشی پویا  کنندهشرکتی هابچهکه  دهدیممطالعات نشان 

ی هایگرفتارتا مشکالت و  کنندیمکمک  هابچهی اجتماعی به هاتیفعالقرار دارند. مربیان با رویکرد توسعه 

 حل کنند. ترراحتدرون شخصیتی خود را 

 .سازندیمبرای ورود به مدرسه آماده  را هابچه اجتماعی،   -ی و ذهنی دانشگاهی هاتیفعالاین 

 ی شیوه آموزشی پویاهایژگیو

به  شدهاثباتو  مؤثری هابرنامهو با  کنندیمی اولیه یادگیری کودکان شناسایی ازهاین  در این شیوه مربیان

فضای کالس و محیط مدرسه، وسایل و تجهیزات و ... طوری انتخاب   . برنامه کالس،کنندیماقدام  هاآنآموزش 

 کودکمهدحرکت کنند. مدرسه یا  بانشاطخودکار به سمت یادگیری پو یا و  طوربه هابچهکه  شوندیمو طراحی 

ی، محیط بازی، محیط هنری، خوانکتابمانند محیط  شودیمدر شیوه آموزشی پویا به چندین بخش تقسیم 

. مثالً محیط بازی شوندیمباز به چند قسمت تقسیم  هابخشاز این  هرکدامزشی و جالب اینکه محیط آمو

 .باشدیمی و ... بازآبی، شن و ماسه بازی، بازاسبابی مختلف هابخشدارای 

 

 هاآنی فراوانی دیگری نیز دارد که در ذیل به برخی از هایژگیوشیوه آموزشی پویا مختصات و 

 :میکنیماشاره 

  خوشایند و مطلوب است. هابچهاین شیوه برای 

  یکسان و وسایل کافی وجود   از هر خانواده و موقعیت اجتماعی، شرایط و امکانات هابچهبرای همه

 دارد.

  مستقل از وسایل استفاده کنند. طوربهتا  شودیماجازه داده  هابچهبه 

 کنندیمی مختلف ذهنی و حرکتی را تجربه هایباز هابچه. 

 بروند. خواهندیماجازه دارند به هر جای کالس که  هابچه 

 اجازه دارند جای وسایل خود را در کالس تغییر دهند.  هابچه 

 کنندیمی دلخواه خود را اجرا هابرنامه هابچه. 

 کنندیمنگاه  تربزرگیک همکار یا همکالسی  عنوانبهبه معلم  هابچه. 

  شوندیمآموزش داده  هابچهمفاهیم مختلف در قالب بازی به. 

 ؟کندیمشیوه آموزشی پویا چگونه عمل 

ده است و بو مؤثری شده توسط مربیان، در عمل خیلی ریکارگبهکه شیوه آموزشی پویا  انددادهتحقیقات نشان 

. مربیانی که با این روش کار شوندیمی بیشتری وارد محیط مدرسه رأو استقالل  نفساعتمادبهبا  هابچه
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و در  است ترگستردهی آنان هاتیفعالی بیشتری دارند، دامنه هابرنامه در مقایسه با سایر مربیان،  کنندیم

 انجام انواع برنامه اختیار عمل بیشتری دارند.

 به ارمغان خواهد آورد. هابچهی پایداری برای اتوسعه، بازخوردهای دارهدفو  تیفیباکی هابرنامهاین 

مستقیم مفاهیم پایه و سایر مهرت های آموزشی نظیر خواندن و نوشتن را آموزش  طوربهدر این شیوه مربیان 

که زبان عمومی )قدرت  دهندیمرا طوری پرورش  هابچه، بلکه ایجاد شرایط و کسب تجربه دهندینم

ی انهیزم، رشد کنند و مفاهیم را درک کنند و این هاآنمنطقی   -ی ذهنی هاییتواناو   ان(ی کالم و زبریکارگبه

 صورتبهی دانشگاهدر واقع در شیوه آموزشی پویا مطالب باشد )یمی دانشگاهبرای یادگیری مطالب 

تشویق به خواندن و نوشتن، مربیان محیطی را فراهم  منظوربه(. برای مثال شوندیمی تدریس ردانشگاهیغ

ل و وسای شدهچاپی و مطالب خوانکتاب، با دنیای کتاب و دهندیمبه داستان گوش  هابچهکه در آن  سازندیم

ی برای انهیزمو این  کنندیمرا تجربه  –ی کردن خطخطیا به عبارتی  –و نوشتن  شوندیمآشنا  ریتحرلوازمو 

ا برای ی از خواندن و نوشتن وحشت داشته باشد یا بیگانه باشند. هابچهبدون اینکه  شودیمنوشتن  خواندن و

 کامالً منطقی هابچهکه برای  شودیماستفاده  باهم هاآن تکتکو ارتباط  باهمآموزش ریاضی از مقایسه اعداد 

 باشد. هضمقابلو 

 نقش مربیان و سایرین در شیوه آموزشی پویا چیست؟

فعال و پویا هستند. این نوع آموزش یک آموزش با باز  هابچه اندازهبهدر شیوه آموزشی پویا، معلمان نیز 

. باشندیم دوطرفهیاددهی  –یادگیری   ی مراحلهامؤلفه. در این نوع آموزش همه باشدیمخوردهای متقابل 

ی آموزشی و روانی دارای هامؤلفه و سایر ادگرفتن، یاددادنراهنمایی، پیروی، صحبت کردن، گوش کردن، ی

 – آموزدانش  ،آموزدانش – آموزدانشی هارابطه صورتبه. این روابط ممکن است باشندیم دوطرفهبازخورد 

ی ددهای یهاتیظرفی از تمام ریگبهره منظوربهدر واقع در این سیستم  والدین باشند. – آموزدانشیا   مربی و

و شیوه آموزشی پویا یک سیستم موازی است و همه در راستای هم  اندگرفتهیادگیری همه در کنار هم قرار  –

در این شیوه، مربی کنترل مشارکتی را سرلوحه کار خود  هستند و یک نفر متکلم وحده و راهبر گروه نیست. 

روحیه و  هاآنبا برجسته کردن  کندیمو سعی  کندیمبیشتر تمرکز  هابچه، روی نقاط قوت دهدیمقرار 

 را در اجرای هاآنو  کندیمارتباط برقرار  هابچهی مختلف با هاراهببرد. مربی از  باالتررا  هابچه نفساعتمادبه

ی نظارت بر جابه. معلم رساندیمیاری  مشکالتشاندر رفع  هاآنو به  کندیمکمک  شانیهاطرحعقاید و 

و نقش یک همکار یا همکالسی و گاهی اوقات نقش یک  شودیمشریک  شانیهابرنامه، در هابچهی هاتیفعال

ی ابتکاری، حس هابرنامهو  گذارندیماحترام  هابچه، به نظرات هاکالس. مربیان این کندیمهمبازی را ایفا 

 هاآن دارهدفنی و به توسعه ذه دهندیمی آنان را مورد توجه ویژه قرار هاینوآوری، خالقیت و طلباستقالل

، هاچهبی هاتیفعالدر این شیوه مربی با تنظیم یک برنامه روزانه مشخص، عالوه بر کنترل  .کنندیمکمک 
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ی با بخوبهی بعدی را حدس بزنند. ذکر این نکته ضروری است که اگر مربیان هابرنامه هابچهتا  شودیمباعث 

و  هابرنامهباشند قادر خواهند بود عالوه بر طراحی  دهیدآموزشی این شیوه آشنا باشند و خوب کردهایرو

را نیز خالق و پویا بار بیاورند و دانش طراحی برنامه و ایده پردازی را در  هابچهی جدید، هادهیای ریکارگبه

 تقویت کنند. هاآن

 یی وجود دارد؟هامؤلفهشیوه آموزشی پویا چه  در برنامه روزانه 

از  اندعبارت مؤلفه. این سه باشندیمدر برنامه روزانه شیوه آموزشی پویا وجود دارد که خیلی مهم  مؤلفهسه 

 اجرا و مرور. –طراحی 

 زمانکبرنامه روزانه ی در .باشندیمو مختص این شیوه  شوندیمفقط در شیوه آموزشی پویا دیده  مؤلفهاین سه 

 هانامهبربپردازند. طراحی این  شانیهابرنامهتا به اجرای  شودیمدر نظر گرفته   هابچهی برای اقهیدق 45تا  95

در  از مربی، همکالسی و یا حتی والدین خود کمک بگیرند.  توانندیمبه عهده خودشان است و در این طراحی 

د که به آن عالقه دارن دهندیمفعالیتی را انجام  چراکهو پویا هستند  بانشاطبسیار   هابچهحین اجرای برنامه 

طرح خود را به پایان برسانند یا در طرح دوست و همکالسی  توانندیم هاآنتحمیلی نیست.  عنوانچیهبهو 

ی ی کالسهابرنامهطول اجرای  در عوض کنند. دوستشانطرح خود را با  توانندیمخود شرکت کنند و یا حتی 

بود ی را بلد نالهیوسطریقه مصرف ماده یا نحوه استفاده از  ودکی قرار دارد و اگر ک هابچهمربی همیشه در کنار 

انتقال دهد ولی  هابچهطرح تجارب کلیدی را به  کندیممعلم در هنگام اجرای سعی  هرچند. پرسدیماز مربی 

 5 زمانکاز اجرای طرح ی بعد ی که دوست دارند طرح خود را به پایان برسانند.هاوهیشآزادند به هر  هابچه

نظر  در شدهانجامدر مورد فعالیت  هابچهبا مربی و سایر  نظرتبادلنیز برای مرور و بررسی و  یاقهیدق 00الی 

را در سر جای  لشانیوساو  کنندیماطاق را مرتب   هابچهمرحله اجرای کار و مرور  حدفاصل. شودیمگرفته 

 .گذارندیمخود 

و  شوندیمدقیقه در حیاط به بازی مشغول  90به مدت  هابچه وقت استراحت: بعد از اجرای برنامه کالس

( انجام دهند و به رساندیمآسیب  هاآن سالمتبهکه  ییهایبازآزادند هر نوع بازی که دوست دارند )به جز 

به حیاط مدرسه زمان انتقال تجارب و ایده  هابچهتخلیه انرژی بپردازند. وقت استراحت و زمان ورود و خروج 

ی هاتیموقعو  شوندیمی سایرین آگاه هاتیفعالاز  هابچهدر این انتقال تجارب و اطالعات  .باشدیم هابچهبین 

در  .برندیمی خود به کار هابرنامهو این تجارب کلیدی را در اجرای  کنندیمی برای خودشان ایجاد معنادار

، و ... یکدیگر هادهیا، هابرنامه، هاطرحی مختلف با یکدیگر راجع به هاکالسی هابچهکوتاه،  هرچنداین مدت 

 ی آموزشی، انتقال تجاربهاوهیشدر سایر  هرچند. کنندیمو از تجارب یکدیگر استفاده  کنندیمصحبت  باهم

شیوه آموزشی پویا انتقال   تا این حد جدی به این مسئله پرداخته نشده است و گاهچیهولی  شودیمدیده 

 .داندیمتجارب را یک اصل کلیدی و اساسی آموزشی 
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 حل مشکالت در شیوه آموزشی پویا چگونه است؟

و  دانندینمهنوز  هاآن. شوندیمی روزانه عصبانی یا ناراحت هاتیفعالهنگام بازی یا انجام   گاهی اوقات هابچه

ی هاگاهدیدی اجتماعی پیدا کنند، یا هاحلراهبرای حل مشکالتشان  که چه طور انددهینرسبه این بلوغ فکری 

 دیگران را درک کنند و رفتار خود را با محیط منطبق کنند.

ی ذهنی و هایریدرگتا مشکالت و  کندیمکمک  هابچهی به اچندمرحلهشیوه آموزشی پویا با یک فرآیند 

 اجتماعی خود را مدیریت کنند.

 یا کلمات رکیک بارخشونترویکرد خونسردی، توقف اعمال ( 0

را به آرامش دعوت کند و اوضاع را  هابچهپس از مشاهده درگیری یا رفتار ناشایست، مربی باید با خونسردی 

گشت محیط چیز باز نیترمهمدر وهله اول به فکر یافتن مقصر یا تنبیه مقصر نباشد.  عنوانچیهبهکنترل کند و 

 به آرامش است.

 احساس رضایت و امنیت – 2

 ترعیسرکه احساساتی شوند. بچه عمدتاّ نیاز دارند احساسات خود را هر چه  شوندیمزمانی با هم درگیر  هابچه

کردن هیجان دانش آموزان به او نزدیک شود و  فروکشبیان کنند. مربی باید ضمن رعایت حفظ نظم، قبل از 

 هارات درونی او آگاه شود و از این رابطه برای حل مشکل استفاده کند.از اظ

 بیان مجدد مشکل – 9

فراوانی پیدا کند.  یراهکارهامربی در حل مشکل  شودیمبیان مجدد مشکل در شرایط آرام و راحت، باعث 

 .شودیمکند و این به معنای اتخاذ رویکردی صحیح در حل مشکالت بچه محسوب  یابیشهیرزمینه مشکل را 

 

 چیست؟ هاآنو نقش  کنندیممربیان در شیوه آموزشی پویا چگونه رفتار 

استفاده  هابچهی هاتیفعالیا همان فرم ثبت مشاهدات  COR  0ی هافرممربیان در شیوه آموزشی پویا از 

سال کاربرد دارد. طبق این فرم مربیان باید هر روز شرحی  6تا  9. این فرم معموالّ برای کودکان کنندیم

توسط تیم تدریس هر مدرسه  هاادداشترا ثبت کنند. این ی هابچهی رو به رشد و برجسته هاتیفعالاز 

ه ک باشندیمخش دارای هفت ب هافرم. این شوندیمو نقاط ضعف و قوت بچه شناسایی  شوندیمبررسی 

 :دهندیمنکات کلیدی را مورد توجه قرار 

 ی روزانههاتیفعالالف( 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1.Children Observation Record 
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 ساالنبزرگب( رابطه متقابل کودکان با 

 ی آموزشیهابرنامهج( 

 یریادگی –ی اددهد( خدمات خانواده و نقش والدین در فرآیند ی

 ه( نقش مربیان

 هابرنامهز( مدیریت 

 پویای شیوه آموزشی ریکارگبهنتایج 

 

 ی معموالً:سالبزرگدر  نندیبیمکودکانی که با این روش آموزش 

 .کنندیماحساس مسئولیت   الف( بیشتر

 ی اقتصادی شانس بیشتری دارند.هاتیموقعب( در 

 .ترندباشهامتو  ریپذسکیرج( 

 .ترندموفقتحصیالت  ازنظرد( 

 .ترندموفقی ارتباط با دیگران برقراره( در 

 ی بیشتری دارند.رینقدپذو( روحیه انتقاد و 

 .برندیمز( از نظریات و تجارب دیگران بیشترین بهره را 

 .رندیگیمی پیش راحساسیغح( در حل مشکالت رویکردی منطقی و 

 ط( و ...

 

معموالً  هابچهی عادی و تیزهوش سازگاری و انطباق دارد و هابچهاین شیوه با روحیات اکثر  ازآنجاکه

ی ماندگار نیاو اثر  است تریکاربردی خیلی عمیق و ریادگکه دوست دارند، ی دهندیمیی را انجام هاتیالفع

 ی هویدا خواهد شد.سالبزرگدر سنین 

ا و در مواجهه ب ابندییمی پرورش رأو دارای استقالل  نفساعتمادبهدر این روش با روحیه، با انگیزه، با   هابچه

 مشکالت قادر خواهند بود به مدیریت درونی افکار خود بپردازند.

 منابع

1.www.high-scope.org.uk 

2.www.perpetualpreschool.com 

3.Vertical Thought magazine 

4.Education Journal 

 

http://www.high-scope.org.uk/
http://www.high-scope.org.uk/
http://www.perpetualpreschool.com/
http://www.perpetualpreschool.com/
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 "رشته تکنولوژی آموزشی"تخصصی نشست  فیلم  تحلیل

 )گذشته حال آینده(

 1اميد انصاری

 

 

 

 بِقول موسوی گرمارودی:

 اش خبر داری؟؟ای که زین بوم و بر گذر داری، از ره رفته                    

 

 

کارشناسی و هم ارشد و حتی دکتری نشان داده که ما اطالع ینه و تعاملم با دانشجویان هم، پایه امن احساسم 

ظار گونه که انتخوبی آنمان چه در سطح جهانی، چه در سطح ملی ممکنه بهخیلی دقیق از گذشته رشته علمی

دوره خالصه  4گیری رشته در مقاطع تحصیلی در رود نداشته باشیم. من سیر تحولی را بر اساس شکلمی

 کنم:طور مجمل خدمتتان عرض میبندی کردم که به

های فراوان مرحوم دکتر در ستاد انقالب فرهنگی با تالش 20/5/69عنوان گرایش در گیری بهدوره اول شکل .0

ها اهمعلم و سایر دانشگطباطبایی، تربیتعالمه تدریج در دانشگاه تهران، احدیان و دکتر نوروزی تصویب و به

اختار گیری این روش مبتنی بر سعلوم تربیتی پیش رفت؛ من معتقدم که شکل عنوان گرایش علمی در رشتهبه

التحصیالن رشته به ارائه نیازهای بومی اندکی در این زمینه به فارغ 60دانش جهانی نبوده، اگرچه در دهه 

 های معتبر دنیا در مقطع کارشناسی رشته تکنولوِی آموزشییک از دانشگاهخورد، چون در هیچچشم می

 گرایش بندی نیست!

گذرد، منتها آغازش در سال از قدمت این رشته می 56شده، یعنی شروع 0360های در سطح جهانی از سال

 .نس و دکتریلیساهای معتبر در سطح تحصیالت تکمیلی بوده است: یعنی فوقیافته و دانشگاهکشورهای توسعه

دانیم که حدود ه مصوب و یک گرایش علوم تربیتی میرشتعنوان یکرا در آغاز این رشته به 0969ما تاریخ 

 شده است.ایران( سپری) سال از عمر این رشته در سطح ملی 92

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 omid11157@gmail.com ایران.. تهران(. ره) عالمه طباطبائی دانشگاه آموزشی تکنولوژی کارشناسی دانشجوی 5
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ل رشته علمی مستقعنوان یکاشاره شد که در سطح جهانی مقطع کارشناسی ارشد و دکتری در این رشته به

 های معتبر مطرح بوده.عنوان گرایش در دانشگاهنه به

وقت در وزارت آن 28/8/24عنوان گرایش در رشته علوم تربیتی در دوم: مقطع ارشد ماست که بازهم بهدوره  .2

های اهتدریج دانشگسال به دانشگاه عالمه و به شود، سپس بعد از یکتصویب می ()وزارت فرهنگ و آموزش عالی

 شود.دیگری که مجری این طرح شدند، ابالغ می

ویژه در ای تقریباً مبتنی بر ساختار دانش جهانی بهگیری دورهناسی، شکلدر دوره ارشد برخالف کارش

 ها و مواد درسی بود اما یک تفاوت شکلی که وجود دارد این است که:سرفصل

صورت تخصصی رَصد شده؛ مثالً در حوزه طراحی آموزشی، در سطح جهانی مقطع ارشد و دکتری این رشته به

یا ( های آموزشی)تکنولوژی سیستم instructional system technology دانشگاه ایندیانا عنوان رشته

شده، اما در ایران مقطع تصویب (production)های آموزشی های رسانههای دیگر گرایشدر برخی دانشگاه

 شده که تلفیقی از این محورهاست.تصویب 24صورت کلی این برنامه در سال ارشد به

ین شده برای اولرشته مستقل تعریفعنوان یکشود که این مقطع بهدکتری(: مشاهده می. دوره سوم )مقطع 9

های هایی که همکاران بزرگوار من و مشارکتی که همکاران بزرگوار دیگر در برخی از گروهبار در ایران با تالش

به ما کمک کردند، برای های دیگر از جمله چمران اهواز و.... که در این طرح تکنولوژی آموزشی در دانشگاه

 رشته مستقل علمی مصوب گردید.عنوان یکعنوان یک گرایش بلکه بهاولین بار این رشته نه به

اولین دوره  88سال بعد( در وزارت علوم تصویب شد و در سال  )یک 82مصوب شد و در سال  86در سال 

 دانشجویان دکتری در دانشگاه عالمه برگزار شد.

ورت صه مبتنی بر تجارب جهانی و نیازهای بومی بوده، منتها در سطح جهانی این دوره بهگیری این دورشکل

 کامالً تخصصی شکل گرفت.

نگری برای این رشته است. )بازنگری و اصالح رشته تحصیلی( هم در کارشناسی نوعی آیندهدوره چهارم: به

 طح کارشناسی با طرح تلفیقی که دانشگاهارشد هم در دکتری بر اساس نیازهای بومی کشور؛ خوشبختانه در س

هایی که صورت گرفت، عنوان رشته علوم تربیتی که با تالشها را حذف کرده و بههمه گرایش جلو برده،

تحوالت تکنولوژیکی، وزن  خوشبختانه وزن دروس رشته تکنولوژی آموزشی با توجه به ماهیت این رشته و

 .بسیار مناسب و مطلوبی در آن حفظ شده

در سطح ارشد و دکتری ما اعتقاد داریم که به یک رویکرد تخصصی نیاز داریم، منتها در دو سطح کمیته 

 در تحصیالت تکمیلی دانشگاه مان پیش برده تا بتوانیم در دو تکنولوژی آموزشیتخصصی بازنگری رشته 

و یک گرایش  وزشیآم تکنولوژی گرایش برنامه طراحی کنیم؛ یک گرایش طراحی آموزشی با حفظ عنوان

 ها در سطح درون رشته.تولید رسانه
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عالً یک ف کنم که بگمای نیز باید جریان مطلوب علمی شکل بگیرد، در همین حد بسنده میرشتهدر سطح بین

کنه های ممنه که آموزشایرسیدیم و اعتقاد ما  و آموزش ویژه، به توافق آموزشی تکنولوژی گرایش تحت عنوان

اتفاقاً یکی از علل عدم اقبال رشته ما شاید همین باشد )پیدا نکنند تکنولوژی آموزشی  مفاهیمخیلی نیاز به 

آموز نابینا، ناتوان ذهنی، ناشنوا و گویند همان روال عادی آموزش مشکلی ندارد و....( اما وقتی دانشکه می

ای هم جلو ببریم )به رشتهمعلول ذهنی شد دیگر آموزش عادی جوابگو نخواهد بود، پس باید یک حالت بین

 همت دوستانان شااهلل(

 

 کنیمو با یک شعر این بحث را اتمام می

 اینک این یادگار پاک تو راست                                         

 وکاستکمتو به حفظش بکوش بی                                                            

 

 

 با تشکر

 89شده از فیلم نشست انجمن در سال تهیه

 "گذشته حال آینده"با عنوان

 94پاییز 
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معرفی شرکت ها و کسب و  با هدف ‘ jobfair5‘ پنجمین نمایشگاه کار دانشگاه صنعتی شریف

تا  16کارهای جدید و ایده دادن به دانشجویان و تازه فارغ التحصیالن برای یافتن شغل، در روزهای 

 .اسفندماه امسال برگزار می شود 12

به گزارش دانشگاه صنعتی شریف، برگزاری پنجمین نمایشگاه کار با هدف رویارویی مستقیم صنعت و دانشگاه، 

یان و کارآفرینان موفق جامعه در قالب شرکت های کارآفرین و سازمان ها و ادارات مرتبط و معرفی کارفرما

نیمه مرتبط با رشته تحصیلی، شناسایی عالیق و استعدادها )خودشناسی شغلی(، آشنایی با انتظارات و مهارت 

نوع مهارت های شغلی و های مورد نیاز کارفرمایان، آشنا شدن دانشجویان و تازه فارغ التحصیالن با طیف مت

 .امکان جذب نیرو و کارآموز برای شرکت ها در دستورکار قرار گرفته است

 

برپایی کارگاه های آموزشی کار و کارآفرینی، گسترش خدمات مشاوره شغلی و استفاده از مشاوران متخصص، 

زتاب ت ها، معرفی و باایجاد یک محیط دوستانه برای تعامل بیشتر بین فارغ التحصیالن، دانشجویان و شرک

نتایج تحقیقات، پژوهش ها، تجربه ها و نوآوری های علمی و صنعتی صنایع، ایجاد انگیزه و خودباوری در میان 

فارغ التحصیالن و آشنایی شرکت کنندگان و بازدیدکنندگان از آخرین دستاوردهای صنایع در دانشگاه صنعتی 

 .اه استشریف از دیگر رویکردهای برپایی این نمایشگ

در پنجمین نمایشگاه کار، شرکت هایی همچون شرکت خدمات انفورماتیک، همراه اول، گروه مپنا، گروه صنایع 

 .غذایی سولیکو، شرکت دیجی کاال و یونیلیور حضور خواهند داشت

 نفر به عضویت وب 500هزار نفر حضور داشتند و حدود هفت هزار و  00در نمایشگاه کار سال گذشته بیش از 

هزار فرم  02فرصت شغلی در چهارمین نمایشگاه ارائه و حدود  600همچنین حدود . سایت نمایشگاه درآمدند

نمایشگاه کار، رویدادی است که تعداد زیادی از جویندگان  .درخواست کار توسط بازدیدکنندگان تکمیل شد

معرفی شرکت های خود، به صورت کار و شرکت ها به منظور تبادل اطالعات در رابطه با مشاغل مورد نیاز و 

های تحصیلی فصلی یا سالیانه برگزار می شود و محلی برای ارائه فرصت های شغلی و کارآفرینی در بیشتر زمینه

 .آیددانشجویان و تازه فارغ التحصیالن به شمار می
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فایل فروش و اشتراک طریق از اینترنتی درآمد  

ی های متنی در آن کسب درآمد اینترنتگذاری و فروش فایلتوانید از طریق اشتراکبستری است که می نشرنت

نشر یک صفحه اختصاصی با امکانات کامل یک فروشگاه مثل آدرس داشته باشید. پس از عضویت در سامانه نت

متنی خود اعم از کتاب،  اختصاصی و درگاه پرداخت آنالین خواهید داشت. بعد از آن با بارگذاری محتوای

ای، امکان فروش و عرضه آثار خود را بدون نیاز به صرف هزینه اولیه مقاله، تحقیق، آموزش و یا محتوای ترجمه

درصدی به  ،خواهید داشت. عضویت و استفاده از امکانات این سامانه رایگان است و تنها پس از فروش آثار

 .گیردنشر تعلق میعنوان کارمزد به نت

 Pdf ،PowerPoint  ،Wordدهای متداول ماننرمتتوان به پشتیانی آنالین از فُنشر میاز مزایای سامانه نت

 ،Excel  ،Txt  راحتی د بهتوانافزار خاصی میافزار یا سختاشاره کرد، به شکلی که کاربر بدون وابستگی به نرم

توانند در این سامانه مطالب مورد نظر خود ن میاکاربرمحتوای مورد نظر خود را با هر دستگاهی مطالعه کند. 

را منتشر کنند، مطالعه کنند و با دیگران به اشتراک بگذارند. سایت از رابط کاربری و اجرای فنی خوبی برخوردار 

خواهند از این راه کسب درآمد کنند مند به مطالعه، ناشران و کسانی که میاست و برای کاربران عالقه

 .کندمی ارائه مناسبی سیارب خدمات

 :نشر آدرس نت

 www.netnashr.com 

  

http://www.netnashr.com/
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 فراخوان اولین مسابقه سراسری عکس آب

ر نظر دارد به منظور اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با همکاری کمیسیون ملی یونسکو د

 " اقدام به برگزاری مسابقه سراسری عکس با موضوع 34اسفندماه  02بزرگداشت روز ملی آب در تاریخ 

 .نماید "بحران آب 

 : مقررات مسابقه

 .شرکت در مسابقه برای عالقه مندان آزاد است -0

 .عکس ها باید در منطقه جغرافیایی ایران عکسبرداری شده باشد-2

باشـد و تصـمیم    ر مسـابقه و ارسـال عکس به معنای اعالم موافقت با تمامی مقررات مسـابقه می   شـرکت د -9

  .گیری در مورد مسائل پیش بینی نشده به عهده برگزار کننده مسابقه است

  .عکس های ارسالی نباید دارای امضا، نشان، پاسپارتو، حاشیه، قاب، لگو و هرگونه نشانه تصویری باشد -4

 .ثر و شرکت در مسابقه به منزله اعالم مالکیت معنوی عکس هاستارسال ا -5

سال کننده        شده و عواقب حقوقی آن متوجه ار سالی حذف  صورت اثبات خالف آن در هر مرحله، عکس ار در 

  .خواهد بود

  .هرگونه دخل و تصرف در عکس ها به شکلی که اصالت عکس را مخدوش کند مجاز نمی باشد --6

شماره عکس از   فایل عکس ها  -2 سی و  نامگذاری   X00 تا X0 را با نام و نام خانوادگی عکاس و تایپ انگلی

  X0 Kaveh Farzanehکنید مانند

 پیکســل و 0500ذخیره، ضــلع بزرگ عکس ها  jpg های ارســالی را با فرمتعالقمندان بایســتی عکس -8

Quality بایت بیشتر نباشدمگا  0حجم هر عکس از  ها را بصورتی انتخاب نمایند کهعکس. 

به همراه عکس ها یک فایل متنی شــامل محتویات نام و نام خانوادگی عکاس، نام پدر، کد ملی و شــماره  -3

شناسنامه، آدرس دقیق پستی به همراه کد پستی و شماره تلفن ثابت و همراه، ایمیل و عالوه بر این به ترتیب 

شماره عکس ها برای هر عکس، تاریخ عکس،  ضیحی  و با ذکر  صر برای  موقعیت مکانی دقیق عکس و تو  مخت

  .ارسال نماید word هر عکس را در فایل

  .تکمیل فرم شرکت در مسابقه، الزامی و به منزله پذیرش مقررات مسابقه می باشد -00

  .ایمیل نمایند@iccim.irwaterphoto توانند آثار خود را به آدرس عالقمندان می -00

داوران عکس ها را به طریق دیجیتال داوری خواهند کرد. آثار آنالوگ ، منوط به اســکن کردن تصــاویر و  -02

 .ارائه فایل دیجیتالی خواهد بود

http://www.irunesco.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2346:1394-10-29-10-21-48&catid=18:2009-03-07-06-15-18&Itemid=35
mailto:waterphoto@iccim.ir
mailto:waterphoto@iccim.ir
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به دلیل تنوع در آثار، دبیرخانه از پذیرش مجموعه عکس معذور اســت، مگر آنکه در هر کادر موضــوعی   -09

 .سوژه به تصویر کشیده شده باشدمتفاوت از یک 

 .فایل دیجیتال آثار برگشت داده نخواهد شد و پس از اتمام داوری معدوم می گردند -04

 .یابد گواهی حضوراهدا خواهد شدبه عکاسانی که آثارشان به نمایشگاه راه می -05

اط سایت اینترنتی، در ارتب  برگزار کننده حق استفاده از عکسهای پذیرفته شده را در نشریات، مطبوعات،     -06

شته و به نمایش در آوردن آن    سابقه را با ذکر نام عکاس دا سایر مکان با این م ها )با ذکر نام عکاس( را ها در 

  .داردبرای خود محفوظ نگه می

 .محدودیتی در ارسال تعداد آثار وجود ندارد -02

 .بقه اهدا خواهد شددر صورت چاپ کتاب، به تمامی شرکت کنندگان کتــاب مسا -08

شان، حداکثر ظرف مدت       -03 صورت انتخاب آثار ساعت پس از تماس    24شرکت کنندگان ملزم هستند در 

 :با آنان تصاویر منتخب را با پست پیشتاز به آدرس زیر ارسال نمایند

 8، طبقه دوم، واحد 6تهران، خیابان طالقانی، کوچه پانزده خرداد، ساختمان اسکویی، پالک 

 .شوددریافت می DPI 900 سانتی متر و با دقت 50عکس راه یافته حداقل با عرض  فایل

سب جهت چاپ در ابعاد  ) سال بر عهده            20در 50کیفیت منا شی از عدم ار سئولیت نا شند( و م شته با را دا

 .صاحب اثر خواهد بود

 : هیئت داوران

 فرزانه کاوه –افشین بختیار  -آقایان: علی قلمسیاه 

 :ابقهگاهشمار مس

  (بهمن )این تاریخ به هیچ وجه تمدید نخواهد شد 25آخرین مهلت ارسال آثار: پنجشنبه 

 اسفند  0ها: انتخاب و داوری عکس

 اسفند  9اطالع رسانی عکسهای پذیرفته شده: 

 0934اسفند  02مراسم اهدای جوایز: 

 : جوایز

 میلیون ریال 50نفر اول دیپلم افتخار و مبلغ  -0

 میلیون ریال 90دیپلم افتخار و مبلغ نفر دوم  -2

 میلیون ریال 05نفر سوم دیپلم افتخار و مبلغ  -9

 میلیون ریال 9تقدیر ویژه و دیپلم افتخار و مبلغ  -4

 (.سال 08میلیون ریال )برای شرکت کنندگان زیر  9تقدیر ویژه و دیپلم افتخار و مبلغ  -5
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مهر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و  دیپلم افتخار و گواهی های برگزیدگان ممهور به

 .کمیسیون ملی یونسکو خواهد بود

 .تماس بگیرید 88890060توانید با دبیرخانه مسابقه به شماره برای کسب اطالعات بیشتر می
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 تربیتی علوم دروس های سرفصل و ضرایب تغییر علل بررسی نشستگزارش: 

 دانشجویی پاسخ و پرسش با همراه تکمیلی تحصیالت در

 (ارتباطات دانشکده همت تئاتر ،آمفی1394 آذر 31)

 0گزارشگر: لیال نیازی

 

 

 رد شدن یا ردّ شدن،»

 ...ماست  به دستهر دو 

 میریگیمولی اینجا تصمیم 

 ... که در آنجا با پل چه کنیم

 :یی کهدرجا

 رد نشدن؛  ردّ شدن برابر است با

 .«رد شدن  است باو ردّ نشدن برابر  

 

سی  برنامه اخیراً دارید اطالع کهگونه همان سی    دوره در شنا شی  تکنولوژی کار   ومعل هایگرایش دیگر با آموز

ها سـازی رشـته  هرچند یکپارچه .اسـت  یشـنهادشـده  پ تربیتی علوم کلی رشـته یک عنوان با و تلفیق تربیتی

  هبرنام تحول کارگروه حضور  با یاجلسه  امسال  آذرماه اوایل باشد، ولی یمای مربوط به چهار سال پیش  پروژه

ین تغییر ا به طبع، .شد  برگزار کشور  سراسر   یهادانشگاه  تربیتی علوم یهاگروه مدیران و تربیتی علوم درسی 

های مختلف سراسر کشور دارد،     ها در دوره کارشناسی موافقان و مخالفان بسیاری در دانشگاه     یشگراو ادغام 

شبکه      وعده شی مخالفت خود را از طریق  شجویان تکنولوژی آموز ساتید و دان های اجتماعی مجازی زیادی از ا

بودند. بنابراین اعضـاء انجمن علمی دانشـجویی    اتخاذشـده ی تصـمیمات  سـاز شـفاف بیان نمودند و خواسـتار  

مهم تدارک   موضوع تکنولوژی آموزشی در دانشگاه طباطبائی تصمیم گرفتند نشستی در راستای شفافیت این      

 ببیند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 l_niazi29@yahoo.com. رانیا .تهران ره(.) یطباطبائی کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی دانشگاه عالمه دانشجو .0
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ست که در تاریخ      ش شگاه       28سخنرانان ن شی در دان شجویی تکنولوژی آموز آذرماه به همت انجمن علمی دان

ها در  سازی رشته  طباطبائی برگزار شد، آقای دکتر اسماعیل زارعی زوارکی )عضو کارگروه بازنگری و یکپارچه   

 آبادی بودند.یعلکارشناسی علوم تربیتی( و خانم دکتر خدیجه  دوره

ساتید و دانشجویان تکنولوژی آموزشی در دانشگاه      مندعالقهرغم ابراز یعل سیاری از ا یل های مختلف تشک ی ب

ست     ش سات و ن ضوع دالیل بازنگری و یکپارچه جل شته  هایی با مو سی علوم تربیتی،     دورهها در سازی ر شنا کار

 شاهد حضور عده کمی از معترضان در این نشست بودیم. انتظاراتبرخالف 

تئاتر همت دانشکده ارتباطات برگزار شد، به بیان    یآمفجناب آقای دکتر زارعی زوارکی در این نشست که در   

شی در ایران        شته، حال و آینده تکنولوژی آموز شی )به عبارتی، گذ وده،  چگونه ب -سیر تحول تکنولوژی آموز

 پردازیم.یمست و چگونه باید باشد( پرداختند، که به تشریح آن چگونه ا

یکی از  عنوانبه( تکنولوژی آموزشـــی 0959قبل از انقالب اســـالمی ایران: )در ســـال ایشـــان عنوان کردند 

یما  داوسصهای رشته علوم ارتباطات در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه ابوریحان بیرونی و دانشکده یشگرا

این دوره   یالنالتحص فارغیکی از  عنوانبهآبادی یعلمشترک، فقط برای یک دوره شکل گرفت. دکتر    صورت به

یک برنامه مشترک بین دانشگاه ابوریحان بیرونی     59در تکمیل بیانات دکتر زارعی، عنوان کردند که در سال  

سینما     سه عالی تلویزیون و  شگاه  سابق ) و مدر س   دان شیخیان )از    صداو سط آقای دکتر مهدی  یما کنونی(، تو

یالن تکنولوژی آموزشــی از آمریکا( اجرا شــد، به این دلیل که دانشــگاه ابوریحان بیرونی امکانات   التحصــفارغ

شکیل دوره  شگاه    ابزاری مورد نیاز ت شت و دان س   ها را ندا شگاه      صداو شد که دان سنل علمی! قرار بر این  یما پر

جذب اســتاد اقدام نماید و مدرســه عالی تلویزیون و ســینما امکانات آموزشــی از قبیل      ابوریحان بیرونی به

  ین کند. این دوره تحت دپارتمانتأماستودیوی آموزشی تولید فیلم، استودیو عکاسی، بخش صدابرداری و... را     

شکل گرفت.    علوم ارتباطات شی و تحقیق در ارتباط جمعی  ه  ای این دورهیورودبا دو گرایش تکنولوژی آموز

از  یما بودند،صداوس  و نفراتی از پرسنل   وپرورشآموزشآزاد، تعدادی از نیروهای  کنندگانشرکت عالوه بر  که

 طریق کنکور پذیرفته شدند.

که         ند، اول این یان کرد ــی دو ویژگی ب مه، دکتر زارعی زوارکی برای این دوره از تکنولوژی آموزشـ در ادا

ش   گشکل  شته تکنولوژی آموز شگاه ابوریحان بیرونی با      یک عنوانبه ییری ر شد در دان شته علمی از مقطع ار ر

ــگاه  ــیح که در دانشـ ــته، با این توضـ  حوزهیژه آمریکا که در وبههای معتبر دنیا تجارب جهانی همخوانی داشـ

باشــد، رشــته تکنولوژی آموزشــی در مقطع ارشــد شــروع به فعالیت کرده، از یمتکنولوژی آموزشــی پیشــتاز 

ش  شاره کرد. ویژگی دوم این دوره، پیوند دو    یمهای معتبر دیگر نیز گاهدان شگاه ایندیانا، تگزاس و.. ا توان به دان

 باشد.یمیما برای اجرای رشته تکنولوژی آموزشی صداوسدانشگاه ابوریحان بیرونی و دانشگاه 
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 1363: سال بعد از انقالب اسالمی ایران

نقالب ا تربیتی با گرایش تکنولوژی آموزشی و تصویب آن در ستاد شورای    یری رشته کارشناسی علوم    گشکل 

ــال  ــگاه و اجرای این گرایش در  0969فرهنگی در سـ معلم  یتتربایران )عالمه طباطبائی،     ی محدود ها دانشـ

 )خوارزمی(، اراک(.

ه در آن ای بود کیمبودکتر زارعی با اشاره به این نکته که تصمیم شورای انقالب فرهنگی با توجه به نیازهای    

ــت، به بیان       ــور وجود داشـ ــاره   ها آنهای این دوره پرداختند که در ادامه به      یژگیومرحله از تاریخ کشـ اشـ

 نمایم:یم

 این گرایش مبتنی بر ساختار دانش جهانی در این زمینه نبود. یریگشکل

 نیازهای بومی. مبتنی بر

شگاه  یکیچدر ه س    یهااز دان شنا شده و اکنون هم   دنیا در مقطع کار شته علوم تربیتی، گرایش بندی ن   ،ی، ر

ــته علوم تربیتی در مقطع کارشـــناســـی بدون گرایش با عنوان   گونهینا  Educationalاســـت. یعنی رشـ

sciences  یاEducation گردد.یارائه م 

سیاری از متخصصین از کشور رفتند و با شروع جنگ           آبادییعلدکتر  تصریح کردند: زمانی که انقالب شد، ب

صمیم به         با کمبودتحمیلی دولت  شد، بنابراین ت صص مواجه  سنل و متخ شرده پر های آموزش ی دورهساز ف

الب و  عد از انقچهار سال بود، ب صورت بهرشته پرستاری یا مامایی که قبل از انقالب    مثالعنوانبهعالی گرفت، 

صاً   صو ساله  صورت به 60دوره جنگ تحمیلی یعنی اویل دهه  مخ ستار یا     دو شد. به این دلیل که ما نیروی پر

ســاله تمام شــود، به همین دلیل ســیاســت  4توانســت منتظر بماند تا دوره ینمماما کافی نداشــتیم و دولت 

شرده  شته   ساز ف سایر ر شی از این    ها نی را اجرا کرد، همین کار در مورد  شته تکنولوژی آموز یز اتفاق افتاد و ر

سی ادغام نمودند             شنا شد را در دوره کار سی ار شنا ضیح که دروس دوره کار ستثنی نبود. با این تو   وقاعده م

ساس آن نیاز مقطعی بود       گرا شکل گرفت که ا شی در مجموعه علوم تربیتی  شی تحت عنوان تکنولوژی آموز ی

 ریز این کار، مرحوم دکتر احدیان بودند.س شد. الزم به ذکر است که برنامهکه در آن بُرهه از زمان احسا

یل صالتحفارغآبادی، دکتر زارعی ویژگی اصلی این دوره را نیاز مقطعی به یعلی خانم دکتر هاصحبتدر ادامه 

صمیم     شاره کردند که این ت صین ت      صورت بهعنوان نمودند و به این نکته ا ص شترک بین متخ لیم و  عاعتقاد م

شته،   شته،   سبقه این کار  هرچندتربیت وجود دا شورای  نیازهای بومی ایجاب می هرحالبهجهانی ندا کرد که 

صمیمی بخردانه بوده و یک نوع       ضوع واقفیم که ت صمیمی بگیرد و همه ما به این مو انقالب فرهنگی چنین ت

 شود.ابتکار خالقانه محسوب می

ش  سی ارشد علوم تربیتی با گرایش تکنولوژی      دورهیری گشکل ی، دوره بعدی تاریخچه تکنولوژی آموز شنا کار

سال     شی در  شورای عالی     0924آموز سط  صوبه به   ربرنامهتو یزی وزارت فرهنگ و آموزش عالی و ابالغ این م
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دوره با   یریگشــکل)یعنی یک ســال پس از تاریخ تصــویب( بود.  0925دانشــگاه عالمه طباطبایی در ســال 

و با همت و تالش دکتر محمد احدیان، دکتر داریوش نوروزی، خانم دکتر   ه عالمه طباطبائیمحوریت دانشــگا

ــورت گرفت، و یعل ــعبانی و دکتر مهجور صـ ــگاه خوارزمی، تدربهآبادی، دکتر امیرتیموری، دکتر شـ یج دانشـ

شگاه اراک،   شگاه آزاد واحد تهران جنوب     اخدان سینا همدان و همچنین دان شگاه بوعلی  شگاه آزاد  یراً دان ، دان

 اندازی شد.ساری، کرمانشاه، یزد و دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی در مقطع کارشناسی ارشد راه

شد نام برد:      یمدو ویژگی که  سی ار شنا صص و    0توان برای دوره کار . مبتنی بر نیاز جامعه برای تربیت متخ

صـــورت که تا حدودی در انتخاب ینبد. مبتنی بر تجارب جهانی بوده 2پژوهشـــگر در تکنولوژی آموزشـــی. 

شگاه  شده ارائهنگاهی به دروس یمندروس،  سال       در دان ست، البته در آن زمان یعنی  شته ا های معتبر دنیا دا

ی این دوره نیاز به  هاســرفصــلامروزی تخصــصــی نبود، لذا با توجه به تغییر نیازها،  صــورتبه، نیازها 0925

ــاره کردند که ما نباید زحماتی که در آن زمان   بازنگری دارد. دکتر زارعی در ادا ــان به این نکته اش مه بیاناتش

ست و آنچه باعث          سانی نی شده را فراموش کنیم. چرا که کار آ شیده  سیالبس ک دوره   یریگشکل برای تهیه 

شگاه عالمه طباطبائی بوده            ساتید دان صل تالش، همت و همدلی ا شده، حا صل این دوره  سرف شد و تهیه    وار

 های دیگر وجود ندارد.رَدپایی از دانشگاه هیچ

ــان به  ــکلوی در ادامه بیاناتش ــی در مقطع دکتری پرداختند، دوره دکتری گش ــته تکنولوژی آموزش یری رش

ــی  ستقل   یک عنوانبهگرایش بلکه  عنوانبه)نه تکنولوژی آموزش شته علمی م ــال ر   در 0986( در س

یزی وزارت علوم،  ربرنامهدر شورای عالی  0982پس در سال شورای دانشگاه عالمه طباطبایی تصویب شد و س

نیز به تصــویب رســید و پذیرش اولین دوره دکتری رشــته تکنولوژی آموزشــی در مهرماه   تحقیقات و فناوری

 صورت گرفت. 0988

 بوده است. و داخلی این دوره مبتنی بر تجارب جهانی و نیازهای بومی یریگشکل

 اما:

سطح جهانی این   شکل     دوره بهدر  صی  ص ست و با توجه به نیازهای موجود در جوامع  صورت کامالً تخ گرفته ا

 بوده است. یافتهتوسعه

صورت تلفیقی از محورهای طراحی  توسعه ایران و به در سطح ملی این دوره با توجه به نیازهای کشور درحال  

 گرفته است.و تولید شکل

های مختلف در دوره دکتری عنوان نمودند، که برای رفع     ود گرایشدکتر زارعی تنها خالء برنامه دکتری را نب   

ــال            این خالء در آینده برنامه    ــورت خواهد گرفت. البته نیازهای جامعه در آن زمان )سـ که   0985هایی صـ

که صحبت از  یطوربهامروزی تخصصی نشده بود.     صورت بهدکتری تدوین شد( هم،   دورههای دروس سرفصل  

E-learning غریبی بود. مسئلهید محتوای الکترونیکی و تول 
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سیری که تکنولوژی آموزشی     شده، به این نتیجه های ارائهدکتر زارعی بعد از بحث سید که با توجه به  گیری ر

سب بوده، ولی اکنون            شده که در زمان خود بجا و منا صمیماتی اتخاذ ضیات هر دوره ت ساس مقت شته و برا دا

و دکتری اصالحاتی صورت گیرد تا ساختار      ارشد  کارشناسی   کارشناسی،   دورهوقت آن رسیده که در هر سه   

 ها پاسخگوی نیازهای جامعه و همچنین متناسب با دانش جهانی باشد.دروس این دوره

 

 الف: در مقطع کارشناسی

 در رشته علوم تربیتی هایشگرا یهعدم نیاز به گرایش و گنجاندن دروس کل -

 و دکتری ب: در سطح کارشناسی ارشد

و   یااتخاذ رویکرد تخصــصــی به رشــته براســاس تجارب جهانی و نیازهای بومی در دو ســطح درون رشــته -

 .ایرشتهینب

 گنجاندن دروسسازی و  ای در سطح وزارت علوم تعریف شد، مبنی بر یکپارچه  برای مقطع کارشناسی برنامه  

ــته علوم تربیتی هایشگرا یهکل ــیح که نیدر رش مطرح بود،   60ازهای مقطعی و بومی که در دهه ، با این توض

مبود اند، بنابراین مسئله ک التحصیل شده  اکنون تغییر کرده و دانشجویان زیادی در مقطع دکتری و ارشد فارغ  

باشد، به عبارتی  سال پیش متفاوت می 90و نیازها و شرایط امروزه با  شدهحلنیرو که در آن زمان مطرح بود، 

 ه است.شدیتخصصنیازها 

شد     شروع  شگاه عالمه طباطبائی  ای که از در این برنامه  و نتیجه رویکرد وزارت علوم با محوریت دان

شد این بود که با     صل  س حا سی،     ی از تجارب بینتأ شنا المللی و با توجه به تغییر نیازهای داخلی در دوره کار

 یالت تکمیلی محول کرد.های تخصصی را به دوره تحصها مانور داد و گرایشنباید روی گرایش

ــوع یکپارچه          یعلدکتر  ــته آبادی در تکمیل بیانات دکتر زارعی اظهار کردند که موضـ ــازی رشـ ها در دوره   سـ

در رشـــته  ازجملهباشـــد، های دیگر هم اتفاق افتاده و این رویکرد وزارت علوم میکارشـــناســـی در رشـــته

 یشناس  روانبا عنوان  رشته باشد و  گرایش می این رشته در مقطع کارشناسی بدون    32روانشناسی، از بهمن   

های شته علوم تربیتی، بلکه سایر ر  تنهانهی به این امر، تأس بالینی در سطح کارشناسی وجود ندارد. بنابراین با    

سانی   سی، حقوق، مدیریت و...، با این رویکرد وزارت علوم در حال یکپارچه    ازجملهعلوم ان سیا سازی و   علوم 

 باشند.ا در مقطع کارشناسی میهادغام گرایش

شی البته دکتر زارعی عنوان نمودند که  دارد و باید منتظر بازخورد نهایی بود تا نقاط   این طرح حالت آزمای

 مشخص و میزان موفقیت این طرح سنجیده شود. قوت و ضعف

صر بهدکتر زارعی در ادامه  شتند، ما و بقیه   ت شان اظهار دا ضای کارگروه تعلیم و  یح این برنامه پرداختند، ای   اع

صی را کاهش دادیم و برخی از این        ص سانی، در این برنامه دروس تخ شورای تحول و ارتقای علوم ان تربیت در 
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های فعلی علوم تربیتی بگذرانند را در دل دروس پایه گنجاندیم، به گرایش همهدروس تخصصی که نیاز است  

ــی کاهش پیدا کرد،   ــص ــد و مقداری از دروس تخص ی که در این برنامه،  اگونهبهعبارتی دروس پایه تقویت ش

 ی دروس تخصصی  هابسته یکی از  به عالقه خوددانشجویان باید همه دروس پایه و عمومی را بگذرانند و بنا  

باشــد را انتخاب کرده و همه دروس مرتبط با آن بســته را بگذرانند، اگر دانشــجو قصــد ادامه واحد می 08که 

ای برای ورود به مقاطع باالتر  ینهزمواحد تخصصی مربوط به هر بسته    08دروس پایه و  ِ تحصیل داشته باشد،   

ــد، این    ــجو جذب بازار کار شـ ــی 08خواهد بود و چنانچه دانشـ ــصـ و دروس پایه و البته تالش   واحد تخصـ

 ازپیش دانشجو، توانمندی را در دانشجو ایجاد خواهدکرد.یشب

 گفت که رنگ و بوی تکنولوژی    باافتخار  توان ید عنوان نمودند در این برنامه می    تأک دکتر زارعی با قاطعیت و    

شی   شمام می      خوببهآموز ست صی، ا ص صریح    ی در دروس پایه، مِنهای دروس تخ شان ت کردند: ما برای  شود. ای

ــی  عنوانبهاولین بار درس تولید محتوای الکترونیکی را  ــجویان  همهواحدی در دروس پایه که  2درسـ دانشـ

ایم، برای اولین بار کاربرد رایانه در تعلیم و تربیت، نه مقدمات آشــنایی با  علوم تربیتی باید بگذرانند، گنجانده

ایم، حذف کلمه مقدمات از درس مقدمات        امه مورد توجه قرار داده  یک درس پایه در برن     عنوانبه کامپیوتر! را  

شی، با این هدف که    شی و تبدیل عنوان آن به تکنولوژی آموز شجویان علوم تربیتی از  همهتکنولوژی آموز  دان

ــی که     ــوند. طراحی آموزش ــنا ش ــی آش جزء دروس  قبالًحد مقدمات فراتر رفته و با زوایای تکنولوژی آموزش

 باشد.در برنامه درسی بازنگری شده جزء دروس پایه می تخصصی بود،

آبادی با اشاره به اینکه دکتر زارعی و همکارانشان در کارگروه تعلیم و تربیت در شورای تحول    یعلخانم دکتر 

ــانی،  ــی برنامه قبلی را حذف نکرده، بیان نمودند که  یچهو ارتقای علوم انس ــص درس از  3یک از دروس تخص

شده و مابقی دروس تخصصی قبلی در دروس پایه   ینتدوبسته یا گرایش   عنوانبهواحد(  08)دروس تخصصی   

شـده اسـت و بعضـی     یتهداعلوم تربیتی به سـمت تکنولوژی آموزشـی    رشـته کل  عمالً، یعنی شـده گنجانده

سایر گرایش     یتوانمند شی بود، به  شته تکنولوژی آموز سرایت کرده ا های خاص که مربوط به ر ت. س ها نیز 

التحصــیالن دوره کارشــناســی علوم تربیتی که بســته یا گرایش   ایشــان اظهار نمودند که ســطح توانایی فارغ

سته   نند، به  کیمهای دیگر را انتخاب تکنولوژی آموزشی را انتخاب نمایند، نیز باالتر از افرادی خواهد بود که ب

 اند.این دلیل که دروس پایه مرتبط بیشتری داشته

شاره نمودند، این  یعلیگر که دکتر نکته مهم د که این دروس پایه که رنگ و بوی تکنولوژی بود آبادی به آن ا

شی را دارد،   شود،       قاعدتاًآموز شی تدریس  ساتید گروه تکنولوژی آموز سط ا ه  بنابراین در این برنامه ک باید تو

  بوده، هم برای اساتید  طبائیحاصل تالش و همفکری تمام اعضاء گروه تکنولوژی آموزشی دانشگاه عالمه طبا    

شته را در بقیه      ست و هم اینکه ر شی مفید ا س   کلبهها و به عبارتی یشگراگروه تکنولوژی آموز شته گ ترش ر

 .اندداده
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شتند         شتند، اظهار دا ساعدی ندا ضمن بیان این نکته که در اوایل با این رویکرد نظر م در ادامه، دکتر زارعی 

وتحلیل نمودیم به این نتیجه رسیدیم که این رویکرد، رویکردی میانه  یهتجزیج که جلو رفتیم و برنامه را تدربه

 تالش نمودیم که مبادا درسی حذف شود. عمالًباشد و یمو معتدل 

موضوع دیگری که در این نشست مطرح شد، بازنگری در دروس مقطع کارشناسی ارشد بود، که دکتر زارعی         

شد و دکتری              بارهیندرا شی در مقطع ار شته تکنولوژی آموز صی کردن ر ص صلی تخ صریح نمودند: هدف ا ت

ضر تمرکز گروه بر روی دو گرایش می   یم شد، در حال حا شی در آموزش    با شد. یکی گرایش تکنولوژی آموز با

د که  باش یرشته کمک خواهد کرد و دیگری آموزش الکترونیکی م  توسعه افراد با نیازهای ویژه که این خود به 

سی مراحل کار می یعلخانم دکتر  شند، البته در آینده نیز برنامه آبادی و بقیه همکاران در حال برر ی در  هایبا

ص   جهت  ص شته در اولویت یتخ صورت    های گروه میتر کردن ر شد. در دوره دکتری تاکنون فعالیتی جدی  با

سی ارشد، ت      محضبهنگرفته ولی  شنا صالح دوره کار ش یتخصص  مهیدات و تدابیری جهت بازنگری و ا دن و  تر 

 افزودن گرایشاتی به مقطع دکتری اندیشیده خواهد شد.

یی که در جهت بازنگری و اصالح رشته تکنولوژی آموزشی در    هاتالشکلیه دکتر زارعی معتقد بودند 

های پاک، خداپسندانه  سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری صورت گرفته، حاصل نیت       

 اساتید دانشگاه عالمه طباطبائی بوده است. همهخودجوش و 

مبحث آخری که در این نشست مطرح شد، علت تغییر ضرایب منابع کارشناسی ارشد بود. سال گذشته شاهد  

ــی از    ــی و تکنولوژی آموزش ــریب درس زبان انگلیس ــنجش و   4به  2تغییر ض ــریب درس س ، و همچنین ض

شجویان     بودیم. با ت 2به  0گیری از اندازه سی دان سطح توانایی زبان انگلی شد،   پایین می معموالًوجه به اینکه  با

سئله باعث ناکامی   شد.    اعدهاین م شد  ست خانم دکتر    ینازای برای ورود به مقطع ار ش   آبادییعلرو در این ن

 یح این موضوع پرداختندتصربه

ا  نیازی بود که ما احساس کردیم، ب  اساس بر ایشان بیان نمودند هدف از تغییر ضرایب منابع کارشناسی ارشد      

شجویان     ضیح که دان شدیم یکی از           دورهاین تو شتند و متوجه  شکل دا شد در انجام پژوهش م سی ار شنا کار

شان    شکالت ستفاده از مقاالت التین   م شجویان پایین بوده، بنابراین        یمعدم ا سی دان سطح زبان انگلی شد و  با

ــریب زبان انگل      ــی را افزایش دهیم نتیجه گرفتیم که اگر ضـ نایی        یورودیاد  زاحتمال به یسـ های جدید با توا

شــوند و البته همزمان با این ســیاســت به وزارت علوم اعالم  بیشــتری در ســطح زبان انگلیســی وارد دوره می

سی تکنولوژی آموزشی یا علوم تربیتی بودند،        یمنمودیم افرادی  شنا شوند که دوره کار توانند وارد دوره ارشد 

ــفانهولی  البته تغییر ضررریب   .نامه دانســـتندیینآوزارت علوم پیشـــنهاد ما را قبول نکرده و خالف  متأسـ

شی که       شجویان تکنولوژی آموز ستی بود در جهت اینکه دان سیا شی  ابع  بر تمام من تکنولوژی آموز

 تکنولوژی آموزشی اشراف دارند، شانس بیشتری برای ورود به دوره ارشد داشته باشند.
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ی( گزارشی از یک نظرسنجی که توسط    فر داوودآقای ارشد ) یان کارشناسی   دانشجو ی برنامه یکی از در انتها

ــی انجام داده بود، ارائه دادند، خانم دکتر علی ــای گروه تلگرام تکنولوژی آموزش ــمن قابلاعض م احتراآبادی ض

ست      سنجی کاری خالقانه ا ستن این کار و بیان این نکته که چنین گزارش و نظر ، اظهار نمودند که روش دان

شرکت   نمونه صد زیادی از  سی        گیری پژوهش با توجه به اینکه در شنا شجویان کار سنجی دان کنندگان در نظر

باشد با این توضیح که دانشجویان کارشناسی هنوز این دوره را طی نکرده،  (، اشتباه می٪65باشند )حدوداً  می

ــاره کردند ک گیری نظرات تخصررصرری خانم دکتر  مبنای تصررمیمه همچنین دکتر زارعی به این نکته اش

آبادی، دکتر نوروزی، دکتر شررعبانی، دکتر امیرتیموری و اسرراتیدی اسررت که در این حوزه      علی

شند، ما نمی نظر میصاحب  ستناد کنیم، چراکه روش نمونه توانیم به چنین گزارشبا ری،  گیهایی ا

 باشد.متفاوت می حجم نمونه و نوع سؤاالت با یک پژوهش قابل استناد

سیده بود، دکتر علی      ست با توجه به اینکه زمان به اتمام ر ش بع  آبادی به نحوه پذیرش و منادر دقایق پایانی ن

فاوت  تهای دانشجویان در این زمینه بی آزمون دکتری اشاره نمودند و اظهار نمودند که اساتید گروه به نگرانی  

ای آموزشی به گوش وزارت علوم و سازمان سنجش رسانده، و نتیجه    نبوده و اعتراض خود را از طریق معاونت 

  شده ایجاد گونه تغییری در روش اعالمکه حاصل شد این بود که وزارت علوم اعالم کرد متأسفانه امسال هیچ     

های آینده مورد توجه قرار خواهد باشد و تغییرات پیشنهادی در سال   نخواهد شد، چراکه برنامه آماده اجرا می 

 رفت.گ

 پایان.

 که تو خشنود باشی و ما رستگار-خدایا چنان کن سرانجام کار 
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 معرفی همایش و سمینار

ساسانسرا مهری منا  

 کنفرانس  سراسری دانش و فناوری

 مهلت ارسال مقاالت 08/00/0934

 مهلت واریز هزینه ها22/00/0934

برگزاری کنفرانس 02/02/0934  

تاریخ پست بسته ها 20/02/0934  

http://espconf.ir/fa 

 

 

 

 

 

 سومین کنگره سراسری فناوری های

نوین ایران   

34 دی20 مقاالت ارسال مهلت   

34 دی 25 ها هزینه واریز مهلت  

بهمن29تا09 ها مرسوله پست تاریخ  

0934 بهمن04 کنگره برگزاری  

http://senaconf.ir/fa/ 

 

 

http://senaconf.ir/fa/
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همایش مجازی ملی روانشناسی علوم  دومین

 تربیتی

0934دی ماه 90مقاالت : مهلت ارسال   

0934بهمن ماه 20مهلت ثبت نام کامل :   

0934اسفند  00تاریخ برگزاری همایش:   

http://ep2005.ir/ 

 

 

 

 

کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهش در 

و فناوری علوم،مهندسی  

34مهر05شروع ارسال چکیده و اصل مقاله:   

34دی0آخرین مهلت ارسال چکیده و اصل مقاله:   

34دی 2اعالم فهرست مقاالت پذیرفته شده:   

0934دی00آخرین مهلت ثبت نام:   

0934دی  02تاریخ برگزاری همایش:   

http://icmrs2006.ir/intro/ 

 

 

http://ep2015.ir/
http://icmrs2016.ir/intro/
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دومین کنفرانس بین المللی فناوری 

 اطالعات، ارتباطات و مخابرات

   محورهای کنفرانس

 شبکه های اجتماعی  

 فناوری اطالعات و مدیریت  

 مهندسی نرم افزار 

  هوش مصنوعی 

http://irict2116.com/ 

 

 

 

اولین کنگره ملی شناسایی و مکان یابی 

 رادیویی

http://gps-rfid.com 
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 همایش فلسفه اسالمی و پرسش های پیش رو

 محورهای همایش

 فلسفه اسالمی و چالش های فلسفی معاصر

فلسفه اسالمی و امکان فلسفه های مضاف با رویکرد 

 اسالمی

 فلسفه اسالمی و معنای زندگی

 مساله زندگی اخروی و فلسفه اسالمی

و  فلسفه اسالمیفلسفه های تطبیقی و توانمندی 

 موضوعات مرتبط

http://ncip.khu.ac.ir/ 

 

 

 سومین همایش ملی اعجاز قرآن کریم

نویسنده نامثبت آغاز 0934 آذر 90  

نویسنده نام ثبت پایان 0934 بهمن 25  

مقاالت فراخوان ارسال 0934 آذر 9  

مقاالت پذیرش آغاز 0934 آذر 9  

مقاالت ارسال پایان 0934 بهمن  25 

http://conf.sbu.ac.ir 

 
 

http://conf.sbu.ac.ir/index.php/ejazqoran/
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اولین کنفرانس بین المللى مطالعات اجتماعی 

 فرهنگی و پژوهش دینی

 محورهای کنفرانس

 علوم اجتماعی 

 علوم انسانی 

 علوم تربیتی و روانشناسی 

 پژوهش های دینی 

 فرهنگ و آموزه های غدیر

http://www.ghadir2006.com/fa/ 

 

 

 

 علوم در نوین های پژوهش همایش چهارمین

فناوری و  

  همایش محورهای

پایه علوم  

انسانی علوم  

 کشاورزی

مهندسی و فنی  

http://emaconf.ir/4science/fa 

 
 

http://www.bahamayesh.com/cnf/2277/
http://www.bahamayesh.com/cnf/2277/
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دانشجویی افق های نوین در کنگره ملی  پنجمین

 علوم توانبخشی

روان و اعصاب و مغز بیماریهای در توانبخشی  

زبان و گفتار اختالالت در توانبخشی  

سالمندان توانبخشی  

مصنوعی های اندام و کمکی وسایل  

شواهد بر مبتنی توانبخشی  

شغلی ارتقای و ای حرفه اخالق  

شناسی شنوایی و سنجی بینایی  

http://rsc5.sums.ac.ir/fa/ 

 
 

ساسانسرا مهری منا:  تنظیم و تهیه  

 


