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راهنمای نگارش و تدوین مقاالت

راهنمای نگارش و تدوین مقاالت

از مولفان و مترجمان گرامی تقاضا می شود بمنظور جلوگیری از تاخیر در داوری و انتشار به موقع مجله، به 
هنگام ارسال مقاله به نکات زیر توجه نمایند:

1. موضوع مقاالت باید در یکی از حوزه های مرتبط با رشته تکنولوژی آموزشی باشد.
2. مقاالت حاصل مطالعات، تجربه و پژوهش های نویسنده یا نویسندگان باشد.

3. مقاالت تحلیلی به ویژه مقاالتی که از روش های کیفی بهره گرفته باشند، در اولویت چاپ مجله قرار 
خواهند گرفت.

4. مقاالت ارسالی اعم از تالیف، ترجمه، تدوین و گردآوری قبال در نشریه، کنفرانس، مجامع علمی و یا 
مجموعه مقاالت منتشر نشده باشند.

5. مقاله باید مشتمل بر چکیده فارسی، واژه های کلیدی، مقدمه، بدنه اصلی، نتیجه گیری، فهرست منابع و 
ماخذ باشد.

6. مقاالت ارسالی در صفحاتA4 ، با فاصله خطوط1،حاشیه سمت راست5/5، سمت چپ4/5، باالی 
صفحه5 و پایین صفحه4/5 سانتیمتر با قلم نازنین، تحت نرم افزارWORD 2003/2007/2010 تایپ و به 
پست الکترونیکی مجله ارسال گردد. در غیر اینصورت دفتر مجله از بررسی مقاالت معذور خواهد بود. 

دستورالعمل تایپ مقاالت و قلم های مورد استفاده برای بخش های مختلف در جدول 1 ارائه شده است.

جدول )1( قلم های مورد استفاده برای بخش های مختلف مقاله
قلم فارسیقلم انگلیسیبخش مقاله

BZar، سیاه 14 در وسط سطرTimes New Roman13Boldعنوان مقاله

BZar، سیاه 12.5 در وسط سطرTimes New Roman11Boldنام نویسنده، نویسندگان

Times New Roman11Bold10 BZarسمت و سازمان متبوع

Times New Roman11BoldTimes New Roman11Boldآدرس الکترونیکی

BZar ، سیاه Times New Roman11Bold12واژه های کلیدی

BZar ، سیاه Times New Roman12Bold13عنوان بندی ها
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BZar ، سیاه Times New Roman10Bold11زیرنویسها، جداول، نمودارها، عکسها

BZar ، معمولی Times New Roman10Bold11متن داخل جداول

Times New Roman11BoldTimes New Roman11Boldفرمول ها و کلمات انگلیسی

BZar ، معمولی Times New Roman11Bold13متن مقاله

BZar ، معمولی Times New Roman11Bold12شماره صفحه

7. در صفحه اول مقاالت باید عنوان فارسی مقاله، چکیده، کلمات کلیدی، رتبه علمی نویسنده یا نویسندگان، 
پست الکترونیکی و نویسنده مسئول مکاتبات آورده شود.

8. چکیده مقاله حداکثر در150 واژه و مشتمل بر هدف پژوهش، روش تحقیق مورد استفاده و نتایج به دست 
آمده باشد.کلمات کلیدی نیز پس از چکیده مقاله و حداکثر در 5 واژه بیان شود.

9. در ذکر منابع از الگوی زیر استفاده شود:
 الف: کتاب: نام خانوادگی، نام، )سال نشر(، نام کتاب، نام مترجم، دوره چندجلدی، نوبت چاپ، محل 

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

10. مقاالت رسیده ابتدا از طرف هیات تحریریه مورد بررسی قرار می گیرد و در صورتی که مناسب 
تشخیص داده شود، توسط دو نفر از داوران محترم به صورت محرمانه داوری خواهد شد.

11. دریافت مقاالت و انجام مکاتبات صرفاً از طریق پست الکترونیکی اختصاصی فصلنامه به نشانی
 « jet@atu.ac.ir«  انجام خواهد شد.

12. مسئولیت صحت و سقم مقاالت بر عهده نویسنده می باشد.
13. صرفا مقاالت ترجمه ای ارسالی مورد داوری قرار خواهند گرفت که از موضوعات نوین در حوزه 

تکنولوژی آموزشی انتخاب شده و به پیوست مقاله اصلی به هیات تحریریه ارسال شود.
14. در مقاالت و مطالب ترجمه ای به نکات زیر توجه نمایید:

 الف: نام نویسنده )نویسندگان اصلی  همراه با ذکر موقعیت علمی در مقاالت ضمن درج در پانویس(، سال 
نگارش و منبع استفاده شده لحاظ گردد.

 ب: در نگارش منبع دقت نمایید به گونه ای درج گردد که امکان بازیابی مقاالت برای داوران میسر باشد.
15. پس از تایید مقاله، گواهی پذیرش مقاله به نویسندگان  اعطا خواهد شد.

16. پس از چاپ مقاله دو نسخه از مجله در اختیار نویسنده )نویسندگان( قرار خواهد گرفت.
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تحقیق  به  وابسته  هر کشوري  توسعه  و  پیشرفت  استقالل، رشد، 
انساني،  نیروي  ابعاد  در  گذاري  سرمایه  تقویت  براي  ملي  عزم  و 
است.  پژوهش  فرهنگ  اشاعه  و  تحکیم  تجهیزات،  امکانات، 
سیاست هاي پژوهشي کشور باید با توجه به نیازهاي جامعه شکل 
گیرد و برنامه توسعه نیز باید بر اساس این نیازها تدوین گردد، 
و از تحقیقات و پژوهش هاي راهبردي به عنوان ابزار کلیدي 
در جهت دستیابي به اهداف توسعه بهره گیري شود تا مسیر 
بالندگي و پویایي تحقیق هموار گردد. پیرو مطالب گفته شده؛ یک بار دیگر بر 
آن شدیم تا با تدوین، گردآوری، تحقیق و تتبع و طبع مقاالت وزین، ضمن ارتقای تولید دانش 
در این شاخه از علوم منشاء اثر باشیم و بتوانیم قطره ای از ماحصل دستاوردهای علمی و پژوهشی 
تکنولوژیست های آموزشی را به عنوان توشه ای گرانبها، پیشروی دانش پژوهان قرار دهیم. از سوئی 
با فراخواندن مقاالت متخصصان و نخبگان این حوزه در مراکز علمی و پژوهشی گامی در زمینه 
گسترش آموزش و خدمات درمانی و در غایت پیشرفت علمی برداشته باشیم. اینک که شماره  ی 
جدید نشریه علمی تخصصی «فناوری آموزشی« به زیور چاپ آراسته می گردد به یقین و به رغم 

تالش بی وقفه همکاران، خالی از نقص و کاستی نخواهد بود. 
در این شماره از فصلنامه «فناوری آموزشی«، به معرفی چهره های ماندگار و اعضای هیئت علمی 
رشته تکنولوژی آموزشی دانشگاه عالمه طباطبائی پرداخته ایم و نیز به سان شماره های پیشین به 
ارائه گزارش از مهم ترین رویدادهای اخیر رشته و مقاالت و پژوهش های با موضوعات به روز در این 
حوزه از دانش را مورد نگارش قرار داده ایم. امیدواریم محققان، اساتید و دانشجویان با بهره گیری 
از نظرات سازنده خود ما را در بارور ساختن بیش از پیش نشریه هم در شکل و هم در محتوای 
یاری فرمایند، چرا که نگاه مان به فصلنامه »فناوری آموزشی« به عنوان یک منظومه ی فکری 
این  از سکون  به جریان درآمدن و همچنین جلوگیری  می باشد؛ جهت 
جریان، به همفکری و همکاری تک تک مخاطبان و خوانندگان 

گرامی این مجموعه نیازمندیم. 
با تشکر
 مریم فالحی
سردبیر فصلنامه علمی-تخصصی فناوری آموزشی

9





معرفی چهره های ماندگار و اعضای هیئت علمی رشته 
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سرکار خانم دکتر خدیجه علی آبادی

 سوابق تحصیلی
 کارشناسی، علوم تربیتی )مشاوره و راهنمائی(، دانشگاه سپاهیان انقالب 
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 آشنایی  با  مراکز  مواد  آموزشی 
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 تولید  مواد  آموزشی 

 رو ا نشنا سی تربیتی 
 کار عملی  فردی 
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مریم فالحی  دانشجوی دکتری رشته تکنولوژی آموزشی دانشگاه عالمه طباطبائی
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طباطبائی و سایر دانشگاه ها
 تدوین برنامه درسی دوره دکترای تعلیم و تربیت 

 ارزشیابی فیلم های آموزشی تولید شده در دفتر تکنولوژی آموزشی
 بازنگری سرفصل دروس کارشناسی تکنولوژی آموزشی 
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 بازنگری سرفصل ها و منابع دروس رشته های علوم انسانی 
 بازنگری برنامه درسی رشته تکنولوژی آموزشی 

 عضو هیئت علمی همایش علمی تکنولوژی، کرسی نقد 
 عضو هیئت داوران بیست و پنجمین جشنواره فیلم های آموزشی 

 فعالیت های علمی و پژوهشی 
 بیش از ده ها مقاله و تحقیق انجام شده و به ثبت رسیده در نشریات بین المللی و داخلی

 دارای چندین طرح پژوهشی درون و برون دانشگاهی 
 دارای چندین جلد کتاب ترجمه و تالیف

 ده ها مقاله چاپ شده در همایش های بین المللی و داخلی 
 مدرس و برگزار کننده ده ها کارگاه تخصصی در زمینه رشته تکنولوژی آموزشی

 همکاری با نشریات مختلف در بخش هیئت تحریریه و داوری مقاالت
 ایراد سخنرانی های متعدد در حوزه رشته تکنولوژی آموزشی و زمینه های مرتبط با آن در 

مجامع علمی، دانشگاهی و پژوهشی مختلف
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معرفی چهره های ماندگار و اعضای هیئت علمی رشته تکنولوژی آموزشی در دانشگاه عالمه طباطبائی  ...................... مریم فالحی

جناب آقای دکتر داریوش نوروزی

 سوابق تحصیلی
 کارشناسی، جامعه شناسی آموزش و پرورش، دانشگاه ابوریحان بیرونی

 کارشناسی ارشد، تکنولوژی آموزشی، دانشگاه ایندیانا آمریکا
 دکتری، تکنولوژی آموزشی، دانشگاه ایندیانا آمریکا

  عناوین دروس تدریس شده
 دروس تخصصی رشته تکنولوژی آموزشی در هر سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد، 

دکتری
 دروس مربوط به طراحی آموزشی

 فعالیت های اجرایی
 پایه گذار مقطع کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی دانشگاه عالمه طباطبائی

 پایه گذار مقطع دکتری رشته تکنولوژی آموزشی دانشگاه عالمه طباطبائی 
 پایه گذار رشته تکنولوژی آموزشی در دانشگاه آزاد اسالمی

 عضو هیات تحریریه مجله علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران جنوب 
 عضو شورای آموزشي مرکز آموزش مداوم پزشکي وزارت بهداشت و آموزش پزشکی

 مدیر گروه تکنولوژی آموزشي دانشگاه عالمه طباطبائی
 مدیر گروه تکنولوژی آموزشي دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

 دبیر اولین سمینار آموزشي دانشگاه عالمه طباطبائی و ارائه مقاله
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 داور بین المللي جشنواره فیلم های آموزشي رشد طی چهار دوره
 مجری و ناظر بیش از 15طرح پژوهشی در سازمان های مختلف آموزشی

 مدیر دفتر طراحي آموزشي کتب درسي دانشگاه پیام نور
 مدیر شورای تکنولوژی آموزشی )دفتر تکنولوژی آموزشی(

 عضو کمیته برنامه ریزی درسي علوم تربیتي شورای عالي انقالب فرهنگی
 طراح و مجری بیش از 50 کارگاه آموزشي در سراسر ایران )مناطق مختلف آموزش و پرورش، 

دانشگاه گیالن، دانشگاه طوس مشهد، دانشکده پزشکی دانشگاه شهید بهشتی(
 طراح آموزشي بیش از 40 کتاب درسي مربوط به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و 

دانشگاه پیام نور
 طراح و مدیر شورای برنامه ریزی آموزش از راه دور مربیان کانون پرورش فکری کودکان و 

نوجوانان
 طراح مراکز یادگیری وزارت آموزش و پرورش

 طراح و مسئول برنامه ریزی آموزشي در وزارت آموزش و پرورش دفتر برنامه ریزی درسی
 مشاوره و راهنمایی پایان نامه های دانشجویان کارشناسي ارشد و دکتری در دانشگاه عالمه 

طباطبائی و سایر دانشگاه ها

 فعالیت های علمی و پژوهشی 
 بیش از ده ها مقاله و تحقیق انجام شده و به ثبت رسیده در نشریات بین المللی و داخلی

 دارای چندین طرح پژوهشی درون و برون دانشگاهی 
 دارای چندین جلد کتاب ترجمه و تالیف

 ده ها مقاله چاپ شده در همایش های بین المللی و داخلی 
 مدرس و برگزار کننده ده ها کارگاه تخصصی در زمینه رشته تکنولوژی آموزشی

 همکاری با نشریات مختلف در بخش هیئت تحریریه و داوری مقاالت
 ایراد سخنرانی های متعدد در حوزه رشته تکنولوژی آموزشی و زمینه های مرتبط با آن در 

مجامع علمی، دانشگاهی و پژوهشی مختلف
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معرفی چهره های ماندگار و اعضای هیئت علمی رشته تکنولوژی آموزشی در دانشگاه عالمه طباطبائی  ...................... مریم فالحی

جناب آقای دکتر محمد حسن امیرتیموری

 سوابق تحصیلی
 کارشناسی، رشته زیست شناسی، دانشگاه تهران

 کارشناسی ارشد، رشته تکنولوژی آموزشی، دانشگاه استنفورد
 کارورزی 4 ماهه در دانشگاه گوشوده انگلستان اوپن یونیور سی تی

 دانشوری، رشته برنامه ریزی درسی

 عناوین دروس تدریس شده
 طراحی آموزشی
 آموزش  برنامه ای

 تهیه  و  کاربرد  وسایل  و  موا د  آموزشی
 سمینار )تحقیق و تتبع نظری( 

 نظریه های  برنامه ریزی  درسی
 کارورزی  در تکنولوژی آموزشی

 زیست شناسی عمومی
 فیزیولوژی عمومی

 مقدمات تکنولوژی آموزشی
 رسانه های آموزشی
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 فعالیت های اجرایی
 طراح آموزش کتاب های خودآموز دانشگاه آزاد ایران در رشته های پزشکی، کشاورزی، زیست 

شناسی و علوم تربیتی
 عضویت در کمیته بازنگری دروس کارشناسی ارشد

 عضویت در شورای انتشارات دانشکده
 همکاری در تالیف و طراحی آموزشی تعداد زیادی از کتاب های دانشگاه آزاد

 همکاری در تالیف و طراحی آموزشی تعداد زیادی از کتاب های دانشگاه پیام نور
 اشتغال در مجتمع دانشگاهی ادبیات و علوم انسانی )دانشگاه عالمه طباطبائی سابق(

 مشاوره و راهنمایی پایان نامه های دانشجویان کارشناسي ارشد و دکتری در دانشگاه عالمه 
طباطبائی

 کارشناس حیوانات گوشت خوار در سازمان حفاظت از محیط زیست ایران

 فعالیت های علمی و پژوهشی 
 بیش از ده ها مقاله و تحقیق انجام شده و به ثبت رسیده در نشریات بین المللی و داخلی

 دارای چندین طرح پژوهشی درون و برون دانشگاهی 
 دارای چندین جلد کتاب ترجمه و تالیف

 ده ها مقاله چاپ شده در همایش های بین المللی و داخلی 
 مدرس و برگزار کننده ده ها کارگاه تخصصی در زمینه رشته تکنولوژی آموزشی

 ایراد سخنرانی های متعدد در حوزه رشته تکنولوژی آموزشی و زمینه های مرتبط با آن در 
مجامع علمی، دانشگاهی و پژوهشی مختلف
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معرفی چهره های ماندگار و اعضای هیئت علمی رشته تکنولوژی آموزشی در دانشگاه عالمه طباطبائی  ...................... مریم فالحی

جناب آقای حسن صادری اسکوئی

 سوابق تحصیلی
 کارشناسی، فیزیک، دانشگاه جندی شاپور اهواز

 عناوین دروس تدریس شده
 کاربرد مقدمات کامپیوتر در مدیریت آموزشی

 مبانی کامپیوتر
 مقدمات تکنولوژی آموزشی

 آشنایی با کامپیوتر

 فعالیتهای اجرایی
  راه اندازي سایت کامپیوتر و تهیه جزوه هاي دروس هاي کامپیوتر

 راه اندازي آزمایشگاه هاي )الکتریسیته، الکترونیک، فیزیک پایه1، فیزیک پایه 2، فیزیک دبیرستاني، 
 کارگاه فیزیک، اپتیک و مکانیک(

 تهیه جزوه آزمایش هاي الکتریسیته و الکترونیک
 کارگاه و استودیو فیلم برداري تکنولوژي آموزشي

 راه اندازي آزمایشگاه هاي الکتریسیته مخابرات و الکترونیک مخابرات
 سرپرست مرکز سمعی بصری
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 سرپرستی مرکز یادگیری و استودیو
 سرپرستی مرکز کامپیوتر دانشکده
 عضو شورای انفورماتیک دانشگاه

 فعالیت های علمی و پژوهشی 
 همایش دانشگاه عالمه طباطبائی، سخنران، آموزش از طریق کامپیوتر

 مدرس و برگزار کننده چندین کارگاه تخصصی در زمینه رشته تکنولوژی آموزشی و کامپیوتر
 ایراد سخنرانی های متعدد در حوزه رشته تکنولوژی آموزشی و زمینه های مرتبط با آن در مجامع 

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

جناب آقای دکتر حسن شعبانی گیل چاالن 

 سوابق تحصیلی
 دکتری، علوم تربیتی/ برنامه ریزی درسی، دانشگاه تربیت مدرس

 عناوین دروس تدریس شده
 برنامه ریزی درسی

 برنامه ریزی آموزشی
 روش ها و فنون تدریس

 مهارت های آموزشی
 مهارت های پرورشی

 روش تدریس پیشرفته

 فعالیت های علمی و پژوهشی
 دارای مقاله و تحقیق انجام شده و به ثبت رسیده در نشریات بین المللی و داخلی

 ده ها مقاله چاپ شده در همایشهای بین المللی و داخلی 
 تالیف کتاب با عنوان مهارت های آموزشی و پرورشی )روش ها و فنون تدریس(

 تالیف کتاب با عنوان مهارت های آموزشی )روش ها و فنون تدریس(
 تالیف کتاب با عنوان روش تدریس پیشرفته )آموزش مهارت ها و راهبردهای تفکر(
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 مدرس و برگزار کننده ده ها کارگاه تخصصی 
 ایراد سخنرانی های متعدد در مجامع علمی، دانشگاهی و پژوهشی مختلف
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معرفی چهره های ماندگار و اعضای هیئت علمی رشته تکنولوژی آموزشی در دانشگاه عالمه طباطبائی  ...................... مریم فالحی

جناب آقای دکتر محمدرضا نیلی احمد آبادی

 سوابق تحصیلی
 کارشناسی، رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه تهران

 کارشناسی ارشد، رشته مدیریت آموزشی، دانشگاه تهران
 دکتری، رشته علوم تربیتی )گرایش فن آوری آموزشی(، دانشگاه کلن

 عناوین دروس تدریس شده
 روش های تدریس پیشرفته

 تولید  برنامه های  کامپیوتر  آموزشی
 کاربرد  رایانه  در  آموزش  و  پرورش

 تولید برنامه های کامپیوتری آموزشی
 سمینار در مورد آخرین مباحث تکنولوژی آموزشی

 طراحی مراکز یادگیری
 سمینار در مباحث تکنولوژی آموزشی

 فعالیت های اجرایی
 مدیر دفتر برنامه ریزی آموزشی و نظارت و سنجش دانشگاه

 نماینده گروه در جلسات شورای تحصیالت تکمیلی
 عضو گروه علوم تربیتی بررسی متون و کتب علوم انسانی
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 عضو شورای علمی همایش علوم انسانی و آینده تمدن ایرانی- اسالمی
 عضو کمیته تخصصی آموزش و پرورش در شورای عالی برنامه ریزی آموزشی

 عضو شورای راهبری توسعه آموزش های مجازی دانشگاه
 عضو اصلی هیات تجدید نظر رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیات علمی دانشگاه 

عالمه طباطبائی
 عضو کارگروه علوم تربیتی در شورای تحول

فارابی و رئیس گروه علمی علوم  المللی  بین   عضو شورای علمی هشتمین دوره جشنواره 
تربیتی، روانشناسی، علوم رفتاری و تربیت بدنی

 عضو هیات تحریریه نشریه فناوری آموزش و یادگیری
 مسئول کمیته تخصصی بازنگری و تدوین برنامه درسی رشته تکنولوژی آموزشی در مقطع 

کارشناسی ارشد
 عضو گروه علوم تربیتی بررسی متون و کتب علوم انسانی

 عضو حقوقی شورای دانشگاه
 عضو حقوقی شورای دانشگاه )عضو هیات علمی منتخب شورای آموزشی( 

 عضو کمیسیون علوم تربیتی و روانشناسی هیات ممیزی دانشگاه
 عضو کارگروه بررسی توانایی علمی اعضای هیات علمی و متقاضیان استخدام گروه آموزش 

و پرورش
 عضو گروه تخصصی علوم تربیتی در شورای تحول

 همکاری در برگزاری مصاحبه از پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون دکترا سال 1396
 عضو شورای علمی و رئیس گروه علمی علوم تربیتی، روانشناسی، علوم رفتاری و تربیت بدنی 

نهمین دوره جشنواره بین المللی فارابی
 عضو شورای علمی و رئیس گروه علمی علوم تربیتی، روانشناسی و علوم رفتاری و تربیت بدنی

 iranian journal of distance learning innovations عضو هیات تحریریه نشریه 
 عضو گروه علمی علوم تربیتی روانشناسی و علوم ورزشی

 ریاست گروه علوم تربیتی
 عضو کمیسیون تخصصی روانشناسی و علوم تربیتی هیات ممیزه دانشگاه

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

 مدیر دفتر برنامه ریزی نظارت و سنجش
 عضویت در شوراهای دانشگاه علوم تربیتی

 عضویت در شورای تحصیالت تکمیلی
 پست مدیریت )ستاره دار( 

 عضویت در شورای تحصیالت تکمیلی
 مدیر دفتر برنامه ریزی آموزش دانشگاه

 عضو شورای بررسی متون کتب علوم تربیتی
 مدیر گروه رشته تکنولوژی آموزشی

 مشاوره و راهنمایی پایان نامه های دانشجویان کارشناسي ارشد و دکتری در دانشگاه عالمه 
طباطبائی

 فعالیت های علمی و پژوهشی 
 بیش از ده ها مقاله و تحقیق انجام شده و به ثبت رسیده در نشریات بین المللی و داخلی

 دارای چندین طرح پژوهشی درون و برون دانشگاهی 
 دارای کتاب ترجمه 

 ده ها مقاله چاپ شده در همایش های بین المللی و داخلی 
 مدرس و برگزار کننده ده ها کارگاه تخصصی در زمینه رشته تکنولوژی آموزشی

 همکاری با نشریات مختلف در بخش هیئت تحریریه و داوری مقاالت
 ایراد سخنرانی های متعدد در حوزه رشته تکنولوژی آموزشی و زمینه های مرتبط با آن در 

مجامع علمی، دانشگاهی و پژوهشی مختلف
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جناب آقای دکتر اسماعیل زارعی زوارکی

 سوابق تحصیلی
 کارشناسی علوم تربیتی )گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنایی(، دانشگاه فردوسی مشهد

 کارشناسی ارشد علوم تربیتی )گرایش کودکان استثنایی(، دانشگاه عالمه طباطبائی
 دکتری علوم تربیتی )گرایش فناوری آموزشی(، دانشگاه پنجاب چندیگر 

 
  عناوین دروس تدریس شده

 ارزیابی نظام های کوچک آموزشی
 اصول برنامه ریزی درسی و تحلیل محتوا

 مقدمات تکنولوژی آموزشی
 روش ها و فنون تدریس

 مبانی ارتباط انسانی
 طراحی نظام های آموزشی

 مقدمات روش تحقیق در علوم تربیتی
 مبانی  و  اصول  نظری  تکنولوژی  آموزشی

 تکنولوژی آموزشی  پیشرفته
 روش های تدریس پیشرفته

 سمینار )تحقیق و تتبع نظری(
 طراحی مراکز یادگیری
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معرفی چهره های ماندگار و اعضای هیئت علمی رشته تکنولوژی آموزشی در دانشگاه عالمه طباطبائی  ...................... مریم فالحی

 کاربرد تکنولوژی آموزشی در آموزش ویژه
 طراحی آموزشی مبتنی بر وب

 آموزش از راه دور با تاکید بر آموزش الکترونیکی
 تکنولوژی آموزشی با تاکید بر یادگیری الکترونیکی

 سمت های اجرایی
 معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه عالمه طباطبائی

 مدیر گروه تکنولوژی آموزشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه عالمه طباطبائی
 مدیر گروه علوم تربیتی واحد الکترونیکی، دانشگاه آزاد اسالمی

 مدیر گروه مجموعه علوم تربیتی 2 آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی
 مسئول و عضو کمیته مصاحبه کننده از پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون نیمه متمرکز دکتری 

تکنولوژی آموزشی از سال 1388تاکنون در دانشگاه عالمه طباطبائی
 مسئول و عضو کمیته آزمون جامع دکتری تکنولوژی آموزشی دانشگاه عالمه طباطبائی

 مدیر کارگروه تخصصی بازنگری برنامه درسی رشته تکنولوژی آموزشی
 مسئول کمیته تکنولوژی و عضو شورای بازنگری دروس کارشناسی ارشد دانشکده روان شناسی 

و علوم تربیتی دانشگاه عالمه طباطبائی
 طراح و مجری راه اندازی دوره دکتری تکنولوژی آموزشی در دانشگاه عالمه طباطبائی برای اولین 

بار در ایران
برنامه ریزی آموزشی( در مقطع  تربیتی )تکنولوژی آموزشی و  اندازی گروه علوم   مسئول راه 

کارشناسی ارشد واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسالمی برای اولین بار در ایران
 عضو شورای سیاستگذاری قطب علمی تکنولوژی آموزشی در پزشکی کشور، وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش پزشکی
 عضو کارگروه تعلیم و تربیت شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانی شورای عالی انقالب 

فرهنگی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 عضو شورای پژوهشی پژوهشکده ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبائی

 استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر رشته تکنولوژی آموزشی دانشگاه عالمه طباطبائی
 استاد راهنمای آموزشی دانشجویان کارشناسی ورودی 94 رشته تکنولوژی آموزشی دانشگاه عالمه 
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طباطبائی
 عضو کمیته تهیه محتوای آموزش الکترونیکی دروس دندانپزشکی عمومی وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش پزشکی
 مسئول بازنگری سرفصل دروس تکنولوژی آموزشی در کارگروه ویژه تعلیم و تربیت شورای 

تحول و ارتقای علوم انسانی
 عضو هیئت موسس انجمن فناوری آموزشی ایران

 عضو هیئت رئیسه انجمن فناوری آموزشی ایران
 عضو کمیته آزمون جامع رشته تکنولوژی آموزشی پردیس دانشگاهی شماره2 دانشگاه عالمه 

طباطبائی
 عضو وابسته گروه علوم تربیتی )کمیته تخصصی تکنولوژی آموزشی( پردیس دانشگاهی 

شماره 2 دانشگاه عالمه طباطبائی
 دبیر علمی همایش ملی شبکه های اجتماعی مجازی: بستری برای آموزش و یادگیری، دانشگاه 

عالمه طباطبائی
 عضو کمیته راه اندازی رشته تکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی مقطع کارشناسی ارشد

 عضو کمیته علمی همایش ملی آموزش دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
 داور مقاالت علمی نشریات علمی پژوهشی دانشگاه عالمه طباطبائی
 داور مقاالت همایش ملی آموزش دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

 داور مقاالت کنفرانس ملی و بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی
 عضو کمیته مصاحبه کننده از پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون نیمه متمرکز دکتری تکنولوژی 

آموزشی در سال 1393 در دانشگاه تربیت مدرس
 عضو انجمن بین المللی کاربرد کامپیوتر در تعلیم و تربیت

 عضو انجمن یادگیری الکترونیکی ایران )یادا(
 عضو انجمن پژوهش های آموزشی ایران

 همکاری علمی با مرکز مطالعات، تحقیقات و ارزشیابی آموزشی سازمان سنجش آموزش 
کشور

 عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
 کارشناس پژوهشی مرکز پژوهش های اجتماعی نهاد ریاست جمهوری
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 دبیر پاره وقت آموزش و پرورش ناحیه 2 مشهد
 تدریس در دانشگاه های تهران، تربیت مدرس، شهید بهشتی، دانشگاه شاهد، علوم اراک، 
آزاد اسالمی اراک، مرکز آموزش مدیریت دولتی اراک، واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسالمی، 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی، واحد تهران جنوب، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه 

آزاد اسالمی واحد کرمانشاه و دانشگاه علوم انتظامی به عنوان استاد مدعو
 مشاوره و راهنمایی پایان نامه های دانشجویان کارشناسي ارشد و دکتری در دانشگاه عالمه 

طباطبائی و سایر دانشگاه ها

 فعالیت های علمی و پژوهشی 
 بیش از ده ها مقاله و تحقیق انجام شده و به ثبت رسیده در نشریات بین المللی و داخلی

 دارای چندین طرح پژوهشی درون و برون دانشگاهی 
 دارای چندین جلد کتاب ترجمه و تالیف

 ده ها مقاله چاپ شده در همایش های بین المللی و داخلی 
 مدرس و برگزار کننده ده ها کارگاه تخصصی در زمینه رشته تکنولوژی آموزشی

 همکاری با نشریات مختلف در بخش هیئت تحریریه و داوری مقاالت
 ایراد سخنرانی های متعدد در حوزه رشته تکنولوژی آموزشی و زمینه های مرتبط با آن در 

مجامع علمی، دانشگاهی و پژوهشی مختلف
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سرکار خانم نرجس خاتون اویسی

 مدارک تحصیلی
 کارشناسی عکاسی، دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران

 کارشناسی ارشد، دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران
 دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی دانشگاه عالمه طباطبائی

 عناوین دروس تدریس شده
 عکاسی

 عکاسی و تصویربرداری
 تولید فیلم های اموزشی

 تولید برنامه های تلویزیونی
 رادیو تلویزیون اموزشی

 مقدمات تکنولوژی اموزشی
 آشنایی با رایانه

 کارگاه کامپیوتر
 واژه پردازی فارسی و التین

 کاربرد کامپیوتر در روانشناسی
 کاربرد کامپیوتر در علوم تربیتی

 تولید محتوای الکترونیکی
 طراحی پیام های آموزشی
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معرفی چهره های ماندگار و اعضای هیئت علمی رشته تکنولوژی آموزشی در دانشگاه عالمه طباطبائی  ...................... مریم فالحی

 سمت های اجرایی
تولید  برنامه ریزی و هماهنگی آموزش مجازی دانشگاه و کمیته تخصصی   عضو شورای 

محتوای الکترونیکی دروس، ایران، تهران
 مدیر پروژه تولید محتوای الکترونیکی دروس کارشناسی ارشد دانشگاه عالمه طباطبائی

 استاد مشاور انجمن علمی تکنولوژی آموزشی
 برگزاری نمایشگاه های متعدد عکس 

 عضو انجمن یادگیری الکترونیکی ایران )یادا(
 مشاوره و راهنمایی پایان نامه های دانشجویان کارشناسي ارشد در دانشگاه عالمه طباطبائی

 نقد کتاب، ایران، تهران
 کارشناس علمی و فرهنگی، ایران، تهران

 تولید محتوای الکترونیکی دروس کارشناسی ارشد، ایران، تهران

 فعالیت های علمی و پژوهشی 
 بیش از ده ها مقاله و تحقیق انجام شده و به ثبت رسیده در نشریات بین المللی و داخلی

 دارای کتاب تالیف 
 ده ها مقاله چاپ شده در همایش های بین المللی و داخلی 

 مدرس و برگزار کننده ده ها کارگاه تخصصی در زمینه رشته تکنولوژی آموزشی
با نشریات مختلف در بخش هیئت تحریریه و داوری مقاالت و مدیریت داخلی   همکاری 

مجالت
 ایراد سخنرانی های متعدد در حوزه رشته تکنولوژی آموزشی و زمینه های مرتبط با آن در 

مجامع علمی، دانشگاهی و پژوهشی مختلف
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جناب آقای دکتر حمیدرضا مقامی

 سوابق تحصیلی
 کارشناسی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

 کارشناسی ارشد، تکنولوژی آموزشی، دانشگاه عالمه طباطبائی، نمره پایان نامه 20
 دکتری، تکنولوژی آموزشی، دانشگاه عالمه طباطبائی، رتبه 1 و نمره رساله عالی

  عناوین دروس تدریس شده
 ارزیابی  نظام های  کوچک  آموزشی

 ارزشیابی آموزشی
 اصول طراحی نظام های آموزشی

 تکنولوژی آموزشی
 رو ش ها  و  فنون  تدریس

 طراحی آموزشی
 کار عملی گروهی

 مقد مات  تکنو لو ژی  آموزشی
 ارزشیابی آموزشی

 اصول  و  روش  های  ارزشیابی  آموزشی 
 روش های  پیشرفته  تدریس

 روش  های  عمده  و  متداول  آموزش  و  پرورش  پیش  دبستانی
 فلسفه برای کودکان )بر اساس معرفت شناسی اسالمی( 
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معرفی چهره های ماندگار و اعضای هیئت علمی رشته تکنولوژی آموزشی در دانشگاه عالمه طباطبائی  ...................... مریم فالحی

 کاربرد نظریه های یادگیری در آموزش مجازی
 نظام جامع یادگیری الکترونیکی
 کارورزی  در تکنولوژی  آموزشی

 فعالیت های اجرایی
 معاون امور دانشجویی دانشگاه عالمه طباطبائی

 عضو کمیته علمی نشست بین المللی کارآفرینی در تکنولوژی آموزشی با محوریت یادگیری 
الکترونیکی و کارگاه آموزشی بین المللی بارکاری مدرس یادگیری الکترونیکی، ایران، تهران

 مشاور انجمن رشته تکنولوژی آموزشی
 عضو کمیته مصاحبه کننده از پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون نیمه متمرکز دکتری تکنولوژی 

آموزشی دانشگاه عالمه طباطبائی
 عضو کمیته مصاحبه کننده از پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون نیمه متمرکز دکتری دانشگاه 

آزاد اسالمی به مدت سه سال
 مدیر داخلی مجالت روانشناسی تربیتی، اندازه گیری تربیتی و فناوری آموزش و یادگیری در 

دانشگاه عالمه طباطبائی
 مشاوره و راهنمایی پایان نامه های دانشجویان کارشناسي ارشد و دکتری در دانشگاه عالمه 

طباطبائی
 عضو انجمن یادگیری الکترونیکی ایران )یادا(

 فعالیت های علمی و پژوهشی 
 بیش از ده ها مقاله و تحقیق انجام شده و به ثبت رسیده در نشریات بین المللی و داخلی

 دارای کتاب تالیف
 ده ها مقاله چاپ شده در همایش های بین المللی و داخلی 

 مدرس و برگزار کننده ده ها کارگاه تخصصی در زمینه رشته تکنولوژی آموزشی
با نشریات مختلف در بخش هیئت تحریریه و داوری مقاالت و مدیریت داخلی   همکاری 

مجالت
 ایراد سخنرانی های متعدد در حوزه رشته تکنولوژی آموزشی و زمینه های مرتبط با آن در 

مجامع علمی، دانشگاهی و پژوهشی مختلف
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جناب آقای دکتر مهدی واحدی

 سوابق تحصیلی
 کارشناسی رشته علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی از دانشگاه شهید بهشتی. 

سال 1382. معدل 16/56
 کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی درسی از دانشگاه عالمه طباطبائی 

تهران. سال 1385. معدل 17/67 
 دکتری رشته علوم تربیتی گرایش تکنولوژی آموزشی از دانشگاه فدرال کازان کشور روسیه. 

سال 1393. با نمره عالي 

 عناوین دروس تدریس شده
 اصول برنامه ریزی درسی

 اصول  برنامه  ریزی  درسی  و  تحلیل  محتوی
 اصول  طراحی  پیام های  آموزشی

 اصول  مبانی  آموزش  و  پرورش
 آموزش از دور

 آموزش  بز ر گسا ال ن
 برنامه  ریزی  درسی  ابتدایی

 برنامه  ریزی  درسی  متوسطه
 تربیت رسانه ای
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 تکنولوژی آموزشی
 تهیه  و  کاربرد  وسایل  و  موا د  آموزشی
 سمینار  برنامه  ریزی  درسی  و  آموزشی

 مسائل آموزش و پرورش
 مسائل آموزش و پرورش در ایران

 مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی
 تلفیق فناوری های نوین در برنامه درسی 

 روش های  پیشرفته  تدریس 
 روش ها و  فنون  تدریس  تعلیمات  دینی  دوره  ابتدایی 

 رویکرد ها و نظریه های برنامه درسی 

 فعالیت های اجرایی
 معاون مدیر کل امور دانشجویی دانشگاه عالمه طباطبایی سال 88-86

 معاون پژوهشی کانون بسیج اساتید دانشگاه عالمه طباطبایي از سال 1396
 مشاور مدیر امور فرهنگی دانشگاه عالمه طباطبایی سال 88-87

 کارشناس و مشاور فرهنگي سازمان بنادر و دریانوردی سال 82 -84
 عضو کمیته فرهنگ عمومي مشاوران جوان وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي در سال 1385

 نماینده دفتر رایزنی علمی و مسئول دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در کشور روسیه در شهر 
کازان سال90- 92

 عضو هیات موسس و دبیر تشکیالت انجمن اسالمی دانشجویان ایرانی شهر کازان سال 89 - 90
 مشاور رایزنی فرهنگی ایران در شهر کازان روسیه در امور فرهنگی و اجرایی سال89 -92

 عضو هیات داوران اولین جشنواره سرگرم آموز، دانشگاه عالمه طباطبائی 1396
 راهنمایي 8 پایان نامه کارشناسي ارشد در دانشگاه عالمه طباطبائی و بیش از 20 پایان نامه در سایر 

دانشگاه ها
 مشاوره 5 پایان نامه کارشناسي ارشد در دانشگاه عالمه طباطبائی و بیش از 15 پایان نامه در سایر 

دانشگاه ها
 دانشگاه عالمه طباطبایي. عضو هیات علمي و استادیار گروه تکنولوژي آموزشي از سال 1394 
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تاکنون
 دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقیقات. از سال 1394 تاکنون

 تدریس در دانشگاه اسالمی روسیه در شهر کازان. از سال 2010 لغایت 2012 ) تدریس به زبان 
روسی(

 کارشناس طراح پروژه «طرح جامع ارزشیابي از پیمانکاران شرکت رجا« طراحي و اجرا شده در 
سال 1382

 طراح و مسئول پروژه «تربیت روایت گران جوان انقالب اسالمی« اجرا شده در سازمان فرهنگی 
هنری شهرداری تهران سال 1384

 طراح و مسئول پروژه «طرح جامع اشتغال کشور در بخش تعاون« طراحی شده در معاونت برنامه 
ریزي مشاوران جوان ریاست جمهوري سال 1385

 دانش آموخته برگزیده )نفر اول( دانشگاه عالمه طباطبائی در رشته برنامه ریزی درسی در سال 
86-85

 سخنرانی های متعدد در مدارس و در جمع والدین دانش آموزان و معلمان در حوزه های تربیت 
فرزندان

 سردبیر مجله رشد تکنولوژی آموزشی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی )هم اکنون(
 عضو کمیته داوران مجله علمي فناوري آموزش و یادگیري دانشگاه عالمه طباطبائي

 عضو کمیته داوران مجله علمي پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی دانشگاه عالمه طباطبائي
 عضو کمیته داوران مجله علمي پژوهش های کیفی در برنامه درسی دانشگاه عالمه طباطبائي

 عضو کمیته داوران مجله علمي و پژوهشي فناوری آموزش دانشگاه شهید رجائی
دانشگاه عالمه  فرهنگ مشاوره و روان درماني  پژوهشي  و  داوران مجله علمي   عضو کمیته 

طباطبائي
 مدیر مسئول نشریه علمي - فرهنگي )دانشجویی( «کرانه« در دانشگاه عالمه طباطبایي سال 83 

الی 85
 سردبیر نشریه اجتماعی، فرهنگي «مبین« در سازمان بنادر و دریانوردی سال 83 الی 85

 عضو هیئت تحریریه نشریه «فرهیزش« مجله تخصصي دانشجویی علوم تربیتي و روانشناسي 
دانشگاه شهید بهشتي در سال 82-81

 عضو هیئت تحریریه نشریه «تخته سیاه« مجله تخصصي دانشجویی علوم رفتاري دانشگاه شهید 
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بهشتي در سال 80- 81

 فعالیت های علمی و پژوهشی 
 بیش از ده ها مقاله و تحقیق انجام شده و به ثبت رسیده در نشریات بین المللی و داخلی

 دارای چندین جلد کتاب تالیف و ترجمه
 دارای چندین جلد کتاب تالیف در زمینه های فرهنگی

 ده ها مقاله چاپ شده در همایش های بین المللی و داخلی 
 مدرس و برگزار کننده ده ها کارگاه تخصصی در زمینه رشته تکنولوژی آموزشی

با نشریات مختلف در بخش هیئت تحریریه و داوری مقاالت و مدیریت داخلی   همکاری 
مجالت

 ایراد سخنرانی های متعدد در حوزه رشته تکنولوژی آموزشی و زمینه های مرتبط با آن در 
مجامع علمی، دانشگاهی و پژوهشی مختلف
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سرکار خانم دکتر زهرا جامه بزرگ

 سوابق تحصیلی
 کارشناسی، علوم پزشکی

 کارشناسی ارشد، تکنولوژی آموزشی
 دکتری، تکنولوژی آموزشی، دانشگاه عالمه طباطبائی

 عناوین دروس تدریس شده
 طراحی محیط ها و تجارب یادگیری

 کاربرد نظریه های یادگیری در آموزش مجازی
 طراحی آموزشی تعاملی مبتنی بر وب

 طراحی مراکز یادگیری
 کاروزی یا کار عملی گروهی در مقطع دکتری

 ارزشیابی آموزشی
 روش تحقیق در تکنولوژی آموزشی

 طراحی آموزشی
 تکنولوژی آموزشی

 اصول طراحی پیام های آموزشی
 تهیه و کاربرد وسایل و مواد آموزشی
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 اخالق حرفه ای
 مبانی آموزش و پرورش

 مبانی ارتباط انسانی
 تغذیه و بهداشت مادر و کودک
 کاربرد کامپیوتر در علوم تربیتی

 سیستم چند رسانه ای
 آموزش مبتنی بر سیستم ها

 آموزش برنامه ای
 تئوری ها و روش های کاربرد رسانه های جمعی

 فعالیت های اجرایی
 مدیر کل برنامه ریزی و نظارت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی، ایران، 

تهران
 عضو شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، ایران، تهران

 کرسی نقد و نظریه پردازی پیوند برنامه درسی دانشگاهی و چالش ها و راهکارهای ارتقای 
اخالق

  عضو کمیته مصاحبه کننده از پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون نیمه متمرکز دکتری تکنولوژی 
آموزشی دانشگاه عالمه طباطبائی

 مدیر کل آموزش سالمت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
 استاد مشاور انجمن علمی علوم تربیتی

 عضو شورای انضباطی دانشگاه عالمه طباطبائی
 عضو شورای سیاستگذاری همایش بین المللی استرس و بیماری های روانی، ایران، تهران

 مسول برگزاری پانل های تخصصی در همایش بین المللی استرس و بیماری های روانی، ایران، 
تهران

 مسول برگزاری نمایشگاه فناوری های نوین آموزشی در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
 عضو کمیته علمی همایش ملی فناوری های آموزشی دانشگاه عالمه طباطبائی

 ارزشیابی و تدریس عالی
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 عضو انجمن یادگیری الکترونیکی ایران )یادا(
دانشگاه عالمه  در  دکترا  و  ارشد  کارشناسي  دانشجویان  های  نامه  پایان  راهنمایی  و  مشاوره   

طباطبائی
 کسب عنوان طرح تحقیق نمونه و برگزیده ی هفته پژوهش سال 1397 در دانشکده روانشناسی 

و علوم تربیتی دانشگاه عالمه طباطبائی و ارائه سخنرانی در خصوص طرح برگزیده

 فعالیت های علمی و پژوهشی 
 بیش از ده ها مقاله و تحقیق انجام شده و به ثبت رسیده در نشریات بین المللی و داخلی

 دارای چندین جلد کتاب تالیف و ترجمه
 ده ها مقاله چاپ شده در همایش های بین المللی و داخلی 

 مدرس و برگزار کننده ده ها کارگاه تخصصی در زمینه رشته تکنولوژی آموزشی
با نشریات مختلف در بخش هیئت تحریریه و داوری مقاالت و مدیریت داخلی   همکاری 

مجالت
 ایراد سخنرانی های متعدد در حوزه رشته تکنولوژی آموزشی و زمینه های مرتبط با آن در 

مجامع علمی، دانشگاهی و پژوهشی مختلف
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معرفی چهره های ماندگار و اعضای هیئت علمی رشته تکنولوژی آموزشی در دانشگاه عالمه طباطبائی  ...................... مریم فالحی

سرکار خانم دکتر فاطمه جعفرخانی

 سوابق تحصیلی 
 دکتری تکنولوژی آموزشی، دانشگاه عالمه طباطبائی

 عناوین دروس تدریس شده
 آشنایی  با  مراکز  مواد  آموزشی
 اصول  مبانی  آموزش  و  پرورش

 آموزش  با  روش مبتنی بر   سیستم ها
 آموزش  برنامه ای

 انتخاب  بهره برداری  و  ارزیابی  مواد  آموزشی
 تهیه  و  کاربرد  وسایل  و  موا د  آموزشی

 تولید  مواد  آموزشی
 تولید  و  کاربرد  مواد  آموزشی

 تئوری ها و  روش های  کاربرد  رسانه  های  جمعی
 زبان  تخصصی  تکنولوژی آموزشی

 سیستم های چند رسانه ای
 کاربرد کامپیوتر در روانشناسی

 مبانی  ارتباط  انسانی
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 مبانی و اصول تعلیم و تربیت
 متون تخصصی

 متون تخصصی علوم تربیتی
 آشنایی  با  رایانه

 کاربرد نظریه های یادگیری در آموزش مجازی 
 متون تخصصی تکنولوژی آموزشی به التین

 طراحی  محیط ها و تجارب  یادگیری

 فعالیت های اجرایی
 عضو شورای سیاست گذاری همایش بین المللی استرس و بیماری های روانی، ایران، تهران

مسئول کمیته آموزش، ایران، تهران
 عضو شورای برنامه ریزی و هماهنگی آموزش مجازی دانشگاه، ایران، تهران

 تدریس و ارزشیابی بسیار خوب
 مشاوره و راهنمایی پایان نامه های دانشجویان کارشناسي ارشد در دانشگاه عالمه طباطبائی

 عضو کمیته مصاحبه کننده از پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون نیمه متمرکز دکتری تکنولوژی 
آموزشی دانشگاه عالمه طباطبائی

 عضو انجمن یادگیری الکترونیکی ایران )یادا(

 فعالیت های علمی و پژوهشی 
 بیش از ده ها مقاله و تحقیق انجام شده و به ثبت رسیده در نشریات بین المللی و داخلی

دارای چندین جلد کتاب تالیف و ترجمه
 ده ها مقاله چاپ شده در همایش های بین المللی و داخلی 

 مدرس و برگزار کننده ده ها کارگاه تخصصی در زمینه رشته تکنولوژی آموزشی
با نشریات مختلف در بخش هیئت تحریریه و داوری مقاالت و مدیریت داخلی   همکاری 

مجالت
 ایراد سخنرانی های متعدد در حوزه رشته تکنولوژی آموزشی و زمینه های مرتبط با آن در 

مجامع علمی، دانشگاهی و پژوهشی مختلف
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جناب آقای دکتر سعید پورروستائی اردکانی

 سوابق تحصیلی
 کارشناسی ارشد، مهندسی نرم افزار، دانشگاه علم و صنعت ایران

 دکتری تخصصی، علوم کامپیوتر )نرم افزار(، دانشگاه باث انگلستان

 عناوین دروس تدریس شده
 زبان برنامه نویسی 1 
 زبان برنامه نویسی 2

 ساختمان داده ها
 کاربرد رایانه در تعلیم و تربیت

 کاربرد  مقدمات  کامپیوتر  در  مدیریت  آموزشی
 مبانی شبکه و سخت افزار

 مبانی نرم افزار و سیستم عامل
 آشنایی  با  رایانه 

 شبیه سازی و بازی های آموزشی 
 کاربرد  رایانه  در  آموزش  و  پرورش 

 مدیریت ارتباطات 
 نظام جامع یادگیری الکترونیکی 
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 شبیه  سازی  و بازی های  آموزشی
 طراحی  و مدیریت  سیستم های  اطالعاتی  در آموزش عالی

 سوابق اجرایی 
 برگزاری مرحله دوم نخستین مدرسه پاییزی علوم شناختی، دانشگاه عالمه طباطبائی

 دبیر اجرایی همایش فناوری آموزش و محیط های یادگیری، دانشگاه عالمه طباطبائی 
 مدیر مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات دانشگاه، دانشگاه عالمه طباطبائی 

 مدیر هسته پژوهشی مطالعات بازی های رایانه ای آموزشی، دانشگاه عالمه طباطبائی
 دبیر علمی جشنواره سرگرم آموز، دانشگاه عالمه طباطبائی

 موسس و مدیر مسئول نشریه انگلیسی زبان  «Iranian Journal of Distance Learning«، دانشگاه 
عالمه طباطبائی

 نماینده دانشگاه عالمه طباطبائی در اجرای تفاهم نامه همکاری با مرکز فناوری اطالعات و رسانه های 
دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

 نماینده دانشگاه عالمه طباطبائی در اجرای تفاهم نامه آموزش مجازی با دانشگاه فرهنگیان 
 نماینده دانشگاه عالمه طباطبائی در اجرای تفاهم نامه بنیاد ملی بازی های رایانه ای 

 هیات مرکزی تاسیس و راه اندازی آزمایشگاه علوم شناختی، دانشگاه عالمه طباطبائی
 کمیته علمی کنفرانس تحقیقات بازی های دیجیتال؛ گرایش ها، فناوری ها و کاربردها، دانشگاه 

هنر، تبریز 
 کمیته آزمون جامع دانشجویان دکتری، دانشگاه عالمه طباطبائی 

 شورای راهبری طرح ملی اینترنت اشیا، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
 شورای فناوری اطالعات و ارتباطات )فاوا(، دانشگاه عالمه طباطبائی

 شورای سیاستگذاری فعالیت های دانشگاهی بنیاد ملی بازی های رایانه ای
 هیات تحریریه فصلنامهIranian Journal of Distance Learning Innovation، دانشگاه عالمه 

طباطبائی
 کمیته علمی جشنواره تولید محتوای الکترونیکی، دوازدهمین کنفرانس بین المللی یادگیری و 

یاددهی الکترونیکی ایران، دانشگاه تهران 
 کمیته علمی کنفرانس تحقیقات بازی های دیجیتال؛ گرایش ها، فناوری ها و کاربردها، دانشگاه 
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علم و صنعت ایران، تهران 
 کمیته علمی کنگره بین المللی چالش های الکترونیکی

بر آموزش  مبتنی  فناوی آموزشی  المللی کارآفرینی در   کمیته علمی نشست متخصصیین 
الکترونیک، تهران 

 کمیته علمی کنفرانس بازی های رایانه ای؛ فرصت ها و چالش ها، دانشگاه اصفهان )دایمی(
 کمیته علمی هفتمین کنفرانس بین المللی علوم شناختی، پژوهشگاه علوم شناختی
 کمیته علمی دومین همایش ملی کتابخانه های دیجیتال، دانشگاه عالمه طباطبائی

 کمیته علمی سومین همایش ملی روانشناسی مدرسه، دانشگاه الزهرا، تهران 
 کمیته علمی مصاحبه از دانشجویان دکتری رشته تکنولوژی آموزشی، دانشگاه عالمه طباطبائی، 

تهران
 کمیته علمی مصاحبه از متقاضیان استخدام دانشگاه عالمه طباطبائی، دانشگاه عالمه طباطبائی، 

تهران
کارگروه بازنگری و تدوین سرفصل دروس کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی، دانشگاه عالمه 

طباطبائی 
 کارگروه تدوین سرفصل و راه اندازی رشته روانشناسی شناختی )کارشناسی ارشد(، دانشگاه عالمه طباطبائی

 هسته اجرایی کنفرانس بین المللی استرس و بیماری های روانی، دانشگاه عالمه طباطبائی
 گروه پژوهشی سیستم های هوشمند، دانشکده علوم کامپیوتر، دانشگاه باث، انگلستان 

 گروه پژوهشی درمان الکترونیک  )E-Health(، موسسه تحقیقاتی هانیا، یونان
 گروه پژوهشی شبکه های حسگر بی سیم، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه علم و صنعت ایران 

 پژوهشگر برتر دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران، ایران
 اخذ بورسیه پژوهشی دوره پسا دکتری، بنیاد ملی نخبگان، تهران، ایران

 جایزه مدرس برتر )Best Lecture Award(، دانشکده علوم کامپیوتر، دانشگاه باث انگلستان 
 اخذ بورسیه تحصیلی دوره دکتری، دفتر تحصیالت تکمیلی مجتمع علوم دانشگاه باث، انگلستان

 انجمن رمز ایران 
 International Journal of Sensors, Wireless Communications and  هیات تحریریه مجله بین المللی 

 Control

 Wireless Networks  هیات تحریریه مجله بین المللی 
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 کرسی علمی- ترویجی، «فناوری اینترنت اشیا مبتنی بر محاسبات عاطفی برای تحول آموزش 
و یادگیری«، دانشگاه عالمه طباطبائی 

 کرسی نقد و نظریه پردازی ناوری اینترنت اشیا مبتنی بر محاسبات عاطفی برای تحول آموزش 
و یادگیری

 فعالیت های علمی و پژوهشی 
 بیش از ده ها مقاله و تحقیق انجام شده و به ثبت رسیده در نشریات بین المللی و داخلی

 دارای چندین جلد کتاب تالیف و ترجمه
 ده ها مقاله چاپ شده در همایش های بین المللی و داخلی 

 مدرس و برگزار کننده ده ها کارگاه تخصصی در زمینه رشته تکنولوژی آموزشی
با نشریات مختلف در بخش هیئت تحریریه و داوری مقاالت و مدیریت داخلی   همکاری 

مجالت
 عضو گروه تحقیقاتی سیستم های حسگر، عضو، ملی

 ایراد سخنرانی های متعدد در حوزه رشته تکنولوژی آموزشی و زمینه های مرتبط با آن در 
مجامع علمی، دانشگاهی و پژوهشی مختلف
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الف( گزارش جلسات مقدماتی برگزاری کارگاه
اهداف فرصت مطالعاتی و اجرای پروژه تحقیقاتی مربوطه، دکتر اسماعیل زارعی  در راستای 
زوارکی عضو هیئت علمی گروه تکنولوژی آموزشی دانشگاه عالمه طباطبائی و متخصص در 
حوزه تکنولوژی آموزشی و آموزش ویژه، پیشنهاد برگزاری کارگاهی با عنوان رویکرد تلفیقی 
در فرایند تدریس و یادگیری دانش آموزان با نیازهای آموزشی ویژه با استفاده از تجارب ملی 
و بین المللی را مطرح نمودند و با توجه به ماهیت کارگاه، اعضای کمیته علمی و اجرایی با 
نظر دکتر زارعی زوارکی، طراح و دبیر علمی کارگاه آموزشی، انتخاب شدند. در این راستا دکتر 
دنیل اشنایدر و دکتر نیکوالس زیالس، اعضای هیات علمی دانشگاه ژنو کشور سوئیس، دکتر 
محسن غفوریان، معاون سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور، آقای محمد جمالی، رئیس 
اداره آموزش و پرورش استثنایی شهرستان های استان تهران، آقای مرتضی علیخانی، دانشجوی 
دکتری تکنولوژی آموزشی دانشگاه عالمه طباطبائی و معاون اداره آموزش و پرورش استثنایی 
شهرستان های استان تهران، دکتر احسان طوفانی نژاد، دکتری تکنولوژی آموزشی دانشگاه عالمه 
طباطبائی، آقای رحیم مرادی، دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی دانشگاه عالمه طباطبائی، 
خانم صابره بذرافشان، دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی دانشگاه عالمه طباطبائی و خانم 
اسالمی - واحد  دانشگاه آزاد  تکنولوژی آموزشی  ارشد  دانشجوی کارشناسی  بویه،  فاطمه آل 
الکترونیکی و معلم دانش آموزان ناشنوا و کم شنوای سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور 

گزارش کارگاه بین المللی آموزشی
رویکرد تلفیقی در فرایند تدریس و یادگیری دانش آموزان 

با نیازهای آموزشی ویژه

دکتر اسماعیل زارعی زوارکی
دانشیار دانشگاه عالمه طباطبائی
و
استاد میهمان فرصت مطالعاتی دانشگاه ژنو

فصلنـامه علمی تخصصی فناوری آموزشی
سال هفتم    شماره 10   بهار 1398
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به عنوان اعضای کارگروه برگزاری این کارگاه آموزشی بین المللی دعوت و شرح وظایف اعضاء 
مشخص شد. با توجه به حضور دکتر اسماعیل زارعی زوارکی در دانشگاه ژنو کشور سوئیس، 
هماهنگی های الزم در خصوص مشارکت پروفسور دنیل اشنایدر و دکتر نیکوالس زیالس جهت 
بیان تجارب بین المللی را انجام دادند. همچنین آقای مرتضی علیخانی به عنوان مدیر اجرایی 
فرایند تدریس و  تلفیقی در  ارائه تجارب ملی کاربرد رویکرد  برای  برگزاری کارگاه آموزشی، 
یادگیری دانش آموزان با نیازهای آموزشی ویژه معرفی شدند. همچنین دکتر احسان طوفانی نژاد و 
آقای رحیم مرادی نیز  به ترتیب به عنوان مسئول معرفی سایت های ادمودو و کیا و خانم ها صابره 

بذرافشان و فاطمه آل بویه به عنوان همکار تخصصی انتخاب شدند.
در جلسه هماهنگی اعضای کارگروه، تصمیم بر این شد که از معلمان شاغل در مدارس ابتدایی 
استثنایی شهرستان های استان تهران که تجربه کار با فناوری اطالعات و ارتباطات و انگیزه کافی 
برای تلفیق فناوری در برنامه درسی دانش آموزان با نیازهای آموزشی ویژه را دارند، برای حضور 
برنامه کارگاه آموزشی طراحی و طی  این کارگاه دعوت شود. در گام بعدی پوستر و ریز  در 
بخشنامه ای مشخصات کارگاه، اساتید و اهداف کارگاه معرفی شدند. با توجه به پذیرش محدود 
در کارگاه، از هر مدرسه امکان ثبت نام 2 معلم پیش بینی شد. همچنین سالن اجتماعات مدرسه 
استثنایی موفقیان نیز به عنوان مکان برگزاری این کارگاه انتخاب و هماهنگی های الزم جهت 

برگزاری کارگاه توسط آقای مرتضی علیخانی انجام شد.
ثبت نام افراد داوطلب در کارگاه زیر نظر آقای مرتضی علیخانی انجام شد. اسامی 70 معلم 
جهت حضور در کارگاه آموزشی، در فایل اکسل آماده شد. برای تمامی افراد ثبت نام شده، 
گواهی حضور و برای مدرسین، ابالغ مدرسی و برای همکاران تخصصی ابالغ مربوطه با امضای 
دکتر اسماعیل زارعی زوارکی، دبیر علمی کارگاه آموزشی، و آقای محمد جمالی، رئیس اداره 
آموزش و پرورش استثنایی شهرستان های استان تهران، صادر شد تا در انتهای کارگاه تقدیم شود. 
فرم نظرسنجی جامع از برگزاری کارگاه آموزشی توسط خانم صابره بذرافشان آماده شد تا در 
انتهای کارگاه توسط افراد حاضر تکمیل و جمع آوری شود. همچنین امکانات سخت افزاری و 
نرم افزاری در خصوص آماده سازی محل کارگاه آموزشی از نظر امکان ارتباط با اساتید دانشگاه 
ژنو و دکتر زارعی زوارکی به عنوان سخنران کلیدی و پیش بینی و آماده سازی فضاهای موردنیاز 
برای تدریس کارگاهی سایت ادمودو و کیا، نصب بنر دیواری و استند و ... توسط آقای مرتضی 
برنامه اجرایی کارگاه توسط دبیر علمی کارگاه  انجام شد.  بذرافشان  علیخانی و خانم صابره 
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آموزشی، نهایی و صحت ارتباط با اساتید دانشگاه ژنو چندین بار قبل از برگزاری کارگاه آموزشی 
بررسی و مشکالت احتمالی برطرف شد.

ب( گزارش برگزاری کارگاه آموزشی
 کارگاه آموزشی بین المللی رویکرد تلفیقی در فرایند تدریس و یادگیری دانش آموزان با نیازهای 
آموزشی ویژه در تاریخ دوشنبه 5 شهریور 1397 در محل سالن اجتماعات مدرسه موفقیان اداره 
آموزش و پرورش استثنایی شهرستان های استان تهران و با حضور کلیه معلمان ثبت نام شده و 
همچنین کلیه اعضای کارگروه کارگاه آموزشی از ساعت 7:30 الی 12/30 برگزار گردید. کارگاه 
به طور رسمی، از ساعت 8 صبح با تالوت آیاتی از کالم اهلل مجید و پخش سرود ملی جمهوری 
اسالمی آغاز شد. ابتدا آقای محمد جمالی، رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی شهرستان های 
استان تهران، ضمن خیر مقدم به شرکت کنندگان بویژه میهمانان مدعو از دانشگاه ژنو کشور 
سوئیس، به بیان اهداف و برنامه ریزی های انجام شده در خصوص ارتقاء سطح علمی و انگیزش 
معلمان پرداخت و این کارگاه را هم در راستای رسیدن به اهداف و برنامه های آموزش فراگیر 

دانست.
نرم  از طریق  آموزشی،  علمی کارگاه  دبیر  زوارکی،  زارعی  اسماعیل  ساعت 8:15 صبح، دکتر 
افزار ایرانی اسکای روم1 به صورت ویدئو کنفرانس به معرفی منابع معتبر و مفید جهت استفاده 
معلمان آموزش ویژه در حوزه تلفیق فناوری در برنامه درسی دانش آموزان با نیازهای آموزشی ویژه 
پرداخت و مدل پیشنهادی رویکرد تلفیقی در فرایند تدریس و یادگیری دانش آموزان با نیازهای 

آموزشی ویژه را معرفی نمودند. 

1. Sky Room
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ــی  ــی، مطالب ــی برگــزاری کارگاه آموزش ــر اجرای ــی مدی ــی علیخان ــای مرتض ســاعت 8:35 آق
ــژه،  ــی وی ــا نیازهــای آموزش ــوزان ب ــش آم ــی دان ــه درس ــاوری در برنام ــق فن ــوص تلفی در خص
ارائــه نمــود. در ادامــه شــرکت کننــدگان کارگاه آموزشــی بــه دو گــروه تقســیم شــدند تــا در 
ــورد اســتفاده در  ــگان م ــا فضاهــای رای ــه، ب ــدت 60 دقیق ــه م ــر کالس ب دو کالس مجــزا و ه
فراینــد تدریــس و یادگیــری بــه ویــژه ســایت ادمــودو و کیــا آشــنا شــوند و پــس از اســتراحت 

ــد. ــره ببرن ــر دو کالس به ــوند و از ه ــا ش ــا جابه  ج در کالس ه
ــی ســایت ادمــودو، قابلیت هــا و امکانــات رایــگان آنهــا  ــه معرف ــی نــژاد ب ــر احســان طوفان دکت
جهــت اســتفاده در فراینــد تدریــس و یادگیــری دانــش آمــوزان بــا نیازهــای آموزشــی ویــژه و 
ــي  ــودو یــک ســایت آموزش ــن آمــوزش فراینــد اســتفاده از ایــن ســایت پرداختنــد. ادم همچی
ــط  ــري در محی ــت بکارگی ــازي جه ــي مج ــبکه هاي اجتماع ــاي ش ــه از ویژگي ه ــت ک اس
یادگیــري اســتفاده مي کنــد. بــا اســتفاده از ایــن ســایت دانش آمــوزان و معلمیــن مي تواننــد بــا 
یکدیگــر از طریــق بــه اشــتراک گــذاري ایده هــا، ســواالت، تکالیــف کالســي و راهنمایي هــا 
در ارتبــاط باشــند. ویژگــي بــارز ایــن ســایت امنیــت آن اســت. چــون امــکان ورود افــراد متفرقه 
و ارســال محتــواي نامناســب خیلــي کــم اســت. و معلــم مي توانــد هــر مطلبــي کــه بــه کالس 
ارســال مي شــود را مشــاهده کنــد. ادمــودو یــک ســایت شــبکه اجتماعــي آموزشــي محــدود 
ــش تعریــف شــده مي تواننــد  ــرادي  مشــخص و از پی ــا اف ــي کــه صرف شــده اســت بدیــن معن
بــه فضــاي کالس وارد شــوند و همچنیــن اولیــا نیــز جهــت نظــارت و در جریــان قــرار گرفتــن 
ــري مشــخص وارد کالس شــوند. در حقیقــت ادمــودو تلفیقــي از  نیــز مي تواننــد بــا نــام کارب

ــري و شــبکه اجتماعــي مجــازي مي باشــد. ســامانه مدیریــت یادگی
ــت  ــا جه ــگان آنه ــات رای ــا1 و امکان ــایت کی ــی س ــه معرف ــرادی ب ــم م ــای رحی ــن آق همچنی
اســتفاده در فراینــد تدریــس و یادگیــری دانــش آمــوزان بــا نیازهــای آموزشــی ویــژه و آمــوزش 
ــه منظــور  ــا، یادگیرنــدگان را ب فراینــد اســتفاده از ایــن ســایت پرداختنــد. ســایت آموزشــی کی
تحقــق امــر یادگیــری هیجــان زده و درگیــر می نمایــد و همچنیــن در نهایــت موجــب 
ــی  ارتقــای پیشــرفت تحصیلــی آنــان نیــز می  گــردد. ایــن ســایت دارای امکانــات بســیار خوب
ــی در زمینه  هــای  ــوزش دروس مختلــف می باشــد. ایــن ســایت فعالیت های ــرای آم بخصــوص ب
ــنین  ــی و ... در س ــات اجتماع ــوم، مطالع ــی، عل ــان انگلیس ــات، زب ــل ریاضی ــاوت از قبی متف
ــایت  ــن س ــد. ای ــه می نمای ــطه دوم ارائ ــال متوس ــا س ــتانی ت ــش دبس ــال های پی ــف  از س مختل
1. Quia
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ــوزان  ــر ســاختن دانش  آم ــا درگی ــوردار اســت ب ــی برخ ــی باالی ــت تعامل ــی کــه از قابلی آموزش
ــه فعالیت هــا و هــم ســاختن فعالیت هــا موجــب تعامــل و در نتیجــه  ــه وســیله پاســخ دادن ب ب
ــی و ســطح  ــا اســتفاده از بازی  هــای آموزش ــن ب ــردد. همچنی ارتقــاء ســطح دانــش آن هــا می گ
ــردد.  ــزه می گ ــن انگی ــاال رفت ــویق و ب ــب تش ــایت، موج ــه در س ــه کار رفت ــک ب ــاالی گرافی ب
ــوز  ــم و دانش  آم ــرای معل ــزا ب ــطح مج ــه آن در دو س ــایت ارائ ــن س ــر ای ــای دیگ از ویژگی ه
اســت. معلــم می توانــد توســط آن کالس هــای برخــط خــود را بســیار آســان و بــا اثــر گــذاری 
ــارزی از فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات در ســطح  ــد. ایــن ســایت مصــداق ب ــاال برگــزار نمای ب
ــس و کالس  هــای  ــیاری از مشــکالت تدری ــد گره  گشــای بس ــی توان ــی می باشــد کــه م جهان
ــا،  ــذاري ایده ه ــتراک گ ــه اش ــایت ب ــن س ــارز ای ــي ب ــد. از ویژگ ــران باش ــدارس ای ــنتی در م س
ســواالت، تکالیــف کالســي، بازی هــای آموزشــی، بانــک ســوال، و ســایر فعالیت هــای 

ــد. ــان می باش ــر جه ــی در سراس آموزش

 

ــته  ــی برجس ــات علم ــای هی ــنایدر از اعض ــل اش ــر دنی ــه دکت ــاعت 11:55 دقیق ــه از س در ادام
ــتفاده از  ــی اس ــارب بین الملل ــه تج ــه ارائ ــن ب ــرای حاضری ــوئیس ب ــور س ــو کش ــگاه ژن دانش
ــا نیازهــای ویــژه پرادختنــد.  ــری دانــش آمــوزان ب رویکــرد تلفیقــی در فراینــد تدریــس و یادگی
گفته هــای ایشــان توســط دکتــر اســماعیل زارعــی زوارکــی بــرای حاضریــن در کارگاه ترجمــه 

شــد.
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سخنران بعدی کارگاه دکتر نیکوالس زیالس عضو هیات علمی برجسته دانشگاه ژنو کشور 
سوئیس بودند. ایشان تجارب عملی پروژه تحقیقاتی در این زمینه از دانشگاه ژنو را معرفی 
به  را  آموزش  فرایند  در  آموزشی  بازی های  و  شبیه سازی ها  از  استفاده  وی  کردند.  تشریح  و 
عنوان رویکرد تلفیقی جدید مطرح نمودند. پروژه دانشگاهی او ارتقای مهارت های اجتماعی 
دانش آموزان اتیسم و بزرگساالن دارای آلزایمر از طریق طراحی محیط شبیه سازی و آموزش 
گام به گام مهارت ها در حین اجرا بود که قسمت هایی از محتوای تولید شده در این زمینه 

برای شرکت کنندگان را به نمایش گذاشتند.
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کارگاه  این  برگزاری  در  که  افرادی  تمام  از  زوارکی  زارعی  اسماعیل  دکتر  کارگاه  انتهای  در 
استثنایی  پرورش  و  آموزش  اداره  محترم  ریاست  جمالی  آقای  جمله  از  داشتند  مشارکت 
شهرستان های استان تهران و آقای علیخانی مدیر اجرایی برگزاری کارگاه، دکتر احسان طوفانی 
نژاد، آقای رحیم مرادی، خانم صابره بذرافشان و خانم فاطمه آل بویه به جهت فراهم نمودن 
فرصتی برای به روزرسانی معلمان و آشنا شدن با رویکردهای نوین در حوزه تلفیق فناوری در 

برنامه درسی، تقدیر نمودند.
کارگاه آموزشی مذکور با تکمیل کردن پرسشنامه الکترونیکی و تکمیل فرم نظرسنجی، در 
ساعت 12:30 به کار خود خاتمه داد. در نهایت کارگاه آموزشی مذکور با اعطای گواهینامه به 

حاضرین، به کار یک روزه خود با موفقیت پایان داد. 
الزم به ذکر است که برگزاری چنین برنامه هایی می تواند به پیشرفت رشته تکنولوژی آموزشی 

در حوزه آموزش ویژه در  سطح ملی و بین المللی کمک موثری نماید.

ج( گزارشی از بازخورد مدرسین و شرکت کنندگان در کارگاه آموزشی 
مدرس کارگاه آموزشی شماره 1: 

تلفیق فناوری در برنامه درسی  از جمله موضوع  هایی است که در دو دهه گذشته مورد توجه 
صاحب نظران آموزش و پرورش قرار گرفته است. اگر چه پیشرفت  های مهمی در این خصوص 
انجام شده است ولی همواره افق  های جدیدی در علم و فناوری مطرح می  شود که باید مورد 
بررسی و تحقیق قرار گیرد. در واقع یکی از حوزه های فعالیت متخصصان تعلیم و تربیت، 
توانمندسازی دانش آموزان با نیازهای آموزشی ویژه از طریق رویکردهای نوین آموزشی از جمله 
متأسفانه در کشورهاي درحال توسعه چالش هایي چون کمبود  می باشد.  فناورانه  رویکردهای 
تجهیزات و فناوری  های کمکي براي افزایش سطح دسترسي به آموزش، عدم تطبیق فرایندهاي 
تدریس - یادگیري با دانش آموزان با نیازهای آموزشی ویژه وجود دارد که براي تطبیق برنامة 
درسي و فرایند یاددهي - یادگیري و مدیریت چالش هاي مذکور، تلفیق فناوری در برنامه درسی 
می تواند راهگشا باشد. در این راستا می توان به هدف شماره 4 برنامه پنجم توسعه آموزش و 
پرورش استثنایی اشاره نمود که بر تقویت و بهبود زیرساخت  ها در زمینه به کارگیری فناوری 
برنامه که  این  نوین و هدف عملیاتی شماره 5  فناوری  های آموزشی  ارتباطات و  و  اطالعات 
دارد.  تأکید  نوین  آموزشی  فناوری  های  از  بهره  برداری  و  هوشمند  مدیریت  شبکه  استقرار  بر 
اشاره شده  نکته  این  به  به طور مشخص  پرورش  و  بنیادین آموزش  تحول  همچنین در سند 
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است. برای نمونه در فصل هفتم به ارتقای کیفیت فرایند تعلیم و تربیت با تکیه بر استفاده 
هوشمندانه از فناوری  های نوین اشاره شده است و یکی از از راهکارهایی که برای دستیابی به 

این هدف مطرح شده است استفاده از رویکردهای تولید محتوای الکترونیکی است. 

در این راستا کارگاه بین المللی آموزشی رویکرد تلفیقی در فرایند تدریس و یادگیری دانش آموزان 
با نیازهای آموزشی ویژه، و بررسی تجارب ملی و جهانی در این حوزه و معرفی قابلیت ها و 
توانمندی های فناوری هایی که در سطح بین المللی برای آموزش به  دانش آموزان با نیازهای 
آموزشی ویژه مورد استفاده قرار می گیرد، باعث ایجاد انگیزه برای معلمان این دانش آموزان شده 
و طبق بازخوردهایی که در فرایند کارگاه ارائه داشتند، باعث درگیر شدن دانش آموزان در فرایند 
تدریس - یادگیري، امکان تکرار تمرین ها، ارائه تقویت و پاداش به تالش های یادگیرنده، پشتیبانی 
از حواس  بهره گیری  ارزشیابی،  و  فرایند سنجش  تسهیل  دانش آموز،  و  معلم  فعالیت های  از 
از مدیریت  پشتیبانی  یادگیرندگان،  فعال سازی  دانش آموزان،  میان  تسهیل مشارکت  چندگانه، 
کالس درس، تبادل اطالعات و تجارب، دسترسی به آخرین یافته های علمی موردنیاز، برقراری 
ارتباط با یکدیگر می شود و بیان کردند که با توجه به امکانات زیادی که این فناوری ها دارند 
کارگاه ها و دوره های آموزشی بیشتری برگزار شود. عده ای نیز بیان داشتند که فناوری اطالعات و 
ارتباطات می تواند در توانمندسازی  دانش آموزان با نیازهای آموزشی ویژه در تمام سطوح کمک 
کند و ما باید بتوانیم شرایط توسعه این فناوری ها را در سطح کشور فراهم آوریم تا از این طریق 
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محدودیت های آن ها کمتر شود. با توانمندسازی این افراد از طریق بکارگیری رویکردهای مبتنی 
بر فناوری می توانیم از توانایی های بالقوه آنها در زمینه های مختلف بهره مند شویم.  

مشارکت کننده کارگاه آموزشی شماره 1: 
بنـده بـه شـخصه انگیـزه باالیـی در اسـتفاده از ایـن سـامانه ها پیدا کـردم و حتمـا در کالس ها 
سـعی خواهـم کـرد از ایـن فناوری هـای بـه عنـوان مکمـل در امـر آموزش اسـتفاده کنـم. البته 
می تـوان گفـت کـه عـدم امـکان دسترسـی دانش آمـوزان یا والدیـن آنها بـه اینترنت بـه عنوان 

یـک چالـش جـدی در ایـن زمینه مطرح اسـت. 
مشارکت کننده کارگاه آموزشی شماره 2: 

بهره گیـری و انتقـال تجـارب مفیـد و ارزشـمند ملـی و جهانی در حـوزه فناوری بـرای آموزش 
ویـژه، باعـث ایجـاد انگیـزه در معلمـان می شـود و تـا حـدودی می توانـد محدودیت هایـی که 
 دانـش آمـوزان بـا نیازهای ویـژه دارند را جبـران کرده و باعث غنی سـازی فرایندهای آموزشـی 

می شـود. 
مشارکت کننده کارگاه آموزشی شماره 3: 

از ایـن جهـت کـه اسـاتید متخصص در حوزه آموزش ویژه چه در سـطح ملی و چه در سـطح 
جهانـی بـه ارائـه تجارب شـان در ایـن حـوزه پرداختنـد بسـیار خوشـحالم و متوجه شـدم که به 

خوبـی می تـوان از ایـن ظرفیت هـا در حوزه آمـوزش ویژه اسـتفاده کرد.
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مشارکت کننده کارگاه آموزشی شماره 4: 
به جهت حضورتون در کارگاه امروز می خواستم تشکر کنم. کارگاه امروز واقعا مفید بود و 
امیدوارم گام موثری برای تغییر رویکرد معلمان باشد. با توجه به حضور بنده در این کارگاه و 
ضرورت استفاده از فناوری برای  دانش آموزان با نیازهای ویژه، دیدگاهم نسبت به فناوری توسعه 
پیدا کرده و عالقمند شدم در حوزه تاثیر آموزش رویکرد تلفیقی بر نحوه  تدریس معلمان نیازهای 

ویژه به مطالعه بپردازم و راهکارهایی برای استفاده از این رویکرد برای معلمان ارائه دهم. 
در ادامه برخی از تصاویر و نمونه گواهی کارگاه آموزشی آورده شده است: 
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فهرست برخی از افتخارات گروه آموزشی تکنولوژی آموزشی 
دانشگاه عالمه طباطبائی از زمان شکل گیری تاکنون

با گرایش تکنولوژی آموزشی در مقطع کارشناسی در   طراحی و اجرای رشته علوم تربیتی 
دانشگاه عالمه طباطبائی برای اولین بار در ایران در سال 1363.

 طراحی و اجرای رشته علوم تربیتی با گرایش تکنولوژی آموزشی در مقطع کارشناسی ارشد در 
دانشگاه عالمه طباطبائی برای اولین بار در ایران در سال 1374.

 طراحی و اجرای رشته تکنولوژی آموزشی در مقطع دکتری در دانشگاه عالمه طباطبائی برای 
اولین بار در ایران در سال 1388.

 طراحی و اجرای رشته تکنولوژی آموزشی در مقطع دکتری در پردیس دانشگاه عالمه طباطبائی 
برای اولین بار در ایران در سال 1391.

)کارشناسی،  آموزشی  تکنولوژی  رشته  تحصیلی  مقاطع  کلیه  مجری  آموزشی  گروه  تنها   
دوره  بازنگری  به  توجه  با  البته  کنون؛  تا   1388 سال  از  کشور  در  دکتری(  و  ارشد  کارشناسی 

کارشناسی، عنوان رشته به علوم تربیتی با زمینه تکنولوژی آموزشی اصالح شده است.
 مشارکت فعال گروه در طراحی و بازنگری برنامه های درسی رشته تکنولوژی آموزشی با هدف 

کارآمدی، روزآمدی، بومی سازی و اسالمی سازی شامل: 
 بررسی دوره دکتری تکنولوژی آموزشی در سطح جهانی و ارائه برنامه ای جامع جهت راه اندازی 

این دوره در دانشگاه عالمه طباطبائی.
 بررسی تحلیلی برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی جهت ارائه برنامه ای 

مناسب در دانشگاه عالمه طباطبائی.
 بازنگری برنامه درسی دوره کارشناسی علوم تربیتی با گرایش تکنولوژی آموزشی )این بازنگری 

در دو مقطع تاریخی مختلف و با اهداف مشترک انجام شده است(.

گردآورنده: 
دکتر اسماعیل زارعی زوارکی
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 طراحی برنامه درسی کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی با گرایش آموزش ویژه برای اولین 
بار در ایران )برنامه پس از تصویب در دانشگاه عالمه طباطبائی در مرحله اخذ مجوز جهت اجرا از 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است(.
 ارزیابی درونی گروه تکنولوژی آموزشی دانشگاه عالمه طباطبائی با همکاری سازمان سنجش 

آموزش کشور 
 مشارکت و همکاری فعال گروه با کارگروه تخصصی علوم تربیتی شورای تحول و ارتقای علوم 

انسانی شورای عالی انقالب فرهنگی.
 مشارکت و همکاری فعال گروه با شورای سیاست گذاری قطب علمی تکنولوژی آموزشی در 

پزشکی کشور.
 مشارکت و همکاری فعال گروه در طراحی رشته تکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی در مقطع 
کارشناسی ارشد با شورای سیاست گذاری قطب علمی تکنولوژی آموزشی در پزشکی کشور برای 

اولین بار در ایران.
 مشارکت و همکاری فعال گروه در طراحی و اجرای رشته علوم تربیتی )گرایش های تکنولوژی 
آموزشی، برنامه ریزی آموزشی، مدیریت آموزشی، آموزش و پرورش پیش دبستانی، برنامه ریزی درسی، 
تحقیقات آموزشی، تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش- تعلیم و تربیت اسالمی( در مقطع کارشناسی 

ارشد به صورت مجازی در واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسالمی برای اولین بار در ایران.
 مشارکت و همکاری فعال گروه در طراحی و اجرای رشته های مدیریت آموزشی، مدیریت آموزش 
عالی، برنامه ریزی درسی، تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش- تعلیم و تربیت اسالمی  در مقطع دکتری 
به صورت مجازی در واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسالمی برای اولین بار در ایران )این دوره فقط در 

دو ترم تحصیلی اجرا شد و ادامه نیافت(.
 مشارکت و همکاری فعال گروه در طراحی و تولید محتوای الکترونیکی با وزارتخانه های کشور و 

پاسخگویی به نیازهای آنها در این زمینه.
 مشارکت و همکاری فعال گروه در تاسیس انجمن فناوری آموزشی ایران برای اولین بار در ایران. 

 طراحی و برگزاری اولین همایش ملی تکنولوژی آموزشی در دانشگاه عالمه طباطبائی برای اولین 
بار در ایران در راستای پاسخگویی به نیازهای کشور در زمینه بهره گیری از ظرفیت های این رشته در 

تعلیم و تربیت کشور.
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 طراحی و برگزاری همایش ملی شبکه های اجتماعی مجازی: بستری برای آموزش و یادگیری 
در  دانشگاه عالمه طباطبائی برای اولین بار در ایران در راستای پاسخگویی به نیازهای کشور در 

زمینه فرصت ها و چالش های فضای مجازی در کشور.
یادگیری در دانشگاه عالمه  فناوری آموزشی و محیط های   طراحی و برگزاری همایش ملی 
طباطبائی برای اولین بار در ایران در راستای به اشتراک گذاری یافته ها و دستاوردهای جدید رشته 
تکنولوژی آموزشی و پاسخگویی به نیاز واحدهای دولتی و غیردولتی به دانش تکنولوژیست های 

آموزشی جهت رسیدن به اهداف سازمانی خود.
 طراحی و برگزاری کارگاه های آموزشی متعدد در سطوح ملی و بین المللی در سال های متمادی 

در راستای پاسخگویی به نیازهای کشور.
راستای  در  بین المللی  و  ملی  سطوح  در  متعدد  تخصصی  نشست های  برگزاری  و  طراحی   

پاسخگویی به نیاز های کشور.
با کرسی های نظریه پردازی، نقد و نوآوری دانشگاه عالمه   مشارکت و همکاری فعال گروه 

طباطبائی با ارائه سخنرانی های مبتنی بر موضوعات مورد نیاز کشور.
 مشارکت و همکاری فعال گروه با همایش های ملی و بین المللی مرتبط با رشته تکنولوژی 

آموزشی در قالب عضویت درکمیته های علمی و اجرایی. 
 مشارکت و همکاری فعال گروه با مجالت علمی ملی و بین المللی در قالب مدیر مسئول، دبیر 

علمی، عضو هیات تحریریه و داور. 
 مشارکت و همکاری فعال گروه با سازمان های دولتی و غیردولتی و ارائه خدمات تخصصی در 

راستای پاسخگویی به نیازهای کشور.
 مشارکت و همکاری فعال گروه در تولید علمی کشور با انتشار مقاالت علمی در مجالت 

داخلی و خارجی. 
 مشارکت و همکاری فعال گروه در تولید علمی کشور با تالیف و ترجمه کتاب های متعدد 
که برخی از آنها به عنوان منبع درسی در کل کشور در مقاطع تحصیلی مختلف کارشناسی، 

کارشناسی ارشد و دکتری مورد استفاده قرار گرفته است.
 مشارکت و همکاری فعال گروه در تولید علمی با هدایت و انجام پایان نامه و رساله ارشد و 
دکتری در راستای پاسخگویی به نیازهای کشور که برخی از آنها در سطح ملی و بین المللی کم 

نظیر و بی نظیر است.
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 مشارکت فعال گروه در تعامل علمی و پیگیری فناوری های نوین و نوآوری های آموزشی در 
سطح بین المللی با کشورهای پیشرفته )کشورهای استرالیا، آمریکا، کانادا و سوئیس( در قالب 

فرصت های مطالعاتی دانشجویان دکتری و اعضای هیات علمی. 
 مشارکت و همکاری فعال دانشجویان گروه اعم از دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و 
دکتری در فعالیت های علمی و فرهنگی و کسب جوایز و رتبه های اول و ممتاز در جشنواره ها، 
مسابقات دانشگاهی و کشوری در سال های متمادی و در موضوعات مختلف )از جمله بنیاد 
ملی نخبگان، جشنواره حرکت، جشنواره دانشجوی نمونه، جشنواره تولید محتوای الکترونیکی، 

انجمن های علمی - دانشجویی و ...(.
 مشارکت و همکاری فعال گروه در مدیریت آموزشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی و 

همچنین مدیریت های  دانشجویی و فناوری دانشگاه عالمه طباطبائی.
 مشارکت و همکاری فعال گروه در طراحی و ایجاد مرکز یادگیری گروه و دانشکده در سه 
مقطع زمانی مختلف و در سه محل مختلف )دانشکده سابق روانشناسی و علوم تربیتی در چهار 
راه لشگر، دانشکده فعلی علوم ارتباطات، و دانشکده فعلی روانشناسی و علوم تربیتی )البته در 

دانشکده فعلی در مراحل تکمیلی است(.
راستای  در  خالق  و  متخصص  انسانی  نیروی  تربیت  در  گروه  فعال  همکاری  و  مشارکت   
پاسخگویی به نیازهای کشور و تامین نیروی انسانی مورد نیاز کشور در زمینه تکنولوژی آموزشی. 
رتبه  ارتقای  در  آموزشی  تکنولوژی  کننده گروه  تعیین  نقش  و  موثر  و همکاری  مشارکت   

دانشگاه عالمه طباطبائی در سطح ملی و بین المللی. 

با سپاس از کلیه همکاران محترم پیشین و فعلی و دانشجویان عزیز و پر تالش گروه تکنولوژی 
با درود به روح ملکوتی استاد بزرگوار مرحوم دکتر محمد احدیان، پایه گذار رشته  آموزشی و 

تکنولوژی آموزشی در ایران.

64



افتتاحیه مرکز یادگیری گروه تکنولوژی آموزشی دانشکده 
روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه عالمه طباطبائی

گردآوردنده
مریم فالحی  دانشجوی دکتری رشته تکنولوژی آموزشی دانشگاه عالمه طباطبائی

تربیتی  یادگیری گروه تکنولوژی آموزشی دانشکده روان شناسی و علوم  افتتاحیه مرکز  مراسم 
دانشگاه عالمه طباطبائی در تاریخ 27 خرداد ماه 1398 با حضور ریاست محترم دانشکده جناب 
آقای دکتر برجعلی و معاونین محترم ایشان، اعضای محترم گروه روان شناسی بالینی، مدیر و 

اعضای گروه تکنولوژی آموزشی برگزار گردید.
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افتتاحیه مرکز یادگیری گروه تکنولوژی آموزشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه .............................. مریم فالحی

بر اساس تصمیمات گرفته شده و برنامه ریزی های انجام پذیرفته، قرار بر این می باشد که کلیه 
دانشجویان دکتری رشته تکنولوژی آموزشی بخشی از زمان کارورزی را جهت ارائه خدمات، در 

این مرکز بگذرانند و پاسخگوی پاسخ ها و درخواست های متقاضیان از سایر رشته ها باشند. 

 

66



فصلنـامه علمی تخصصی فناوری آموزشی  سال هفتم    شماره 10    بهار 1398

در این مرکز خدمات آموزشی حول محورهای زیر به اساتید و دانشجویان محترم ارائه می گردد:
 مشاور در طراحی و تولید محتوای الکترونیکی در بسته های برخط و نابرخط

 معرفی دستیار آموزش الکترونیکی
 مشاوره در تهیه انواع رسانه های آموزشی

 طراحی منابع یادگیری )کتب و جزوات، سایت(
 مشاوره در اجرای روش های نوین تدریس مبتنی بر فناوری

 مشاوره در طراحی، اجرا و نشر تحقیقات حوزه تکنولوژی آموزشی
 مشاوره در طراحی و تولید محتوای الکترونیکی در بسترهای برخط و نابرخط

 مشاوره در روش های ارائه مناسب در جلسات دفاع یا کالس
 و همچنین ارائه خدمات مشاوره ای توسط اساتید گروه تکنولوژی آموزشی جهت تهیه طرح 

درس به اساتید محترم مدعو
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اثربخشی چندرسانه ای فلسفه برای کودک )P4C( بر ابراز 
وجود دانش آموزان ابتدایی

تیمور اسمعیل زاده1

چکیده
در پژوهش حاضر اثربخشی چندرسانه ای فلسفه برای کودک )P4C( بر ابراز وجود دانش آموزان 
با طرح پیش آزمون  بررسی شد. روش پژوهش شبه آزمایشی  ابتدایی شهر جوانرود  پایه ششم 
و پس آزمون با دو گروه آزمایش و کنترل بود. جامعه آماری، شامل تمامی دانش آموزان پایه 
ششم ابتدایی شهرستان جوانرود در سال 98- 1397 می باشد. به منظور انتخاب نمونه آماری از 
روش نمونه گیری در دسترس استفاده شد. بدین ترتیب، یکی از مدارس که مجهز به امکانات 
الزم جهت اجراي آموزش با چندرسانه ای بود انتخاب و از میان کالس های پایه ششم، به صورت 
تصادفی دو کالس به عنوان گروه های آزمایش و کنترل انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده پرسشنامه 
ابراز وجود گمبریل و ریچی بود. ابتدا از گروه های آزمایش و کنترل پیش آزمون گرفته شد و پس 
از  داده  ها  تجزیه وتحلیل  برای  آمد.  به عمل  از هر دو گروه پس آزمون  پایان دوره آموزشی  از 
شاخص  های آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار و در بخش آمار استنباطی از تحلیل 
کوواریانس استفاده شد. یافته  های پژوهش نشان داد که اجرای چندرسانه  ای فلسفه برای کودک 

بر بهبود ابراز وجود دانش آموزان ابتدایی مؤثر است.

کلیدواژه ها: چندرسانه ای، فلسفه برای کودک، ابراز وجود.

t.ismailzade64@gmail.com .1.  دانشجوی دکتری، تکنولوژی آموزشی، دانشگاه عالمه طباطبائی
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مقدمه
افزایش  باعث  که  است  وجود1  ابراز  اجتماعی  مهارت  و  روابط  در  مهم  مؤلفه های  از  یکی 
ارتباطی-  بهبود مهارت های  افکار و احساسات، کاهش اضطراب،  منطقی  بیان  اعتمادبه نفس، 
میزان  افزایش  درنهایت  و  و درعین حال گرفتن حق خود  دیگران  و مالحظه حقوق  اجتماعی 
رضایت از زندگی و شادکامی می گردد )نادری، پاشا و مکوندی، 1386(. ابراز وجود به معنی توانایی 
ابراز خویشتن به صورت صحیح، صریح و مستقیم و ارج نهادن به احساسات و فکر خود و شناخت 
نقاط قوت و ضعف خویش است. آلبرتی2 و امونز3 معتقدند ابراز وجود رفتاری است که شخص 
را قادر می سازد به نفع خود عمل کند و روی پای خویش بایستد، احساسات واقعی خویش را 
ابراز و با توجه نمودن به حقوق دیگران، حق خود را بگیرد )بابامرادی، 1392(. به طور کلی به نظر 
می رسد که جامعه ای که افراد آن از مهارت اجتماعی مطلوب برخوردارند و با داشتن مهارت ابراز 
وجود می توانند احساسات واقعی خود را صادقانه و مستقیم ابراز کنند در مقابل انواع مشکالت و 
مسائل زندگی، فشارهای روانی، تهدیدها و حوادث ناگوار مقاوم تر و ایمن تر خواهند بود )نیسی و 
شهنی ییالق،1380(. این امر به خصوص در شرایطی که جامعه نیز ابراز وجود را مثبت تلقی کرده 
و شرایط الزم و کافی را برای بیان آن فراهم آورد، بیشتر قابل انتظار است. برعکس، چنانچه جامعه 
ابراز وجود را به گونه ای منفی تعبیر و تفسیر کرده و به جای ادراک آن به عنوان یک خصوصیت 
مثبت و سازنده، آن را نوعی گستاخی یا بی ادبی تلقی نماید، آنگاه انتظار می رود که افراد تمایل 
کمتری به ابراز وجود داشته و شادکامی خود را از طریق شیوه هایی که جامعه آن را مناسب دانسته 

است، ابراز کند )داینر4، سا5 و اویشی6، 1997(.
ابراز وجود بر ابراز رجحان ها و عقاید مثبت و یا منفی ناظر است. اصطالح ابراز وجود یا جسارت، 
عالوه بر در برگرفتن انواع خاصی از طبقات پاسخ در موقعیت های خاص همانند رد تقاضاهایی که 
فرد با آن ها موافق نیست و بیان عقیده خود، یک مؤلفه ارزشی در مورد »پافشاری در مورد حقوق 
خود« را نیز شامل می شود. فرض بر این است که مردم حقوق مشخصی دارند و باید از این حقوق 
بهره مند شوند، بعالوه فرض می شود که مردم در صورتی که خود بیانگر باشند، احساس بهتری 
دارند، مبادالت بین شخصی آن ها متعادل تر است و از آن ها لذت بیشتری می برند و به لحاظ 
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اجتماعی مؤثرتر هستند. اصطالح ابراز وجود از طریق تمیز رفتار جرأتمندانه از رفتار منفعالنه و 
پرخاشگرانه نیز تعریف  شده است. رفتار پرخاشگرانه ناظر بر بیان کینه توزانه رجحان ها به شیوه ای 
که مستلزم تجاوز به حقوق دیگران است. در عوض رفتار منفعالنه عبارت است از ناکامی در بیان 
خود به شکلی که حقوق خود فرد نادیده گرفته می شود )بالک1 و هرسن2، 1378(. مفهوم ابراز 
وجود در قالب معانی مختلف ازجمله، تأیید خود، اظهار وجود، ابراز وجود ورزی، خود بیانگری، 
جسارت، قاطعیت و غیره بکار رفته است. مبحث ابراز وجود سابقه ای طوالنی در رفتاردرمانی دارد 
و سرآغاز آن به کارهای ساتلر3 )1949( و ولپی4 )1951( باز می گردد. آن ها متوجه شدند، برخی 
انسان ها این توانایی را ندارند که حق خود را بگیرند. در نتیجه کوشش کردند، مهارت های ابراز 
وجود را به آن ها بیاموزند. در دو دهه اخیر توجه زیادی به این مبحث شده است که خود نشانگر 
اهمیت این جنبه از تعامل اجتماعی است )نیسی و شهنی ییالق، 1380(، با توجه به اهمیت ابراز 
وجود در زندگی شخصی و اجتماعی افراد آموزش آن به شیوه ای مستقیم و یا غیرمستقیم باید در 

اولویت های آموزش  و پرورش قرار گیرد.   
احساسات،  بیان  برای  اجتماعی  مناسب  رفتارهای  آن  در  که  است  روشی  وجود  ابراز  آموزش 
نگرش ها، آرزوها، نقطه نظرات و عالیق به افراد یاد داده می شود تا بتوانند به راحتی و بدون ترس و 
نگرانی، عقاید، باورها و احساسات و عواطف خود را ابراز کنند. آموزش ابراز وجود یک روش چند 
محتوایی است که شامل راهنمایی، ایفای نقش، بازخورد، مدل سازی، تمرین و مروری بر رفتارهای 
آموخته شده است )بگلی5، 2004(. ناتواني نظام آموزشي سنتي در تربیت انسان های مبدع و مخترع 
که قابلیت مواجه با مسائل و مشکالت دنیای مدرن را داشته باشند، باعث شد تا عالقه به برنامه های 
درسی که بتواند دانش آموزانی متفکر، نقاد و خالق پرورش دهد، افزایش یابد به شکلی که در 
رویکردهای تربیتی جدید این گونه برنامه ها جایگاه واالیی پیدا نموده اند تا آنجا که در اواخر قرن 
بیستم نهضت های تربیتی متعدد و متنوعی از جمله آموزش تفکر خالق، آموزش تفکر انتقادی، 
آموزش شتاب شناختی6، برنامه درسی فکورانه7، آموزش مهارت حل مسئله و همچنین برنامه 

1. Bellack
2. Hersen
3. Satler
4.Wolpe
5. Begley
6. Cognitive acceleration
7. Thought-full curriculum

71



اثربخشی چندرسانه ای فلسفه برای کودک )P4C( بر ابراز وجود دانش آموزان ابتدایی ............................. تیمور اسمعیل زاده

فلسفه برای کودکان1 رواج یافتند )هاگن2، 2006(. عالقه به آموزش مهارت های تفکر و گرایش به 
برنامه های فلسفه برای کودکان به اواخر سال های 1960 برمی گردد، زمانی که پروفسور لیپمن در 
دانشگاه کلمبیا در رشته فلسفه مشغول تدریس بود متوجه شد که دانشجویان او فاقد قدرت داوری 
و تمیز و استدالل هستند، وی پس از مدتی متوجه شد برای اینکه قدرت تفکر این دانشجویان 
تقویت شود بسیار دیر شده است. تقویت این توانایی ها می بایست در دوران کودکی این دانشجویان 
انجام می گرفت؛ به عبارت  دیگر وقتی این دانشجویان در دوران کودکی و نوجوانی بودند، باید یک 
سری دوره های درسی خاص درزمینه تفکر انتقادی یا حل مسئله یا هر مهارت دیگری که به منطق 
صوری و غیرصوری مربوط است را شروع می کردند؛ بنابراین با تأکید بر پرورش تفکر از دوران 
کودکی برنامه فلسفه برای کودکان را بنیان نهاد. فلسفه براي کودکان نخستین قدم و بنیادی ترین 
اقدام براي رهایي تدریجي از تنبلي فکر و نجات از سهل انگاری روزافزوني است که در همه ابعاد 
فرهنگي و اجتماعي ما رخنه کرده است. آموزش فلسفه به کودکان، تالش می کند مهارت های 
کاربردي تجزیه وتحلیل ارتباط دادن مطالب و امور با کودکان را به ایشان آموزش دهد و حتي در 
برخي موارد آن ها را از دوره پیش دبستانی آماده سازد. در این برنامه، به تقویت چهار نوع تفکر، که 
هم در زندگي شخصي، هم در زندگي اجتماعي و هم از لحاظ علمي به آن ها نیاز است، توجه 

می شود )واعظ شهرستانی، 1392(. 
محتوای آموزشی مختلف را می توان با ابزارهای مختلف از کتاب و سخنرانی گرفته تا اینترنت و 
یا حتی رایانه های دستی به  فراگیران ارائه داد. با توجه به اهمیت محتوای فلسفی برای کودکان 
و با در نظر گرفتن ظرفیت فناوری های جدید همچون چندرسانه ای ها و فرارسانه ها می توان با 
بهره گیری از آن ها زمینة یادگیری مؤثر و مداوم را فراهم آورد، چرا که با بهره گیری از چندرسانه ای 
ها و با ترکیب ابزارها و شیوه ها، اثربخشی تالش برای توسعه منابع یادگیری به شکل ریشه ای فراهم 
می شود، زیرا پویایی، تعامل، فراهم آوردن امکان تکرار و فراهم کردن فرصت برای دانش آموزانی 
که در طبقات و سطوح متفاوتی هستند از ویژگی های اصلی این روش است )حداد و دراکسلر، 

  .)1384
واژه چندرسانه ای از سال 1950 میالدي به بعد مطرح و تالش شد با ترکیب چندین رسانه، کیفیت 
آموزش باال رود )هینیچ، مولیندا، راسل و اسمالدینو3، 2002(. چندرسانه ای های آمورشی ترکیبی از 
چند عنصر هستند که می توانند در کنار هم در اجرای برنامه ای آموزشی به کار گرفته شوند. این 
1. Philosophy For Children )P4C(
2. Hogen 
3. Heinich, Molenda, Russell & Smaldino 72
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رسانه ها می توانند شامل انواع داده ها مانند متن، صدا، گرافیک، پویانمایی، تصاویر ثابت و متحرک 
باشند که فناوری ارتباطات و رایانه آن ها را کنترل می کنند. این عناصر به کاربر اجازه می دهند تا 
هنگام یادگیری فعال باشد و با رسانه ی آموزشی ارتباط ایجاد کند. سیستم های چندرسانه ای از 
جمله شیوه های جدید، توانمند و متنوع انتقال مفاهیم و اطالعات به حساب می آیند. البته برنامه های 
چندرسانه ای در مقابل برنامه های صرفاً متنی به کار می روند. در چنین برنامه هایی تا حد امکان، از 
متن کم تر استفاده می شود و بار اصلی انتقال پیام  بر عهده ی سایر رسانه های صوتی یا تصویری قرار 
می گیرد. پژوهش ها نشان داده اند آموزش مبتنی بر چندرسانه ای می تواند به درک مطلب و یادداری 
دانش آموزان کمک کند. در واقع، چندرسانه ای های آموزشی ازجمله نظام های رسانه ای هستند که 
با توجه به ماهیت چند حسی شان می توانند به  راحتی با انواع سبک های یادگیری سازگار شوند و با 
شکل های گوناگون تعامل، شرایط یادگیری آسان و پایداری را فراهم کنند )زارعی زوارکی، 1387(. 
هر چند محققان زیادی اثرات فلسفه برای کودک و فناوری های نوین چون چندرسانه ای ها را در 
محیط های آموزشی بررسی کرده اند، ولی مطالعه ای که از بستر چندرسانه ای جهت آموزش فلسفه 
برای کودکان به منظور بهبود ابراز وجود استفاده کرده باشد یافت نشد، در ادامه به نتایج برخی از 

تحقیقات در این زمینه اشاره خواهد شد. 
اکرمی، قمرانی و آقالر )1394( اثربخشی آموزش فلسفه به شیوه حلقه کندوکاو بر پرسش گری 
و نگرش به خالقیت در دانش آموزان نابینا را بررسی کردند، نتایج نشان داد اجرای برنامه آموزش 
فلسفه برای کودکان با روش حلقه کندوکاو در بهبود پرسشگری و نگرش به خالقیت دختران 
و پسران نابینا مؤثر است. بدری گرگری و واحدی )1394( به بررسی تأثیر اجراي برنامة فلسفه 
براي کودکان بر رشد هوش اخالقي دانش آموزان دختر پرداختند، نتایج تحقیق آنان نشان داد 
برنامه آموزش فلسفه براي کودکان موجب افزایش هوش اخالقي دانش آموزان گردید. طباطبائی و 
موسوی )1390( تأثیر برنامه فلسفه برای کودکان در ارتقای پرسشگری و تفکر انتقادی دانش آموزان 
پایه های سوم تا پنجم را بررسی کردند، نتایج آنان نشان داد این برنامه بر پرورش توانایی پرسشگری 

و تفکر انتقادی در دانش آموزان دبستان مؤثر واقع  شده است.
مرعشی و همکاران )1389( تحقیقی با عنوان بررسي تأثیر اجراي برنامة آموزش فلسفه براي کودکان 
به روش اجتماع پژوهشي بر رشد قضاوت اخالقي دانش آموزان پایة پنجم ابتدایي شهر اهواز با 
روش آزمایشي انجام دادند که نتایج نشانگر آن است که اجراي برنامه آموزش فلسفه به کودکان 
به روش اجتماع پژوهشي بر رشد قضاوت اخالقي دانش آموزان تأثیر مثبتي داشته است. حاتمی، 
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کریمی و نوری )1389( به بررسي تأثیر اجراي برنامة فلسفه براي کودکان در افزایش هوش هیجاني 
دانش آموزان دختر مقطع اول راهنمایي مدرسه شهداي آزادي تهران پرداخته اند. در این پژوهش 
نیز بعد هیجاني و عاطفي رشد اخالقي مورد ارزیابي قرار گرفته است. نتایج حاکي از آن است 
که برنامه آموزش فلسفه براي کودکان بر افزایش هوش هیجاني دانش آموزان تأثیر معناداري 
داشته است. ناجی و قاضی نژاد )1386( در پژوهشی که با هدف بررسی تأثیر برنامه فلسفه برای 
کودکان بر مهارت های استدالل و عملکرد رفتاری آنان انجام دادند به این نتیجه رسیدند که انجام 
این برنامه سبب ارتقاء و تقویت بسیاری از مهارت های پیش بینی شده فکری در کودکان می شود؛ 
مهارت های تقویت  شده شامل استدالل، تشخیص دادن امور مشابه، داوری و قضاوت درست، تفکر 
انتقادی، خالق و مسئوالنه بود. همچنین اعتمادبه نفس و قدرت حل مسئله کودکان به چشم گیر 
افزایش یافته بود. جهانی )1387( به بررسي تأثیرات برنامه ی آموزش فلسفه به کودکان در رشد 
منش های اخالقي دانش آموزان پرداخت، نتایج پژوهش وی نشان داد که برنامه آموزش فلسفه 
به کودکان از توانایي الزم براي رشد مهارت های استداللي بین کودکان ایراني برخوردار است، 
همچنین این برنامه می تواند از طریق مهارت های پژوهشي، به تقویت منش های اخالقي دانش 

آموزان کمک کند.
 داستان گویی موجب افزایش مهارت های اجتماعی در کودکان می شود. سانجانا و ویتبرید1)2005( به 
بررسي تأثیر برنامة درسي فلسفه براي کودکان در رشد مهارت های استدالل اخالقي و اجتماعي در 
دانش آموزان پرداختند. نتایج پژوهش بیانگر عملکرد بهتر دانش آموزان در مهارت های اجتماعي، 
شناختي و اخالقي است و دانش آموزان شرکت کننده در این برنامه توانایي کاربرد آموخته هایشان 
و مهارت های فوق را در زندگي روزانه دارند. تیز2 )2004(، نیز در پژوهشی به بررسی تأثیر داستان بر 
رشد اخالقی پرداخته و نشان داد که داستان می تواند یکی از بخش های اساسی آموزشی و اخالقی 

باشد.
از آنجا که محیط یادگیری به عنوان یکی از مهم ترین و مؤثرترین عوامل در رشد و پرورش ابراز 
وجود شناخته می شود و با توجه به این که در زمینه اجرای چندرسانه ای فلسفه برای کودک، و 
بررسی تأثیر آن در بهبود ابراز وجود دانش آموزان در داخل کشور تحقیقی انجام نگرفته است، 
نتایج این پژوهش می تواند مبانی علمی برای آگاهی و استفاده از این روش در محیط آموزشی و 

مخصوصاً مدارس ابتدایی کشور باشد. 

1. Sanjana & Whitebread
2. Teez
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فرضیۀ پژوهش
اجرای چندرسانه ای فلسفه برای کودک )P4C(، در بهبود ابراز وجود دانش آموزان پایه ششم 

دبستان مؤثر است. 

روش تحقیق
روش پژوهش، شبه آزمایشی با استفاده از طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل است. 
جامعه آماری، شامل دانش آموزان کالس ششم ابتدایی شهرستان جوانرود که در سال 1397-98 
می باشد. نیاز به امکانات و زیرساخت های فنی مناسب در مدرسه، باعث شد از روش نمونه گیری 
در دسترس استفاده شود، بدین ترتیب از میان مدارس شهرستان جوانرود، دبستان دخترانه حضرت 
فاطمه )ص( که مجهز به کارگاه کامپیوتر و پروژکتورهاي کالسی بود انتخاب و از بین کالس های 
پایه ششم با گمارش تصادفی یکی از کالس ها به عنوان گروه آزمایش و کالس دیگري به عنوان 
گروه شاهد انتخاب شدند. هرکدام از گروه آزمایش و شاهد 30 نفر بودند. قبل از شروع دوره 
آموزشی، از هر دو گروه پیش آزمون گرفته شد. در طول پژوهش، در درس تفکر و پژوهش گروه 
آزمایش با روش چندرسانه ای و گروه شاهد با روش متداول اداره شدند، پس از پایان نیمسال نیز 

از هر دو گروه پس آزمون گرفته شد.
ابزار جمع آوری اطالعات؛ پرسشنامه ابراز وجود، گمیریل و ریچی )1975( ابزاری برای سنجش 
ابراز وجود ساختند که سودمندی خود را در موقعیت های بالینی و پژوهشی نشان داده است. این 
پرسشنامه 40 ماده دارد، هر ماده بیان یک موقعیت است که آزمودنی باید میزان امکان اجرایی 
شدن چنین رفتارهای را با گزینه های خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم و خیلی کم مشخص کند. 
دامنه نمره در این آزمون بین 40 تا 200 می باشد و هر چه نمره آزمودنی بیشتر باشد حاکی از 
این است که ابراز وجود او کمتر است )بابامرادی، 1392(. روایی محتوایی آزمون ابراز وجود از 
نظر متخصصان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه عالمه طباطبائی و دانشگاه اصفهان 
مورد بررسی قرار گرفته و تائید شده است )بهرامی، 1375(. در پژوهش پیش روی روایی صوری و 
محتوایی پرسشنامه توسط متخصصان تأیید و برای بررسی پایایی از آزمون آلفای کرونباخ استفاده 

شد که پایایی 0/88 به دست آمد.
روش اجرای پژوهش حاضر به این صورت بود که با تعیین گروه های آزمایش و کنترل، از میان 
اختیاری  درس  سه  و  انتخابی  درس  سه  الزامی،  درس  دو  پژوهش  و  تفکر  درس  سرفصل های 
انتخاب و با روش سنتی به دانش آموزان گروه کنترل تدریس شد، ولی گروه آزمایش با کمک 

75



اثربخشی چندرسانه ای فلسفه برای کودک )P4C( بر ابراز وجود دانش آموزان ابتدایی ............................. تیمور اسمعیل زاده

چندرسانه ای محقق ساخته آموزش می دیدند، در ساخت این چندرسانه ای از نظر متخصصان 
طراحی آموزشي، مهندسان کامپیوتر و کارشناسان فلسفه استفاده شد. طراحي و ساخت نرم افزار 
چندرسانه ای، با کمک نرم افزار کپتیویت )Captivate( انجام گرفت. چندرسانه ای در قالب 7 
جلسه بر اساس موضوعات درسی کتاب »تفکر و پژوهش« و داستان های جلد دوم کتاب »فلسفه 
برای کودکان« اثر فیلیپ کم طراحی و تولید شده است. بعد از اطمینان از اینکه دانش آموزان 
با کامپیوتر و نحوه کار با برنامه چندرسانه ای آشنا شده اند، این برنامه روی کامپیوترهای کارگاه 
کامپیوتر نصب و آموزش مطابق آن پیش می رفت. نرم افزار جنبه تعاملی داشته و عالوه بر متون 
کتاب درسی و داستان های فلسفی شامل صدا و تصاویر متحرک نیز می شد. الزم به ذکر است از 
میان رویکردهای مختلف آموزش فلسفه به کودکان، پژوهش پیش روی بر مبنای رویکرد مبتنی 

بر پیوند فلسفه و ادبیات طراحی و اجرا شد.
جلسه اول؛ قبل از شروع جلسه از هر دو گروه پیش آزمون ابراز وجود به عمل آمد. این جلسه 
در کارگاه کامپیوتر برگزار شد تا دانش آموزان با نحوه کار با درس افزار و شیوه مدیریت کالس 
آشنا شوند؛ هم چنین معلم نحوه اداره کالس با استفاده از روش های معمول و سنتی را برای گروه 
کنترل شرح داد. در ادامة دورۀ آموزشی گروه کنترل با روش سنتی و گروه آزمایش  با کمک 

چندرسانه ای و مطابق با شرح زیر آموزش دیدند.
 جلسه دوم و سوم؛ چندرسانه ای در قالب درس انتخابی »هر کاری« که هدف کلی آن آموزش 
حل مسئله است به دانش آموزان ارائه شد. در این جلسه عالوه بر موضوع درسی، داستان »مال 

هرکس، مال هیچ کس و خانم ِسیدی« نیز ارائه شد.
جلسه چهارم و پنجم؛ چندرسانه ای در قالب دروس انتخابی و الزامی »چرخ ریسک و لی لی 
حوضک« که هدف کلی آن ها آموزش تفکر انتقادی است به دانش آموزان ارائه شد. همچنین 
در این جلسات داستان« مردی که نمی توانست صورتش را کنترل کند« و »مغازه ی چندمنظوره« 

ارائه شد.
جلسه ششم؛ چندرسانه ای در قالب دروس الزامی و انتخابی »درخت بخشنده« که هدف کلی آن 
آموزش تخیل است به دانش آموزان ارائه شد. در این جلسات از داستان های »ستاره ی دریایی« و 

»قصه گو« به صورت مکمل استفاده شد.
جلسه هفتم؛ چندرسانه ای در قالب درس اختیاری »خالق باش« که هدف کلی آن ها آموزش 
خالقیت است به دانش آموزان ارائه شد. همچنین داستان »درست مثل جادوگری« نیز ارائه گردید.
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جلسه هشتم؛ چندرسانه ای در قالب درس اختیاری »ابراز وجود داشته باش« که هدف کلی آن 
آموزش ابراز وجود است به دانش آموزان ارائه شد. در این جلسه به منظور نیل به هدف آموزشی 
از داستان »روی ایوان« نیز بهره گرفته شد. در انتهای این جلسه از هر دو گروه پس آزمون به عمل 

آمد.

یافته ها
میانگین و انحراف استاندارد پیش آزمون و پس آزمون ابراز وجود در دو گروه در جدول 1 ارائه 

 شده است.

جدول 1. میانگین و انحراف استاندارد پیش آزمون و پس آزمون ابراز وجود

شاخص آماريمتغیر
پس آزمونپیش آزمون

کنترلآزمایشکنترلآزمایش

82/2371/1677/7070/83میانگینابراز وجود
11/4010/3711/2212/98انحراف استاندارد

یافته  های جدول 1، نشان می دهد که میانگین و انحراف استاندارد پیش آزمون و پس آزمون گروه 
آزمایش در ابراز وجود به ترتیب )82/33، 11/40 و 77/70، 11/22( و در گروه کنترل )71/76، 
10/37 و 70/83، 12/98( است. با در نظر گفتن این نکته که در پرسشنامه هر چه نمره آزمودنی 
میانگین  داد که  نشان  نتیجه  است،  بیشتر  او  ابراز وجود  است که  این  از  باشد حاکی  کمتر 
پس آزمون گروه آزمایش، پیشرفت بیشتری نسبت به گروه کنترل داشته است. با توجه به این که 
یکی از مفروضات استفاده از تحلیل کوواریانس شرط برابری واریانس ها می باشد، برای بررسی 
این مفروضه از آزمون لوین استفاده شد )جدول 2(. نتایج سطح معناداری را بزرگ تر از 0/05 نشان 
داد. لذا، با 95 درصد اطمینان می توان گفت شرط برابری واریانس ها برقرار بوده و می توان از آزمون 
کوواریانس برای مقایسه دو گروه استفاده کرد. الزم به ذکر است مفروضه نرمال بودن داده ها نیز با 

استفاده از آزمون کلموگروف اسمیرنف محاسبه و این مفروضه نیز تائید شد.
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جدول 2. محاسبات مربوط به برابری واریانس ها بر اساس آزمون لوین

سطح معناداریدرجه آزادی دومدرجه آزادی اولFمتغیرها
1/461580/336ابراز وجود

جدول 3. نتایج تحلیل کوواریانس برای مقایسه گروه های آزمایش و کنترل

سطح معناداریFمیانگین مجذوراتدرجه آزادمجموع مجذوراتمنبع تغییرات
5730/4215730/42105/510/000هم پراش

544/181544/185/970/007گروه
5476/065771/35خطا
23261560کل

نتایج جدول 3، نشان می دهد میانگین گروه های آزمایش و کنترل پس از حذف اثر پیش آزمون 
به طور معناداری باهم تفاوت دارند. این نتیجه به این معناست که تفاوت مشاهده شده بین میانگین 
پس آزمون گروه های آزمایش )77/70( و کنترل )70/83( در ارتباط با متغیر ابراز وجود معنا دار 
می باشد. لذا، استفاده از چندرسانه ای فلسفه برای کودک در افزایش ابراز وجود دانش آموزان پایه 

ششم دوره ابتدایی مؤثر بوده و بدین ترتیب فرضیه پژوهشی تأیید می گردد.

 بحث و نتیجه گیري 
در پژوهش حاضر اثربخشی چندرسانه ای فلسفه برای کودک )P4C( بر ابراز وجود دانش آموزان 
پایه ششم ابتدایی شهر جوانرود بررسی شد. نتایج نشان داد استفاده از چندرسانه ای فلسفه برای 
کودک در افزایش ابراز وجود دانش آموزان پایه ششم دوره ابتدایی مؤثر بوده است. این یافته ها با 
نتایج اکرمی، قمرانی و آقالر )1394(؛ بدری گرگری و واحدی )1394(؛ طباطبائی و موسوی 
)1390(؛ مرعشی و همکاران )1389(؛ حاتمی، کریمی و نوری )1389(؛ هوی و الوو )2006(؛ سانجا 
و ویتبرید )2005( همسو می باشد. در تبیین نتایج فوق باید گفت؛ دانش آموزان در محیط های 
خانه و مدرسه یاد می گیرند که منفعل باشند و در ازای این امر تشویق دریافت می کنند. در نتیجه 
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در دانش آموزان این اعتقاد درونی می شود که معلمان بچه های ساکت را دوست دارند، روش های 
مرسوم آموزشی نیز ازجمله روش سخنرانی به این باور دامن زده است. می توان ادعا کرد که با 
استفاده از روش آموزش به کمک چندرسانه ای با این معضل مقابله کرد و توانایی ابراز وجود 
را در دانش آموزان به وجود آورد. همچنین مطالعات نشان داده است که اضطراب و استرس از 
جمله مؤلفه هایی هستند که می تواند ابراز وجود در افراد را تهدید کند، به طوری که افراد ابراز 
وجود کمتری را از خود بروز دهند؛ بنابراین برای تقویت ابراز وجود باید مداخالت و روش هایی 
را به کار گرفت که منجر به تخلیه هیجان ها و نیز کاهش اضطراب و استرس گردند. با توجه 
به ویژگی هایی که از روش آموزش با کمک چندرسانه ای سراغ می رود می توان ابراز داشت که 
این روش را می توان برای افزایش میزان مشارکت و متعاقب آن بهبود روابط بین فردی و در نتیجه 

افزایش همدلی، هم بستگی و ابراز وجود در کالس به کار برد )بابامرادی، 1392(.
 بهبود ابراز وجود و دیگر متغیرهای مرتبط همچون پرسشگری و تفکر انتقادی به سادگی اتفاق 
نخواهد افتاد و هیچ گاه معلم به تنهایی نمی تواند به این اهداف دست یابد و باید همه اولیاء 
مدرسه به این مهم توجه کنند و با استفاده از نتایج تحقیقات مهمی که در این زمینه انجام  شده 
است، رشد این مهارت ها را در دانش آموزان تسهیل کنند. تقویت تفکر انتقادی، تفکر خالق، 
تفکر مراقبتی/ مسئوالنه و تفکر جمعی از ابتدای دوران کودکی، از اهداف اصلی برنامه فلسفه 
برای کودکان است. متناظراً قضاوت خوب، ابداعات خالقانه، توجه مسئوالنه به محیط و اطرافیان 
و نیز توانایی انجام فعالیت و تفکر جمعی، ویژگی هایی است که این برنامه در پی تقویت آن در 
کودکان است و چون بر آن است که دوران باالتر از کودکی برای آموزش این مهارت ها دیر است، 
این آموزش را از کودکی شروع می کند. آموزش مهارت های فکری اعم از استدالل، داوری، تمییز 
بین امور ظاهرًآ مشابه و سر آخر، تربیت شهروندانی معقول، خودآگاه، دقیق، مسئولیت پذیر، 
پیگیری  برای کودک  فلسفه  برنامه های  انتقادگر و محقق در  منتقد، خود  اخالقی، اجتماعی، 
می شود، بر همگان روشن است نقطة آغازین آموزش و کسب مهارت های اجتماعی، مدرسه و 
کالس درس است که تاکنون آموزش وپرورش در این امور مهم توفیق چندانی نداشته؛ چرا که 
طبق اهداف الگوي سنتی، کودکان موظف اند مطالب از پیش تعیین شده ای را مطالعه و حفظ 
کنند و امتحان بدهند و همین تأکید افراطی سیاست گذاران نظام آموزشی بر حافظه پروري و 
فقدان حرکتی بنیادین و مؤثر براي تغییر این وضعیت و حل مسائل موجود در نظام آموزشی 

زمینه ساز این  گونه مطالعه است )طباطبائی و موسوی، 1390(.
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بر اساس نتایج این پژوهش پیشنهاد می گردد؛ طراحی و تولید چندرسانه ای مناسب جهت آموزش 
دروس ابتدایی در اولویت کار متصدیان تعلیم و تربیت قرار گیرد و امکانات سخت افزاری و 
نرم افزاری جهت استفاده از فناوری های نوین در کالس های درسی فراهم گردد. به دیگر پژوهشگران 
نیز توصیه می شود اثربخشی آموزش فلسفه به کودکان در بستر فناوری را بر دیگر متغیرهای مهم 
در تعلیم و تربیت را مورد بررسی قرار دهند. همچنین پیشنهاد می گردد پژوهش های مشابهی 
در دیگر مقاطع تحصیلی نیز انجام شود. مهم ترین محدودیت های پژوهش حاضر محدود بودن 
جامعه آماری به دانش آموزان پایه ششم مقطع ابتدایی بود، همچنین استفاده صرف از پرسشنامه 
و عدم استفاده از دیگر روش های گردآوری داده ها مثل مشاهده و مصاحبه از دیگر محدودیت های 

این پژوهش می باشد.
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بررسی ابعاد نظریه کنترل
در آموزش از راه دور

دکتر خدیجه علی آبادي1
اسماعیل فیروزی2

چکیده
مفهو م استقالل به تنهایي براي بررسي پیچیدگي هاي متغیرهاي تعاملي فرایندهاي ارتباطي 
جاري آموزش از راه دور کافي نیست. باید از مفهوم استقالل فراتر رفت و به مفهوم کنترل توجه 
کرد. کنترل کلیدی برای آموزش از راه دور مؤثر فراهم می کند. مدرسان و طراحان بدون در نظر 
گرفتن کنترل در دوره های همزمان و نا همزمان قادر به ارائه آموزشی مؤثر و کارا نخواهند بود. در 
مقاله حاضر به روش توصیفی و تحلیلی، تعاریف کنترل، مبانی روانشناختی کنترل در آموزش، 
انواع کنترل در آموزش از راه دور، ابعاد کنترل در محیط یادگیری الکترونیکی، مزایا و معایب انوع 

کنترل  مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. سپس شرایط اثر بخشی انواع کنترل بیان گردید.
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مقدمه 
آموزش از راه دور نوعی روش آموزشی است که یادگیری در آن فردی، مستقل و متکی به 
از رسانه ها هدایت  استفاده  با  را سازمان آموزشی  است، گفتمان آموزشی رسانه ها  یادگیرنده 
می کند و ضمن توجه به تعامل بین یاددهنده و یادگیرنده گان تأکید به ارتباط غیر مجاورتی 
رادیو،  تلفن،  )چاپ،  مختلف  فناوری های  از  استفاده  با  که  می باشد  آن  آموزشی  اجزاء  بین 
تلوزیون و رایانه( به عنوان پل ارتباطی صورت می گیرد )فرج اللهی، 1391(. آموزش از راه دور 
عبارت است از سازماندهی فرایند یاددهی- یادگیری و ارزیابی تحصیلی توسط یک مؤسسه با 
درجه انعطاف باال، برای فرصت دهی برابر به همگان، از میان برداشتن موانع دسترسی، به ویژه 
فاصله جغرافیایی افراد جامعه به آموزش مورد نیاز و یادگیری مستقل در همه سطوح و اتخاذ 
فناوری  و  فناوری های آموزشی، سامانه های چندرسانه ای  به کارگیری  برای  مناسب  راهبردهای 

اطالعات و ارتباطات )جوادی بورا، 1390(. 
اساس آموزش از راه دور بر استقالل یادگیرنده استوار است. فرایند یادگیری- یاددهی مستقل، 
زمان  به وسیله  و  مستقل هستند  یادگیرندگان  از  در آن هر یک  است که  سیستم آموزشی 
رسانه  هر  یا  و  نوشتن  از طریق  آنها  میان  ارتباط  بنابران  می  شوند.  معلمشان جدا  از  مکان  و 
دیگری انجام می  شود. فرایند یاددهی- یادگیری مستقل از سه زیر سیستم تشکیل شده است: 

یادگیرنده، یاددهنده و روش ارتباطی )مارسپ و نارین1 ، 2009(.
در تکمیل نظریه استقالل در سال1987 رندي گریسون و مایرا بینتون2 با توجه خاص به فرآیند 
یاددهي - یادگیري در مسائل آموزشي مربوط به آموزش از راه دور، براي توضیح مفهوم کنترل 
را  آموزشي  مبادالت  فاصله  بر روي  اثرگذار  توانایي هاي  و  فرصت ها  دادند که  ارائه  را  مدلي 
هدف قرار مي داد. این دو نفر در باب استقالل آموزشي بحث کردند و اعالم کردند که مفهوم 
ارتباطي جاري  فرایندهاي  تعاملي  متغیرهاي  پیچیدگي هاي  بررسي  براي  تنهایي  به  استقالل 
آموزش از راه دور کافي نیست.به اعتقاد آنها باید از مفهوم استقالل فراتر رفت و به مفهوم 
کنترل توجه کرد. در واقع این مفهوم کنترل است که، در آموزش از راه دور، تمام جنبه هاي 
تعامل را در بر مي گیرد. به ویژه تعامل بین معلم، فراگیر و دیگر منابع مطرح در بافت آموزش 

از راه دور )بینتون ، 1992( .

1.  Marsap & Narin
2.  Garrison & Myra Baynton
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شکل 1 : ابعاد کنترل از نظر گریسون و بینتون

در مدل گریسون و بینتون کنترل روند یادگیري ناشي از ترکیب سه بعد اساسي است:
استقالل فراگیر:

که در واقع همان فرصت انتخاب اوست. 
مهارت یا توانایي فراگیر:

که مجموعه ای از  توانایی ها، مهارت ها و انگیزه هاي اوست.
پشتیباني:

که شامل منابع انساني ، مانند خانواده و غیر انساني ، مانند منابع مالي و سازمان آموزشي است.

آنها مقولة استقالل را با چگونگي برقراري توازني پویا بین ابعاد ذکر شده مي سنجند و معتقدند 
از  بنابراین،  یادگیري مي شود.  برقراري کنترل در جریان  ایجاد، توسعه و  توازن سبب  این  که 
آموزشي  فعالیت هاي  و  یادگیري  اهداف  انتخاب  در  فراگیر  بودن  مستقل  آنها، طرح  دیدگاه 
و ارزشیابي، اگر فراگیر توانایي و یا پشتیباني الزم را نداشته باشد، ادعایي بیش نخواهد بود. 
افزود. کنترل: تعامل پویا  بعد ارزشي موضوع محیط یادگیري را هم  این سه  به  بینتون  بعدها 
و  استقالل  توانایی،  بین  و  برنامه درسی در سطح کالن  و  معلم  آموز،  دانش  بین  پیچیده  و 

شایستگی در سطح خرد می باشد )گریسون ،1987(.
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شکل 2: ابعاد کنترل از نظر بینتون

 در خصوص نظریه کنترل سواالت زیر به ذهن خطور می کند :
 کنترل چیست؟ انواع کنترل کدامند؟

 اصول کنترل یادگیرنده چیست؟
 ابعاد کنترل در محیط یادگیری الکترونیکی چیست؟

 مزایای و معایب کنترل یادگیرنده چیست؟
 مزایای و معایب کنترل برنامه چیست؟

 اثر بخشی کنترل یادگیرنده در چه شرایطی میسر است؟
در این مطالعه سعی شده به این پرسش ها پاسخ داده شود به همین منظور ابتدا به بررسی مبانی 

نظری کنترل پرداخته خواهد شد.

مبانی روانشناختی کنترل در آموزش
رفتارگرایان معتقدند رفتار نهایی یادگیرنده تابع محرک هایی است که در جریان آموزش دریافت 
می کند. اگر رفتار یادگیرنده کاماَل تحت کنترل محرک های آموزشی از قبل تعیین شده توسط 
نتیجه مطلوب آموزشی تحقق می یابد، در غیر این صورت ممکن است  معلم باشد، احتماالَ 
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هدف های آموزشی حاصل نشوند. بنابراین معلم برای اینکه حداکثر نتیجه را بدست آورد باید 
کنترل کاملی بر محرک ها و شرایط یادگیری شاگردان داشته باشد. شکل عینی چنین رویکردی 
را می توان در آموزش برنامه ای مشاهده کرد. آموزش برنامه ای که برگرفته از روانشناسی رفتارگرای 
اسکینری است، محیطی را معرفی می کند که یادگیرنده کاماًل تحت کنترل محرک ها و تقویت 
کننده های معلم و یا برنامه است )اسکینر1 ، 1954(. شناخت گرایان به کنترل در آموزش نگاه 
انعطاف پذیری دارند. آنها اعتقاد دارند از آنجا که یادگیرندگان دارای دانش قبلی مختلفی هستند 
و همچنین ظرفیت حافظه فعال آنها همانند نیست، بنابراین نمی توان کنترل یکسانی برای همه 
یادگیرندگان تجویز کرد. کنترل یادگیری باید مطابق دانش قبلی، ظرفیت حافظه فعال و همچنین 
توان پردازش اطالعات یادگیرندگان باشد. بدین ترتیب پیش از اعمال هر نوع کنترلی در محیط 
یادگیری، طراح باید شناخت صحیح و کافی از اطالعات قبلی، ظرفیت حافظه فعال و همچنین 
توان پرداز اطالعات شاگردان داشته باشد )گرابوسکی2 ، 1994(. سازنده گرایان معتقدند یادگیرنده 
نقش اصلی را در ساختن دانش خود دارد و در جریان یادگیری نقش کاماًل فعال و هوشیارانه دارد. 
بنابراین باید بر فرایند یادگیری خود کاماًل کنترل داشته باشد. اصطالح آموزش یادگیرنده محور 
دقیقاً اشاره به کنترل یادگیرنده بر محیط یادگیری دارد )جاناسن3 ، 1991(. همانطور مشخص است 

دیدگاه سازنده گرایی در مقابل دیدگاه رفتارگرایی قرار دارد )جدول 1(.

جدول شماره 1 : مقایسه رویکردهای مختلف روانشناسی درباره انواع کنترل

ساختن گرایی شناخت گرایی رفتار گرایی رویکرد روانشناسی
کنترل یادگیرنده کنترل انعطاف پذیر کنترل معلم - برنامه نوع کنترل

تعریف کنترل 
تالش منظمی است در جهت رسیدن به اهداف استاندارد، طراحی سیستم بازخورد اطالعات، 
مقایسه اجزای واقعی با استانداردهای از پیش تعیین شده و سرانجام تعیین انحرافات احتمالی 
و سنجش ارزش آنها بر روند اجرایی که در برگیرنده حد بیشتر کارایی است. کنترل یکی از 

وظایف اصلی مدیریت است.
1.  Skinner 
2.  Grabowski
3.  Jonassen
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انواع کنترل 
کنترل برنامه یا مولف: برخی یا همه گزینه های کنترل بر عهده برنامه یا مولف می باشد.

کنترل یادگیرنده: برخی یا همه گزینه های کنترل مانند: اندازه محتوا، نظم و ترتیب اجزای 
اطالعات،  ارائه  شیوه  یادگیری  بافت  محتوا،  کلی  نظم  اجزاء(،  )توالی  محتوا  دهنده  تشکیل 

دسترسی به پشتیبانی و آهنگ و سرعت یادگیری تحت کنترل یادگیرنده می باشد. 
مفهوم  مریل1  گفته  با  مطابق  می باشد.  یادگیرنده  کنترل  آموزش  سازماندهی  اصول  از  یکی 

کنترل یادگیرنده به میزان آزادی یادگیرنده در:
 محتوای ارائه شده و یادگرفته شده )کنترل محتوا(

 میزان یا نسبتی که او یاد خواهد گرفت )کنترل سرعت(
 نوع راهبرد آموزشی خاصی که یادگیرنده انتخاب کرده و هدایت آن در مسیری که کاربرد 

دارد )کنترل ارائه یا نمایش دادن(
 راهبرد شناختی خاص که یادگیرنده وقتی در تعامل با آموزش است به کار می گیرد )کنترل 

آگاهی شناختی( )نوروزی و رضوی ، 1390(

انواع کنترل یادگیرنده 
توالی محتوا 2: یادگیرنده خودش می تواند نظم دروس و صفحات نمایش هر درس را کنترل 
کند. بسیاری از دوره های الکترونیکی کنترل بر محتوا را از طریق دسترسی به فهرست عناوین 
انتخاب  توالی دروس را آن گونه که خود می خواهند  یادگیرندگان  میسر می سازند و در آن 
کنند. لینک های تعبیه شده در در دروس می تواند یادگیرندگان را به صفحات اضافی در دوره 

یا به وب سایت های اطالعاتی مرتبط هدایت کند.
سرعت یادگیری3: یادگیرندگان می توانند به زمان صرف شده در هر صفحه درس کنترل داشته 
نوارهای  طریق  از  می دهد  اجازه  یادگیرندگان  به  یادگیری  سرعت  کنترل  زیاد  اشکال  باشند. 
لغزنده محتوا را با سرعت مورد نظر مطالعه کنند یا از دکمه های نمایش، روبه جلو و رو به عقب 

برای کنترل سرعت یادگیری استفاده کنند. 

1.  Merrill
2.  Content Sequencing 
3.  Pacing
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دسترسی به پشتیبانی یادگیری1: یادگیرندگان می توانند عناصر آموزشی دروس از قبیل مثال ها 
یا تمرینات عملی را کنترل کنند. در درس ارائه شده چنان چه یادگیرندگان از دکمه های هدایتگر، 
لینک ها یا تب ها استفاده کنند، به اهداف دوره، تعاریف، منابع اضافی، مربیان، مثالها، سیستم های 
پشتیبان یا کمکی یا تمرینات عملی هدایت می شوند. در مقابل یادگیرندگان در دروس با کنترل 
برنامه یا کلیک بر دکمه »ادامه« به تمامی بخش های آموزش دسترستی پیدا می کنند )کالرک و 

مایر به نقل از حاتمی و تقی پور ، 1393(.

اصول کنترل یادگیرنده
به یادگیرندگان با تجربه اجازه کنترل دهید. کنترل یادگیرنده موفقیت آمیز خواهد بود چنان چه 
یادگیرندگان دانش قبلی درباره محتوا و مهارت های مطرح در آموزش داشته باشند و موضوعات 
شود.  گنجانده  درسی  برنامه  در  پیشرفته  خیلی  دوره  یا  باشد  پیشرفته  مباحث  دارای  درسی 

یادگیرندگان مهارت های فراشناختی خوبی داشته باشند. دوره پیچیدگی چندانی نداشته باشد. 
وقایع آموزشی مهم را جزو انتخاب های هدایت گر پیش فرض قرار دهید. انتخاب هدایت گر 
پیش فرض )معموال دکمه ادامه( را به سمت عناصر آموزشی مهم نظیر تمرینات عملی هدایت 

کنید یا به یادگیرنده اجازه دهید در صورت دلخواه از تمرینات عملی بگذرد.
کنترل انطباقی را مورد توجه و عمل قرار دهید. آموزش را به صورت کامال پویا متناسب با نیازهای 
در حال تغییر یادگیرندگان در طول یادگیری بسازید. در کنترل انطباقی )آموزش شخصی سازی 
شده( برنامه به صورت کامال پویا پیچیدگی درس را تعدیل کرده و بر اساس ارزشیابی برنامه از 

پاسخ های یادگیرنده پشتیبانی الزم را به عمل می آورد.
به یادگیرندگان اجازه کنترل سرعت یادگیری دهید. بسیاری از برنامه های یادگیری الکترونیکی به 
یادگیرندگان اجازه می دهند با کلیک بر دکمه »رو به جلو« با سرعت یادگیری خود ادامه دهند. 
نمایش های متحرک و ویدئویی معموالً نوارهای لغزنده کنترل پیشرفت یادگیری و انتخاب های 

»خروج« و »بازنمایش« دارند.
پشتیبانی هدایت گر در محیط های چند رسانه ای ارائه کنید. از عناوین و عبارات مقدماتی استفاده 
کنید. در دروس از لینک های محدودی برای یادگیرندگان مبتدی استفاده کنید. از نقشه های 

سایت و دوره استفاده کنید )سلسله مراتبی، الفبایی و شبکه ای(  )پوتله و رویت 2، 2003 (.

1.  Access to Learning Support
2. Potelle and Router 
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تکنیک های هدایت گر معمول کاربردی در یادگیری الکترونیکی غیر همزمان 
فهرست عناوین دوره یا درس در کادر سمت چپ، پنجره گزینش عمودی یا بخش نوارها: 
به یادگیرندگان اجازه می دهد تا دروس یا موضوعات خاص در یک درس یا دوره را انتخاب 

کند.

به محتوای سایر  تا  اجازه می دهد  یادگیرندگان  به  تدریس:  تعبیه شده در کادر  لینک های 
سایت ها و سایر بخش های دوره دسترسی یابند.

بدون  را  اضافی  اطالعات  ماوس روی یک مطلب:  اشاره گر  قرار گرفتن  با  فرعی  منوهای 
مجبور ساختن یادگیرنده به ترک صفحه مهیا می سازد.

دکمه های رو به جلو، رو به عقب، توقف، باز نمایش یا دکمه خروج: اجازه کنترل سرعت 
یادگیری در میان صفحات درس و عناصر رسانه ای از قبیل ویدئوی تلفیق شده در یک درس 

را به یادگیرنده می دهد. 

تورهای هدایت شده3: مرور منابع قابل دسترس دوره از صفحه فهرست عناوین اصلی.
اشیاء فعال: گرافیک ها در صفحه نمایش به عنوان لینک های هدایت کننده به اطالعات یا 
مکان های مرتبط به شی عمل می کنند )کالرک و مایر به نقل از حاتمی و تقی پور ، 1393(.

ابعاد کنترل در محیط یادگیری الکترونیکی
 اندازه محتوا

 اجزاء تشکیل دهنده محتوا
 نظم و ترتیب اجزای تشکیل دهنده محتوا )توالی اجزاء محتوا(

 نظم کلی محتوا
 بافت یادگیری

 شیوه ارائه اطالعات )محتوا(
 دسترسی به پشتیبانی

 آهنگ و سرعت یادگیری
3.  Guided Tours 90



فصلنـامه علمی تخصصی فناوری آموزشی  سال هفتم    شماره 10    بهار 1398

مزایای کنترل یادگیرنده
 کارکرد محیط های یادگیری الکترونیکی به سبک کنترل یادگیرنده شبیه عملکرد ذهن است: 
یکی از مهم ترین مزیت های فرا متن قابلیت آن در برقراری پیوند بین موضوعاتی است که بیشتر 
متخصصان رشته های مختلف چنین پیوندهای را برای حل مساله در موضوعات مختلف ایجاد 
می کنند. یادگیرندگان با ایجاد چنین پیوندهایی تجربه ای مانند تجربیات متخصصان رشته های 
مختلف خواهند داشت. برقراری پیوند بین اطالعات در محیط های فرا رسانه ایی موجب می شود 
که یادگیرندگان تداعی هایی بین موضوعات در ذهن خود ایجاد کنند، در نتیجه بهتر بتوانند 
مطالب را به خاطر بیاورند. یادگیرندگانی که در محیطی با کنترل یادگیرنده باال مطالعه می کنند 
امکان برقراری پیوندهای زیادی بین مطالب را دارند. بنابراین مطالب را بهتر با یکدیگر تداعی 

می کنند. 
 افزایش عالقه و انگیزش یادگیرنده: درگیر ساختن یادگیرندگان در تصمیم گیری های مربوط به 
فرایند یادگیری خود، عالقه یادگیرندگان را به محتوا و آموختن افزایش می دهد و انگیزه یادگیری 

را باال می برد. 
 تالش یادگیرنده برای پردازش فعال و سازنده گرایانه اطالعات: از آنجا که محیط یادگیری به 
شکل کنترل یادگیرنده، یادگیرندگان را ملزم می کند تا به طور مستمر اطالعات موجود را به منظور 
تحقق هدف های یادگیری ارزشیابی کنند و بین واحدهای اطالعاتی مختلف دست به انتخاب 

بزنند، باعث پردازش عمیق تر اطالعات در یادگیرندگان می شود. 
 اکتساب مهارت های خود تنظیمی: محیط کنترل یادگیرنده تنها موجب کسب و ساختن دانش 

نمی شود ، بلکه به شاگردان توانایی خود نظم دهی فرایندهای یادگیری را می دهد. 
 سازگاری با ترجیحات و نیازهای شناختی: آموزش در محیط های فرارسانه ایی که از کنترل 
یادگیرنده باالیی برخوردار است، مطابق ترجیحات و نیازهای شخصی یادگیرندگان خواهد بود 

)جاناسن و گرابینگر، 1990(.

معایب کنترل یادگیرنده
 سردرگمی1: مشکل سردرگمی هنگامی ایجاد می شود که کاربران ندانند به درستی کجا قرار 
دارند، قصد دارند کجا بروند و چگونه باید به آنجا برسند. انواع سردرگمی راهبری، انحراف از 

صفحه اصلی و پردازش سطحی اطالعات می باشد.
1.   Disorientation 
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 حواس پرتی1: یادگیرندگانی که محیط های فرا رسانه ای را جستجو می کنند اغلب اطالعات 
مطلوب خود را پیگیری می کنند و این موجب تغییر محیطی می شود که در حال یادگیری در 
آن هستند. و به عبارت بهتر یادگیرندگان ممکن است هدف های جستجوی زودگذری را برگزینند 

که رفتار جستجوی آنها را هدایت کند، در نتیجه از مطالب درسی غافل شوند. 
به عنوان میزان تالش ذهنی و شناختی حافظه فعال فرد هنگام  بار شناختی  بار شناختی2:   
مواجهه با محتوا قلمداد شده است. تصمیم گیری درباره دسترسی به نوع محتوا برای مطالعه و 
تنظیم سرعت مطالعه بار شناختی زایدی بر کاربر تمحیل می کند. از آنجا که در محیط کنترل 
یادگیرنده اتخاذ چنین تصمیم هایی بر عهده یادگیرنده است. وی باید بار شناختی زیادی را بر 

عهده بگیرد. 
 افزایش مدت آموزش و وقت گیر بودن: یکی از مهم ترین هدف های دوره های الکترونیکی 
کاهش مدت زمان فاصله افراد از مشاغل است. بنابراین دوره های الکترونیکی تالش می کنند تا 
یادگیرندگان در مدت زمان اندک بیشترین بازدهی را داشته باشند. اما آموزش در محیط هایی که 
به شکل کنترل یادگیرنده طراحی می شوند در مقایسه با محیط های کنترل برنامه وقت گیرتر 
هستند؛ بنابراین اگر زمان اولویت خاصی دارد باید دوره را به شکل کنترل برنامه طراحی کرد 

)دایاس3، 1999(.

مزایای کنترل برنامه
 انسجام و سازماندهی مناسب محتوا: بسیاری از یادگیرندگان شناخت مطلوبی از دانش خود 
ندارند، بنابراین قادر نیستند تصمیمات صحیحی اتخاذ کنند. طراحی و ارائه محتوا به شکل 
کنترل برنامه انسجام و سازماندهی مطلوبی به محتوا می دهد. در نتیجه یادگیرندگان محتوایی 

یکدست و سازمان یافته دارند. 
 یکپارچگی ذهنی یادگیرنده: انسجام و سازماندهی مناسب محتوا موجب یکپارچگی ذهنی 
یادگیرنده می شود. یادگیرنده برداشت منسجمی از درس خواهد داشت و ذهن وی دچار انحرافات 

و حواس پرتی های احتمالی نمی شود.
 کاهش مدت زمان آموزش: یادگیرندگانی که در محیط کنترل یادگیرنده به سر می برند برای 
مطالعه درس ها باید گزینه های مختلفی را بررسی کنند و دست به انتخاب بزند. چنین کاری بر 
1.  Distraction 
2.  Cognitive Load 
3.  Dias
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مدت زمان یادگیری وی می افزاید. اما در مقابل در محیط کنترل برنامه یادگیرنده ملزم به پیگیری 
یک سری درس ها و صفحات خاص است. در نتیجه زمان زیادی صرف بررسی گزینه های انتخابی 
و تصمیم گیری نمی کند. در نهایت اینکه کنترل برنامه از مدت زمان یادگیری می کاهد و دوره 

کارآمدتری را عرضه می کند )کالرک1، 2006( .

شرایط اثر بخشی کنترل یادگیرنده
 داشتن دانش و مهارت های پیشین قوی: یادگیرندگانی که سطح دانش قبلی پایینی دارند در 
مقایسه با یادگیرندگانی که پیش نیازهای یادگیری مطلوبی دارند، مشکالت بیشتری در محیط های 
برخوردارند،  قبلی مطلوبی  از دانش  یادگیرندگانی که  این  بر  دارند. عالوه  یادگیرندگان  کنترل 
شناخت بهتری درباره آنچه می دانند و آنچه نمی دانند، دارند. به بیان دیگر سطح یابی بهتری دارند 

و در نتیجه پیشرفت تحصیلی بهتری هم دارند. 
 انگیزش یادگیری مطلوب: محیط های کنترل یادگیرنده به افرادی نیاز دارند که بتوانند همزمان 

که فعالیت های زیادی انجام می دهند، انگیزش یادگیری خود را نیز حفظ کنند. 
 مهارت های فراشناختی باال: یادگیرنده در محیط کنترل یادگیرنده، خودش برنامه ریزی می کند، 
تصمیم می گیرد، اجرا می کند و در نهایت ارزشیابی می نماید. چنین مواردی که مهارت های 

فراشناختی اطالق می شوند، الزمه شرکت در محیط کنترل یادگیرنده است.
یادگیرنده  که  است  آن  پیشرفته  ارائه درس های  فرض  پیش  پیشرفته:  در سطح  ارائه درس   
درس های پیش نیاز را گذرانده است. بنابراین شناخت کافی از درس های قبلی دارد و بهتر می تواند 
مطالب درسی را تحلیل کند. در این شرایط فرد در محیط کنترل یادگیرنده موفق تر خواهد بود. 

 پیچیدگی اندک درس: عالوه بر اینکه درس باید در سطح پیشرفته بوده و پیچیدگی اندکی 
داشته باشد، درس های پیچیده به تمرکز کامل حواس نیاز دارند و تقریباً بیشتر ظرفیت حافظه 
فعال فرد را اشغال می کنند. بنابراین محیط که کنترل یادگیرنده است کوچکترین بی توجهی و 
انحراف توجه یادگیرنده، موجب عدم یادگیری مطالب می شود. پس بهتر است درس های محیط 

کنترل یادگیرنده پیچیدگی اندکی داشته باشند. 
 هدف ارائه اطالعات باشد نه تسلط بر مهارت: مهارت آموزی مستلزم توجه، تمرین و درگیری 
به تمرین و درگیری ذهنی  نیاز کمتری  ذهنی زیادی است در مقابل یادگیری اطالعات نظری 

یادگیرنده دارد. 
1.  Clark 
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 ارائه گزینه های راهبری اصولی: ارائه پیوندهای غیرمنطقی، نامنظم و پراکنده بین عناوین و 
مطالب یک دوره الکترونیکی موجب انحراف و سردرگمی همه یادگیرندگان می شود. به طور 
خاص اگر دوره ما به شکل کنترل یادگیرنده است، مرتب کردن منطقی و سازمان یافته چنین 

پیوندها و گزینه های الزامی است )زنگنه ، 1391(.

بحث و نتیجه گیری
کنترل یادگیرنده و برنامه، انواع افراطی اعمال کنترل در محیط های یادگیری الکترونیکی هستند 
و همان طور که بیان شد اجرای آنها مستلزم رعایت شرایط و معیارهای زیادی است که عموماً 
اغلب یادگیرندگان چنین شرایطی را ندارند. در حقیقت در دنیای واقعی نیز واگذاری کامل کنترل 
به یادگیرنده و یا حذف کامل کنترل عموماً امکان پذیر نیست. طراحان آموزشی و مدرسان 
دوره های آموزش از راه دور باید اعتدال را رعایت نمایند و بر اساس شرایط خاص یادگیرندگان و 
نوع محتوا، نوع کنترل را تشخیص دهند. به نحوی از ترکیب هر دو نوع کنترل بهره برداری نمایند 
تا از مزایای هر دو نوع کنترل مستفید شوند. که در میان هنر طراحی آموزشی کاماًل در کیفیت 

بخشی به آموزش از راه دور نمایان می گردد.
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تأثیر نرم افزارهای چند رسانه  ای 
در افزایش انگیزۀ یادگیری زبان انگلیسی در دانش آموزان: 

مطالعۀ موردی دانش آموز کالس دهم
شهره مختاری1

چکیده
از آنجا که انگیزه یکی از  مهمترین عوامل پیشرفت افراد در حیطة کار و تحصیل است و 
افراد برای رسیدن به هدف هایشان تاثیر می گذارد، در تحقیق حاضر برآن  بر تالش  مستقیماً 
زبان  یادگیری  در  را  انسانی  علوم  رشته  دهم  کالس  آموزان  دانش  از  یکی  انگیزه  که  شدیم 
انگلیسی افزایش دهیم. در تحقیق حاضر ابتدا شواهدی مبنی بر نداشتن انگیزه برای یادگیری 
درس زبان انگلیسی جمع آوری شد، با دبیران درس های دیگر این دانش آموز صحبت شد، و 
از مشاور مدرسه خواسته شد تا پیشینه ای از کارهای صورت گرفته برای این دانش آموز را ارائه 
نماید. همچنین آزمون انگیزۀ پیشرفت تحصیلی از دانش آموز گرفته  شد. سپس از نرم افزارهای 
چندرسانه ای به مدت 32 ساعت در طول 8 هفته برای آموزش او استفاده شد. سپس آزمون انگیزۀ 
تحصیلی دوباره از دانش آموز گرفته شد و نمرات او بررسی شد. نتایج به دست آمده از این 
تحقیق نشان داد که استفاده از نرم افزارهای چندرسانه ای باعث می شود تا به واسطة افزایش انگیزۀ 

دانش آموز، سطح نمرۀ او افزایش یابد.

کلیدواژه ها: آموزش زبان انگلیسی، انگیزه، دانش آموز، نرم افزار چندرسانه ای.

1.  دانشجوی دکتری آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان دانشگاه عالمه طباطبائی

فصلنـامه علمی تخصصی فناوری آموزشی
سال هفتم    شماره 10   بهار 1398
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مقدمه
انگیزش درونی و بیرونی، عامل اصلی موفقیت دانش آموزان در تمام مراحل آموزش است، و 
معلمان می توانند نقش مهمی در افزایش این انگیزه در دانش آموزان خود داشته باشند. انگیزه 
حالتی درونی است که فرد را به فعالیت وا می دارد باعث می شود افراد به کارهایشان ادامه دهند 
)کاگورا ، 2010(. انگیزه پدیده ای است که ادراک دانش آموزان از خود و محیط اطرافشان یکی 
از منابع مهم در انگیزه افراد است و باعث می شود که دانش آموزان بر فعالیت های آموزشی 
که به آنها ارائه شده است تمرکز کنند و آنها را وادار به اتمام این فعالیت ها می کند. انگیزه 
عامل مهمی در اثربخشی فرایندهای یادگیری و تدریس است زیرا این امر نه تنها عامل مهمی 
در دستاوردهای دانش آموزان است بلکه همچنین انرژی را از انرژی آنها را در انجام فعالیت ها 
تضمین می کند. همچنین تاثیر قابل توجهی بر توانایی های حل مسئله دانش آموزان در هنگام 
مواجهه با یک مسئله است )کوتو  و سوزبیلیر ، 2011(. یادگیری زبان انگلیسی به عنوان زبان 
بین المللی که بیشترین گویش ور را در جهان دارد و  زبان بیشتر فیلم ها، کتاب ها، و مقاالت 
جهان است، تاثیر زیادی بر پیشرفت دانش و مهارت افراد در سراسر جهان است و دانش آموزان 
ایرانی نیز برای دور نماندن از علوم و پیشرفت های روز جهانی باید به این زبان مسلط شوند که 
این امر، اهمیت درس زبان انگلیسی و جایگاه دبیران زبان انگلیسی را نشان می دهد. از آنجا که 
ممکن است دانش آموزان از کاربردهای فراوان فراگیری زبان انگلیسی ناآگاه باشند و به همین 
دلیل، انگیزه ای برای یادگیری این زبان نداشته باشند، به جاست تا معلمان تالش کنند تا انگیزه 
دانش آموزان را برای یادگیری این زبان افزایش دهند. به علت اهمیت فراوان انگیزه در یادگیری 
دانش آموزان به طور عام و یادگیری زبان دوم و خارجی به طور خاص، پژوهشگران زیادی به 

تحقیق در این باره پرداخته اند که در ادامه به برخی از آنها اشاره می کنیم.

پیشینۀ پژوهش
فردي،  مختلف  عوامل  ارتباط  با  رابطه  در  کشور  از  خارج  و  داخل  در  مختلفی  تحقیقات 
اجتماعی، آموزشگاهی و خانوادگی با انگیزه تحصیلی انجام شده اند که اینک به یافته هاي 
که  داد  نشان   )1385( عوض زاده  و  زارعی  مطالعات  نتایج  شد.  خواهد  اشاره  آنها  از  برخی 
چندرسانه اي هاي آموزشي مي توانند با به کارگیري عناصـر گوناگوني از قبیل: متن، صوت، 
براي  حسي  چند  محـیط  نـوعي  ایجـاد  ضـمن  ویدئو  و  انیمیشن  گرافیکي،  تصویرهاي 
فراگیران، سبک هاي گوناگون یادگیري را نیز تحت پوشش قرار دهند. همچنین این نوع رسانه 
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عابدیني  پژوهش  دهـد.  افـزایش  نیز  را  فراگیران  انگیزۀ  مي تواند  تعاملي  امکانات  داشتن  با 
در  تحصیلي  درگیري  رفتاري  و  عاطفي  شناختي،  ابعاد  واسطه اي  نقش  دهنده  نشان   )1386(
نقش واسطه اي درگیري  پیشرفت تحصیلي و عدم  و  اجتنابي- عملکردي  اهداف  بین  رابطه 
بین  معناداري  و  مثبت  رابطه  که  طوري  به  بود،  ارتباط  این  در  اجتماعي   - رفتاري  تحصیلي 
ارزش تکلیف و پیشرفت تحصیلي، رابطه ي منفي و معناداري بین اهداف اجتنابي- عملکردي 
بین راهبردهاي پردازش سطحي و پیشرفت  پایداري در تکلیف و رابطه منفي و معناداري  و 
تحصیلي وجود داشت. حجازي و همکاران )1387( نیز در تحقیقي با عنوان الگوي پیش بیني 
پیشرفت تحصیلي ریاضي: نقش اهداف پیشرفت و ابعاد درگیري تحصیلي، نقش واسطه اي 
کردند.  تأیید  را  ریاضي  پیشرفت  و  پیشرفت  اهداف  میان  رابطه  در  تحصیلي  درگیري  ابعاد 
رستگار و همکاران )1388( در پژوهشي با عنوان باورهاي هوشي و پیشرفت تحصیلي: نقش 
اهداف پیشرفت و درگیري به این نتیجه رسیدند که رابطه باورهاي هوشي و پیشرفت تحصیلي 
تحت تأثیر اهداف پیشرفت و ابعاد درگیري تحصیلي قرار دارد، به طوري که باور هوشي ذاتي 
از طریق اهداف رویکرد - عملکرد، اهداف اجتناب - عملکرد و ارزش تکلیف بر پیشرفت 
تحصیلي به طور غیرمستقیم اثر مي گذارد. سلیمی )1387( نیز در تحقیقي تحت عنوان نقش 
رسانه هـا و وسـایل آموزشـي در فراینـد یاددهي ـ یادگیري به این نتـایج دسـت یافـت کـه 
اسـتفاده از رسـانه هـا و ابزارهـاي آموزشـي متنـوع در موضوعات وماده هاي گوناگون مزایایي 
دارد، از جمله شکل دهي تجربه هاي یادگیري دسـته اول یا نزدیک به آن، ایجاد انگیزه و شوق 
و  ارتباط  برقراري آسان تر  و  زمـان آموزش  تداوم آن، صرفه جـویي در  به  یادگیري و کمک 

تفهیم بهتر، شکل گیري یادگیري سـریع تـر، عمیـق تـر و پایدارتر.
در ادامه به برخی از تحقیقاتی که در خارج از کشور به بررسی انگیزۀ دانش آموزان پرداخته اند 

اشاره می شود:
ریچارد و ادوارد )2000( شرح مفصلی از انگیزه ذاتی و بیرونی را نشان داده اند. به گفته آنها، 
دارد،  انجام کاری  به  اشاره  است که  این  در  بیرونی  و  درونی  انگیزش  بین  تمایز  اصلی ترین 
این  به  دارد،  انجام کاری  به  اشاره  بیرونی، که  انگیزه  و  است  بخش  لذت  یا  ذاتا جالب  زیرا 
دلیل که منجر به نتیجه جداگانه می شود. این بدان معنی است که انگیزه ذاتی چیزی است 
که با یادگیرندگان مرتبط است. انگیزه بیرونی بیشتر با یک هدف یا دستاورد مرتبط است.
اشتغال،  متغیرهاي  رابطه  از دانش آموزان دبیرستاني  نمونه اي  کیورک و همکاران )2001( در 

99



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

تحصیلي  پیشرفت  با  را  قبلي  تحصیلي  موفقیت  و  خانوادگي  سابقه  قومیت،  جنسیت، 
بررسي کردند. مارچانت و همکاران )2001( در پژوهش با 230 دانش آموز تالش کردند رابطه 
متغیرهاي خانوادگي و مدرسه را با پیشرفت تحصیلي آنان مطالعه کنند. پژوهشگران نتیجه 
همساالن  و  معلمان  والدین،  با  ارتباط  در  باید  آموزان  دانش  تحصیلي  پیشرفت  که  گرفتند 
بررسي شود. گومارا و آرسینو  )2002( در پژوهشی، نقش توانایی های شناختي و هیجان را در 
عملکرد و پیشرفت تحصیلي بررسي کردند. پژوهشگران نتیجه مي گیرند که به ویژه دو متغیر 
تنظیم هیجاني و عاطفه تحصیلي در پیشرفت تحصیلي دانش آموزان و یا نمرات پایان دوره 
تحصیلي تاثیر معنادار و منحصر به فردي دارد و فراتر از توانایي هاي شناختي دانش آموزان 
است. طراحي و ارائه مدل هاي ساختاري براي پیشرفت تحصیلي هم چنان تداوم یافته است. 
ویلیامز  )2003( در پژوهش خود نشان داد که معموالً در مدارسي که دانش آموزان از سطح 
باالیي از درگیري مدرسه اي برخوردارند، انتظارات باالیي از موفقیت )کاهش افت تحصیلي( 
همکاران  و  پارکر  دارد.  وجود  آموز  دانش  و  معلم  میان  خوب  روابط  و  قوي  انضباطي  جو 
)2004( رابطه بین هوش هیجاني و پیشرفت تحصیلي را بررسي کردند. آنها معتقدند که هوش 
هیجاني رابطه نیرومند و معنادار با پیشرفت تحصیلي دارد. پترایدز و همکاران )2004( رابطه 
نتیجه گرفتند که  آنها  بررسي کردند.  تحصیلي  پیشرفت  بر  را  هیجاني خصیصه اي  هوش 
هوش هیجاني رابطه بین توانایي هاي شناختي و پیشرفت تحصیلي را تعدیل مي کند. رحمان 
)2005( ثابت کرد که انگیزه ابزار انگیزشی اصلی برای دانشجویان دوره کارشناسی است تا 
زبان انگلیسی را به عنوان زبان خارجی در بنگالدش یاد بگیرند. انگیزه های آنها بستگی به 
وضعیت، میل و نگرش دارد. یادگیرنده با انگیزه یکپارچه بهتر عمل می کند و تمایل قوی 
بسیار توصیفی بحث  انگیزه در یک روش  برای آن دارد. دورنیه و آشیودا )2013( در مورد 
کرده اند. آنها انگیزه را با دو جمله شرح دادند: جهت و بزرگی. آنها انگیزه را به طور خاص 
با برخی نکات تعریف کردند. این نکات عبارتند از: انتخاب یک اقدام خاص، پشتکار با آن 
و تالش بر روی آن. انگیزه جزئیات به یادگیرنده کمک می کند که اقدام خاصی را انتخاب 

کند. 
بر اساس آنچه مطرح شد، سوال تحقیق حاضر عبارت است از اینکه: استفاده از مواد آموزشی 
انسانی در  انگیزۀ پیشرفت تحصیلی دانش آموز پایة دهم علوم  بر  الکترونیکی چه تأثیری 

درس زبان انگلیسی دارد؟
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بیان مسئله
 در همان روزهای اول ورود به کالس انگلیسی پایه دهم ادبیات متوجه شدم که یکی از دانش آموزان 
توجهی به درس زبان انگلیسی ندارد. انگیزه ای برای یادگیری این درس در او مشاهده نمی شود. 
بی انگیزگی این دانش آموز در فراگیری زبان انگلیسی توجه من را به خود جلب کرده است. هرگاه 
معلم به او بی توجه باشد، او نیز کتاب خود را درون کیفش گذاشته و به فعالیت های دیگر می پردازند. 
این دانش آموز هیچ وقت به درس توجه نمی کند و در خانه نیز درس نمی خواند اما عملکردهای 
پیرامونی او نشان دهنده ی هوش فراوان او است. او سر و صدا نمی کند و نظم کالس را بر هم 
نمی زند و تنها خودش را به روش های گوناگون سرگرم می کند. همیشه فرایند یادگیری را ناتمام 
می گذارد و منتظر اتمام فرایند یادگیری و تثبیت و نتیجه گیری آموزش معلم نمی شود. هیچ وقت 
تکالیفش را انجام نمی دهد و کتاب کارش را به مدرسه نمی آورد. با وجود اینکه از مشکالت خود 
در یادگیری زبان انگلیسی آگاه است اما تالشی برای رفع این مشکل نمی کند. حتی هنگامی که از 
او خواسته می شود تا کتابش را باز کند یا به این امر بی توجه است و یا باوجود باز کردن کتاب، به 
آن نگاه نمی کند. هیچ دوستی در مدرسه ندارد و به پیام های همکالسی هایش برای دوستی، پاسخ 
منفی می دهد. گویا همیشه در رویا است و ذهنش در کالس درس نیست. بنابراین تصمیم گرفتم تا 
این وضعیت را تغییر داده و زمینه ای ایجاد نمایم تا این دانش آموز توجه بیشتری به درس داشته باشد. 
برای اطمینان از صحت آنچه در کالس مشاهده شده بود به جمع آوری شواهد پرداخته شد و شواهد 
کمی و کیفی جمع آوری شد. برای نیل به این هدف، موارد زیر انجام شد: گفتگویی صمیمانه با 
دانش آموز، صحبت با اولیای دانش آموز، مشاهده ی نمرات او در دفتر کالسی درس زبان انگلیسی، 
صحبت با دبیران برخی از درس های دیگر همچون ریاضی، ورزش، معارف اسالمی، مشاهده نمرات 
دانش آموز در دفتر کالسی درس های دیگر، صحبت با مشاور مدرسه، مشاهده عملکرد دانش آموز 
در خالل امتحان پایان ترم زبان انگلیسی، مشاهده عملکرد دانش آموز حین برگزاری امتحان معارف 

اسالمی که در ادامه به هر یک از این موارد پرداخته می شود.

گفتگو با دانش آموز
سعی شد با دانش آموز رابطه صمیمانه برقرار شود و از او سوال شد که چقدر به زبان انگلیسی عالقه 
دارد. او به خواندن زبان انگلیسی و حتی درس های دیگر اظهار بی عالقگی نمود و اذعان داشت که 
دوست ندارد درس بخواند و درس خواندن فایده ای برای او ندارد. درس ها جذاب و جالب نیستند و 

حوصله خواندن آنها را ندارد زیرا برایش مفید نیستند.
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 صحبت با اولیای دانش آموز
با همکاری مشاور و مدیر مدرسه، جلسه ای با حضور اولیای دانش آموز برگزار شد و در زمینه 
مشکالت فرزند آنها در یادگیری درس صحبت های الزم صورت گرفت، درباره ی رفتار و عملکرد 
او خارج از مدرسه از آنها سوال شد و اطالعات الزم درباره وضعیت دانش آموز خارج از مدرسه 
بدست آمد. والدین اظهار نمودند که دانش آموز در محیط خانه نیز رفتاری مشابه با مدرسه دارد. 
به این صورت که با دیگران زیاد صحبت نمی کند و وقتی از او خواسته می شود که به انجام 
تکالیفش بپردازد، می گوید که تکلیف نداریم و یا اینکه کتاب را باز می کند اما توجهی به آن 

نشان نمی دهد.

 مشاهده نمرات دانش آموز در دفتر کالسی درس زبان انگلیسی
همه  در  که  مشخص شد  شد.  بررسی  آموز  دانش  نمرات  دفتر  محترم،  دبیر  با  هماهنگی  با 
پرسش های کالسی بسیار ضعیف عمل کرده است. نمرات کالسی این دانش آموز در جدول 
زیر نشان داده شده است. نمرات از ابتدای سال تا سومین ماه سال تحصیلی  هیچ گونه پیشرفتی 

را نشان نمی دهند.

جدول 1. نمرات کالسی دانش آموز در درس زبان انگلیسی

امتحانات کتبیامالپرسش کالسی شفاهی
7108.5
987
87.56

صحبت با دبیران
با چند نفر از دبیران دانش آموز درباره وضعیت تحصیلی او صحبت شد. دبیر زبان انگلیسی 
از شرایط این دانش آموز اصال راضی نبود ایشان فرمودند که در اوایل سال این دانش آموز حتی 
کتاب هم به مدرسه نمی آورد. بعد از مدتی تالش دبیر دانش آموز کتاب درسی را آورده بود 
و در جلسات بعدی از او خواسته شده بود که کتاب را باز کند. البته او پس از 3 ماه موفق 
شده بود دانش آموز را متقاعد کند که کتاب را به کالس بیاورند و آن را باز کند و گاهی به 
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آن نگاه کند. هر چند که به صفحه ای که خوانده می شد توجهی نمی کرد و مطالب را دنبال 
نمی کرد و تنها کتاب را باز می کرد. دانش آموز اختاللی در جریان کالس ایجاد نمی کرد و 
در کالس ساکت می نشست تنها گاهی با دانش آموزی کناری اش صحبت کوتاهی می کرد و 

دوباره ساکت می شد.
با دبیر معارف اسالمی هم صحبت شد. ایشان هم مثل دبیر زبان انگلیسی معتقد بودند که این 
دانش آموز به مشکلی دارد. زیرا اصال عالقه ای به مطالعه درس ها و شرکت در بحث های کالسی 
نداشته و حتی کتابش را نیز به مدرسه نمی آورد. وقتی علت این اتفاقات را جویا شدم، ایشان به 
دالیل شرعی و برای جلوگیری از افشای رازهای دانش آموزانشان از پاسخ گویی امتناع کردند. 
با دبیر زبان انگلیسی و معارف اسالمی داشتند. تصور  دبیر درس ریاضی هم وضعیتی مشابه 
ایشان بر این بود که این دانش آموز نمی تواند سال تحصیلی را به انتها برساند و باید مجدداً 
این پایه تحصیلی را بگذراند زیرا هیچ دانشی در سال جدید کسب نکرده بود و  قابل مقایسه با 

دانش آموزان دیگر نبود.

مشاهده نمرات دانش آموز در دفترهای کالسی
از دبیر ریاضی و معارف اسالمی تقاضا شد تا دفتر کالسی را در اختیار پژوهشگر قرار دهند. ایشان 
دفتر را باز کردند و نمرات دانش آموز را خواندند. آنچه مشاهده شد حاکی از آن بود که وضعیت 

دانش آموز در همه درس ها مشابه یکدیگر است. 

جدول 2. نمرات دانش آموز در درس های ریاضی و معارف اسالمی

معارف اسالمیریاضی
310
59
412

صحبت با مشاور مدرسه
با مشاوره مدرسه درباره این دانش آموز و وضعیت تحصیلی او صحبت شد. ایشان فرمودند 
که این دانش آموز به عنوان دانش آموزی با شرایط خاص شناسایی شده است و قرار است با 
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خانواده او صحبت شود. علت این مسئله را بی توجهی شدید دانش آموز به وضعیت کالس 
و آنچه در کالس می گذرد، پاسخگویی به درس ها، رعایت انضباط کالسی شامل به همراه 
داشتن کتاب و دفتر و نوشت افزار بود اما تا آن روز با خانواده دانش آموز صحبتی برای ارجاع 

او مرکز تخصصی مشاوره و روانشناسی صورت نگرفته بود.

مشاهده عملکرد دانش آموز در خالل امتحان زبان انگلیسی
را  آموز  دانش  وضعیت  امتحان  این  مراقب  عنوان  به  محقق  انگلیسی  زبان  درس  آزمون  در 
مشاهده نمود. با توجه به تالش دبیر زبان انگلیسی برای ایجاد انگیزه در دانش آموز، مشاهده 
شد که دانش آموز به بعضی از سواالت این درس پاسخ داده است اما این پاسخ ها نسبت به 

حجم سواالت خیلی کم بود برای کسب موفقیت در آن درس کافی به نظر نمی رسید.

مشاهده عملکرد دانش آموز حین برگزاری امتحان معارف اسالمی
کنار  در  امتحان  جلسه  مراقب  عنوان  به  پژوهشگر  اسالمی  معارف  درس  ماه  دی  آزمون  در 
دانش آموز قرار داشت.  تا دقایقی پیش از اتمام جلسه امتحان، دانش آموز هیچ چیزی در برگه 
امتحانی ننوشته بود. دبیر درس معارف اسالمی کنار او آمد و به او نگاه کرد و از او پرسید که 
درس خوانده است یا نه. دانش آموز با ناراحتی زیاد گفت که درس خوانده است و کمی گریه 
کرد. در ادامه، دبیر از او خواست تا هر چه می داند درباره سواالت بنویسد و به درست و غلط 

بودن آنها توجه نکند. دانش آموز با بی میلی قبول کرد و شروع به نوشتن نمود.

 روش پژوهش
این مطالعه از نوع موردی و با طرح پیش آزمون، دورۀ رفتاری درمانی و پس آزمون و بر روی 
یکی از دانش آموزان پایة دهم رشتة ادبیات و علوم انسانی شهر اصفهان در سال تحصیلی 
98-1397 انجام شد. ابزارهای استفاده شده در پژوهش حاضر شامل: نرم افزارهای چند رسانه ای 
سطح مقدماتی زبان انگلیسی و آزمون انگیزۀ پیشرفت بود. روش تحقیق به این صورت بود 
که ابتدا آزمون انگیزه از دانش آموز به عمل آمد. سپس از 12 نرم افزار چند رسانه ای به مدت 
32 ساعت در 8 هفته برای آموزش او استفاده شد. در انتها مجدد آزمون انگیزۀ پیشرفت از او 

گرفته شد و همچنین نمرات او در آزمون های کالسی بررسی شد.
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یافته ها
 پس از اجرای راه حل ها، آزمونی از دانش آموزان گرفته شد و نمرۀ  دانش آموز با نمرات قبل او 
مقایسه شد و افزایش میانگین 6 نمره ای مشاهده شد. نمرات دانش آموز در درس های دیگر  از 
دبیران دیگر پرسیده شد و آنها هم افزایش 4 نمره ای را گزارش دادند. در کالس درس دانش آموز 
کتاب را به همراه داشت کتاب را باز می کرد و می دانست که االن کدام صفحة کتاب خوانده 
می شود. کتاب کار درس زبان انگلیسی را همراه داشت و سوال های آن را حل می کرد هر چند 
که بیشتر جواب ها درست نبودند. تعامل دانش آموز با همکالسی هایش بیشتر شده بود و با 
دو نفر از آنها دوست شده بود. هنگام تدریس درس ها به معلم نگاه می کرد و سعی می کرد تا 
مطالب را بفهمد. هر چند به خاطر پیشینه ضعیف او در بیشتر مواقع نیاز به کمک داشت که 
همکالسی او که در درس زبان انگلیسی قوی بود در بسیاری از این موارد به او کمک می کرد. 
برخالف روند قبلی که دانش آموز هیچ سوالی از درس نمی پرسید، حاال هر جلسه چند سوال 

از معلم خود می پرسید.

جدول 3. نمرات دانش آموز بعد از  اجرای راه حل

میانگین نمرات پس از اجرای راه حلمیانگین نمرات قبل از اجرای راه حلاسم درس
7.814زبان انگلیسی

48ریاضیات
10.514دین و زندگی

با توجه به جدول فوق می توان مشاهده نمود که میانگین نمرات زبان انگلیسی شش نمره و میانگین 
نمرات درس های دیگر حدود چهار نمره پیشرفت داشت. نتایج آزمون انگیزۀ پیشرفت نیز 3 نمره 

افزایش را نشان داد.

بحث و نتیجه گیری 
در تحقیق حاضر، ابتدا یکی از دانش آموزان پایة دهم که در درس زبان انگلیسی نمرات پایینی 
داشت انتخاب شد. با گفتگو با دانش آموز، صحبت با اولیای وی، مشاهدۀ نمرات او در دفتر کالسی 
درس زبان انگلیسی، صحبت با دبیران، مشاهدۀ نمرات او در دفترهای کالسی درس های دیگر، 
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صحبت با مشاور مدرسه، مشاهدۀ عملکرد دانش آموز در خالل امتحان درس های زبان انگلیسی و 
معارف اسالمی، مشکالت دانش آموز کالس دهم رشته ادبیات و علوم انسانی در درس های مختلف 
خصوصاً درس زبان انگلیسی مشاهده شد و آزمون انگیزۀ پیشرفت تحصیلی از او به عمل آمد. این 
بررسی ها نشان دهندۀ انگیزۀ تحصیلی اندک او در درس های مختلف و از جمله درس زبان انگلیسی 
بود. سپس درطول 8 هفته، 32 ساعت به آموزش دانش آموز به کمک نرم افزارهای چندرسانه ای، 
فیلم ها، انیمیشن های آموزشی، و کتاب الکترونیک زبان انگلیسی پایة دهم پرداخته شد تا انگیزۀ او 
برای یادگیری زبان انگلیسی افزایش یابد. در این مدت، 12 نرم افزار چندرسانه ای برای آموزش زبان 
انگلیسی به دانش آموز استفاده شد. پس از اجرای این فرایندها آزمون انگیزۀ پیشرفت تحصیلی 
مجددی برگزار شد که سه نمره افزایش را نشان داد، همچنین عملکرد او در درس های زبان انگیسی، 
ریاضیات و دین و زندگی تجزیه و تحلیل شد. نتایج حاصل، حاکی از آن بود که نمرات دانش آموز 
در درس زبان انگلیسی به میزان شش نمره و در درس های دیگر حدود چهار نمره افزایش یافت که 
خود گواه بر پیشرفت این دانش آموز است. این دست آوردها با یافته های هیالری )2000( و آبنیو 
و همکاران )2007( مبنی بر عالقة فراوان دانش آموزان به استفاده از نرم افزارهای چندرسانه ای برای 
یادگیری زبان انگلیسی همخوانی دارد. نتایج نشان می دهد که استفاده از این ابزار، باعث افزایش 
یادگیري دانش آموزان مـي شـود، همکـاري و مشـارکت را در بین آنها باال مي برد و مهارت هاي زباني 

آنـان را افزایش می دهد که در تحقیق فیسونی )2001( نیز به آن اشاره شده بود. 
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بررسی تأثیر بازی جدی 
در درمان اختالل طیف اوتیسم
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صالح اسمعیلی گوجار3

چکیده 
روانی  و  شناختی  اجتماعی،  توانایی  های  توسعه  برای  قدرتمند  ابزاری  عنوان  به  بازی های جدی 
کاربران به کار می  روند. بازی های جدی  رایانه  ای می توانند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر 
بیماران مبتال به اختالل طیف اوتیسم تأثیر گذاشته و موجب  روی مسائل جسمانی و روانی 
بهبود روابط اجتماعی آن ها شوند. هدف از مقاله حاضر، بررسی تأثیر بازی جدی در درمان اختالل 
طیف اوتیسم می  باشد. جهت دستیابی به هدف مذکور و به منظور گردآوری اطالعات، از کلیه 
 Science direct, مقاالت، منابع مکتوب، پایان  نامه  ها و اسناد موجود در پایگاه  های اطالع  رسانی
Wiley, Ebsco, Sage, Magiran, Noormags, Google scholar, Springer, Proquest استفاده 

شده  است. با توجه به اطالعات بدست آمده، مقاله حاضر به ارائه تعریفی از اختالل طیف اوتیسم، 
عالیم و نشانه  ها؛ ماهیت بازی جدی، عناصر بازی جدی، مزایای بهره  مندی از بازی  های جدی 
برای کاربران، بررسی تأثیر بازی  های جدی در درمان افراد دارای اختالل طیف اوتیسم و مروری 
بر بازی  های جدی ساخته شده برای این افراد می  پردازد. طبق یافته  های حاصل شده، استفاده از 
بازی  های جدی در افزایش توجه، درک کلمات، افزایش دایره واژگان و بهبود روابط اجتماعی 
افراد دارای اختالل طیف اوتیسم می  تواند سودمند  باشد. این مقاله از نوع مروری و کتابخانه  ای 

است.  
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مقدمه 
اختالل طیف اوتیسم مجموعه  ای از اختالالت رشدی شامل اختالل اوتیسم، اختالل آسپرگر و 
اختالل رشدی فراگیر می  باشد. پیش از این هر یک از این سه اختالل به طور مجزا شناسایی 
می شدند. امروزه این اختالالت روی یک خط در نظر گرفته می  شوند که در یک طرف آن 
با کارکرد اجتماعی خوب، مهارت  های کالمی مناسب و رفتارهای منعطف هستند  کودکانی 
و در سوی دیگر کودکانی قرار دارند که از لحاظ اجتماعی کامال در خود فرو رفته و ساکت 
اختالالت  این  و  ندارد  فراگیر وجود  اختالالت رشدی  برای  مجزا  طبقه  بندی  امروزه  می  باشند. 
همگی به عنوان اختالل طیف اوتیسم شناخته می  شوند )نظیر1 و همکاران، 2012(. افراد مبتال به 
اختالل طیف اوتیسم اغلب مشکل تشخیص و درک نشانه  های غیرکالمی مانند حاالت صورت 
و مشکل حفظ تماس چشمی را دارند )کوهن2 و همکاران، 2001(. این مشکالت اغلب منجر 
به کاهش توانایی افراد در برقراری تعامالت اجتماعی آسان و مؤثر با دیگران می  شود. معلمان و 
والدین این افراد به طور فزاینده  ای در جست و جوی تکنولوژی  هایی هستند که از افراد دارای اختالل 
طیف اوتیسم حمایت نمایند. طبق پژوهش  های صورت گرفته، مداخالت مبتنی بر رایانه می -

تواند منجر به بهبود احساسات و توانایی  های ارتباطی این افراد گردد )تاناکا3 و همکاران،2011(. 
برای بسیاری از سالها نقش فناوری در مداخالت افراد دارای اختالل طیف اوتیسم به استفاده از 
مدل ویدئویی محدود شده بود )بلینی4 و همکاران، 2007(. اگر چه مدل سازی ویدئویی یکی از 
روش  های مؤثر برای آموزش مهارت به افراد دارای اختالل طیف اوتیسم می  باشد، امروزه استفاده 
از فناوری به حوزه  هایی فراتر از حوزه آموزش مدل از طریق رسانه  های تصویری گسترش یافته 
است. این حوزه  ها شامل برنامه  های رایانه  ای تعاملی و برنامه  های فضای مجازی می  شود )ژو5 و 
همکاران، 2014(. استفاده از مداخله رایانه  ای این امکان را برای افراد فراهم می  آورد تا مهارت  هایی 
را در محیط کنترل شده، استاندارد شده و قابل پیش  بینی، رشد دهند. همچنین این اجازه را به 
افراد می  دهند تا با توجه به سطوح توانایی و سرعت خود کار کنند )گوالن6 و همکاران، 2006(. 
با توجه به اینکه افراد دارای اختالل طیف اوتیسم مشکالتی در محیط  های اجتماعی پیش  بینی 
نشده را تجربه می  کنند، این ویژگی برنامه  های کامپیوتری می  تواند برای این افراد سودمند باشد. 
1. .Nazeer
2. .Cohen
3. .Tanaka
4. .Belini
5. .Zhu
6. .Golan
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برنامه  های رایانه  ای افراد را تشویق می  کند تا در جریان آموزش، نقش فعال داشته و مستقیما برنامه 
مداخله را دستکاری نمایند )ویلیامیز و همکاران، 2002(. افراد دارای اختالل طیف اوتیسم اغلب 
مهارت  های پردازش دیداری نسبتا قوی دارند و گرایش شدیدی به رسانه  های الکترونیکی نشان 
می  دهند. بنابراین مداخله با استفاده از برنامه  های رایانه  ای برای این افراد مناسب و برانگیزاننده 
به نظر می  رسد )شان1 و همکاران، 2008(. بیشتر مداخالتی که برای افراد دارای اختالل طیف 
اوتیسم استفاده می  شود بر مهارت  های اجتماعی این افراد تأکید دارد. یکی از برنامه  های رایانه  ای، 
بازی  های جدی است که امروزه به صورت هدفمند استفاده  می  شود. استفاده از بازی  های جدی 
در افزایش توجه، درک کلمات و افزایش دایره واژگان افراد دارای اختالل طیف اوتیسم، سودمند 

گزارش شده است )مانسون2 و همکاران، 2000(.

اختالل طیف اوتیسم، عالیم و نشانه  ها
 .)1989 )وینگ4،  است  شده  گرفته  درخود  یا  خود  معنای  به  اتوس3  یونانی  ریشه  از  اوتیسم 
درخودماندگی از سوی انجمن روان پزشکی آمریکا )2013( به عنوان یک اختالل رشدی عمیق 
دسته  بندی شده است و سه ویژگی اصلی دارد که همگی باید قبل از سه سالگی در کودک ظاهر 

شوند که عبارتند از: 
 آسیب کیفی در عملکرد متقابل اجتماعی

 آسیب در ارتباط و فعالیت  های ذهنی
 محدودیت  های فوق  العاده در زمینه عالیق و فعالیت  ها

با وجود دامنه وسیع نشانه  های درخودماندگی، سه نشانه نقص در مهارت  های اجتماعی، نقایص 
زبانی و رفتارهای کلیش ه ای و یکنواخت، مورد تأکید است )اورونوف، ترجمه پرویز شریفی 
جدید  ویرایش  در  آمریکا  روانپزشکی  انجمن  متخصصان   2013 سال  در   .)1385 درآمدی، 
راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانی، مالک   های تشخیصی تازه  ای را در مورد اختالل 
درخودماندگی ارائه نمودند. مالک  های تشخیصی پنجمین ویراست راهنمای تشخیصی و آماری 
اختالالت روانی تنها شامل 2 زمینه است. نخست، حوزه تعامل و ارتباط اجتماعی و دوم، عالیق و 
فعالیت  های تکراری و محدود که با استفاده از گرفتن شرح حال از والدین، مورد بررسی و تکمیل 

1. .Shane
2. .Munson
3. . Athos
4. .Wing
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قرار می گیرند. عالوه بر ویژگی  های مطرح شده، هر یک از افراد دارای اختالل طیف اوتیسم1، 
دارای نقص در مهارت  های زیر می  باشند )ایوس2 و همکاران، 2008(. 

 توانایی  های شناختی و فکری
 زبان

 مکالمه تعاملی
 مهارت  های حرکتی

 تماس چشمی
 بازی  های تخیلی، انتزاعی و نمادین

 شبیه  سازی ذهنی
 تحت تأثیر قرار گرفتن و همدلی

 مهارت  های حل مسأله
 پاسخ به تحریکات حسی

 انطباق با تغییرات
 تعمیم مهارت  های آموخته شده

 کارهای مشارکتی
افراد دارای اختالل طیف اوتیسم می توانند دارای عملکرد باال، متوسط و پایین تشخیص داده 
شوند )بولتون3 و همکاران، 1994(. واژه عملکرد باال می  تواند به عنوان عملکرد شناختی باال در 
افراد ممکن است  این  از  برخی  )کارپنتر4، 2009(.  اختالل توصیف شود  این  دارای  افراد  میان 
توانایی های فوق  العاده  ای در یک زمینه خاص مانند ریاضیات یا موسیقی داشته باشند. از این 
افراد نادر به عنوان دانشمند اوتیستیک یاد شده  است )ادلسون5، 1995(. افراد دارای اختالل طیف 
اوتیسم دارای حافظه بصری بسیار قوی می  باشند و تمایل زیادی به استفاده از تکنولوژی دارند. 
آموزش بصری به میزان قابل توجهی به درک این افراد کمک می  نماید )لونینگ6 و همکاران، 
2011(. با توجه به این ویژگی، بازی  ها7 نقش بسیار مهمی برای افراد دارای اختالل طیف اوتیسم 

1. . Autism Spectrum Disorder
2. .Eaves
3. .Bolton
4. .Carpenter
5. .Edeson
6. .Loning
7. . games
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دارند و این افراد باید در معرض آموزش بصری قرار گیرند )جوانون1 و همکاران، 2003(. روانشناسان 
عناصر معینی از بازی را شناسایی کرده  اند. برای اینکه بتوان فعالیتی را بازی نامید، باید دارای پنج 

ویژگی اساسی باشد )هیوز، ترجمه کامران گنجی، 1384(: 
 بازی دارای انگیزه درونی است. هدف آن در خودش نهفته است و تنها به خاطر رضایت حاصل 

از انجام آن صورت می  پذیرد.
 باید به صورت آزادانه انتخاب شود و افراد برای انتخاب آن تحت فشار قرار نگیرند. 

 خوشایند باشد و افراد از انجام آن لذت ببرند. 
 واقعیت گریزی از دیگر ویژگی بازی است. به این معنی که با عناصر وانمودسازی به معنای بر 

هم ریختن واقعیت برای انطباق با رغبت  های بازیکن همراه است. 
 بازیکن باید در بازی شرکت داشته باشد. 

به گزارش پنجمین راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانی، در حال حاضر، نرخ شیوع 
اوتیسم در  اختالل طیف درخودماندگی در آمریکا و سایر کشورها حدود یک درصد است. 

سراسر دنیا دیده می  شود و تنها در پسران بیشتر از دختران مشاهده شده  است.

ماهیت بازی جدی
بازی های جدی2، بازی هایی هستند که هدف اصلی آنها سرگرمی یا تفریح نمی  باشد، بلکه 
یادگیری یک مهارت است. آموزش کارمندان آتش نشانی در شرایط اضطراری، آموزش تیم های 
بازی  های جدی می  باشند  از اهداف  یا تمرین یک زبان خارجی  فروش، تدریس ریاضیات و 
)ووترز3، 2008(. بازی  های جدی برای یادگیری سریع مهارت  های هدفمندی طراحی شده  اند که 
بازی  های جدی، یادگیری در  برای یادگیرندگان ندارند. هدف اصلی  پاداشی  دشوار هستند و 
به  بازی  هایی که  با  بازی  های جدی  نتایج زندگی واقعی است.  منظور کسب  به  بازی  جریان 
منظور سرگرمی طراحی شده  اند بسیار متفاوت می  باشند. چرا که این بازی  ها با هدف کسب 
مهارت طراحی نشده  اند و منجر به یادگیری مهارت  های عمومی یا دانش نمی  شوند )فریتاس4، 
2006(. تغییر در دانش، نگرش  ها، مهارت  های شناختی، توانایی فیزیکی، سالمتی یا تندرستی 
روانی کاربران از دیگر اهدافی هستند که بازی  های جدی به منظور تحقق آنها طراحی می  شوند. 

1. .Jovannone
2. . Serious  games
3. .Wouters
4. .Freitas
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یادگیری  بازی  های آموزشی2، شبیه  سازی  های  یادگیری1،  بازی  های  بازی  های جدی،  به  امروزه 
همه جانبه3 و یادگیری مبتنی بر بازی4 نیز می  گویند که از شهرت بسیاری برخوردارند و سهم 

زیادی از بازار را در صنعت بازی به خود اختصاص داده  اند. 

عناصر بازی جدی
می - بسیاری  هزینه  و  زمان  مهارت،  نیازمند  کار  این  نیست.  آسان  بازی جدی  ساخت یک 

دارند،  وجود  مذکور  بازی هاي  ساخت  برای  مختلفي  اهداف  و  قالب ها  اینکه  وجود  با  باشد. 
اکثر سیستم های یادگیری مبتنی بر بازی، دارای پنج عنصر می  باشند. این عناصر عبارتند از 

)آلوارس5، 2010(: 
 داستان: داستان از عناصر غیر ضروری بازی می  باشد. با این وجود اکثر بازی های جدی دارای 
به  دادن  انگیزه  باشند،  پیچیده تر  شخصیت ها  و  داستان  هرچه  هستند.  اصلی6  داستان  یک 

بازیکنان و وارد کردن آنها به بازی راحت تر می گردد. 
است که  پویایی آن  بازی جدی،  هر  اصلی  )بازی وارسازی(:: دومین عنصر   گیمیفیکشن7 
به  بازی وارسازی  این  بازی می شود.  امتیازات  یا  مدال  ها  پاداش ،  رتبه بندی،  شامل سیستم  هاي 

منظور افزایش انگیزش و سرزندگی بازیکنان است. 
 بازخورد8 شخصی و فوری: همانند دوره  هاي چهره به چهره )معموالً با تعدادی فرد در کالس 
و یک معلم(، بازی های جدی نیز به بازخورد شخصی و فوری نیاز دارند. بازیکن باید مستقیما 
با بازی تعامل داشته باشد و پاداش یا تنبیه دریافت نماید. در اکثر بازی های جدی، این بازخورد 
همراه با جزئیات است: کاربران می توانند متوجه شوند که چه اشتباه کرده اند و در زمان بعد بهتر 
عمل نمایند. اگر این کار به درستی انجام شود، بازخورد می تواند یک ابزار یادگیری قوی باشد. 
 شبیه سازی9: در اکثر موارد، بازی های جدی شرایط زندگی واقعی را شبیه سازی می کنند. با 
بازیکنان در دنیایی غرق مي  شوند که  استفاده از شخصیت های ساختگی و ایجاد سناریوها، 

1. . learning games
2. . educational games
3. . immersive learning simulations
4. . game-based learning
5. . Alvarez
6. .  main story
7. . gamification
8. . feedback
9. . simulation
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بسیار شبیه به دنیای واقعی است. این شبیه سازها به کاربران امکان تعامل با حقایق جدید و به 
دست آوردن مهارت ها و مفاهیم نو را در جریان بازی می دهند.

 هدف1: یادگیری2. عنصر اصلی بازی های جدی، هدف آنها برای آموزش موضوعی است. همه 
عناصر ذکر شده در باال می توانند در همه بازی های تجاری یافت شوند اما لزوما وجود این عناصر 
آنها را تبدیل به بازی جدی نمی کند. عالوه بر وجود همه این عناصر، بازی های جدی باید هدفی 

غیر از سرگرمی داشته باشند و یک بعد آموزشی یا درسی مشخص را در خود پرورش دهند. 

مزایای بهره  مندی از بازی  های جدی برای کاربران  
استفاده از تکنیک های بازی وارسازی و روایتی، شبیه سازها و بازخورد در فرایند آموزش می تواند 
مزایای بسیاری در زمان یادگیری چهره به چهره یا یادگیری الکترونیکی داشته باشد. پنج مزیت 

اصلی در زیر آمده اند )النکیونی3 و همکاران، 2001(:
از نگرانی های  یادگیرندگان یکی  انگیزه و مشارکت در  انگیزه: کمبود  افزایش مشارکت و   
مشکالت،  این  راه حل های  بهترین  از  مورد  یک  است.  انساني  منابع  مدیران  و  معلمان  اصلی 
بازی های جدی هستند. بازی های جدی لزوما تعاملی هستند و کاربران باید از لحظه شروع بازی 
تصمیم گیری نمایند. پویایی بازی، تالش می طلبد و شیوه روایتی این بازی ها باعث ایجاد انگیزه 

در یادگیرندگان می شود.
 تسهیل تأمل عمیق: بازی های جدی به علت این که کاربران را در دنیاهای مختلف غرق و از 
واقعیت دور می کنند، می توانند به آنها فرصتی را بدهند که برای تأمل و افکار عمیق نیاز دارند.

 تسهیل تمرین سالم و واقعی: در آموزش چهره به چهره، یادگیری مبتنی بر بازی یک شکل 
از یادگیری است که مبتنی بر تمرین می  باشد. به کمک شبیه سازها، کاربران می توانند با دیگر 
شخصیت ها تعامل داشته باشند و از دانش به دست آمده خود استفاده نمایند. همچنین بازی  های 
جدی به کاربران امکان تمرین سالم را بدون خطر یا آسیب  فیزیکی می دهند. امکان تمرین 
بی خطر در فعالیت هایی مانند کار در یک اتاق عمل یا هدایت یک هواپیما بسیار اهمیت دارد. 
 بهبود حافظه و بازیابی: یکی از مزایای بازی های جدی، افزایش مشارکت و انگیزه در یادگیرندگان 
است. آنها حافظه و بازیابی موارد یادگیری شده را در افراد بهبود می بخشند. با افزودن واقع گرایی 

و تمرین مستقیم، می توان یادگیری را در افراد عمیق تر و مؤثرتر کرد.
1. . aim
2. . learning
3. .Lancioni
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تأثیر بازی های جدی در درمان افراد دارای اختالل طیف اوتیسم
بازی های جدی به عنوان ابزاری قدرتمند برای توسعه توانایی  های اجتماعی، شناختی و روانی 
کاربران به کار می  روند. این توانایی  ها در کنترل و درمان اختالل طیف اوتیسم مدنظر قرار 
می گیرند، زیرا مشکالت رفتاری ناشی از اختالل طیف اوتیسم به این مهارت  ها بستگی دارند. 
بازی  های جدی به عنوان روش  هایی برای مداخله و درمان بسیار مناسب هستند، چرا که بر 
روی عناصر بصری تمرکز دارند.  تحقیقات نشان می  دهند که سیستم  های مبتنی بر تصویر 
مانند بازی  های ویدئویی1 در درمان کودکان مبتال به اختالل اوتیسم موفق عمل می  کنند. یکی 
اوتیسم مورد  اختالل طیف  بازی  های جدی در درمان  از  استفاده  از جنبه هایی که در  دیگر 
)مورای2،  است  اوتیسم  طیف  اختالل  به  مبتال  افراد  در  انگیزه  افزایش  می  گیرد،  قرار  توجه 
به  مبتال  درمان کودکان  در  بازی  های جدی  و  گیمیفیکیشن  از  استفاده  که  آنجا  از   .)1997
اختالل طیف اوتیسم موضوع پژوهشی نسبتا جدیدی به شمار می  رود، محققان در حال انجام 
مطالعات متعددی برای طراحی روش  هایی جهت انجام مداخالت درمانی هستند. در بسیاری 
احساسات  تشخیص  توانایی  بهبود  برای  رایانه  بر  مبتنی  مداخالت  اوتیسمی،  تحقیقات  از 
می  گیرد.  قرار  استفاده  مورد  اجتماعی  مهارت  های  و  کالمی  مهارت  های  پیشرفت  دیگران، 
فضای سرگرم  کننده بازی های جدی رایانه  ای می تواند موجب تحریک مناطق مربوط به بینایی 
در مغز گردد. این تحریکات باعث می  شوند تا مهارت  های بینایی فرد تقویت شود و فرصت 
مناسبی برای بهبود پردازش بینایی در بیماران اوتیسمی است )مازورک3 و همکاران، 2013(. 
نقص عمده در رشد مهارت  های کالمی و تأخیر در رشد زبان از خصوصیات اصلی اختالل 
پژوهش  های  می  شود.  دیگران  با  درست  ارتباط  عدم  باعث  مشکل  این  است.  اوتیسم  طیف 
اخیر نشان داده  است که بازی  های جدی رایانه ای می توانند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر 
روی مسائل جسمانی و روانی بیماران مبتال به اختالل طیف اوتیسم تأثیر گذاشته و موجب 
استرس کودکان در  به کاهش  منجر  بازی  ها  این  آن ها شود. همچنین  اجتماعی  بهبود روابط 
مواجهه با تعامالت اجتماعی می  شوند زیرا به آنها امکان می  دهند تا به طور مکرر رفتارهای 
الزم را در سناریوهای مختلف، در شرایط ساده و پیچیده و غیرقابل پیش  بینی تمرین نمایند. 
مطالعات نشان می  دهند که کودکان مبتال به اختالل طیف اوتیسم که تجربه آموزش از طریق 

1. .Video games
2. .Murray
3. .Mazurek
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بازی  ها و محیط مجازی را دارند، نسبت به آموزش دیدن در موقعیت کالس درس سنتی، به 
سطوح باالتری از یادگیری دست پیدا می  کنند و می توانند تجربه های خود در محیط مجازی 
را به محیط واقعی تعمیم دهند. نیز شواهدی وجود دارد که نشان می  دهند نقش بازی کردن و 
تمرین رفتار در زمینه  های مختلف می  تواند منجر به افزایش احتمال انتقال مهارت  های آموخته 
شده از دنیای مجازی به دنیای واقعی شود. اکثر بازی  های جدی برای اختالل طیف اوتیسم در 

حوزه ارتباطات اجتماعی هستند )تارتارو1، 2008(:
فهم  در  پیشرفت  و  روان صحبت کردن  با هدف  این گروه  بازی  های  زبانی2:  مهارت  های   
سخنان طراحی می  شوند. پیشرفت های اخیر در تشخیص گفتار از طریق این سیستم  ها، امکان 
پشتیبانی تکنولوژیکی پیچیده  تر و تمرکز بر مهارت  های سوادآموزی و گسترش دایره لغات 

کودکان را فراهم می  کنند )بوسلر3 و همکاران، 2003(. 
 مهارت  های عاطفی4: در این دسته  بندی تمرکز بازی  های جدی بر آموزش تشخیص حاالت 
دوی  هر  که   Life is Game بازی  و   C Motion بازی   مانند  است.  بدن  حرکات  و  صورت 
از طریق  اوتیسم در تشخیص حاالت صورت  به اختالل طیف  به کودکان مبتال  بازی  ها  این 
دستکاری در کاراکترهای مجازی تعاملی کمک می  کنند )آبیراچ5 و همکاران، 2011(. بازی-

جهت  فرصت  هایی  اوتیسمی  کودکان  برای   Society بازی  یا   Face Say مانند  تجاری   های 
تمرین مهارت های کلیدی از قبیل نگاه کردن مستقیم به چشم افراد، تشخیص صورت  ها و 
حاالت و احساسات چهره  ها با کمک آواتارهای تعاملی را فراهم می  نمایند و به آنان می  آموزد 
مانند صحبت  اجتماعی  با چالش  های  و  کنند  کنترل  و  شناخته  را  احساساتشان  که چگونه 

کردن با غریبه  ها کنار بیایند. 
 مهارت  های تعاملی6: بازی  های نوبتی، تقلیدی و مشارکتی در این دسته متمرکز می  شوند. 
و  همکاری  مهارت  دارد  قصد  که  است   )2008 همکاران،  و  مانت7  )بی  تعاملی  بازی  پازل، 
مشارکت را تقویت نماید. این بازی حول محور قانون »همکاری اجباری« شکل می  گیرد که در 

آن قطعات پازل باید همزمان توسط ماوس گرفته و کشیده شوند تا حرکت کنند. 

1. .Tartaro
2. . Language skills
3. . Bosseler
4. . Affective skills
5.  .Abirached
6. . Interaction skills
7.  .Beaumont
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بازی  های جدی و افراد دارای اختالل طیف اوتیسم: مروری بر بازی  های ساخته شده
هدف اصلی بازی  های جدی برای افراد دارای اختالل طیف اوتیسم، گسترش درمان، آموزش 
)یادگیری و مهارت آموزی( و بهبود مهارت  های ارتباط اجتماعی است. بازی های جدی که بهبود 
فرایندهای یادگیری را توسعه می  بخشند، هدفشان کمک به کودکان یا معلمان در طول فرایند 
یادگیری می  باشد. برناردینی1 و همکاران بازی جدی را طراحی کردند که منجر به بهبود یادگیری 
و ارتباطات افراد دارای اختالل طیف اوتیسم می  شود. لیرتوس2 و همکاران بازی دیجیتالی را بکار 
بردند که هدف آن کمک به افراد دارای اختالل طیف اوتیسم در یادگیری، ارتباطات و حل 
مسأله است. ون وین3 و همکاران نیز بازی جدی را برای افراد دارای اختالل طیف اوتیسم انتشار 
دادند که هدف آن بهبود مهارت  های ریاضی و کمک به آنان جهت مشارکت با یکدیگر است. 
ارشیا4 و همکاران یک بازی جدی رایانه  ای را با کمک داستان  گویی دیجیتالی ارائه دادند که 
به کودکان 9 تا 14 ساله مبتال به اختالل طیف اوتیسم کمک می  کند تا طرز استفاده از پول و 
رفتارهای اجتماعی مناسب در هنگام خرید را یاد بگیرند. برناردس5 و همکاران پژوهشی را انتشار 
دادند که در مورد استفاده از بازی  های جدی به منظور آموزش استفاده از اتوبوس به افراد دارای 
اختالل طیف اوتیسم  می باشد. ارتوری6 و همکاران بازی  های جدی را برای سیستم اندروید بکار 
بردند و از آن جهت آموزش کمک  های اولیه به افراد دارای اختالل طیف اوتیسم استفاده نمودند. 
C Motion که پیش از این به آن اشاره شد، برنامه  ای است که توسط سامانتا7 و همکاران ارائه 

شده  است. در این برنامه از افراد مجازی برای آموزش تشخیص احساسات به کودکان استفاده 
شده  است. این برنامه به گونه  ای طراحی شده که به کاربران مورد نظر نحوه تشخیص حاالت 
صورت را آموزش دهد و آنها با استفاده از گرفتن و کشیدن عناصر بصری و رها کردن آنها روی 
کاراکترهای مجازی تعاملی، آن ها را دستکاری کنند و احساسات را به تصویر بکشند. بازی در 
سه مرحله انجام می  شود که هرکدام به طور جداگانه مورد آزمون قرار می  گیرند: بازی مقدماتی 
که بر مهارت  های اجتماعی و شناخت احساسات تمرکز دارد و بازی کامل که دو مرحله اول 
را به یک فعالیت عملی مرتبط می  سازد. آنیکا8 و همکاران یک بازی کامپیوتری تعاملی برای 
1. .  Bernardini
2. .  Laertius.
3. . Van Veen
4. . Arshia
5. . Bernardes
6. . De Urturi
7. . Samantha
8. . Anika
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کودکان مبتال به اوتیسم برای بهبود توانایی سخن گفتن آن ها تولید کردند. محققان یک بازی 
رایانه  ای ساخته اند که در آن بازیکنان باید نام اشیاء نمایش داده شده در صفحه رایانه را در زمان 
کوتاهی بیان کنند. مایت1 و همکاران سیستمی ارائه دادند که به عنوان راه حلی برای یادگیری 
و پیشرفت زبان کودکان و نوجوانان اختالل طیف اوتیسم مطرح شده  است. این برنامه بر نیازها و 
ویژگی  های شخصی آن ها متمرکز است و از دو قسمت تشکیل شده است: نرم افزار مدیریتی و 
بازی فیزیکی. نتایج به صورت نمودار میله  ای با درصد تلفظ  های صحیح هر کلمه نشان داده شده 
 است. نتایج این نمودارها به منظور ثبت روند پیشرفت کاربران ذخیره می  شود. زالی2 و همکاران 
یک بازی جدی برای آموزش کمک های اولیه به افراد مبتال به اختالل طیف اوتیسم با استفاده 
از تلفن همراه اندروید طراحی کرده  اند. هدف اصلی، ایجاد سیستمی متشکل از مجموعه  ای 
اعمالی که در موقعیت- اولیه می  پردازد:  به آموزش کمک  های  بازی  های جدی است که  از 

 های خاص باید انجام داد، دانش مقدماتی درباره مراقبت  های بهداشتی و مهارت  های پزشکی با 
استفاده از فناوری  هایی مانند سیستم عامل اندروید که در تلفن همراه یا تبلت اجرا می  شود. در 
این پژوهش نه تنها دستاوردهای تکنولوژیکی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته  است، بلکه نظرات 
کاربران و متخصصانی که در اعتبارسنجی برنامه و آزمایش اولیه شرکت کرده  اند نیز مورد توجه 

قرار گرفته می  باشد.      
 افراد دارای اختالل طیف اوتیسم معموال در برقراری ارتباط با دیگران، از نوع گفتار شفاهی یا 
غیرشفاهی مشکل دارند. به این دلیل، انواع مختلفی از بازی  های جدی می  توانند این مشکل را 
کاهش دهند. همچنین افراد دارای این اختالل، مشکالتی نیز در تشخیص، درک و فهم و بیان 
احساسات خود دارند. بنابراین پژوهش  های مختلف پیشنهاد می  کنند که جهت توسعه و پیشرفت 

مهارت  های این افراد، از بازی  های جدی استفاده گردد )آلوز3، 2013(. 

روش پژوهش
این مقاله از نوع مروری و کتابخانه  ای است.  به منظور گردآوری اطالعات، از کلیه مقاالت، منابع 
 Science direct, Wiley, Ebsco, مکتوب،  پایان نامه  ها و اسناد موجود در پایگاه  های اطالع  رسانی

Sage, Magiran، Noormags, Google scholar, Springer, Proquest استفاده شده  است.
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بحث و نتیجه  گیري
بلکه  نمی  باشد،  تفریح  یا  آنها سرگرمی  اصلی  هستند که هدف  بازی هایی  بازی های جدی، 
یادگیری یک مهارت است. تغییر در دانش، نگرش  ها، مهارت  های شناختی، توانایی فیزیکی، 
سالمتی یا تندرستی روانی کاربران از دیگر اهدافی هستند که بازی  های جدی به منظور تحقق 
آنها طراحی می  شوند. از افزایش مشارکت و انگیزه، تسهیل تأمل عمیق، تسهیل تمرین سالم 
و واقعی؛ و بهبود حافظه و بازیابی می توان به عنوان مزایای بازی  های جدی برای کاربران نام برد. 
بازی  های جدی به عنوان روش  هایی برای مداخله و درمان بسیار مناسب هستند، چرا که بر روی 
عناصر بصری تمرکز دارند. یکی از جنبه  هایی که در استفاده از بازی  های جدی در درمان اختالل 
طیف اوتیسم مورد توجه قرار می  گیرد، افزایش انگیزه در افراد مبتال به اختالل طیف اوتیسم 
است. فضای سرگرم  کننده بازی  های جدی رایانه  ای می  تواند موجب تحریک مناطق مربوط به 
بینایی فرد تقویت شود و  تا مهارت  های  این تحریکات باعث می  شوند  بینایی در مغز گردد. 
فرصت مناسبی برای بهبود پردازش بینایی در بیماران اوتیسمی است. همچنین این بازی  ها منجر 
به کاهش استرس کودکان در مواجهه با تعامالت اجتماعی می  شوند. اکثر بازی  های جدی برای 
اختالل طیف اوتیسم در حوزه ارتباطات اجتماعی هستند که شامل مهارت  های زبانی، مهارت  های 
عاطفی و مهارت  های تعاملی می  شوند. پژوهشگران متععدی به ساخت بازی  های جدی جهت 
آموزش موضوعات مختلف به افراد دارای اختالل طیف اوتیسم پرداخته  اند و نتایج سودمندی را 
گزارش کرده  اند. انواع مختلفی از بازی  های جدی می  توانند مشکالت این افراد را کاهش دهند. 
بنابراین  پژوهش  های مختلف پیشنهاد می  کنند که جهت توسعه و پیشرفت مهارت  های این 

افراد، از بازی  های جدی استفاده گردد. 

منابع
انتشارات . 1 اوزونف، سالی. )1385(. راهنمای والدین کودکان آسپرگر و اوتیسم با عملکرد باال، ترجمه پرویز شریفی درآمدی، 

سپاهان.
هیوز، فرگاس. )1384(. روانشناسی بازی: کودکان، بازی و رشد. ترجمه کامران گنجی. تهران: دانژه.. 2

3. Abirached, B. Zhang, Y. Aggarwal, J, Tamersoy, B., Fernandes, T., Miranda, J., Orvalho, 
V. )2011(. Improving communication skills of children with asds through interaction with 
virtual characters. In: Serious Games and Applications for Health )SeGAH(, 2011 IEEE 1st 
International Conference on. 1–4.

4. Alvarez, J. Alvarez, A. Djaouti, D. Michaud, L. )2010(. Serious Games: Training & 
Teaching-Healthcare-Defence & security-Information & Communication, IDATE. 

5. Alves, S. Marques, A. Queirós, C. Orvalho, V. )2013(. LIFEisGAME Prototype: A Seri-
ous Game about Emotions for Children with Autism Spectrum Disorders. In PsychNology 

120



فصلنـامه علمی تخصصی فناوری آموزشی  سال هفتم    شماره 10    بهار 1398

Journal, 11: 191-211.
6. Anika Anwar, M. d. Mustafizur Rahman, S. M. Ferdous, Samiul Alam Anik, Syed Ishtiaque 

Ahmed. (2011).  A computer game based approach for increasing fluency in the speech of 
the autistic children, in Conf. Rec. 11th IEEE Int. Conf. on Advanced Learning Technolo-
gies, 17-18.

7. Baron-Cohen, S. Golan, O. Ashwin, E. )2009(. Can emotion recognition be taught to 
children with autism spectrum conditions? Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci, 364)1535(, 
3567-3574.

8. Beaumont, R. Sofronoff, K. (2008). A multi-component social skills intervention for 
children with asperger syndrome: The junior detective training program. Journal of Child 
Psychology and Psychiatry,49 ,743–753.

9. Belini, S. Akullian, J. A. )2007(. meta-analysis of video modeling and video self-modeling 
interventions of children and adolescents with autism spectrum disorders. Exceptional chil-
dren, 73, 264-287. 

10. 
11. Bernardes, M. Barros, F. Simoes, M. Castelo-Branco, M. )2015(. A serious game with 

virtual reality for travel training with Autism Spectrum Disorder. In ICVR, International 
Conference on Virtual Rehabilitation. IEEE. 

12. Bernardini, S. Porayska-Pomsta, K. Smith, T. J. )2014(. ECHOES: An intelligent serious 
game for fostering social communication in children with autism. In Information Sciences, 
264: 41-60.

13. Bosseler, A. Massaro, D. )2003(. Development and evaluation of a computer-animated tutor 
for vocabulary and language learning in children with autism. Journal of Autism and Devel-
opmental Disorders, 33)6( ,653–672.

14. De Freitas, S. )2006(. Using games and simulations for supporting learning. Learning, Me-
dia, and Technology, 31)4(: 343-358.

15. De Urturi, Z. S. Zorrilla, A. M. Zapirain, B.G. )2012(. A Serious Game for Android Devices 
to Help Educate Individuals with Autism on Basic First Aid. In Sigeru O, Juan FDPS, Sara 
RG, Jose MM, Ana MB, and Juan MCR, (Eds.), Distributed Computing and Artificial Intel-
ligence. Springer, Berlin, Heidelberg, Germany. 

16. Golan, O. Baron-Cohen, S. )2006(. Systemizing empathy: Teaching adults with Asperger 
syndrome or high-functioning autism to recognize complex emotions using interactive mul-
timedia. Developmental and Psychopathology,18, 591-617.

17. Carpenter, L. A. Soorya, L. Halpern, D. )2009(. Asperger’s syndrome and highfunctioning 
autism. Pediatric annals, 38)1(.

18.  Eaves, L. C. Ho, H. H. Eaves, D. M. )2008(. Subtypes of autism by cluster analysis. Journal 
of Autism and Developmental Disorders,24 )1(: 3-22, 1994.

19. Laertius, D. Filho, S. O. Leite, D. De Sales, M. )2015(. Um Novo Conceito de Sistemas 
Interativo spara Autistas com Prospecc¸ao de Dadose Sistemas de Recomendac. In Confer-
ence: XIII Workshop de Educacao e Informatica da Escola Regional de Computação Bahia, 
Alagoas, Sergipe, Salvador, BA.

20. Lancioni, G. E. O’Reilly, M. F. )2001(. Self-management of instruction cues for  occupa-
tion: Review of studies with people with severe and profound developmental  disabilities. 
Research in Developmental Disabilities, 22: 41–65. Doi:10.1016/S0891-  4222)00(00063-9.

121



بررسی تأثیر بازی جدی در درمان اختالل طیف اوتیسم ............. فاطمه جنیدی جعفری، متین قاسمی سامنی، صالح اسمعیلی گوجار

21. Li, J. Zhu, L. Liu, J.  Li, X. (2014). Social and non-social deficits in children with 
high- functioning autism and their cooperative behaviors. Research in Autism Spec-
trum Disorders, 8)12(: 1657-1671.

22. Mazurek, M. O. Engelhardt, C. R. )2013(. Video game use and problem behav-
iors in boys with autism spectrum disorders. Research in Autism Spectrum Disor-
ders,7)2(:316-24.

23. Munson, D. McGrath, P. Thorpe, J. )2000(. Computer-aided learning for people with 
autism-A framework for research and development. Innovation in Education and 
Training International. 27,218-227. Disorders, 30: 359-362.

24. Murray, D. K. C. )1997(. Autism and information technology: Therapy with Comput-
ers. In S.  Powell and R. Jordan )Eds.( Autism and Learning: A Guide to Good Practice 
)p.100 117(. London, England: David Fulton Publishers.

25.  Nazeer A, Ghaziuddin M. )2012(. Autism spectrum disorders: clinical features and 
diagnosis. Pediatr Clin North Am, 59)1(: 19-25.

26. Olsen, T. Procci, K. Bowers, C. )2011(. Serious Games Usability Testing: How to En-
sure Proper Usability, Playability, and Effectiveness. In Design, User Experience, and 
Usability. Theory, Methods, Tools and Practice, 6770: 625-634.

27. Bolton, P. Macdonald, H. Pickles, A. Rios, P. Goode, S. Crowson, M. Bailey, M. 
)1994(. Rutter. A Case-Control Family History Study of Autism. Journal of Child 
Psychology and Psychiatry, 35 )5(: 877-900.

28. Iovannone, R. Dunlap, G. Huber, H. Kincaid, D. )2003(. Effective educational prac-
tices for students with autism spectrum disorders. Focus on Autism and Other Devel-
opmental Disabilities, 18 )3(: 150-165.

29. Edelson, S. M. Autistic savant, S. O. )2009(. Center for the Study of Autism, Saman-
tha L. Finkelstein, Andrea Nickel, Lane Harrison, Evan A. Suma, Tiffany Barnes, 
cMotion: A new game design to teach emotion recognition and programming logic to 
children using virtual humans, in Conf. Rec.  IEEE Virtual Reality, 249-250.

30. Shane, H. C. Albert, P. D. )2008(. Electronic screen media for persons with autism 
spectrum disorders: Results of a survey. Journal of Autism and Developmental Disor-
ders, 38, 1499-1508. 

31. Tanaka, J. W. Wolf, J. M. Klaiman, C. Koenig, K. Cockburn, J. Herlihy, L. et al. 
)2010(. Using computerized games to teach face recognition skills to children with 
ASD: the Let’s Face It program. The Journal of Child Psychology and Psychiatry, 
51)8(, 944-952.

32. Tartaro, A. Cassell, J. )2008(. Playing with virtual peers: bootstrapping contingent 
discourse in children with autism. In: Proceedings of the ICLS, 382–389.

33. Van Veen, M. de Vries, A. Cnossen, F. )2009(. Improving Collaboration for Children 
with PDD-NOS using a Serious Game with Multi-touch Interaction. In CHI NL, 
Leiden, the Netherlands, pp. 17-20.

34.  Loring, W. Hamilton, M. )2011(. Visual supports and autism spectrum disorders. This 
publication was written by Whitney Loring, Psy. D., TRIAD. Postdoctoral Fellow, and 
Mary Hamilton, M. Ed., BCBA, TRIAD. Educational and Behavioral Consultant.

35. Williams, C. Wright, B. Callaghan, G. Coughlan, B. )2002(. Do children with autism 
learn to read more readily by computer assisted instruction or traditional book meth-

122



فصلنـامه علمی تخصصی فناوری آموزشی  سال هفتم    شماره 10    بهار 1398

ods? Autism, 6,71-91.
36. Wing, L. )1989(The diagnosis of autism. In Diagnosis and treatment of 

autism)pp.5-22(. Springer US.
37. Wouters, P. Paas, F. Van Merrienboer, J. J. G. )2008(. How to optimize learning from 

animated models: A review of guidelines based on cognitive load. Review of Educa-

tional Research, 78)3(, 645-675.

123





وب کوئست؛
از معرفی تا کاربرد آموزشی

سپیده تشکری1

چکیده
در این مقاله، وب کوئست یکی از شیوه های جدید آموزش و یادگیری که مبتنی بر کوشش و 
جستجو برای یافتن پاسخ سؤاالت از راه دسترسی به منابع عمدتا اینترنتی است، معرفی می شود. 
این شیوه نوین می تواند در آموزش بسیاری از مطالب و موضوعات درسی کاربرد قدرتمندی داشته 
باشد. پژوهش حاضر با روش تحلیل محتواي کمي و از نوع مروری تشریحی و کتابخانه  ای است. 
جامعه مورد پژوهش کلیه مقاالت و اسناد چاپي و دیجیتالي هستند که در مورد کلید واژه  های 
فارسی: یادگیری الکترونیکی، آموزش از دور، وب کوئست، مزایای وب کوئست، چالش های آن، 
 E-learning, distance :کاربردهای وب کوئست در آموزش و یادگیری و کلید واژه  های التین
 learning, web quests, web quests benefits, challenges, quests web applications
in teaching and learning,  بحث نموده  اند که با کلید واژه  هاي مشخص در پایگاه اطالعاتي 
گوگل اسکوالر، مگیران، سیویلیکا و نورمگز یافت شده  اند. تعداد این اسناد 43 کتاب و مقاله در 
محدوده زمانی 2007 تا 2017 و 1383 تا 1396 بوده   است که بعد از محدود نمودن نتایج جستجو26 
به شرکت کنندگان  انتخاب شدند. وب کوئست ها  نمونه پژوهش  به عنوان  از آنها  معتبر  سند 
کمک می کنند تا استانداردهای مربوط به مهارت های تفکر انتقادی و تجزیه و تحلیل را رعایت 
کنند. وب کوئست ها بر اساس ایده جستجو و تحقیق و نیز نظریه سازندگی، یادگیرندگان را در 
یادگیری مشارکتی و کار روی پروژه های گروهی درگیر می سازد. عالوه بر این، ارتباطی قوی بین 
وب کوئست ها و تکنیک های چندرسانه ای وجود دارد که فرصت های مهمی را برای استفاده از 

اینترنت در آموزش و یاددهی فراهم می کند.

واژگان کلیدی: تکنولوژی، وب کوئست، آموزش، معرفی، کاربرد.

1. کارشناس ارشد، تکنولوژی آموزشی، دانشگاه عالمه طباطبائی.
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وب کوئست؛ از معرفی تا کاربرد آموزشی .............................................................................................. سپیده تشکری

مقدمه
با پیشرفت و گسترش فناوری در دهه های اخیر، تقریبا تمامی عرصه های حیات بشری دستخوش 
دگرگونی های اساسی شده است. رشد و توسعه ارتباطات و فناوری اطالعات، از جلوه های اجتناب 
ناپذیر انسان است. توسعه خیره کننده در به کارگیری فناوری اطالعات و شبکه های ارتباطی 
مبتنی بر کامپیوتر، به خصوص اینترنت، شبکه ای با گستردگی جهانی، دسترسی افراد را به 
اطالعات آسان تر از ادوار پیشین کرده است. این تحوالت، به گونه ای اجتناب ناپذیر نیازهای 
انسان این عصر را در عرصه های مختلف از جمله آموزش های حرفه ای، دستخوش تغییر کرده 
و چالش های تازه ای فراروی او قرار داده است )محمدی1، 2010(. تقریبا همگی این شیوه ها 
برای ارائه شیوه ای متفاوت و نوین از آموزش می کوشند و در ارتقای سطح یادگیری و افزایش 
ماندگاری آن و نیز ارتقای حس اعتماد به نفس در یادگیرندگان تکیه دارند )همپتون2، 2012(. 
در این مقاله، وب کوئست یکی از شیوه های جدید آموزش و یادگیری که مبتنی بر کوشش و 
جستجو برای یافتن پاسخ سؤاالت از راه دسترسی به منابع عمدتا اینترنتی است، معرفی می شود. 
این شیوه نوین می تواند در آموزش بسیاری از مطالب و موضوعات درسی کاربرد قدرتمندی 
داشته باشد. وب کوئست ها را می توان در آن دسته از محتواهای آموزشی که با هدف تقویت 
تفکر نقادانه و رویکردهای یادگیری مبتنی بر همکاری و مشارکت طراحی شده اند و نیز در 
موقعیت هایی که یادگیرندگان به کسب مهارت کارگروهی در محیط های اجتماعی گوناگون، 
درگیر شدن در فعالیت حل مسئله، با شکل دهی اطالعات و دانش کسب شده به کار گرفت 

)فریدلر3، 2010(.
وب کوئست یک ابزار برخط برای یادگیری مبتنی بر جست و جو است که داج و مارچ در 
سال 1995 در دانشگاه سن دیگو طراحی کردند. پایه وب کوئست بر نظرات و دیدگاه های 
ساختن گرایی و یادگیری مبتنی بر جست و جو است. نظریه سازنده گرا مبتنی بر این فرض 
است که افراد با ساختن درک و دانشی از جهان از راه تجربه و تعمق یاد می گیرند )گلبهار، 
یا  مسائل  دارد  نیاز  یادگیرنده  سازنده گرایی  رویکرد  براساس   .)2013 کاللیوگال4،  و  مدران 
قبلی را مرور کرده  نماید، دانسته های  بالقوه را موشکافانه جستجو کند، سوال طرح  مسائل 
فعال  شکلی  به  خود  دانش  خالق  یادگیرندگان،  بنابراین  دهد.  ارائه  مداخله  برای  راهبردی  و 
1. Mohammadi
2. Hampton
3. Fiedler
4. Gulbahar, Madran & Kalelioglu
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براساس  دستیابی  سطح  باالترین  در  یادگیری  مشوق  وب کوئیست  )دودگ2012،1(.  هستند 
شیوه های  کمک  به  دانشجویان  و  معلمان  و  آموزش دهندگان  برای  و  بوده  طبقه بندی بلوم 
و  )نجفی  می آورد  فراهم  را  یادگیری  نمودن  اختصاصی  و  هدایت  فرصت  متعدد،  خالقانه 
دیگران، 1391(. وب کوئست ها نوعی فعالیت آموزشی قدرتمند برای معلمان و دانش آموزان 
هستند که به وسیله معلمان جهان تولید شده اند. دانش آموزان یاد می گیرند که در محیط 
مشارکتی کار کنند و به دنبال اطالعاتی می روند که به حوزه های مورد مطالعه آن ها مربوط 
است. دانش آموزان مسئول یادگیری خود هستند و از تکنولوژی برای این که فعالیت و تکلیف 
خود را کامل کنند، استفاده می کنند. در وب کوئست، به دانش آموزان یک سناریو یا یک 
تکلیف داده می شود. این تکلیف، مسئله ای است که باید حل شود و یا پروژه ای است که 
باید کامل شود )جاکوبس و تاونسند2، 2010(. همین طور، به دانش آموزان منابع اینترنتی داده 
و از آنها خواسته می شود اطالعات را تحلیل و ترکیب کنند و به صورت راه حل های خالقانه 

ارائه دهند )حسنین3، 2013(.
بخش  یا  یادگیرنده  اطالعات  تمامی  درآن  که  جستجو  و  برتالش  مبتنی  یادگیری  فعالیت 
اعظم آن از اینترنت استخراج می شود. مارچ وب کوئیست را با اندکی تفاوت به این صورت 
تعریف کرده است: ساختاری از داربست یادگیری است که از پیوندهایی برای دستیابی به منابع 
ضروری در اینترنت استفاده می کند )دودگ4، 2012(. و فعالیتی موثق برای برانگیختن حس 
تحقیق یادگیرنده جهت پاسخ به یک پرسش اصلی و باز، توسعه مهارت های فردی و مشارکت 
در یک فرایند کار گروهی نهایی فراهم می کند که تالش دارد اطالعات جدید را برای کسب 
درکی عمیق تر شکل دهد. بهترین وب کوئیست ها این کار را با ترغیب یادگیرندگان به دیدن 
ارتباط مفهومی غنی تر، ساده ترکردن مشارکت در دنیای واقعی یادگیری و تعمق در فرایندهای 
فراشناختی خود، انجام می دهند )سراجی، 1391(. در تعریف دیگری  وب کوئیست رویکردی 
یادگیری  جهت  جستجو  و  تالش  با  توام  فعالیت هایی  بر  مبتنی  محور  یادگیرنده  نوآورانه، 
مشارکتی  یا  انفرادی  شکل  به  یادگیرندگان  ساختن  درگیر  برای  رایانه   فن آوری  از  که  است 
درجهت جستجو، تحلیل، و ترکیب داده ها در جهت ساختن دانش یا معنای جدید بهره می برد 

)کرمی و ساالری، 1395(.
1. Dodge
2. Jacobs & Townsend
3. Hassanien
4. Dodge
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اجزای تشکیل دهنده هر وب کوئست
داج و مارچ ) 1995( برای وب کوئست شش بخش را در نظر گرفته اند:

معرفی: این بخش برای دانش آموزان یک پیش زمینه اطالعاتی فراهم می کند و عالقه و انگیزه 
دانش  برای  این بخش، جذاب کردن موضوع  آنها می دهد. هدف  به  را  برای شروع کار  الزم 
آموزان است تا آنها را به فعالیت و یادگیری عالقمند کند. وقتی پروژه به عالقه دانش آموزان، 
نیازهای آینده شان مربوط باشد، آنها برای یادگیری  عقاید و نظراتشان، تجربیات قبلی شان و 
بیشتر عالقمند می شوند. در واقع، این قسمت دانش آموزان را با هیجان و رغبت، به یادگیری 

دعوت می کند )کریمی مونقی و آرمات، 1392(.
تکلیف: در ابتدا معلم منابع را موضوع مشخصی را در اینترنت پیدا می کند. سپس مجموعه 
از سایت های گوناگون  تا آنها اطالعات را  فعالیت هایی برای دانش آموزان در نظر می گیرد 
و  باید مورد عالقه دانش آموزان  تکلیف  این  ترکیب کنند.  فعالیت  با موضوع  و  جمع آوری 
قابل انجام باشد. یکی دیگر از تکالیف پیشرفته و نسبتا مشکل این است که از دانش آموزان 
خواسته می شود یافته هایشان را در یک وب سایت انتشار دهند و یا این که در یک تحقیق 
مبتکرانه ای برخط، با موسسه ها و وب سایت های دیگر همکاری کنند. در قسمت خاصی از 
تحقیق هم باید یک چندرسانه ای ارائه دهند. تکلیف باید جاذبه بصری و زیباشناختی داشته 

باشد و برای دانش آموزان شاد و مهیج باشد )الهایی1، 2007(.
فرایند: فرایند شامل توضیحی از گام هایی است که فراگیرندگان با استفاده از لینک هایی که 
در هر گام قرار می گیرد، باید تکلیفشان را انجام دهند. در این بخش معلم دانش آموزان را از 
طریق تکالیف و روش کار، مرحله به مرحله راهنمایی می کند. هم چنین روش های مدیریت 
زمان، تعیین نقش ها، شیوه های موثر جمع آوری اطالعات، راهبردهایی برای کارکردن در گروه 
و راهنمایی هایی برای نوشتن یک سناریو را ارائه می دهد. در واقع در این قسمت، توصیه ها و 
پیشنهاداتی برای یادگیری بهتر و استفاده مفیدتر از امکانات وب کوئست ارائه می شود )بیلینگز 

و کاولسکی2، 2015(.
منابع: این بخش وب کوئست شامل فهرستی از منابع )چاپی و الکترونیکی( است که دانش آموزان 
برای کامل کردن تکلیفشان به آنها نیاز خواهند داشت. بعد از این که معلم موضوعی را انتخاب 
کرد و قسمت معرفی و تکلیف را نوشت، باید منابعی را که دانش آموزان نمی توانند از آن ها 
1. Lahaie
2. Billings & Kowalski
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استفاده کنند به آن ها معرفی کند، از قبیل منابع اینترنتی، منابع چاپی، ویدیو و فیلم، مصاحبه با 
همکالسان، والدین، معلمان و دیگر افراد یا از طریق کتابخانه و یا موزه. اما وب سایت ها هسته 
اصلی منابع برای وب کوئست ها هستند. بعضی از سایت ها مطالب ضد و نقیض و یا نامعتبر را 
ارائه می دهند که باید آگاهانه دست به انتخاب زد. این قسمت یکی از بخش های مهم در یک 
وب کوئست است که معلم و طراح باید دقت زیادی در انتخاب منابع بکنند )کیلینس1، 2009(.

ارزشیابی: هر وب کوئست به فرمی برای ارزشیابی کار دانش آموزان نیاز دارد. استانداردها باید 
منصفانه، واضح، منطقی و مختص آن تکلیف باشند و ارزشیابی نیز متناسب با اهداف و وظایفی 
که از بچه ها خواسته می شود. فرایند ارزشیابی نیز باید همه مفاهیم و محتوا را در برگرفته باشد. 
نتیجه نهایی بسیاری از وب کوئست پس از انجام به وسیله دانش آموزان، به صورت گزارش های 
کتبی یا شفاهی، ارائه چندرسانه ای، کارهای هنری و ... ارائه می شود. مناسب ترین ابزار ارزشیابی 
برای تمام این ارائه ها، یک فرم ارزشیابی است که توسط معلم یا دانش آموزان دیگر نمره گذاری 
می شود. این فرم ارزشیابی، شامل معیارهای متنوع برای امتیازدهی در هر قسمت است )الهایی2، 

.)2014
نتیجه گیری: نتیجه گیری خاتمه وب کوئست است که به جمع کردن پروژه و بازنگری آنچه 
دانش آموزان یاد گرفته اند، اختصاص می یابد و بیشتر به صورت بازخورد دانش آموزان به معلم 

است.

انواع وب کوئست
موردنظر  به گستردگی حوزه و هدف  بستگی  اجرای وب کوئیست ها  برای  زمان الزم  مدت 
روشی  از  دو  هر  می شوند.  بلندمدت تقسیم  و  مدت  کوتاه  نوع  دو  به  جنبه  این  از  که  دارد 
مشابه استفاده می کنند اما هدفی متفاوت دارند. وب کوئیست های کوتاه مدت طوری طراحی 
می شوند که در دو یا سه جلسه تمام شود و میزان محدودی از اطالعات جدید را برای درک و 
پردازش به یادگیرندگان ارائه می دهند. وب کوئیست های بلندمدت بسته به فعالیت در نظرگرفته 
شده معموال برای مدت زمانی یک هفته تا یک ماه طراحی می شوند که غالبا یادگیرندگان 
می خواهند  اطالعات جدید را تحلیل نموده و با توضیح و ترکیب نظرات خود، آنچه را درک 
کرده اند، به شکلی معین نشان دهند. بنابراین با توجه به این که وب کوئیست ها را می توان 

1. Clynes
2. Lahaie
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برای طیف و موضوعات زیادی به کار برد اما برای بعضی موضوعات مانند جدول ضرب و 
نام عناصر شیمیایی جدول تناوبی و یا پرچم کشورهای مختلف مناسب نیستند. یعنی نباید 
از آنها در تدریس برای واقعیت های مسلم و مشخص و فرایندهای بسیار ساده استفاده کرد 

)ولی زاده1و همکاران، 2013(.

جدول شماره 1. انواع تکلیف آموزشی در وب کوئست

جدول شماره 2. نقش یادگیرنده در محیط های یادگیری مبتنی بر وب کوئست )مارچ2، 2016(

1. Valizadeh
2.  March
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مزایای وب کوئست برای آموزش
وب کوئیسـت ها در برگیرنـده اصـول یادگیـری و فعالیت هـای شـناختی از جملـه یادگیـری 
مشـارکتی، داربسـت یادگیـری، حـل مسـئله، یادگیـری و تفکـر شـکل دهنده، ارزیابـی عینـی، 
یادگیـری اجتماعـی و شـناختی، یادگیـری فعـال و افزایـش انگیـزه هسـتند )محمـد و رحیـم1، 
2014(. همچنیـن در ایـن مـدل یادگیـری - یاددهـی مهارت های تفکر در سـطوح باال که شـامل 
تفکـر محتوایـی و تفکـر نقـادی و تفکـر خالق اسـت، ارتقاء می یابـد. آموزش بـه کمک وب 
کوئیسـت بـا سیسـتم طبقه بندی بلوم همسـو بـوده و شـیوه ای یادگیرنـده محور ارائـه می نماید 
کـه ماهیـت آن مبتنـی بـر رویکـرد سـازنده گرا اسـت، می باشـد )زمـان زاده2و همـکاران، 2008(. 
داج معتقد اسـت کـه مهارت هـای تفکـر کـه در بـه کارگیـری وب کوئیسـت ممکـن اسـت به 
1. Mohamed & Rheem
2. Zamanzadeh

131



وب کوئست؛ از معرفی تا کاربرد آموزشی .............................................................................................. سپیده تشکری

کار آیـد شـامل مقایسـه، طبقـه بنـدی، قیـاس، اسـتقراء، تحلیـل خطاهـا، دفـاع از ایـده، انتـزاع 
و تحلیـل نظـرات هسـتند. وب کوئیسـت ها بـه طـرق گوناگـون فعالیـت آموزشـی مطلـوب 
را تسـهیل می کننـد. آنهـا ضمـن فراهـم کـردن سـاختار و راهنمـا بـرای آمـوزش دهنـدگان و 
آموزش گیرنـدگان، بـه دانشـجویان کمـک می کننـد تـا ذهـن خـود را بـه جـای تمرکـز بـر 
جسـتجوی منابـع، بـر خود منابع فراهم شـده توسـط آموزش دهنـده متمرکز کننـد و باالخره به 
کارگیـری وب کوئیسـت ها همـراه بـا فعالیت مشـارکتی مثبـت وکاهـش اضطـراب خواهد بود 

)اسـدی الری، 1392(.

چالش های وب کوئست برای آموزش
 ممکن مدت زمان زیادی برای آشنا کردن یادگیرندگان به این نوع آموزش نیاز باشد.

 ممکـن یادگیرنـده از دانـش کافی در اسـتفاده از نحوه اسـتفاده از رایانه و منابـع موجود در وب 
نباشد. برخوردار 

 ممکن است بعضی از تکالیف درسی به مدت زمان زیادی نیاز داشته باشد.
 ممکن اشکاالت فنی وجود داشته باشد.

 ممکن است وب سایت ها به روز ومناسب نباشند )سن و نئوفلد1، 2009(.

روش پژوهش
پژوهـش حاضـر بـا روش تحلیـل محتواي کمـي و از نوع مروری تشـریحی و کتابخانه  ای اسـت. 
جامعه مورد پژوهش کلیه مقاالت و اسـناد چاپي و دیجیتالي هسـتند که در مورد کلید واژه  های 
فارسـی: یادگیـری الکترونیکی، آموزش از دور، وب کوئسـت، مزایای وب کوئسـت، چالش های 
E-learning, dis- آن، کاربردهـای وب کوئسـت در آمـوزش و یادگیری و کلید واژه  های التیـن:
tance learning, web quests, web quests benefits, challenges, quests web applica-

tions in teaching and learning,  بحـث نموده  انـد کـه بـا کلید واژه  هاي مشـخص در پایگاه 
اطالعاتـي گـوگل اسـکوالر، مگیـران، سـیویلیکا و نورمگـز یافـت شـده  اند. تعـداد این اسـناد 43 
کتـاب و مقالـه در محـدوده زمانـی 2007 تـا 2017 و 1383 تـا 1396بـوده   اسـت که بعـد از محدود 

نمـودن نتایج جسـتجو 26 سـند معتبـر از آنها به عنـوان نمونه پژوهش انتخاب شـدند.

نتیجه گیری
1. Sen & Neufeld
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امروزه یادگیری به کمک کامپیوتر و منابع الکترونیکی چشم انداز بسیار جذابی را در حوزه 
ارائه مطالب آموزشی تعاملی نرم افزارهای آموزشی، که  آموزش ترسیم کرده است. برای مثال 
دارای قابلیت چندرسانه ای )ارائه همزمان متن، صدا، تصاویر ثابت و متحرک( است، یادگیری به 
شیوه خودآموزی را به طور تصورناپذیری دگرگون کرده و قطعا بسیاری از متدها را متحول کرده 
است که عبارت اند از: یادگیری مبتنی بر حل مسئله، یادگیری به کمک رایانه، یادگیری به کمک 
همتایان، یادگیری به کمک پروژه و یادگیری به شیوه اکتشاف )سگرس و ورهوون1، 2013(. در این 
میان یکی از نمودهای فناوری در آموزش، آموزی های مبتنی بر وب کوئست می باشد؛ هدف وب 
کوئست، فعال سازی دانش قبلی و یا جمع آوری اطالعات نیست؛ بلکه فهم و کاربرد اطالعات 
جدید در یک محیط واقعی است. اگر دانش یا اطالعات کسب شده، برای ایجاد معنایی جدید 
تبدیل و شکل دهی نشوند، فعالیت انجام شده یک نوع از وب کوئست محسوب نمی شود. 
وب کوئست ها در برگیرنده اصول یادگیری و فعالیت های شناختی از جمله یادگیری مشارکتی، 
داربست یادگیری، حل مسئله، یادگیری و تفکر شکل دهنده ارزیابی، واقعی و عینی، یادگیری 
اجتماعی و فعال یادگیری است. وب کوئیست ها نظریه آموزشی نیستند، بلکه یک مدل و ابزار 
مستلزم  نیز  کوئیست  کاربرد وب  محور.  یادگیرنده  آموزشی  ابزار  هر  همچون  آموزشی است 
آموزش مسئولیت  نوع  این  در  کاستا2، 2011(.  و  )پریرا  هاست  فعالیت  انجام  سازماندهی کلی 
یادگیری به یادگیرندگان منتقل می شود و به این لحاظ می بایست فعالیت خواسته شده کامال 
روشن وشفاف بیان شده باشد به عبارت دیگر یادگیرندگان باید قادر باشند مراحل گنجانده شده 
در فعالیت ها را با انجام دستورالعمل های ساده وگویا به آسانی دنبال کنند )چویزر و کاساو3، 2011(.
به کارگیری هر وب کوئست، یادگیرندگان را با مقدار چشمگیری از اطالعات جدید رو به رو 
خواهد کرد که باید برای درک و فهم آنها بکوشند )سانفورد4 و همکاران، 2010(. وب کوئست ها 
به شرکت کنندگان کمک می کنند تا استانداردهای مربوط به مهارت های تفکر انتقادی و تجزیه 
و تحلیل را رعایت کنند. وب کوئست ها بر اساس ایده جستجو و تحقیق و نیز نظریه سازندگی، 
یادگیرندگان را در یادگیری مشارکتی و کار روی پروژه های گروهی درگیر می سازد. عالوه بر این، 
ارتباطی قوی بین وب کوئست ها و تکنیک های چندرسانه ای وجود دارد که فرصت های مهمی 

را برای استفاده از اینترنت در آموزش و یاددهی فراهم می کند )محمد و همکاران، 2010(.
1. Segers & Verhoeven
2. Pereira & Costa
3. Schweiser & Kossow
4. Sanford
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نتیجه گیری آنچه به طور مسلم از جستجوی منابع موجود در اینترنت برمی آید این است که 
هنوز در کشور ما مفهوم وب کوئست، نه تنها در آموزش و پرورش عمومی، بلکه در آموزش های 
در  شده  ذکر  محدودیت های  و  مزیت ها  به  توجه  با  لذا  است.  ناشناخته  مفهومی  دانشگاهی، 
خصوص وب کوئست، که یک شیوه درسی، میزان پذیرش یادگیرندگان، و نیز رضایتمندی 
این شیوه،  از  به طور کلی جوانب مختلف استفاده  آموزش دهندگان و آموزش گیرندگان، و 
بر اساس جدیدترین مفاهیم و نظریه های آموزشی، از جمله  پژوهش های الزم صورت پذیرد. 
نظریه ساختارگرایی توصیه می گردد دست اندرکاران، دانشگاه ها ضمن معرفی هر چه بیشتر این 
شیوه به جامعه، باالخص اساتید، مربیان و شاغلین در حوزه یادگیری یاددهی و سرمایه گذاری در 
این زمینه، از مزایای به کارگیری آن در زمینه های مختلف بهره مند گردند و به این ترتیب گامی 

در جهت ارتقای کمی و کیفی و افزایش ماندگاری یادگیری در علوم مختلف بردارند.
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معرفی انجمن های علمی، آموزشی مفید 
در سطح ایران و جهان، جهت عضویت و بهره مندی 

دانشجویان تکنولوژی آموزشی 

گردآورنده
مریم رجبیان ده زیره1

انجمن علمی فناوری آموزشی ایران
www.iaet.ir 

معرفی انجمن
فناوری  ارتقای علمی حوزه  و  پیشبرد  و  منظور گسترش  به  تاریخ 1392/9/11،  انجمن در  این 
آموزشی و توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در 
زمینه فناوری های آموزشی، و توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی 
و پژوهشی در زمینه فناوری های آموزشی تأسیس شده است. فعالیت های این انجمن بر اساس 
اساسنامه مصوب کمیسیون انجمن های علمی می باشد. انجمن موسسه ای غیر انتفاعی است و 
در زمینه های علمی و پژوهشی و فنی فعالیت می کند و دارای شخصیت حقوقی است و رییس 

هئیت مدیره آن نماینده قانونی انجمن می باشد. مرکز انجمن در شهر تهران می باشد.

انجمن یادگیری الکترونیکی ایران
www.elearningassociation.ir 

معرفي انجمن
برگزاری  با  اطالعات  فنّاوری  و  تربیتی  علوم  متخصصان  از  جمعی   1386 سال  از  ایران  در 
کنفرانس های سالیانه ی »یادگیری الکترونیکی« بر آن شدند تا با ایجاد انجمنی علمی، محیطی 
منسجم و هم افزا را برای توسعه ی این عرصه ی جدید در کشور پدید آوردند. سرانجام این تالش 
در سال 1390 به بار نشست و »انجمن یادگیری الکترونیکی ایران« با مجوّز کمیسیون انجمن های 

علمی کشور تأسیس شد.

1.  دانشجوی دکتری و عضو هسته انجمن علمی تکنولوژی آموزشی دانشگاه عالمه طباطبائی

فصلنـامه علمی تخصصی فناوری آموزشی
سال هفتم    شماره 10   بهار 1398
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انجمن فناوری اطالعات و ارتباطات ایران
www.iranaict.ir 

معرفی انجمن
گردید:  تشکیل  زیر  اهداف  با   1383 درسال  ایران  ارتباطات  و  اطالعات  فنّاوری  انجمن 
 ،)IT( اطالعات  فنّاوری  با  مرتبط  حوزه های  در  خبره  افراد  و  پژوهشگران  با  ارتباط  ایجاد 
آنها. بین  مشترک  همکاری  و  شناسایی  زمینه های  نمودن  فراهم  و   )CT( ارتباطات   فنّاوری 

 همکاری با نهادهای اجرائی، علمی و پژوهشی مرتبط با فنّاوری اطالعات و ارتباطات، اقدام در 
جهت پیوند و همکاری دستگاه های اجرائی با مجموعه های علمی، تحقیقاتی. توسعه فرهنگ 
رشد  عوامل  وتحلیل  ارزیابی  ارتباطات.  و  اطالعات  فنّاوری  توانمندی های  از  مطلوب  استفاده 
کشورهای مشابه دیگر و استفاده مطلوب از تجربیات دیگران در توسعه کشور درحوزه ارتباطات 

و فنّاوری اطالعات.

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

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

EDUCAUSE
www.educause.edu
EDUCAUSE is a higher education technology association and the largest commu-
nity of IT leaders and professionals committed to advancing higher education.

Canadian Association of Instructional Designers (SAID)
www.accp-caid.org/en/index.shtml
The Association’s main objectives and activities are as follows:
4.2.1 To form an association of all Canadian instructional designers, regardless of 
academic setting and field of practice;
4.2.2 To sustain the progress of instructional design through study, research, infor-
mation-sharing, professional development, promotion, exchanges, meetings, semi-
nars, conferences, etc.;
4.2.3 To protect learners by assessing the members’ skills and the quality of instruc-
tional design activities;
4.2.4 To promote the role of instructional designers in the development of learning 
environments;
4.2.5 To protect the members’ interests.

United States Distance Learning Association (USDLA)
 www.usdla.org
The United States Distance Learning Association was the first nonprofit distance 
learning association in the United States to support distance learning research, de-
velopment and praxis across the complete arena of education, training and commu-
nications.In 1987, the USDLA was founded on the premise of creating a powerful 
alliance to meet the burgeoning education and training needs of learning communi-
ties via new concepts of the fusion of communication technologies with learning in 
broad multi-discipline applications. An elected president, an Executive Committee, 
and a governing board now govern USDLA with Dr. Reggie Smith III as the Execu-
tive Director of the Association.
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Florida Distance Learning Association (FDLA) 
www.fdla.com
If you are an administrator, faculty member, instructional designer, student support 
specialist or any other distance learning professional seeking to advance the delivery 
of distance and online education, we invite you to join us.
You’ll be in good company. Our membership comprises distance educators from a 
broad spectrum of industries, including:

 Higher/Continuing Education
 Corporate Training
 Information Technology
 Consulting
 K-12 Schools
 The Military
 Area Educational Agencies

FDLA members share knowledge and resources among themselves, with the com-
munity, and with other organizations committed to advancing distance learning teing 
technologies and practice
The FDLA is affiliated with the United States Distance Learning Association (USD-
LA(. When you join the FDLA, you will also become a basic member of the USDLA.
We would like to thank all of the following companies for their continued support of 
FDLA.

California Educational Technology Professionals Association 
(SETPA)
www.cetpa.net/default.aspx
The California Educational Technology Professionals Association )CETPA( is an as-
sociation of Educational Technology Professionals )technologists( within the State of 
California. Founded in 1960 as the California Educational Data Processing Asso-
ciation )CEDPA(, the major emphasis of the association’s activities are directed to-
wards improving Administrative Information Processing in public education within 
the State of California and to prepare its membership to better meet and support the 
technological needs of the Instructional Program.

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

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

The International E-Learning Association
 www.ielassoc.org
IELA was founded in 2007 by David Guralnick, A.Y. Al-Zoubi, and Michael E. Auer, 
and is incorporated in New York County in the state of New York, U.S.A.You can read 
the official IELA bylaws. The International E-Learning Association (IELA) is dedi-
cated to advancing the knowledge and practice of e-learning in schools and universi-
ties, and in the workplace. With members hailing from every continent —and from 
the realms of business, industry, government, and academia— the IELA is a vibrant 

and diverse community of e-learning professionals, researchers, and students 
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Introducing enduring faces and faculty of educational 
technology
Maryam Falahi

Journal of 
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Technology (JET)

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

List of some of the honors of the Allameh Tabataba’i Univer-
sity of Technology Technology Department since its inception
Dr. Ismail Zarai Zavaraki

Opening of Learning Center, Department of Educational 
Technology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, 
Allameh Tabataba›i University
The Multimedia Effectiveness of Philosophy for the Child 
(P4C) on Elementary School Students
Timur Esmailzadeh
Investigating the Dimensions of Control Theory in Distance 
Education
Dr. Khadijeh Aliabadi, Ismail Firoozi

The Impact of Multimedia Software on Increasing English 
Language Learning Motivation in Students: A Tenth-Grade 
Student Case Study
 Shohreh Mokhtari
The effect of serious play on the treatment of autism spectrum 
disorder
Fatemeh Joneidi Jafari, Matin Ghasemi Sameni, Salah Esmaeili Gojjar

WebQuest; From Introductions to Educational Applications
Sepideh tashakori

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


