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 راهنمای نگارش و تدوین مقاالت

شود بمنظور جلوگیری از تاخیر در داوری و انتشار به موقع مجله، به از مولفان و مترجمان گرامی تقاضا می

 هنگام ارسال مقاله به نکات زیر توجه نمایند:

 های مرتبط با رشته تکنولوژی آموزشی باشد.مقاالت باید در یکی از حوزهموضوع  .1

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

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

 خواهند گرفت.

ز تالیف، ترجمه، تدوین و گردآوری قبال در نشریه، کنفرانس، مجامع علمی و یا مقاالت ارسالی اعم ا .4

 مجموعه مقاالت دیگر منتشر نشده باشند.

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

 منابع و ماخذ باشد.

، باالی  5/4، سمت چپ 5/5اشیه سمت راست، ح1با فاصله خطوط، A4مقاالت ارسالی در صفحات .6

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

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

( 1های مختلف در جدول )ستفاده برای بخشهای مورد اخواهد بود. دستورالعمل تایپ مقاالت و قلم

 ارائه شده است.

 های مختلف مقالههای مورد استفاده برای بخش( قلم1جدول )

 قلم فارسی قلم انگلیسی بخش مقاله

 Times New عنوان مقاله

Roman13Bold 
 در وسط سطر 14نازنین، سیاه

نام نویسنده، 

 نویسندگان
Times New 

Roman11Bold 
 در وسط سطر5/12یاهنازنین، س

سمت و سازمان 

 متبوع
Times New 

Roman11Bold 
 10نازنین

E_mail 
Times New 

Roman11Bold Times New Roman11Bold 

 Times New های کلیدیواژه

Roman11Bold 
 12نازنین سیا

 Times New عنوان بندها

Roman12Bold 
 13نازنین سیاه

زیرنویسها، 

جداول، نمودارها، 
Times New 

Roman10Bold 
 11نازنین سیاه
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 عکسها

متن داخل 

 جداول
Times New 

Roman10Bold 
 11نازنین معمولی

ها و کلمات فرمول

 انگلیسی
Times New 

Roman11Bold Times New Roman11Bold 

 Times New متن مقاله

Roman11Bold 
 13نازنین معمولی

 Times New شماره صفحه

Roman11Bold 
 12نازنین معمولی

 3صفحه، علمی مروری و تحلیلی  5صفحه، علمی ترویجی  10تعداد صفحات مقاالت علمی، پژوهشی .7

 صفحه با ذکر مشخصات ذکر شده نباید تجاوز نماید.

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

 نویسنده مسئول مکاتبات آورده شود.نویسندگان، شماره تلفن، پست الکترونیکی و 

واژه و مشتمل بر هدف پژوهش، روش تحقیق مورد استفاده و نتایج به  150چکیده مقاله حداکثر در .9

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

 در ذکر منابع از الگوی زیر استفاده شود: .10

گی، نام، )سال نشر(، نام کتاب، نام مترجم، دوره چندجلدی، نوبت چاپ، محل الف: کتاب: نام خانواد .11

 نشر، نام ناشر.

 ب:مقاله، نام خانوادگی، نام، )سال نشر(، عنوان مقاله، نام نشریه، دوره یا جلد، شماره نشریه، ص. .12

سب گیرد و در صورتی که منامقاالت واصله ابتدا از طرف هیات تحریریه مورد بررسی قرار می .13

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

 دریافت مقاالت و انجام مکاتبات صرفاً از طریق پست الکترونیکی انجام خواهد شد. .14

 باشد.مسئولیت صحت و سقم اطالعات درج شده مقاالت بر عهده نویسنده می .15

ری قرار خواهند گرفت که از موضوعات نوین در حوزه ارسالی مورد داوای صرفا مقاالت ترجمه .16

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

 به نکات زیر توجه نمایید:ای در مقاالت و مطالب ترجمه .17

نویس(، الف: نام نویسنده )نویسندگان اصلی همراه با ذکر موقعیت علمی در مقاالت ضمن درج در پا .18

 سال نگارش و منبع استفاده شده لحاظ گردد.

درج گردد که امکان بازیابی مقاالت برای داوران میسر ای ب: در نگارش منبع دقت نمایید به گونه .19

 باشد.

 پس از تایید مقاله، گواهی پذیرش مقاله به نویسندگان اعطا خواهد شد. .20

 )نویسندگان( قرار خواهد گرفت.  پس از چاپ مقاله دو نسخه از مجله در اختیار نویسنده .21
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 به نام خالق بی همتا

 یادداشت سردبیر

 تجربهه را تری گسترده یادگیریهای محیط در حضور یادگیرندگان تربیت و تعلیم عرصه به نوینهای فناوری ورود با امروزه

 بهرای مناسهبی بسهتر سهازنده و نمهو و رشد سبب مهارتی و نگرشی دانشی، لحاظ به غنی محیط یک تدارک لذا. نمایندمی

 جدیهد آموزشهیههای محهیط از گیهری بهره میزان که ایم بوده آن شاهد گذشتههای سال در. بود خواهد متفکرهای انسان

 سهیار یادگیریهای محیط رسانه، با شده غنی دور، راه از آموزش برخط، الکترونیکی، یادگیری و آموزشهای محیط همچون

 از گیهری بهره. است ساخته دگرگون را چهره به چهره کالسیهای تدریس و آموزش چهره سنتی، شآموز کنار در تلفیقی و

 ایهن بهر. اسهت آورده ارمغهان بهه یادگیرندگان برای یادگیری و آموزش حوزه در را جدیدی تجارب مدرن، آموزشی فضاهای

ههای آمهوزش چههره کهه نهوین یادگیریای همحیط ترین شاخص از گیری بهره و ایجاد بر داریم قصد شماره این در اساس

 مقولهه نیز و نماییم تمرکز محور وب و الکترونیکی برخط،های محیط یعنیاند ساخته دگرگون را درس کالس مسقف سنتی

 انگیزشهی مهمهای مقوله از یکی عنوان به را محرمانگی و امنیت مبحث. نماییم بررسی را ها محیط این در یادگیری کیفیت

 اهمیهت حهایز منهابع از برخهی اهمیهت جههت به و بگذرانیم نظر از مدرن یادگیری یاددهیهای محیط از گیری بهره جهت

 نهوینههای روش از منهدی بههره. داشهت خهواهیم بدان جامعی نگاه ها، محیط نوع این گستره در مجازی کتابخانه همچون

-می مختصری اشاره بدان شماره این در که است احثیمب جمله از نیز پزشکی اخالق مانند بحث قابلهایی حوزه در آموزش

 کنکاش مورد را رشته حوزه در صاحبنظران بزرگترین از یکی دیدگاه چندگانه، و بنیادی اندازهای چشم از همچنین. نماییم

 قلمرو و هشد واکاوی دقت به مدرنیسم پست و مدرنیسم دیگاه دو ازهایی محیط چنین وجودی فلسفه پایان در. ایم داده قرار

 شهماره مباحهث بهه ورود برای الفتحی باب عنوان به ملموسهایی مثال ذکر با کالن سطح در درسی برنامه آموزشی طراحی

 .باشدمی شماره این مطالب الکالم ختم آتی

 طی از پس را آموزشی تکنولوژی حوزه به عالقمندان ارزشمند مطالب و آثار کلیه تا دارد آمادگی فصلنامه است ذکر شایان  

 در نیهز رشهته حهوزه در گرفته صورت ارزشمندهای فعالیت بازتاب علمی، مقاالت نشر بر افزون. نمایند منتشر داوری فرایند

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

 آنهان، آثهار نیهز و حهوزه این اندیشمندان و بزرگان مصاحبه ترجمه رشته، متخصصان با زشمندارهای مصاحبه انجام پردازد،

 توسهط شهده انجهام مهم اقدامات بررسی و رشته بزرگان معرفی معتبر، یادگیری مراکز معرفی تخصصی،های نشست گزارش

 آموزشهی، تکنولهوژی رشهته حهوزه لبمطا با مرتبط تخصصی کارگاههای سمینار، کنفرانس، همایش، برگزاری گزارش آنان،

 نمایدمی مطرح موجود آموزشی مسایل حل جهت راهکارهایی ها، کاستی شناخت ضمن که کننده رسانی اطالعهای گزارش

 جملهه از رشهته نیاز مورد و کاربردی موضوعات برخی به پرداختن. شد خواهد انجام راستا این در که است اقداماتی جمله از

 رشهته،های نامه پایان معرفی انگلیسی، کتب التالیف، جدید فارسی کتب معرفی جدید، افزارهای سخت و رهاافزا نرم معرفی

 در اسهتفاده مهورد پُرکهاربردههای پرسشهنامه سیاهه، لیست، چک آموزشی، استانداردهای و معیار) سنجش ابزارهای معرفی

 در رسهانی اطهالع و کهاری بازارهای معرفی رشته، حوزه در فعال آموزشیهای موسسه و سازمان نهاد، ارگان، معرفی ،(رشته

-بانهک با آشنایی مفید،های سایت وب معرفی رشته، التحصیالن فارغ دانش با متناسبای حرفه و شغلیهای موقعیت زمینه

 .آیدمی شمار به نشریههای بخش دیگر از ،...و کتب مقاله، نقد رشته، مفید اطالعات حاوی اطالعاتیهای 

 عزیز دوستان و خوانندگان شما همراهی با جز متعال پروردگار لطف از پس فصلنامه این انتشار سازممی نشان خاطر پایان رد

 و خود سازنده نظرات نقطه و دیدگاهها انعکاس با که امیدوارم و نمایممی تشکر شما همراهی از پیشاپیش لذا. شد نمی میسر

 از دانهممهی الزم خهود بهر همچنهین. نماییهد یهاری فصلنامه مطالب بیشتر چه هر غنای رد را ما ارزشمندتان آثار ارسال نیز

 از و نموده قدرانی و تشکر داشتند برعهده اخیر دهه طی مختلفهای نام با را نشریه انتشار زحمت قبال که دوستانی زحمات

 .نمایم مسئلت روزافزون توفیق برایشان حق درگاه
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ی آموزشیفصلنامه علمی تخصصی فناور  

 فهرست مطالب

 صفحه          عنوان

 7 ........................... یآموزش نینو یهاروش بر یکردیرو با یپزشک اخالق آموزش بر یمرور

 یآباد احمد یلین رضا محمد دکتر ؛یریکث آقا زهره

 و یادیدبن یانداازها چشم از یآموزش یتکنولوژ رشته به ینگاه :جوناسن. اچ دیوید با مصاحبه

 13 .................................................................................................................. چناگانه

 زاده یشاهعل محمد ترجمه

 19 .............................................................. محتوا مدیریت سیستم در جومال با كار آموزش

 مقدممقدم  بهنامبهنام  ممییمرمر

 35 ...................................................... اریس و وب بر یمبتن یریادگی ینظر یمبان بر یمرور

 یئ حمزه افسانه

 43 ....................نیکینیکیوولکترلکتراا  ییعالعال  زشزشموموآآ  كزكزاامرمر  دردر  مغفولمغفولای ای مولفهمولفه ؛؛ییررییادگادگیی  تتییففییكك  بهبه  توجهتوجه

 ییفالحفالح  ممییمرمر

 51 ...................................................... ییککییالکترونالکترون  ییررییادگادگیی  دردر  آنآن  نقشنقش  وو  ییمجازمجاز  تابخانهتابخانهكك

 ییسامنسامن  ییقاسمقاسم  ننییمتمت

 59 ........................................................... ییککییالکترونالکترون  ییررییادگادگیی  وو  آموزشآموزش  دردر  22وبوب  ییفناورفناور

 ییموسوموسو  ههییرقرق  ،،  ننییگرزگرز  نبنبییزز

 76 .................................................... دور راه از آموزش یهاطیمح در یمحرمانگ و  امنیت

 اپوریسع هیمرض ؛یعلماار ایوح

 86 ............................ سمیمارن پست و سمیمارن اگاهید از دور راه از آموزش یلسفف یمبان

 یوسفیمحما نهیسک

 110 ..................................................... راگانو  تیاسم: سناهینو كالن یطراح یراهبردها

 یرمضان یموس ایسون ترجمه؛

 144 .................................................................................................. یهمکار فراخوان



 
  

 

 آموزشی نوین هایروش بر رویکردی با پزشکی  اخالق آموزش بر مروری 7

 

 پزشکی اخالق آموزش بر مروری

 آموزشی نوین هایروش بر رویکردی با 

 2؛ دکتر محمد رضا نیلی احمد آبادی1زهره آقا کثیری

 

 چکیده
 شده انجام آموزشی نوین رویکردهای بر تحلیلی با پزشکی اخالق آموزش بررسی باهدف حاضر مطالعۀ

 شدن فراگیر و بیماران از مراقبت بهبود در را مهمی نقش پزشکی اخالق آموزش شک بی. است

 آموزش در آموزشی نوین هایروش کارگیریبه. دارد دنبال به پزشکان میان در ویژهبه اخالقی هایارزش

  اخالق آموزش بررسی به مقاله این. شودمی محسوب مهم این برای مؤثر راهکاری پزشکی اخالق

 .است پرداخته آموزشی نوین  هایروش بر رویکردی با پزشکی

 مقدمه 
 پزشکی یفنّاور و دانش پیشرفت با و بوده مطرح طب علم پیدایش زمان از پزشکی اخالق نام به یامقوله

 بوده مطرح بشر زیستی هاییتفعال و پزشکی تاریخ ابتدای از پزشکی اخالق مسائل . است دهش تریچیدهپ

 حوزه عنوانبه پزشکی اخالق پزشکی، نوین هایتکنولوژی گسترش با و سو این به 1960 دهه از ، امااست

 (. 2009، 3) کاهسهاست کرده ظهور حرفهاین   ایرشتهیانم معرفتی

شکی به قدمت حرفۀ پزشکی است اما تا همین اواخر در برنامۀ درسی پنهان پزشکی در  حقیقت، اخالق پز 

ای در آموزش پزشکی از قرن نوزدهم در برنامۀ درسی رسمی باقی مانده بوده است.  رشتۀ اخالق حرفه

 امهبرن از عنوان بخشیعنوان مثال بههای اخیر مطرح  بوده است، بههای پزشکی در سالبسیاری از دانشکده

به نقل از  2003 همکاران، و ویدوز) مطرح شد  انگلستان در  1993در سال  اجباری پزشکی آموزشی

 در آگاهی با جهان سراسر در پزشکی مدارس در رنسانس پزشکی اخالق موج(.  2010و همکاران،  4تمیدایو

 تحقیقات تاریخ در کارمنجر به  حوادث کاماًل آش  آن از بخشی شروع پژوهش در اخالق شکل گرفت که مورد

 پزشکی بوده است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی دانشگاه عالمه  طباطبایی )ره(. تهران. ایران  .1

zohrehaghakasiri@gmail.com 
 nili1339@gmail.comدانشیار گروه تکنولوژی آموزشی دانشگاه عالمه  طباطبایی )ره(. تهران. ایران .2

 

3.Kuhse 

4.Temidayo 
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 طی بعد، به آن از و شد گذاشته میالد از قبل 300-400 بقراط مکتب در پزشکی اخالق اساس و پایه

 وظایف و کیفیت ادب، مفاهیمی چون   با آغاز در پزشکی اخالق. است پیش رفته  مراحل از پیمودن بسیاری

 .(2010،  3و ادباموو 2، سلمنت1ایو، اگاندیرانخوب در ارتباط بوده است )تمید پزشک یک

آموزش اخالق پزشکی به پزشکان، یکی از مهمترین نیازهای آموزشی در حیطۀ طبابت بود که طی بنابراین، 

های های اخیر تحوالت زیادی یافته است. تردیدی نیست که آموزش پزشکی در تقویت و رشد صالحیتدهه

به تنهایی کافی نیست. ضرورت آموزش اخالق پزشکی برای پزشکان و اخالقی الزم برای یک پزشک خوب 

های اخیر، ویژه در سالرسد بهشود و به نظر میصورت گسترده و روزافزون احساس میکادر بهداشتی به

پیشرفت تکنولوژی و احتمال سوءاستفاده از ابزارها و تجهیزات نوین موجب توجه عمومی به مسئله اخالق 

کند مشکل و کاربردی است که تالش می مندیک نظام ساختار حقیقت،ست. اخالق پزشکی در پزشکی شده ا

 .ها راهکارهای صحیحی ارائه دهداخالقی را تجزیه و تحلیل نموده و برای آن

 های نوین آموزش اخالق پزشکیروش
ردی و های اخالقی همچون ادب، تواضع، همدهای آموزش سنتی عدم توجه به شاخصهاز جمله ضعف

تواند پزشک را در مسیر رشد روحی و رفتاری قرار دهد. اخالق پزشکی دلسوزی است. در واقع آموزش نمی

ها ضرورت توجه به موارد اخالقی، گردد که در آنای از رفتارها تلقی میبیشتر یک علم بالینی و مجموعه

تواند این موارد سنتی آموزش نمیکه روش  قانونی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی لحاظ شده است در حالی

طور هماهنگ و در جهت بهبود روابط بین فردی پزشک و بیمار بکار گیرد. در این راستا در کشورهای را به

های زیر های متفاوتی بکار گرفته شده که اغلب شامل روشمختلف جهت توجه به این امر حائز اهمیت روش

 است:

بیماران  4تنی بر مسئله، آموزش اخالق پزشکی از طریق طرح موارددر آموزش مب روش مبتنی بر مسئله: 

گیرد. دانشجویان با بررسی موارد مطرح شده، فرصت استفاده از اصول اخالقی فرا گرفته  را  پیدا صورت می

در این روش دو مسئله اهمیت اساسی دارد، که یکی مشارکت دانشجویان در روند آموزش بجای کنند. می

ف و آموزش نظری اصول اخالق و دیگری ارزیابی چگونگی بهره برداری دانشجویان از اصول سخنرانی صر

تواند با ایجاد تعارضات فکری، اخالقی در برخورد با شرایط بالینی واقعی است. مطرح کردن یک مورد می

 قدرت استدالل دانشجویان را افزایش دهد.

استانی در اخالق پزشکی این است که تمام گفتار و اعمال گیری از روش داز جمله دالیل بهره روش داستانی:

تواند برای دانشجویان فرصت های فکری ما هستند و اگرچه روش مبتنی بر مسئله میما ناشی از ارزش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1.Ogundiran 

2.Clement 

3.Adebamowo 

4.Cases 
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دهد که خود برخورد با مباحث اخالقی را فراهم آورد، اما روش داستانی عالوه بر آن، به دانشجویان اجازه می

 ها زندگی کنند تا راه  حل مناسب  را بیابند.                                                  در مباحث اخالقی غرق سازند و به عبارتی با آن طور کاملرا به

های دانشجویی موضوعی را جهت بررسی و هدر روش کارگاهی ابتدا مسئوالن گرو  روش کارگاهی: 

سپس دانشجویان موارد مشکل اخالقی و مباحث اساسی موضوع را  ،کنندسازی نشریه نهایی انتخاب میآماده

های اخالقی خاص موجود، مهمترین قسمت کار کنند. در پایان دانشجویان با در نظر گرفتن پرسشمطرح می

 نمایند.که همان برقراری کارگاه اخالقی است را آغاز می

ق پزشکی است. در این روش بیماران واقعی مورد های جدید آموزش اخالیکی از روش روش راندهای بالینی:

شود. در واقع با  بحث در مورد مسائل طور عملی به کار گرفته میگیرند و علم اخالق بهمطالعه قرار می

کارگیری اصول اخالقی برای ویژه بیماران دارای شرایط بالینی بحرانی، ضرورت بهاخالقی مرتبط با بیمار به

 (.1385شود )الریجانی و توسلی، یدانشجویان آشکار م

 حال در هایجنبه از به بسیاری تبلت یا و هوشمند هایتلفن مانند همراه هایدستگاه :1یادگیری سیار

 بهبود زمان و مدیریت اطالعات، به دسترسی بالینی، هایگیریپزشکی، تصمیم آموزش و درمان گسترش

( 2012)4و تریل 3در پژوهشی که توسط فرانکو .(2،2015کند )گالس، کوالیالت و ژنگکمک می ارتباطات

 حالی کنند، درحمل  می هوشمند تلفن ها ساکنان بیمارستان از ٪85 از انجام گرفت گزارش شد که بیش

 بر عالوه اند؛کرده استفاده دستگاه این بالینی از هایمراقبت برای هاآن ٪70 به نزدیک گزارش شد که که

 هادستگاه این از استفاده سهولت و حمل کردند. قابلیتمی ها از تب لت استفادهآن ٪40 به نزدیک این،

و فرانکو، 6، تیرل 5اسکالفانیپزشکی جذاب است ) دانشجوی یک برای آموزشی عامل سیستم عنوانبه

2013.) 

یجیتال، مطالعات مختلف بر استفاده از ادغام فناوری در آموزش پزشکی از جمله ادغام دستیاران شخصی د

های آموزش پزشکی و های آموزش الکترونیکی برای ارائۀ ماژولهای اجتماعی و سایر روشپادکست، شبکه

 (. 2013، 1و مارکات9، فریدمن 8، جاین7اند )گراهامهمچنین آموزش اخالق پزشکی تأکید کرده

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1.Mobile learning 

2.Glass., Kulaylat., Zheng  

3.Franko 

4.Tirrell 

5.Sclafani 

6.Tirrell 

7.Graham 

8.Jain 

9.Friedman 
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از بیمار برای اهداف آموزشی یا های مراقبت سازی محیطها برای شبیهها یا مدلاستفاده از مانکن :سازیشبیه

 باشدای خاصی میسازی وظایف رویهبندی شامل تکالیف مبتنی بر شبیهارزیابی. ابزارها در این طبقه

 .(2012، 3و لینگارد 2)واتلینگ

 

 گیرینتیجه

ط دهند. محیهای آموزشی تطبیق میهای مؤثر، رویکردهای آموزشی را باهدفبر اساس آنچه گفته شد برنامه

تواند در برگیرنده هر یک از اهداف شناختی، ادراکی، و روانی حرکتی در حیطۀ  آموزش آموزش پزشکی می

هایی را به همراه خواهد داشت که در شک چالشاخالق باشد. پیشرفت پزشکی نوین در دنیای امروز بی

 دچار بحران خواهد شد.  ها و تدابیر الزم در این زمینه اتخاذ نشود، جامعۀ پزشکیبینیصورتی که پیش

های یادگیرنده را پردازش کرده و تواند تصمیمهای نوین آموزشی در آموزش اخالق پزشکی میفناوری

سازی شده برای وی فراهم کنند. آموزش های واقعی برای فراهم کردن یک تجربه یادگیری شخصیپاسخ

ها آموزش را مناسب سازی رب آموزشی آنتواند از طریق قدرتمند کردن یادگیرندگان جهت کنترل تجامی

 های تکرار و تمرین عمدی همراه با راهنمایی ساختارمند است. کند، این موارد شامل فرصت

 منابع
های بالینی و ، اخالق در پژوهشهای نوین اخالق پزشکیروش(. 1385)  الریجانی، ب .، متوسلی، ا. .1

 .64-39، صص 4، دوره پزشکی
2. Franko, O. I., & Tirrell, T. F. (2012). Smartphone app use among medical 

providers in ACGME training programs. Journal of medical systems, 

36(5), 3135-3139. 

3. Glass, N. E., Kulaylat, A. N., Zheng, F., Glarner, C. E., Economopoulos, 

K. P., Hamed, O. H., ... & Winfield, R. D. (2015). A national survey of 

educational resources utilized by the Resident and Associate Society of 

the American College of Surgeons membership. The American Journal 

of Surgery, 209(1), 59-64. 

4. Glass, N. E., Kulaylat, A. N., Zheng, F., Glarner, C. E., Economopoulos, 

K. P., Hamed, O. H., ... & Winfield, R. D. (2015). A national survey of 

educational resources utilized by the Resident and Associate Society of 

the American College of Surgeons membership. The American Journal 

of Surgery, 209(1), 59-64. 

5. Graham-Jones, P., Jain, S. H., Friedman, C. P., Marcotte, L., & 

Blumenthal, D. (2012). The need to incorporate health information 

                                                                                                                                                            
1.Marcotte 

2.Watling 

3.Lingard 
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technology into physicians’ education and professional development. 

Health Affairs, 31(3), 481-487. 

6. Kuhse ,H., Singer, P. .( 2009). A companion to bioethics. Malden: 

Wiley-Blackwell. 

7. Sclafani, J., Tirrell, T. F., & Franko, O. I. (2013). Mobile tablet use 

among academic physicians and trainees. Journal of medical systems, 

37(1), 1-6. 

8. Ogundiran, T. O., & Adebamowo, C. A. (2010). Medical ethics 

education: A survey of opinion of medical students in a Nigerian 

university. Journal of Academic Ethics, 8(2), 85-93. 

9. Watling, C. J., & Lingard, L. (2012). Grounded theory in medical 

education research: AMEE Guide No. 70. Medical teacher, 34(10), 

850-861. 
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 آموزشی تکنولوژی رشته به نگاهی  :جوناسن. اچ دیویا با مصاحبه 13

 

 مصاحبه با ديويد اچ. جوناسن: 

 نگاهی به رشته تکنولوژی آموزشی 

 1از چشم اندازهای بنيادی و چندگانه

 2ترجمه محمد شاهعلی زاده

 مقدمه
 شود. هنگامی که شخصیمی در دنیای علم، افرادی وجود دارند که نامشان با رشته تخصصی آنها شناخته

زشی مطلبی یاد بگیرد و برخی کلید واژگان را در ارتباط با این رشته خواهد دربارۀ رشته تکنولوژی آمومی

علمی جستجو کند، شاید دیوید اچ جوناسن، از معدود افراد در این رشته است که نامش بی درنگ پدیدار 

خواهد گشت. البته کسب این شهرت از سوی جوناسن، بی دلیل هم نیست. جوناسن در طی سالیان  متمادی 

ی مهم و ارزشمند متعددی در رشته تکنولوژی آموزشی تولید کرده است. نام وی در برخی کارهای علم

کنم که اغراق و تعارف نباشد می خورد. عالوه بر این، فکرمی کارهای برجسته انجام شده در رشته ما به چشم

 اگر بگویم او  یکی از تأثیر گذاران بر روند علمی این رشته بوده است. 

ارائه  136نقد کتاب،  12فصل جداگانه در کتاب ها،  64مقاله علمی،  180کتاب،  37حداقل  دیوید جوناسن

رسالۀ دکتری که اکثرشان  27مقاله همایشی تولید کرده است. وی استاد راهنمای  282دعوت شده و 

ا، برزیل، آموزشی در کشورهایی همچون آمریکای بوده است و خدمات مشاورهاند دانشجویان بین المللی بوده

ای حرفههای استرالیا، عربستان، انگلیس، سنگاپور، کانادا، هلند و ایتالیا ارائه کرده است. جوناسن در سازمان

 به فعالیت مشغول بوده است.  NSPIو  AECT ،AERA ،ASTDهمچون 

-به جایزه جوناسن در سراسر حرفه دانشگاهی اش، جوایز بسیاری دریافت کرده است. البته این جوایز محدود

-مربوط به انتشار مطالب برجسته از سوی وی نبوده است، بلکه به توسعه، عمل، ارائه خدمات و پیشرفتهای 

معروف در رشته ای حرفههای گردد. تقریبًا کلیه جوایز بوسیلۀ سازمانوی در طول عمرش برمیهای 

 تکنولوژی آموزشی به وی اعطا شده است. 

ل که به برخی از آنها در باال اشاره شد، برای این شماره از مجله مصاحبه با دیوید با توجه به بسیاری از دالی

تواند برای دانشجویان و متخصصان رشته می آیدمی که در ذیلای جوناسن را انتخاب کردیم. متن مصاحبه

 مهمی در برداشته باشد.  های تکنولوژی آموزشی پیام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Simsek, Ali (2012).  Interview with David H. Jonassen: Looking at the Field of Educational 

Technology from Radical and Multiple Perspectives, Contemporary educational 

technology,3(1), pp. 76-80 

(، تکنولوژی آموزشی، دانشگاه تربیت مارس، تهران، ایران. PhD. دانشجوی دکتری تخصص )2
Shahalizade2000@gmail.com 
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 رشته تکنولوژی آموزشی شدید؟چه هنگام و چگونه مشغول به تحصیل در 

-با مدارس سر و کار داشتم. بعد از دوسال کار در شغل 1در طی تحصیل دوران کارشناسی در دانشگاه دالوِر

 تلویزیونی آموزشی تولیدهای پاره وقت خسته کننده، شغلی را به عنوان فیلمبردار تلویزیونی که برنامههای 

ه شروع به فهرست کردن و نگهداری ویدیوها و دیگر رسانه ها کردم و کرد، قبول کردم. پس از آن بالفاصلمی

 آموزشی به تحصیل بپردازم. های بعدها تصمیم گرفتم تا به منظور اخذ درجه تحصیلی دیگری در رسانه

دیدید و یا در آن زمان که شما مشغول تحصیل در این می تحصیلیهای این رشتۀ علمی را مشابه چه رشته

 ، موضوعات و مباحث مطرح  شامل چه مواردی بود؟ رشته بودید

تلویزیون آموزشی از جمله موضوعاتی بود که از اهمیت قابل توجهی در رشته تکنولوژی آموزشی برخوردار 

دادند و سواد بصری جزو داغترین موضوعات رشته می بود. همچنین محققان مطالعاتی دربارۀ رسانه ها انجام

همچون تلویزیون را با هایی تاثیر استفاده از رسانه ها در آموزش و پرورش، رسانهبود. مطالعات مربوط به 

کردند. رشته تکنولوژی آموزشی به می حضوری سنتی مقایسههای دیگر مورد استفاده در کالسهای رسانه

 به بعد، پیشرفت کرده است.  1970های طور قابل توجهی از سال

 آغاز نمودید و چگونه آن را کامل کردید؟در کجا حرفه دانشگاهی خودتان را 

کردم یک دوره تحصیالتی را در رشته امور می آموزشی تلویزیونی کارهای در آن حین که در تولید برنامه

آموزشی را دنبال کنم، نیاز های مالی به اتمام رساندم و در همین حین فهمیدم که اگر بخواهم مبحث رسانه

در دانشگاه دالور که صدور گواهی نیز در هایی یطه دارم. از این رو، در برنامهبه تجربیات آموزشی در این ح

پایان آنها تدارک دیده شده بود ثبت نام کردم. پس از آن درس خواندن و زبان را در پایه پنجم ابتدائی 

ن زمان، تدریس کردم و پس از آن نیز  به تدریس خواندن و زبان مقدماتی در دبیرستان پرداختم. در طول آ

آموزشی را های را در رشته روانشناسی یادگیری گذراندم و تصمیم گرفتم تا دکتری رشته رسانههایی دوره

بیشتری)نسبت به حوزه عالقه های نیز دنبال کنم. در طی تحصیل در دانشگاه تمپل در شهر فیالدلفیا، دوره

وزشی گذراندم. عالئق تحقیقاتی من نخست مورد عالقه ام یعنی رسانه( را دربارۀ روانشناسی تجربی یا آم

 ام.همیشه دربارۀ یادگیری بوده است و پس از یادگیری نیز بر روی تکنولوژی تمرکز کرده

 شما در کدام کشورها به فعالیت پرداخته اید و چه کارهایی را در قبال وظایف تان در آنجا انجام داده اید؟ 

وات در -لی، استاد مدعو در دانشگاه توئنت هلند، دانشگاه هریوتعلمی متعدد بین الملهای عالوه بر ارائه

اسکاتلند، موسسه ملی آموزش و پرورش در سنگاپور و برگزارکننده چندین کارگاه آموزشی کوچک در ایتالیا 

در موضوعات مختلف مشغول هایی در این فعالیت ها، به برگزاری کارگاهها، دوره ها و ارائه مشاروه ام.بوده

  ام.هبود

 از یک کتاب و مقاله منتشر کرده اید؟هایی چه تعداد کتاب، فصل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Delaware 
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کتاب و صدها مقاله و فصل از کتاب منتشر  35در واقع تعداد آنها را به طور دقیق نمی دانم، اما به نظرم 

 ام.کرده

لوژی آموزشی کدام یک از کارهایی که تا به حال منتشر کرده اید، مهمترین مشارکت علمی شما در رشته تکنو

 شود؟  می محسوب

پاسخ این سؤال را که مهمترین مشارکت علمی من کدام موارد بوده اند، باید دیگران تعیین کنند. فرض من 

بر این است که  دو نسخه چاپ شده از کتاب راهنمای تحقیق در تکنولوژی و ارتباطات آموزشی )هر یک 

-رشته بوده است. همچنین امیدوارم که یکی از کتاب من در اینهای صفحه( از بزرگترین مشارکت 1400

یادگیری حل مساله، های اخیر من با عنوان یادگیری برای حل مساله: کتاب راهنما برای طراحی محیطهای 

سال  15قابل توجه  در این زمینه در نظر گرفته شود. این کتاب ماحصل های به عنوان یکی از مشارکت

است که هنوز هم یکی از مهمترین موضوعات پژوهشی در آموزش و پروش  تحقیق من بر روی حل مساله

 شود. می تلقی

 خودتان، بر روی کدام حیطه ها یا موضوعات اصلی کار کرده اید؟ ای شما در سراسر فعالیت حرفه

رسید، در اوایل، کارهایم را با تمرکز بر طراحی متن که با انتشار دو جلد دربارۀ فناوریِ متن به اوج خود 

شروع کردم. کارهایی که بر روی طراحی و فناوری متن در آن سالها انجام دادم، هنوز هم مهم هستند، زیرا 

شود. همچنین کتابهای می ( هنوز هم به شکل متنی ارائهwww) 1بسیاری از اطالعات در شبکه جهانی وب

بور شاید هم اکنون قابلیت توجه درسی چاپی نیز هنوز حایز اهمیت اند. در حالیکه کارها و موضوعات مز

 خیلی زیادی را ندارند، با این حال هنوز هم بسیار مورد استفاده هستند.

برای دانش آموزان به منظور  2درس، به سوی مفهوم ابزارهای ذهنیهای کوچک در کالسهای با ظهور رایانه

ند، جذب شدم. ابزارهای ذهنی که دانش آموزان نسبت به آن آگاهی داشتهایی ساخت الگوهایی از پدیده

کند که هر یک از این ابزارهای ذهنی نوع متفاوتی از تفکر می راههایی را به منظور ساخت الگو فراهم

کند. ابزارهای ذهنی شامل ابزارهای سازماندهی معنایی می انتقادی، تفکر خالق و تفکر پیچیده را درگیر

خِبره، ابزارهای های گسترده، سیستمهای ای الگوسازی پویا )شبکهمعنایی(، ابزارههای )پایگاه داده ها، شبکه

الگوسازی سیستم ها و ریزجهان ها(، ابزارهای تعبیر و تفسیر اطالعات، ابزارهای تجسمی، ابزارهای ساخت 

های دانش )تولید چند رسانه ای، ساخت فرا رسانه و پیوندها، تولید وب سایت( و ابزارهای مباحثه )محیط

داربست زنی شده( است. این ابزارهای ای رایانههای طی همزمان، ابزارهای اطالعاتی ناهمزمان، همایشارتبا

توانند به منظور ساخت الگوها از حیطه دانش، سیستم ها، مسائل، تجربیات و فرایندهای تفکر می ذهنی

 استفاده شوند. 

 ی یا حل مساله کار کنید؟چطور شد که تصمیم گرفتید تا در حیطه خاصی همچون ساختن گرای

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1.World Wide Web 

2.Mindtools 
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، تام دافی و مَن، رشته طراحی و تکنولوژی آموزشی را به سمت سازنده گرایی سوق 1990در اوایل سال  

دادیم. به طور طبیعی این اتفاق برای من با سازنده گرایی به وقوع پیوست که برای همیشه سازنده گرا باشم 

و اذهان را دربارۀ برخی مفروضات بنیادی طراحی آموزشی  و از اینکه یک نیروی محرکه به رشته وارد کنم

 برم. می تغییر دهم، لذت

اگر نگاهی به موضوع مقاالت ارائه شده در همایش ها و مجالت تکنولوژی آموزشی بیندازید، به طور واضح 

که توسط ی اخواهید دید که تفکرات بسیاری از افراد را در این حیطه تغییر داده ایم. همچانکه در مقاله

نشان داده شده است، برخی محققان بر این باورند که سازنده گرایی چیز  2006کرسچنر، سوئلر و کالرک در 

کمی برای گفتن دارد و آموزش مستقیم خیلی موثرتر و نیرومندتر از آن است. مطالبی که از  طریق رویکرد 

یامدهای آموزش مستقیم مقایسه شود و از این شود نمی تواند به طور موثری با پمی سازنده گرایی یادگرفته

 رو بحث مذکور، معنادار نیست. 

را  1، تأثیر تکنولوژی جدید، فرامتن و فرا رسانه1990و اوایل دهۀ  1980همچنین در خِالل اواخر دهۀ 

مختلف ساختارمند کردن فرامتن را به منظور تسهیل یادگیری بررسی کردیم. به های بررسی کردم. ما روش

، بسیاری از محققان به طور صریح بر روی فرامتن متمرکز نشده بودند، اما شبکه جهانی 2استثنای راجز آزودو

 رود. می وب مثالی از فرارسانه است که هنوز هم مبحثی مربوط در این زمینه بشمار

ه شکلی از به منصه ظهور رسیده است، زیرا که شاید حل مسال 3عالقۀ من به سازنده گرایی در حل مساله

یادگیری است که بسیار سازنده گرایانه است. به منظور یادگیری برای حل مسائل، یادگیرندگان باید الزامًا 

جایگزین بسازند. در حین تدریس طراحی آموزشی در دانشگاه ایالتی های فهم خود را از نوع مساله و راه حل

شواهدی دربارۀ طراحی آموزشی به منظور حمایت از پنسیلوانیا به این نکته پی بردم که شواهد کم یا اصال 

منتشر کردم و درست همان راه را دربارۀ حل  1977را در سال ای حل مساله وجود ندارد. از اینرو مقاله

مساله ادامه دادم. اگر یکبار دیگر مقاالت ارائه شده در کنفرانس ها و مقاالت چاپ شده در مجالت رشته مان 

کنید که حل مساله به یک موضوعی بسیار رایج تر تبدیل شده است. بنابراین می حظهرا بررسی کنید، مال

، اغلب تحقیقات 1990از اواسط دهۀ  ام.یکبار دیگر، تأثیراتی را بر رشته طراحی و تکنولوژی آموزشی داشته

  ام.خود را بر روی حل مساله متمرکز کرده

ی بر یادگیری و حل مساله بوده است. باورهای معرفتی جانبی من نقش باورهای معرفتهای یکی از عالقه

کند. نقش یادگیرنده چیست؟ می فهمیم توصیفمی راههایی را که ما از طریق آن دانش، یادگیری و اختیار را

آیا یادگیرنده دریافت کننده اطالعات است یا اینکه سازنده دانش است؟ امروزه تحقیق بر روی باورهای 

را هایی رشته روانشناسی تربیتی ادامه دارد و این تحقیقات و باورهای معرفتی داللت معرفتی هنوز هم در

 برای رشته تکنولوژی آموزشی به همراه دارد. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Hypertext & Hypermedia  

2. Roger Azevedo 

3. Problem Solving  
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که  به اتمام رسانده اید، برای شما بیشتر هایی را به اتمام رسانده اید و کدام یک از پروژههایی چه نوع پروژه

 جذاب و مهم بوده اند؟ 

شاید جالب ترین این پروژه ها  ام.را به اتمام رساندهاند زیادی که تأمین مالی نیز شدههای پروژهدر واقع 

های حفاظت در برابر اشعه بود که در نیروگاههای طراحی برنامه درسی و پشتیبانی آموزشی برای تکنیسین

را  1مبتنی بر موردهای . ما محیطکردندمی پرتو افکنی و جاهای دیگر کارهای هسته ای، بیمارستان ها، مکان

مختلفی استفاده های توانست توسط آموزشگران به روشمی با قابلیت پرسش از سیستم طراحی کردیم که

 شود. در این برنامه تا حد امکان، مسائل فرهنگی را نیز لحاظ کردیم. 

 ید؟ استاد راهنمای چه تعداد رسالۀ دکتری و پایان نامه کارشناسی ارشد، بوده ا

کارشناسی ارشد که در آنها استاد راهنما بوده ام، تعدادشان کم است، اما استاد راهنمای حدود های پایان نامه

از کشورهای مختلف بوده اند. اند رسالۀ دکتری بوده ام و دانشجویانی که این رساله ها را با من کار کرده 27

 افتخارات یک استاد باشد.شاید استاد راهنمای رسالۀ دکتری بودن از بزرگترین 

 بنیادی شما در ارتباط با نقش تکنولوژی در آموزش و پرورش کدامند؟های یافته

توانند تفکر می گیرند. هنگامی که تکنولوژی هامی یادتفکر گیرند، آنها از افراد از تکنولوژی یاد نمی 

. در غیر اینصورت، تکنولوژی مورد ندبه کار گرفته شو ستیدهند، تکنولوژی ها بای ارتقاءیادگیرندگان را 

 دیگر بهتر نیست. های استفاده، احتماالً از هیچ یک از تکنولوژی

 چه کسی به عنوان یک شخصیت دانشگاهی تأثیر شگرفی بر روی شما داشته است؟

کردم. الگوی مریل شاید منسجم ترین الگوی آموزش می را دنبال 2در اوایل، توسعۀ نظریه دیوید مریل  

مستقیم است. پس از تمرکز بر روی سازنده گرایی، مسیر دیگری را در پیش گرفتم. به عنوان یک محقق، 

قرار گرفته بودم. سالومون، یک محقق با استعداد است.  3همیشه تحت تأثیر کارهای گاوریل سالومون

 کنم. می را دربارۀ بحث و استدالل، تحسین 4همچنین کارهای دیانا کوهن

 بزرگ شما در گذشته چه مواردی بوده اند؟ های و شکستموفقیت ها 

فراوانی را به خاطر های کنم که آثار منتشر شده از من، بزرگترین موفقیت هایم هستند. جایزهمی فکر

 به آن آثار و خدمات نیز افتخار ام.خدمات و آثارم در مشارکت علمی رشته تکنولوژی آموزشی دریافت کرده

 ردانی همکاران و متخصصان این رشته، شاید بزرگترین افتخاری است که یک شخصکنم. تشکر و قدمی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Case-based Environments  

2.David Merrill  

3.Gavriel Salomon 

4.Dianna Kuhn  
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تواند کسب کند. من همیشه به افراد دور و نزدیک گفته ام که در زندگی شخصی ام اشتباهاتی مرتکب می

 شده ام، اما انتخاب این حرفه و زمینه مطالعاتی، انتخاب اشتباهی نبوده است. 

 بینید؟می نولوژی آموزشی را چگونهآینده رشتۀ طراحی و تک

سیار، بازی ها و غیره(. در های این رشته به وسیلۀ تکنولوژی رو به جلو خواهد رفت )در حال حاضر تکنولوژی

نیرومندی هستند، معتقدم که محققان و طراحان بایستی نخست همیشه بر روی های حالیکه اینها تکنولوژی

-می یادگیری، برای طراحی خوب ضروری است. همیشه به دانشجویانم یادگیری تمرکز کنند. فهمیدن بهتر

گویم که اگر شما قادر به بیان این نیستید که چگونه  انتظار دارید تا یادگیرندگانتان فکر کنند، پس شما 

رسد که رشتۀ ما به وسیلۀ هر تکنولوژی جدید تحت تأثیر می طراحی آموزشی خوبی برای آنها ندارید. به نظر

 گیرد و این کار تا حدی دورۀ یادگیری را تغییر خواهد داد.  می ارقر

 پیشنهاد شما به همکاران جوان تان در رشتۀ تکنولوژی آموزشی چیست؟

موضوعی را انتخاب کنید که واقعًا شما را تحریک کند و سپس مدت زمان قابل قبولی را برای کار روی آن 

ن است که شما همیشه بایستی کار خودتان را جدی بگیرید، اما موضوع اختصاص دهید. شاید نکته مهمتر ای

 در عین حال سعی کنید که خودتان را خیلی جدی نگیرید. 
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 محتوا مديريت سيستم در جومال با كار آموزش

 1مریم بهنام مقدم

 چکیده
ی مورد توجه قرار فناوری اطالعات در جوامع، یادگیری الکترونیکی نیز به عنوان یک راهبرد آموزش با اشاعه

گرفته و در این میان رویکرد یادگیری ترکیبی )تلفیق آموزش الکترونیکی و حضوری( بسیار مورد توجه بوده 

است. هدف مقاله حاضر آموزش نرم افزار جومال جهت بهره گیری از آن در سیستم مدیریت یادگیری بود. 

ه است. به طور کلی نتایج حاکی از موفقیت تحلیلی قرار گرفت -این پژوهش در مجموعه تحقیقات اسنادی

 آموزش نرم افزار جومال در افزایش اثربخشی آموزش دانشجویان بخش صنعت بوده است.

 سیستم مدیریت محتوا، اثربخشی آموزش، جومال.های کلیدی: واژه

 مقدمه
ه به کاربر این کند کمی به یک بسته نرم افزاری آماده برای طراحی سایت اشاره 2سیستم مدیریت محتوا

متداول در طراحی سایت، از های برنامه نویسی یا گرفتاریهای دهد تا بدون استفاده از زبانمی امکان را

از پیش تعیین شده برای ساخت سریع یک سایت بسیار قدرتمند و زیبا استفاده نماید. های امکانات و قالب

 هستند. مامبو و جومال دو نمونه فارسی شده از این سیستم ها 

امروزه برای راه اندازی یک وب سایت، دیگر نیازی به برنامه نویسی و داشتن اطالعات در مورد زبان 

توان به سرعت یک سایت راه می نیست. با استفاده از یک سیستم مدیریت محتوا HTMLبرنامه نویسی 

نیا برای راه اندازی یک صفحه اندازی نمود. از جومال به عنوان یک نمونه سیستم مدیریت محتوا در سراسر د

شود. مواردی از استفاده جومال در سایت می بزرگ استفادههای تحت وب شرکتهای شخصی ساده تا برنامه

PersianIT.ir :به شرح زیر است 

 بزرگهای شرکتهای پورتال ها و یا وب سایت 

 آنالینهای تجارت 

 تجاری های وب سایت 

 سازمانی های وب سایت 

 ی دولتیکاربردها 

 مذهبی و مرتبط با آموزشهای سایت 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
   m_behnam_2007@yahoo.com..تهران.ایرانکارشناس ارشا تکنولوژی آموزشی دانشگاه اراک 1.  

2 .Content Management System 

mailto:.m_behnam_2007@yahoo.com
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 صفحات شخصی و خانوادگی 

 و غیره 

 

وب سایت به شما کمک کند؛ از افزودن محتوا و های تواند به سادگی در کنترل تمامی قسمتمی جومال

 طراحی شده است که حتیای تصویر گرفته تا بِروز رسانی و ویرایش اطالعات. بسته نرم افزاری جومال بگونه

توانند آن را به سادگی بر روی سیستم شان نصب کنند. اکثر کاربران در نصب و استفاده می کاربران معمولی

و کاربران مبتدی از پشتیبانی فراوانی توسط تیم جومال برخوردارند. اند از نرم افزار جومال به مشکلی برنخورده

توانید محتوا را اضافه و یا می د به سادگیکنیمی هنگامی که جومال را بر روی کامپیوتر شخصی خود نصب

ویرایش کنید، عکسی را اضافه کنید و اطالعات خود را برروی سایت کنترل نمائید. هر شخصی با دانش 

تواند یک سایت طراحی شده توسط جومال را مدیریت کند. شما توسط یک واسطه مبتنی بر می مقدماتی

 راحتی مطالب یا اخبار جدید را اضافه نمائید. مرورگر اینترنتی قادر خواهید بود تا به

 مدیریت محتواهای مقدمه ای بر سیستم
اخیر تعداد زیادی از طراحان و توسعه دهندگان وب را به سمت خود های جومال نرم افزاری است که در سال

ارهای مورد کشیده است و طی مدت زمانی بسیار کوتاه به عنوان یکی از محبوب ترین و کاراترین نرم افز

با جدا شدن از پروژه مامبو آغاز شد.  2005استفاده طراحان وب قرار گرفته است. اولین نسخه جومال در سال 

 Miroتوسط شرکت  2001پروژه مامبو با انتشار یک سیستم مدیریت محتوای متن باز به نام مامبو در سال 

بین توسعه دهندگان مامبو، عده ای از توسعه به علت عدم توافق  2005فعالیت خود را آغاز نمود. در سال 

از این مجموعه جدا شده و تیم جومال را تشکیل دادند. اولین نسخه جومال کاماًل  2005دهندگان در آگوست 

مشابه مامبو بود و هیچ تفاوت خاصی با این نرم افزار نداشت. در مدت زمان کوتاهی از تولد جومال این نرم 

نفر از سایت رسمی جومال دانلود شد که این امر تمایل و رغبت سیل عظیم حامیان  میلیون 2.5افزار توسط 

 دهد.می جومال را نشان

و صفحات پیشرفته تر با  HTMLپس از متولد شدن اینترنت، صفحات وب به صورت بسیار ساده توسط 

دنیای وب و  شدند. با رشد و توسعهمی طراحی Microsoft Front pageو  Dreamweaverاستفاده از 

اینترنتی، این نیاز احساس شد که باید نرم افزاری جهت بِروز های نیاز به ویرایش و به روز رسانی سایت

نباشیم. به  HTMLرسانی ساده تر وجود طراحی گردد تا دیگر برای هر صفحه نیازمند ایجاد یک صفحه 

دند به سادگی مطالب سایت را ایجاد و دامی مدیریت محتوا ابداع شدند که اجازههای همین منظور سیستم

مدیریت محتوا این نرم افزار در کنار مولفه رایگان های به روز رسانی نمائید. با ورود جومال به دنیای سیستم

 بودن به سادگی قابل استفاده بود و هر کاربری بدون نیاز به دانش فنی و اطالعات خاص در زمینه کامپیوتر

 یریت نماید.توانست، جومال را مدمی
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 امکانات جومال
استفاده کرده باشید متوجه این موضوع خواهید شد که  1اگر از سیستم مدیریت محتواهای دیگر نظیر مامبو

نسبت به آن است. در ادامه لیست امکانات سیستم ای جومال دارای امکانات بسیار زیاد و مدیریت بسیار ساده

 مدیریت محتوا جومال آمده است :

  کامل از طریق وبمدیریت 

 مدیریت تحت وب فایل ها، تصاویر و قالب ها 

 مدیریت منوهای پیشرفته 

 امکان انتشار مطالب به صورت مشخص و دسته بندی شده توسط منوها و زیر منوها 

 و امکانات پیشرفته تری از جمله؛ 

 امکان جستجو در مطالب سایت 

 امکان ایجاد نظرسنجی در سایت برای کاربران 

 یت امکاناتی که به محبوبیت جومال افزوده است:و در نها

 قابلیت متن باز بودن 

 قابل استفاده در تمامی سیستم عامل ها 

 استفاده از سیستم ذخیره سازی صفحات برای افزایش سرعت 

 (3.5و 1.5با  1.0مختلف جومال )تفاوت بین جومال های تفاوت ورژن

نسبت  3.5شود. در جومال می آن بیشترهای امکانات و قابلیترود، می در نرم افزار جومال هرچه ورژن باالتر

توان گفت یک انقالب بسیار وسیع رخ داده است. برخی از این تغییرات به می به جرات 1.5و  1.0به نسخه 

 شرح زیر است:

 محیط مدیریت قوی تر 

 اضافه شدن مدیریت پالگین ها 

   پشتیبانی کامل از زبان فارسی وUTF-8  

 از  پشتیبانیFTP  منظور از(FTP .)پروتکل انتقال اطالعات و داده ها است 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

کنا. این سیستم مایریت محتوا استفاده می MySQL دادهنوشته شاه و به صورت پیش فرض از پایگاه  PHP مامبو به زبان 1

 های مختلف( قابل انتقالها و معماریعاملهای کاری کامپیوتری )سیستمبه اغلب محیط PHP/MySQL هایماننا سایر پروژه

(portable) مامبو تحت مجوز گنو .است (GPL) گردد و حقوق آن متعلق به بنیاد مامبومنتشر می (Mambo Foundation) 

 .باشامی
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 1.5ورژن طراحی شده توسط جومال های نمونه سایت
 http://www.joomlafarsi.com سایت

 
 http://www.joomla.ir/announcements/team-news سایت
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 دانلود جومال
 یح است که با برخی از اصطالحات آشنا شوید:قبل از دانلود این نرم افزار و نصب آن الزم به توض

نوشته شده اند. هنگامیکه این صفحات به  HTMLکنید با زبان رایج می اکثر صفحات وبی که شما مشاهده

و غیره  Operaو FireFoxو IEشوند، بمنظور اجرا فقط به یک مرورگر اینترنت مانند می این زبان نوشته

 phpو Perlو ASPبرنامه نویسی دیگری همچون های ها موجودند، اما زباننیاز دارند که در کلیه کامپیوتر

موجودند که برای اینکه شما بتوانید آن را به صورت یک صفحه وب مشاهده کنید، جهت اجرا نیازمند یک 

 گویند. اما چرامی برنامه نویسی تحت وبهای مُفسر یا کامپایلر هستید که به این زبان ها به اصطالح، زبان

 تحت وب؟

باشند، نویسندگان این نوع می این نوع زبان ها در حالت عادی شامل یکسری کُدهای مخصوص همانِ زبان

زبان ها برای اینکه بتوانند نتیجه کار خود را به صورت صفحات وب ببینند احتیاج به نرم افزارهایی دارند تا 

 phpو Apacheو php Adminتوان به می رهاتبدیل کنند. از جمله این نرم افزاHTML بتوانند آن را به 

-اشاره کرد که برروی اکثر سرورهای اینترنتی )منظور از سِرور، فضایی هست که شما از شرکت MySQLو

کنید( موجود هست و در حالت عادی برروی کامپیوترهای می فروش خدمات اینترنتی خریداریهای 

ها را برروی کامپیوترهای شخصی خود نصب کنید و به  شخصی وجود ندارد و اگر قرار باشد این نوع زبان

( نیز MySQLو phpو Apacheو php Adminوسیله آنها سایتی را تهیه کنید، حتما باید این موارد را )

جهت مشاهده نتیجه کار خود برروی کامپیوتر شخصی، نصب کنید. جومال نیز جزو نرم افزارهایی است که به 

 http://persianit-joomla.blogfa.com/8710.aspx سایت
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شته شده است و برای اینکه بتوان آن را به یک صفحه قابل نمایش تبدیل کرد نو phpزبان برنامه نویسی 

باید مفسرها یا به اصطالح کامپایلر آن نصب شود و برای نصب آن دو شیوه وجود دارد که در سرفصل بعدی 

تدا مراحل نصب به طور کامل همراه با تصویر توضیح داده خواهد شد. در ادامه نحوه دانلود جومال را در اب

 دهم.می توضیح

 شویم. می PersianIT.irدر ابتدا وارد سایت جومال فارسی به نشانی 

 

 نصب جومال 
 برای نصب جومال دو شیوه وجود دارد؛ 

 فروش خدمات اینترنتی خریداریهای شیوه اول نصب جومال بر روی هاست )فضایی هست که شما از شرکت

روی کامپیوتر شخصی خودتان است. اما قبل از نصب، شما باید کنید( است  و شیوه دوم نصب جومال بر می

نیازهای اولیه جومال را تدارک ببینید. این تدارک تجهیزات و فضا، سبب ایجاد قابلیت نمایش صفحه مورد 

 Wampشود. مفسرها یا به اصطالح کامپایلرهای نرم افزار جومال تحت عنوان یک فایل به اسم می نظر شما

 است. Wampبسیار کاملتر از  Zamppردآوری شده است که گ  Zamppویا 

 نصب جومال بر روی هاست
کنید. می فروش خدمات اینترنتی خریداریهای اشاره شد که هاست فضایی هست که شما از شرکت

هنگامیکه بخواهید نرم افزارجومال را بر روی هاست خریداری شده نصب کنید، حتما قبل از نصب فایل دانلود 

کنید این می جومال باید مفسر یا به اصطالح کامپایلرها را نصب نمائید. در هاستی که شما خریداریشده 
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مزیت وجود دارد که این مفسرها همه از قبل توسط خود شرکت ارائه دهنده خدمات نصب موجودند. حال 

 FTPاز طریق  ( خارج کرده و سپس برروی هاست خودZipفایل جومالی دانلود شده را از حالت فشرده )

نماییم. پس از آپلود فایل باید برای جومال یک پایگاه داده ایجاد نماییم. در می )پروتکل انتقال اطالعات( آپلود

 کنیم.می کلیک My SQL( شده و روی Cpanelهاست اصلی وارد کنترل پنل هاست اصلی )

 

 
  

نام پایگاه  Creat New Detabaseشود و از قسمت می ا نمایش دادهپس از کلیک، صفحه مدیریت داده ه

  کنیم.می داده خود را وارد

 
 

 

 .نماییممی بعد از ساخت پایگاه داده از قسمت زیر یک کاربر جدید ایجاد

 

 
 

 باشد. دهید به پایگاه داده، دسترسی داشتهمی سپس از این قسمت به کاربر اجازه
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 شود.می مانند زیر بازای صفحه Addبا زدن دکمه 

 باید تمام گزینه ها انتخاب شوند. 

 کلیک کنیم Make Changesوروی قسمت 

 
حال روی تغییرات کلیک کرده و باید این صفحه بیاید که کاربر و پایگاه داده به درستی ایجاد و کاربر به 

 پایگاه داده متصل شده باشد.
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 ( )اصطالحا میزبان محلی و خانگی(Local hostصب جومال برروی كامپیوتر شخصی یا به اصطالح )ن

برای این منظور باید مفسرها یا به اصطالح کامپایلرهای نرم افزار جومال را در ابتدا برروی کامپیوتر خود نصب 

که این فایل به صورت یک فایل است  Xampp srverیا  Wampeserverنمود. مفسر تحت عنوان 

است. بنابراین برای نصب جومال برروی کامپیوتر شخصی خود    MySQLو    PHPو    Apacheشامل: 

 Wampeserver.Comرا نصب نمائیم، به این منظور از سایت  MySQL و Apache و PHPباید 

 نماییم. می را دانلود   Wampeserverآخرین نسخه 

 
 

 نماید می شود که در این پنجره یادآوریمی ویر زیر نمایانگرپس از باز نمودن فایل اجرایی تص

روی کامپیوتر شخصی شما نصب نباشد. در اینجا برروی   Wampeserverقبلی فایل های نسخه

Yes نمائیم.می کلیک 

 
 Nextصفحه برروی دکمه ی شود. در این می در این پنجره، پنجره خوش آمد گویی جومال برای شما نمایان

 کلیک نمائید تا به مرحله ی بعد بروید.
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تا کلیک نمائید تها   Nextرا انتخاب نمائید و برروی دکمه را انتخاب نمائید و برروی دکمه  I accept the agreement در این صفحه گزینه در این صفحه گزینه  کلیک نمائید 

 به مرحله بعد بروید.به مرحله بعد بروید.
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مه ی باشد را انتخاب و بهرروی دکمهه ی میمی  C:\Wampرا که معموال را که معموال  در این صفحه مسیر نصب نرم افزاردر این صفحه مسیر نصب نرم افزار برروی دک   Nextباشد را انتخاب و 

 کلیک نمائید تا به مرحله ی بعد بروید.کلیک نمائید تا به مرحله ی بعد بروید.

 
برروی توانید مشخص نمائید که آیکن نرم افزار در کدام قسمت کامپیوتر شما ایجاد شهود، بهرروی میمی  در این صفحهدر این صفحه شود،  توانید مشخص نمائید که آیکن نرم افزار در کدام قسمت کامپیوتر شما ایجاد 

 کلیک نمائید تا به مرحله بعد بروید.کلیک نمائید تا به مرحله بعد بروید.  Nextدکمه دکمه 

 
مه شهود و بعهد از نصهب اگهر بهر روی دکمهه میمی  نمائید مرحله نصب آغازنمائید مرحله نصب آغازکلیک کلیک   Installحال اگر برروی دکمه حال اگر برروی دکمه  بر روی دک گر  صب ا عد از ن شود و ب

Finish  رسد.رسد.میمی  کلیک نمائید نصب به پایانکلیک نمائید نصب به پایان 

 
نگ گیرد که اگر بهه رنهگ میمی  یک آیکن سفید رنگ در کنار ساعت ویندوز قراریک آیکن سفید رنگ در کنار ساعت ویندوز قرار     Wampeserverبعد از اجرایبعد از اجرای به ر گیرد که اگر 

 وتر شما نصب شده است.وتر شما نصب شده است.به خوبی برروی کامپیبه خوبی برروی کامپی     Wampeserverسفید باشد، نشان دهنده این است که سفید باشد، نشان دهنده این است که 

 

روید در پوشه می است Cکه فرض مثال در درایو    Wampeserverهنگامیکه شما به محل نصب پوشه

Package-Farsijoomla_1.5.8-Stable-Full_ c:\wamp\www\ جومال را استخراج های فایل

 کنید. می مشاهده در مرورگر اینترنتی خود صفحه ای مانند زیر Local hostکرده و با درج عبارت 
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 ایجاد پایگاه داده در جومال 

 
 در کنار ساعت کلیک کرده    Wampeserverبمنظور ایجاد پایگاه داده در کامپیوتر شخصی برروی آیکن 

 

 کلیک نمایید تا یک صفحه در مرورگر شما نمایش داده شود. در قسمت php My Adminو برروی گزینه 

database  Create new  ایگاه داده را وارد نمائید و برروی دکمه ایگاه داده را وارد نمائید و برروی دکمه نام پنام پCreate   .کلیک کنید.کلیک کنید 

 

 
 

-joomla_1.5.8-Stable-Full_Packageهنگامی که پایگاه داده شما ایجاد شد، با کلیک برروی نام 

Farsi  در قسمتyour projects ر مورد نصب جومال آغاز خواهد شد. در ضمن الزم به ذکر است که د

 پایگاه داده در حین مراحل نصب جومال این اطالعات الزم است نوشته شود.
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 جومالجومالهای های پوشه ها و فایلپوشه ها و فایل
کنید که به شرح زیر می حاوی تعدادی فایل و پوشه مشاهدهای بعد از استخراج فایل فشرده جومال، صفحه

 است:

 : فایل در ریشه جومال  ریشه جومالindex.php  درمیان سایر فایل ها وجود دارد که جومال با این

 شود.می فایل فراخوانی

 Administrator : مربوط به بخش مدیریت جومال قراردارد.های دراین پوشه فایل 

 Cache :  صفحات به صورتHTML  که توسط جومال ایجاد شده و دیگر نیازی نیست اطالعات

 شود.می ود و سبب افزایش بارگذاری صفحاتازپایگاه داده فراخوانی ش

 Components : جومال قراردارد.های دراین پوشه کامپوننت 

 Images : .در این پوشه تصاویر جومال قرار دارد 

 Includes :  در این پوشه یک سری فایلPHP قدیمی های وجود دارد که بمنظور اجرای نسخه

 شود.می استفاده

 Installation : نصب جومال قرار دارد.های وشه فایلدر این پ 

 Language : زبان جومال قرار دارد.های در این پوشه فایل 

 Librarieas : اصلی جومال قرار دارد.های در این پوشه امکانات و کتابخانه 

 Media : رسانه ای سایت قرار دارد.های در این پوشه فایل 

 Modules : ارد.جومال قرار دهای در این پوشه ماژول 

 Plugins : جومال قرار دارد.های در این پوشه پالگین 

 Templates : جومال قرار دارد.های در این پوشه قالب 

 Tmp : شود قرار دارد.می در این پوشه فایل هایی که به صورت موقت ایجاد 
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 پایان نصب :

را در  installationید پوشه حال جومال نصب شد .! فقط الزم به ذکر است که قبل از استفاده از جومال با

 جومال حذف نماییم.

 
 در انتهای آدرس وب سایت خود بخش مدیریت را administratorپس ازحذف پوشه با وارد کردن عبارت 

 بینید.می

  localhost:/joomla/ administratorنویسیم : می آدرس را درمرورگر اینطور
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 توانید وارد جومال شوید.می د. با اضافه نمودن اطالعات الزماکنون به بخش مدیریت جومال وارد شده ای

های تا ماژول، کامپوننت و............. در کل افزونه 7000کنم که بیش از می در خاتمه سایت هایی را معرفی

 شوند. سایت دوم به زبان فارسی است.می جومال را شامل
www.extentions.joomla.org 

www.extentions.joomlafarsi.org 

 روش پژوهش
که باشهد کهه میمی  تحلیلیتحلیلی  –روش پژوهش از نوع اسنادی روش پژوهش از نوع اسنادی پژوهش به شیوه اسنادی و تحلیلی انجام یافته است. یا پژوهش به شیوه اسنادی و تحلیلی انجام یافته است. یا  شد  با

گردآوری و اینترنتهی گهردآوری و های ههای و سایتو سایتای ای الزم از راه فیش برداری و یادداشت برداری از منابع کتابخانهالزم از راه فیش برداری و یادداشت برداری از منابع کتابخانههای های دادهداده تی  اینترن

 مورد تحلیل قرار گرفته است.مورد تحلیل قرار گرفته است.

 ریگیبحث و نتیجه
اخیر تعداد زیادی از طراحان و توسعه دهندگان وب متمایل به های جومال نرم افزاری است که در سال

و طی مدت زمانی بسیار کوتاه به عنوان یکی از محبوب ترین و کاراترین نرم افزارهای اند استفاده از آن گشته

ومال ارائه شده است که شامل تاکنون پنج نسخه توسط ج مورد استفاده طراحان وب قرار گرفته است.

باشد. هم اکنون فقط یک نسخه توسط گروه جومال می 3٫4و جدیدًا  2٫5، 1٫7، 1٫6، 1٫5، 1های نسخه

اسفند  12تا تاریخ  1٫5و  1٫7جومال جومال است.  3گردد که همانا نسخه پشتیبانی و به روز رسانی می

نیز  2٫5پشتیبانی شد. پشتیبانی از نسخه جومال  2٫5مال شدند و از آن به بعد صرفا از جومی پشتیبانی1393

 24( پایان پذیرفت. در حال حاضر آخرین نسخه منتشر شده در تاریخ 1393دی  10) 2014دسامبر  31

 .است. در این نسخه امکانات زیادی اضافه شده است 3.4.8جومال  2015دسامبر 
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 سيار و وب بر مبتنی يادگيری نظری مبانی بر مروری

 1افسانه حمزه ئی

 

 چکیده 
مورد بررسی قرار گرفته است، سپس به بررسی یادگیری  2در مقاله پیش رو ابتدا یادگیری مبتنی بر وب

ها و ارش این مقاله بررسی رویکردهای یادگیری سیار پرداخته شده است. هدف از نگسیار، رویکردها و نظریه

سازی یادگیری (، یادگیری سیار و نیز مزایای پیاده3کوئستهای مربوط به یادگیری مبتنی بر وب )وبنظریه

های یادگیری نوین در سیار در سه روش آموزشی بوده است تا با کسب آگاهی مناسب از امکانات این شیوه

ها به عمل آید. یری الکترونیکی، استفاده مؤثر و کارآمدی از آنهای یادگیری مرسوم و یادگکنار شیوه

یادگیری به جهت برخورداری از  –های یاددهی ها در محیطهمچنین در این مقاله بر کاربرد این شیوه

 ها تأکید شده است.های نوین آنامکانات و ظرفیت

ت، یادگیری سیار، رویکردها و کوئست(، اجزاء وب کوئسیادگیری مبتنی بر وب )وبواژگان کلیدی: 

 های یادگیری سیار.نظریه

 مقدمه 
های سریع در حوزه تکنولوژی اطالعات و ارتباطات شود. پیشرفتقرن بیست و یکم عصر اطالعات نامیده می

در این عصر، توجه افراد جهت طراحی، تهیه و کاربرد تکنولوژی را به سوی نیازهای مردم معطوف ساخته 

های ارتباطی مبتنی بر رایانه به خصوص های شخصی و شبکهکارگیری رایانهتوسعه در به است. افزایش

اینترنت به شکلی مبهوت کننده، دسترسی افراد به اطالعات را در حیات انسان آسانتر از هر دوره دیگری 

نوان یکی از عهای یادگیری و یاددهی بلکه بهنموده است. آموزش مبتنی بر وب نه تنها برای تغییر روش

تواند مورداستفاده قرار گیرد. با استفاده از یادگیری مبتنی بر وب، های تکمیلی در آموزش سنتی میروش

شود، در زمان و هزینه گیرد، یادگیری از راه دور ممکن میهای مختلف آموزش مورداستفاده قرار میروش

گردد. یادگیری سیار رای فراگیران فراهم میگذاری اطالعات بصرفه جویی شده و همچنین امکان به اشتراک

که پس از یادگیری الکترونیکی به وجود آمده است، باید یادگیری هر مکانی و هر زمانی را بدون اتصاالت 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 afsane.hamzehie@gmail.com دانشجوی کارشناسی ارشا رشته تکنولوژی آموزشی دانشگاه اراک .1

2.Web-based learning 

3.Web Quest 
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،   80IEEE، 1اس، بلوتوثآرپی، جیWAP ،GSMهای ارتباطی ای فیزیکی فراهم نماید. تکنولوژیشبکه

 (. 1392به نقل از شاه علی زاده،  2011گیرند )کوروکو و الکان ، ستفاده قرار میوسیله ابزارهای سیار مورد ابه

های مطلوب مهمی است که بسیاری از های یادگیری سیار در آموزش از جمله تکنولوژیکاربرد تکنولوژی

ی را بدون سازد. این نوع یادگیری، تجربیات و اطالعاتهای آموزشی در آموزش از راه دور را برآورده میهدف

سازد که نکته ( خاطر نشان می1999) 2دهد. الری الردتوجه به زمان و مکان در اختیار یادگیرندگان قرار می

های تربیتی کشف کنند که یادگیری با کیفیت باال و هچنین های جدید این است که روشمحوری تکنولوژی

توان دریافت که یادگیری سیار های ایشان میگفتههای مرسوم را به وجود آورند، با توجه به پایدارتر از روش

صورت نظامند و در ارتباط با دیگر انواع یادگیری، برای های مرسوم بیاید و بهتواند به کمک یادگیریمی

 رسیدن به اهداف آموزشی، مؤثر واقع شود )به نقل از همان منبع(. 

 یادگیری مبتنی بر وب 
های الکترونیکی اعم از شود که با استفاده از ابزاری آموزشی گفته میهاآموزش مجازی به مجموعه فعالیت

 گیرد. ای صورت میای و شبکهصوتی، تصویری، رایانه

بندی ای دارد و بسته به نوع استفاده و امکانات به چند دسته تقسیمآموزش الکترونیک دامنه گسترده

تنی بر وب است. در این روش، آموزش از طریق شود. از جمله انواع آموزش الکترونیک، یادگیری مبمی

ها و ارائه مدرک نیز به شکل الکترونیکی و از طریق وب شود. در اکثر موارد حتی آزموناینترنت انجام می

ها، اتاق بحث، پست الکترونیکی و غیره جزء های درس، جزوههای درس، یادداشتگردد. کالسارائه می

 شوند. مگی روی وب ذخیره میهای این روش هستند و هویژگی

 كوئست وب
عنوان یک راهبرد مبتنی بر جستجوگری و سازندگی مفاهیم، یادگیرندگان را به تفکر در سطوح کوئست بهوب

دارد تا به این ترتیب بتوانند اطالعات پیچیده را تحلیل کنند و به کار بندند و از این راه یک راهبرد باال وا می

 رخط و مهیج خلق کنند. آموزش و یادگیری ب

هایی توام با تالش و کوئست، رویکردی نوآورانه، یادگیرنده محور و مبتنی بر فعالیتدر تعریفی دیگر وب

جستجو جهت یادگیری است که از فناوری رایانه برای درگیر ساختن و برانگیختن یادگیرندگان به شکل 

منظور ساخت دانش یا معنای جدید آن بهره ها بهانفرادی یا مشارکتی جهت جستجو، تحلیل و ترکیب داده

 (. 1392برند )به نقل از کریمی موثقی،آرمات، می

در کالیفرنیای آمریکا ابداع گردید. وب  1995دیگو در سال ، استاد دانشگاه سن3کوئست توسط برنی داجوب

آوری و سازماندهی اطالعات عگرایی است. در این روش، یادگیرندگان به جمکوئست مبتنی بر دیدگاه سازنده

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1.Bluetooth 

2.laurlard 

3.Bernie  Dodge 
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کنند های خود را جهت نیل به هدفی خاص هدایت میپردازند، و فعالیتبا استفاده از وب می

 (. 1،2014)عثمان

 كوئست اجزاء وب
باشد که عبارت از: مقدمه، وظایف، فرایند، منابع، کوئست دارای شش جزء می(، وب1995از دیدگاه داج )

 )همان منبع(. گیریارزیابی و نتیجه

ای به یادگیرنده اطالعات عنوان یا موضوع اصلی یادگیری، اهداف و اهمیت آن را بیان کرده و تا اندازه مقدمه:

های قبلی خود دهد تا وی بتواند بین موضوع جدید و دانستهای مرتبط با مسئله موردنظر ارائه میزمینه

 ارتباط برقرار نماید. 

دهد. این بخش حاوی توضیح و توصیف یک کوئست را تشکیل میترین بخش وب ترین و دشوارمهم وظایف:

گردد تا او بینانه، قابل انجام و جالب است که در آن مقصد و کانون توجه یادگیرنده بیان میفعالیت واقع

تکالیف بر اهمیت استفاده از  2بتواند وقت و انرژی و توان خود را برای انجام این فعالیت اداره کند. مارچ

ها تأکید دارد تا در یادگیرندگان انگیزه الزم ایجاد شود )به کوئستکاربردی مبتنی بر واقعیات زندگی در وب

 (. 1392موثقی، آرمات، نقل از کریمی

دهد که یادگیرنده چگونه باید کار را مرحله به مرحله با موفقیت به انجام رساند. فرایند توضیح می :فرایند

هایی برای دستیابی به منابع و پاسخ سواالت، ترتیب و مراحل انجام ن بخش حاوی دستورالعملطور کلی ایبه

های مختلف به یادگیرندگان و توزیع مناسب کارگیری داربست فکری فراهم شده، دادن نقشها، بهفعالیت

 باشد. ه میمنظور حفظ همکاری و هماهنگی بین اعضاء گروهای خاص بهها جهت انجام فعالیتمسئولیت

ای از منابع انتخاب شده توسط مدرس است که یادگیرندگان با این قسمت معرفی کننده مجموعه :منابع

کوئست را به انجام رسانند. منابع عمدتاً از طریق توانند کار را پیش برده و وبمراجعه به این فهرست می

ها یا مجالت های فشرده، کتابنابع نظیر لوحاینترنت قابل دستیابی هستند، اما ممکن است از دیگر انواع م

 ها بهره بَرد. ها یا سازمانچاپی، فیلم و ویدیو، مصاحبه با افراد و مراجعه به نهاد

کند که کار انجام شده چگونه به کمک یک ای برخوردار است بیان میاین بخش که از اهمیت ویژه :ارزشیابی

رود. تکالیف ان قبل از آغاز کار باید بدانند چه انتظاری از آنان میشود. یادگیرندگابزار مشخص ارزشیابی می

ای از نظر طراحی گرافیکی، قدرت جذب شفاهی از جنبه محتوا، زمانبندی و نحوه ارائه؛ و تکالیف چند رسانه

 گیرند. و درگیر ساختن مخاطب مورد ارزیابی قرار می

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1.Osman 

2.March 
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یابد. این قسمت در گیری نیز خاتمه میشود با نتیجهز میکوئست با مقدمه آغاهمانگونه که وب :گیرینتیجه

کند. یادگیرنده در این بخش به بندی پروژه بوده و آنچه را که یادگیرنده آموخته است مرور میواقع جمع

شود تا کوئست تشویق شده و در برخی موارد از او سواالتی برانگیزاننده پرسیده میتعمق بر روی تجربه وب

 تفکر وی به خارج از حوزه درس گسترش یابد.  یادگیری و

ها بستگی به گستردگی حوزه و هدف موردنظر دارد که از این جنبه کوئستمدت زمان الزم برای اجرای وب

شوند که در های کوتاه مدت طوری طراحی میکوئستشوند. وببه دو نوع کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم می

منظور درک و پردازش به یادگیرندگان ارائه مام رسند و اطالعات جدید اندکی بهکمتر از دو یا سه جلسه به ات

شده، معموالً برای محدوده زمانی یک های بلندمدت بسته به فعالیت در نظرگرفته کوئستنمایند. وبمی

ده و با خواهند اطالعات جدید را تحلیل نموشوند که غالبًا از یادگیرندگان میهفته تا یک ماه طراحی می

 اند به شکلی معین نشان دهند. توضیح و ترکیب نظرات خود آنچه را درک کرده

 یادگیری سیار 

های خاصی وابسته بودند، اما امروزه ها و مکانها به محیطدرگذشته ابزارهای تکنولوژیکی و استفاده از آن

باشند و به قولی ها میها و زمانیطها مستقل از محها خصوصیات مستقلی دارند و این ابزارها و مکانمحیط

های جدید به وجود آمده هر زمانی و هر مکانی هستند. لذا یادگیری جدیدی با استفاده از این نوع تکنولوژی

 است که یادگیری سیار نام دارد.

ی الکترونیکی را مفهوم ای از یادگیری الکترونیکی و یادگیری( یادگیری سیار را زیرمجموعه2003)1براون

داند که یادگیری برخط و یادگیری سیار را در خود جای داده است و در این رابطه ارائه تر از آن میوسیع

کند که یادگیری سیار یادگیری الکترونیکی است که بسیار مناسب دانسته و نقل قول می 2تعریفی از کوئین

 (.1392زاده، یافتد )به نقل از شاهعلاز طریق ابزارهای کامپیوتری سیار اتفاق می

توان اند، میبا توجه به تعاریف گوناگونی که هر یک از متخصصان در زمینه تعاریف یادگیری سیار ارائه داده

های سیار و قابل حمل جدید ای دانست که با تکنولوژیبندی کلی یادگیری سیار را یادگیریدر یک جمع

ترین ابزارهای سیار مورد مکانی بودن است. مهم های آن هر زمانی و هرگیرد و از جمله ویژگیصورت می

قابل حمل، پخش  هایبوک، تبلت، تلفن هوشمند، رایانهکاربرد در یادگیری سیار عبارت از: سرورها، نوت

 ای قابل حمل، پخش کننده صوتی و پخش کننده ویدئویی.کننده رسانه

 یادگیری سیار های رویکرد
عنوان انتقال دهنده آموزش از طریق بر فناوری هستند. یادگیری سیار به رویکردهای اولیه یادگیری، متمرکز

ها و ... های دیجیتالی، ضبط صوتهای صوتی دیجیتالی، دوربینکنندههای سیار مانند تلفن همراه، پخشابزار

 شود. تعریف می

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1.Brown 

2.Quin 
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یری سیار باید منحصر کند که یادگپیشنهاد می 1رویکرد دیگر یادگیری سیار، بر تحرک متمرکز است. کیگن

به یادگیری با وسایل کوچک سیار باشد. به نظر او وسایل سیار در هر جایی قابل حمل هستند )به نقل از 

 (. 1391برزگر و همکاران، 

است. یادگیری سیار مبتنی بر رویکرد  امروزه رویکردهای جدید یادگیری، یادگیری سیار را دگرگون ساخته

های گیرد یا فرصتنوع یادگیری است که در یک موقعیت سیار و متغیر صورت مییادگیرنده محور شامل هر 

عنوان هر آورد. بر اساس رویکرد فردگرایی، یادگیری سیار بههای سیار را فراهم مییادگیری از طریق فناوری

واسطه یک ت بهشود که امکانات انفرادی را جهت تولید، توزیع، تعامل یا ایجاد اطالعانوع فعالیتی تعریف می

 کند. وسیله سیار دیجیتالی فراهم می

 های یادگیری سیار نظریه
گرایی، سازاگرایی )سازنده گرایی( و ارتباط گرایی های کنونی یادگیری سیار شامل رفتارگرایی، شناختنظریه

ه، در جدول است. کلیه نظریات مطروحه از نظر تعریف یادگیری، محوریت و نمونه فناوری سیار مورد استفاد

 اند.ذیل مورد بررسی قرار گرفته

 
. تعریف یادگیری، محوریت و نمونه فناوری سیار از منظر سه دیدگاه رفتارگرایی، شناخت گرایی، 1شکل 

 سازنده گرایی )همان منبع(

 واسطه تلفن همراه ( در سه روش آموزشی  سازی یادگیری سیار )یادگیری بهمزایای پیاده
  آموزش سنتی 

 وزش و یادگیری معکوس آم 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1.Kyjen 
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 تجربی .  یادگیری جستجوگری و بر مبتنی مسئله، بر مبتنی یادگیری 

 سنتی  آموزش

ویژه روش سخنرانی در آموزش و پرورش بسیار رواج دارد. این های آموزش سنتی بهامروزه، استفاده از روش

ر و مشارکتی تر شود. یکی از بارزترین تهای همراه، پیشرفته، عملیتواند با استفاده از برخی از تلفنروش می

 مانندهایی باشد. برنامهمی 1های تلفن همراه در آموزش مبتنی بر سخنرانی، یادداشت برداری دیجیتالبرنامه

Evernote ،Google Drive های بزرگ، ابزاری برای یادداشت برداری دیجیتال هستند. ویژگیدرکالس

ها را به اشتراک بگذارند و بازخوردی را ها و مثالدهد قالبها اجازه میمابر این شیوه به معل بر های مبتنی

های متعدد آوری از دفترچه یادداشتهایشان را بدون جمعآموزان کارآمد ارائه دهند، و یادداشتبرای دانش

 سازمان دهند. 

تلفن همراه برای هوشمند را با دستگاه  دهد تا معلم یک صفحهاجازه می join.meیهمچنین برنامه

توانند ها به کرات، میکردن به تخته و یادداشت یادگیرندگان به اشتراک بگذارد و یادگیرندگان به جای نگاه

توانید روی های تلفن همراه حفظ کنند. برای یادگیرندگان با اختالالت بینایی میتمرکز خود را روی دستگاه

توانید در حالی که برای یادگیرندگان با اختالالت شنوایی میمطالب زوم کنید یا کنتراست را افزایش دهید 

 حجم صدای سخنرانی را از طریق استفاده از هدفون افزایش دهید. 

کنند. از مزایای چنین می فراهم یادگیرندگان را برای آنالینی مشترک بحث فضای ،Padletهایی مانند کانال

 : توان به موارد زیر اشاره کرد هایی میکانال

 توانند از سطح درک فعلی خود، آگاه شوند و آن را بسنجند.یادگیرندگان می .1

، 2و در مرکز توجه قرار دارند )کاستارکا و همکاراناند . یادگیرندگان در جریان یادگیری فعال2

2015 .) 

 معکوس یادگیری

رهای کالس درس تغییر افتد که ساختاهای یادگیری، یادگیری معکوس هنگامی اتفاق میبرمبنای نظریه

شود و همکاری بیشتر، تعامالت و ای که مواد آموزشی اصلی خارج از مدرسه ارائه مییابند، به گونهمی

های شود. با توجه به شبکه یادگیری معکوس، کالستمرینات خالق در طول زمان کالس درس انجام می

 شوند: معکوس بر اساس چهار رکن زیر توصیف می

ای از روشکوس از محیط انعطاف پذیر برخوردار است که با استفاده از طیف گستردهکالس مع  .1

 کند. های آموزشی و ارزیابی، به راحتی اهرم پویای فعالیت کالس درس  را حمایت می

های یادگیرندگان، نیرویی محرک برای یادگیری . تغییر در سبک یادگیری که بر اساس آن  موقعیت2

 ها را به عهده دارند.حمایتی در این کالس است و معلمان نقش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1.Digital note 

2.kosturko  ، Mcquiggan،Subourin ،Mcquiggan 
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ای برای درگیر عنوان وسیلههای کالس درس به. محیط یادگیری فعال، محیطی است که از فعالیت3

 گیرد.ها، بهره میسطحی مفاهیم و مهارت شدن عمیق با محتوایی فراتر از ارائه

ده، با تجربه و متخصص در بهینهای آموزش دی. تعلیم و تربیت مشتق شده توسط مربیان حرفه4

 های سطح باال )به نقل از همان منبع(.سازی درک مفهومی و ترویج  مهارت

 تجربی یادگیری و جستجو بر مبتنی یادگیری مسئله، بر مبتنی یادگیری
ها و قابلیت حمل تلفن همراه بر مبنای یادگیری تجربی، ها جهت تحقیق در زمینه ویژگیطراحی درس

 کند.رتمندی را برای معلمان فراهم میمکمل قد

کند و از طریق تجزیه و یادگیری مبتنی بر جستجو، یادگیرندگان را به تعامل عمیق با مواد تشویق می 

شود. گرچه این سبک از آموزش می تحلیل و ترکیب اجزاء اصلی مواد، منجر به انتقال مواد به شرایط جدید

رسد، اما دستگاه تلفن همراه ت اجرای این شیوه دشوار به نظر میعمدتًا بسیار وقت گیر است و مدیری

 گیرد.منظور مرتفع ساختن برخی از این موانع، مورد استفاده قرار میبه

 گیری نتیجه
های حیات اجتماعی یعنی تغییر مداوم روبرو است. ترین چالشبشر در قرن بیست و یکم با یکی از مهم

وانایی اثرگذاری و قدرت هم سویی با این تغییرات را داشته باشند، باید نظام منظور تربیت افرادی که تبه

 طور اخص مورد توجه قرار گیرد. طور اعم و نهاد آموزش و پرورش رسمی بهیادگیری به

آید این است که هنوز در کشور ما مفهوم وبطور مسلم از جستجوی منابع موجود در اینترنت بر میآنچه به

های دانشگاهی مفهومی ناشناخته است. لذا بهتر نها در آموزش و پرورش عمومی بلکه در آموزشکوئست نه ت

 های الزم صورت گیرد. است در رابطه با این روش آموزشی و تأثیر آن در یادگیری فراگیران  پژوهش

یری مستقل، های آموزشی؛ مانند یادگای را فراهم ساخته است که بسیاری از آرمانیادگیری سیار زمینه

خودراهبری در یادگیری، یادگیری فارغ از مکان و زمان، استقالل فراگیر در امر یادگیری، حق انتخاب محتوا 

ها به شکلی های فردی دانشجویان، امکان ارائه مثالتر تفاوتبر حسب عالیق، به رسمیت شناختن واقعی

یری مشارکتی و ارزیابی و ارائه سریع بازخورد از ای، آموزش و یادگملموس تر با استفاده از امکانات رایانه

 کند. تر جلوه میها قابل تحققآموخته

های یادگیری بر مبنای عنوان متخصصان تعلیم و تربیت، طراحی و توسعه محیطمسئله پیش روی ما به

خواهد داد. از های یادگیری باید تضمین کند که یادگیری به بهترین نحو در این محیط رخ رویکردها و نظریه

کارگیری های یادگیری است، زیرا با بههای مهم تحقق یادگیری توجه به این رویکردها و نظریهجمله ضرورت

هایی برای یادگیری دست یافت که نیازهای قرن بیست و یکم و توان به راه حلهوشمندانه این نظریات می

 سازد. جهان در حال تغییر را برآورده می



  

      

   

42 

 

(1394،زمستان2ول، شماره)سال ا آموزشی فناوری تخصصی علمی فصلنامه   

 

  منابع

(. از یادگیری الکترونیکی تا یادگیری سیار؛ مبانی 1391زاده،ا. )زاده،ح.، مقدمر،ر.، دهقانبرزگ .1

 .3-5صصدانشکده علوم تربیتی و روانشناسی،دانشگاه عالمه طباطبایی)ره(. نظری، 

های نوین برای آموزش، ها و روش(. یادگیری الکترونیکی و سیار، فناوری1392زاده، م. )شاهعلی .2

 .2-5. محل برگزاری سمینار، صصموزش شیمی ایرانسمینار آ

مجله ایرانی کوئست در آموزش علوم پزشکی. (.کاربرد وب1392کریمی موثقی، ح.، آرمات، م. ر. ) .3
 . 363 – 353، صص 13، ش آموزش در علوم پزشکی

4. Brown..(2003).The role of M_learnig in the future of E_learning in 

Africa [ internet] . presented at 21 st iCDE world conference. 2003 . [ 

cited 2005 january 14 ] . 

5. Kosturko, L ., Mcquiggan , s ., Sabourin , J ., Mcquiggan , J. ( 2015 ) . 

Mobile learning (A handbook for Developers , Educators , and 

Learners( .    
6. Osman, R. ( 2014 ) . Evaluation of webquest in biology : teachers 

perception .  Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE 

January 2014 ISSN 1302-6488 Volume: 15 Number: 1 Article 5   



 
  

 

 نیکیولکترا عالی زشموآ کزامر در مغفولای مولفهیادگیری؛  کیفیت به توجه 43

 

 توجه به كيفيت يادگيری؛

نيکیولکترا زش عالیموآ كزامر مغفول درای مولفه  

 1مریم فالحی

 

 چکیده
میهدف تحقیق حاضر بررسی وضعیت کیفیت یادگیری در مراکز آمهوزش عهالی الکترونیکهی مهی کی  عالی الکترونی موزش  یل باشهد، دلیهل هدف تحقیق حاضر بررسی وضعیت کیفیت یادگیری در مراکز آ شد، دل با

موزش الکتروهای کیفیتی یادگیری در مراکز ارائه دهنده آمهوزش الکتروانتخاب این موضوع توجه به جنبهانتخاب این موضوع توجه به جنبه نار نیکهی در کنهار های کیفیتی یادگیری در مراکز ارائه دهنده آ کی در ک نی

یقهای کمیتی بوده، به امید رسیدن به آموزشی با خالهای کمتر و بازدهی بیشهتر و یهادگیری عمیهقجنبهجنبه یادگیری عم شتر و  تر. تهر. های کمیتی بوده، به امید رسیدن به آموزشی با خالهای کمتر و بازدهی بی

ههای دفهاع شهده تحصهیالت نامهههای موجود در این زمینهه، پایهاناطالعات پژوهش برداشتی است از کتاب

 . های مربوطهتکمیلی و سایر مقاالت و سایت

 آموزش عالیآموزش عالی  یادگیری،  یادگیری الکترونیکی،یادگیری،  یادگیری الکترونیکی،  کیفیتکیفیتکلمات کلیدی: کلمات کلیدی: 

 مقدمهمقدمه

سترسدور از دسهترس  هایههایآرمانآرمان  ازاز  بسیاریبسیاری  انداندتوانستهتوانسته  الکترونیکیالکترونیکیهای آموزشی به مددِ مدل یادگیری های آموزشی به مددِ مدل یادگیری امروزه نظامامروزه نظام   دور از د

شی تالش برای تامین نیازههای آموزشهی   شناسایی استعدادها،شناسایی استعدادها،  تربیت را به واقعیت نزدیک نمایند.کشف وتربیت را به واقعیت نزدیک نمایند.کشف و  وو  تعلیمتعلیم های آموز تالش برای تامین نیاز

بر واسطه، سپردن مسئولیت یادگیری بهر سریع و بیسریع و بی  رس قرار دادن منابع آموزشی آسان و ارزان ورس قرار دادن منابع آموزشی آسان و ارزان وافراد، در دستافراد، در دست واسطه، سپردن مسئولیت یادگیری 

سهیلدوش یادگیرندگان و تغییر نقش نهادها و عوامهل آموزشهی بهه نقهش تسههیل قش ت به ن شی  مل آموز مادام کننهده، تهامین آمهوزش مهادام دوش یادگیرندگان و تغییر نقش نهادها و عوا موزش  تامین آ نده،  کن

مههای آموزشی و مهمتهر از همههنمودن منابع و شیوهنمودن منابع و شیوه  های آموزش، به روزهای آموزش، به روزالعمر،کاهش هزینهالعمر،کاهش هزینه تر از ه سخپاسهخ  ،،های آموزشی و مهم به گویی بهه پا گویی 

ماعی و... ههای خهاص اجتمهاعی و... گروهگهروه  های مختلف شغلی، جغرافیایی، سنی،های مختلف شغلی، جغرافیایی، سنی،نیازهای گسترده فراگیران در موقعیتنیازهای گسترده فراگیران در موقعیت خاص اجت های 

کان میان وجوه مختلهف تهأثیر فنّهاوری اطالعهات بهر ارکهان   دستاوردهای یادگیری الکترونیکی است. دردستاوردهای یادگیری الکترونیکی است. در  برخی ازبرخی از بر ار عات  ّاوری اطال تأثیر فن لف  میان وجوه مخت

تی سهطوح مختلهف و حتهی   موزشی درموزشی درآآی ی هاهانظامنظام  بیشترین تأثیر را بربیشترین تأثیر را بر  ««یادگیری الکترونیکییادگیری الکترونیکی»»زندگی اجتماعی، زندگی اجتماعی،  لف و ح سطوح مخت

 گیری جامعه مجازی یاددهنده و یادگیرنده، داشته است.گیری جامعه مجازی یاددهنده و یادگیرنده، داشته است.شکلشکل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 falahi.maryam8@gmail.com .کارشناس ارشا تکنولوژی آموزشی دانشگاه عالمه طباطبائی 1  
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  سمتسمت  بهبه  تاتا  ههشدشد  للعماعمااا  ننجهاجها  مختلفمختلف  مناطقمناطق  دردر  عالیعالی  ییهاهازشزشموموآآبربر  نینیووفزفزروزاروزا  ررفشافشاشدن، شههدن،   جهانیجهانی  بابا  ننهمزماهمزما

  ننمخاطبامخاطبا  ایایبربر  رارا  ننبرنامههایشابرنامههایشا  سترسیسترسیدد  انانمیزمیز  وو  کنندکنند  حرکتحرکت  تتتباطاتباطاارار وو  تتطالعاطالعااا  ژیژیتکنولوتکنولو  ازاز  ییگیرگیرههبهربهر

  ییسوسو  بهبه  آنآن  حرکتحرکت  وو  عالیعالی  زشزشموموآآ  ففشگرشگر  ییگرگونیهاگرگونیهالذا دلذا د  (،(،20092009، ، 1تر نمایند )تراب خسی و مارشالتر نمایند )تراب خسی و مارشالسیعسیعوو

  انانعنوعنو  بهبه  نیکینیکیوولکترلکتراا  ییگیرگیرددیایا  وو  ستستاا  آوردهآوردهپدیدپدید  عالیعالی  زشزشموموآآ  توسعۀتوسعۀ  دردر  ییجدیدجدید  ههیدگایدگادد  ن،ن،شدشد  همگانیهمگانی

ناوریفنههاوری  ددبربرررترینکاترینکارزرزبابا ست. اسههت.   دهدهووفزفزاا  عالیعالی  زشزشموموآآ  ررمنشومنشو  بهبه  جدیدجدید  جهیجهیت، وت، وطالعاطالعااا  ف   ازاز  نیکینیکیوولکترلکتراا  ییگیرگیرددیایاا

ناوریترین فنهاوریمهممهم  ن،ن،متخصصامتخصصا  ازاز  برخیبرخی  ددعتقاعتقااا  بهبه  وو  ستستاا  ییییااگرگرزازاساسا  یمیمراداراداپاپا  بربر  مبتنیمبتنی  ،،فلسفیفلسفی  ههیدگایدگادد   کهکه  ستستاا  ترین ف

سونگریسهههون و اندرسهههونهد)هد)دد  ارارقرقر  حمایتحمایت  ردردمومو  رارا  ییگیرگیرددیایا  وو  زشزشموموآآ  جدیدجدید  ییهاهاددیکریکررورو  ندندااتوتومیمهههی سون و اندر مه ، ترجمهههه 2گری ، ترج

حالی در حهالی   ینیناا  هستندهستند  هاههاشتهشتهرر  ها وها واد دورهاد دورهتعدتعد  یشیشاافزفزاا  ییهاهاراهراه  للنبانبابه دبه د  عالیعالی  ان آموزشان آموزش(. مدیر(. مدیر13871387عطاران، عطاران،  در 

که است کهه  شگاهدانشهگاه  جهجهددبوبو  پیوستهپیوستهاست  بد ویابهد ومیمهیکاهش کاهش   هاهادان   تاتا  هندهنددد  یشیشاافزفزاا  رارا  دوردور  راهراه  ازاز  زشزشموموآآ  ییهاهادورهدورهند ند ررناچاناچا  یا

هایدههههایکوکورر  ووجه جه ددبوبو  یتیتودودمحدمحد  دوراندوران  دردر  دمدممرمر  ونونفزفزاا  روزروز  ززنیانیا  ییپاسخگوپاسخگو نوع ایهههن نهههوع   کهکه  اایریرزز  ..باشندباشند  دیدیقتصاقتصااا  د ین  ا

قتد تمام وقهتستاستاو او ا  شتهشتهااندند  درسدرس  سسکالکالبهبه    ززنیانیازش زش موموآآ میرا مهی  ییکمترکمتر  د تمام و بد،طلبهد،را    طریقطریق  ازاز  دروسدروس  ئهئهاراارا  کهکه  هرچندهرچند  طل

شنیروشهنی  ییییااجرجرو فرآیند او فرآیند ا  تژیکتژیکااسترسترریزی اریزی ابرنامهبرنامه  مندمندززنیانیا  ینترنتینترنتاا   بهبه  رارا  شیشیززموموآآ  سالتسالترر  وو  افافهدهداا  ندنداابتوبتو  ست تاست تااا  رو

   (.(.20092009،،  3ییجنترجنترو و   تاکرتاکرسازد)سازد)  آوردهآوردهبربر  نحونحو  بهترینبهترین

ترین کاربرد فناوری اطالعات است که یکی از مهم واع آموزش از راه دور است ویادگیری الکترونیکی یکی از ان

یادگیری رایانه محور، یادگیری برخط، یادگیری شبکه محور و آمهوزش تحهت  ثلهای مختلف مدر قالب نظام

 وضع شد، برای نخستین بار در سال 4گردد. اصطالح یادگیری الکترونیک که توسط جی کراسشبکه ارائه می

های اینترنهت و اینترانهت هایی اشاره دارد، که از فناوریهمگانی به خود گرفت و به انواع آموزش جنبه 2001

(. ایهن محهیط از برخهی جههات بها محهیط آمهوزش از راه دور 1389کننهد)بابائی، برای یادگیری استفاده می

صله دارند و یادگیرنده به طور مستقل شباهت دارد. در هر دو محیط یادگیری، یادگیرنده و یاددهنده از هم فا

ههای ویهژه رایانهه و اینترنهت کند. به عالوه محیط یادگیری الکترونیکی به دلیل قابلیهتبه یادگیری اقدام می

ها عبارتنهد از: پیشهرفت مهداوم ابزارهها و های از راه دور متفاوت است. این تفاوتجهاتی نیز با محیط آموزش

های ارتباط همزمان و ناهمزمان، دسترسی به منابع متنوع و گونهاگون، دسترسهی وههای اینترنتی، شیفناوری

 (.2009، 5های گروهی)هائونگبه محتواهای متنی، صوتی و تصویری، شرکت در فعالیت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 .Turab-Nkhosi & Marshall 

2 .Graysson & anderson 

3 .Tucker & Gentry 

4 .G Kross 

5 .Huang 



 
  

 

 نیکیولکترا عالی زشموآ کزامر در مغفولای مولفهیادگیری؛  کیفیت به توجه 45

حی،منظهور طراحهی، بهبهه( اینترنتاینترنت مثالمثال برایبرای)شبکهشبکه فناوریفناوری ازاز الکترونیکی استفادهالکترونیکی استفاده یادگیرییادگیری کلیکلی تعریفتعریف یکیک دردر ظور طرا  من

ناوریباشهد. فنهاوریمیمهی یادگیرییادگیری استمراراستمرار وو تحققتحقق به منظوربه منظور آموزشیآموزشی محیطمحیط ییاجرااجرا وو درسدرس تحویلتحویل شد. ف یادگیریدر یهادگیری با  در 

صلیاصهلی عاملعامل عنوانعنوان بهبه بلکهبلکه ارتباطیارتباطی پلپل عنوانعنوان نه بهنه به دور،دور، راهراه ازاز آموزشآموزش برخالفبرخالف الکترونیکیالکترونیکی نشانتقهال دانهش ا قال دا  وو انت

ستاسهت معنیمعنی بهبه لزوماًلزوماً الکترونیکیالکترونیکی یادگیرییادگیری ترترروشروش  عبارتعبارت بهبه؛ شودشودمیمی آموزشآموزش فرایندفرایند واردوارد مهارتمهارت نابعاز منهابع فادهفادها  از م

ستدسهت بهبهه بلکهبلکه نیست،نیست، تدریستدریس فرایندفرایند بهبه سهولت بخشیدنسهولت بخشیدن برایبرای آن،آن، بهبه مربوطمربوط هایهایفناوریفناوری وو دیجیتالیدیجیتالی دادن دادن  د

پی پهی  خودخهود بالقوهبالقوه هایهایتواناییتوانایی بهبه آهستهآهسته هایهایگامگام بابا یادگیرنده بتواندیادگیرنده بتواند تاتا استاست جدیدیجدیدی وو شخصیشخصی یادگیرییادگیری تجربهتجربه

 ببرد و آنها را فعالیت بخشد.ببرد و آنها را فعالیت بخشد.

میکه از طریق کامپیوتر به وسیله سی دی، اینترنت یا اینترانهت ارائهه مهیآموزش الکترونیکی: آموزشی آموزش الکترونیکی: آموزشی  ئه  نت ارا شود و شهود و که از طریق کامپیوتر به وسیله سی دی، اینترنت یا اینترا

 باشد:باشد:های زیر میهای زیر میدارای ویژگیدارای ویژگی

 های یادگیریمحتوای مرتبط با هدف

 ها برای کمک به یادگیریها و تمرینهای آموزشی مانند مثالبه کارگیری روش

 هاارائه محتوا و روشمانند: کلمات و تصاویر برای ای به کارگیری عناصر رسانه

 ارائه آموزش با راهنمایی مربی)یادگیری الکترونیکی همزمان( یا طرحی شده بهرای مطالعهه انفهرادیاحتمال 

 )یادگیری الکترونیکی غیرهمزمان(خودگامی

 های جدید مرتبط با اهداف یادگیری فردی برای بهبود عملکرد سازماندهی شدهساختن دانش و مهارت

های بیرونهی های محلی و شبکهشبکه-اینترنت، اینترنت و اکسترانت-ای از اطالعاتکی شبکهآموزش الکترونی

-را به صورت گسترده و جزئی، بهرای تبهادل مهواد درسهی، تبهادل نظهر و تسههیل آمهوزش بهه خهدمت مهی

 (.1385گیرد)شفیعی، 

ها باهمه این فعالیهت هها  یت    للقبوقبو  ردردمومو  کهکه  نیکینیکیووکترکترللاا  ییگیرگیرددااهههیی  ازاز  ترکیترکیهههمشمش  تعریفتعریف  ززهنوهنو  کهکه  شتشتدادا  ننعاعااذاذ  بایدبایدباهمه این فعال

  مجموعهمجموعه  رن،رن،مدمد  زشزشموموآآ  دردر  جدیدجدید  یمیمراداراداپاپا  یکیک  انانعنوعنو  هههههبب  نیکینیکیوولکترلکتراا  ییگیرگیرددیایانیست. نیست. ست ست دد  دردر  ،،باشدباشد  ننهمگاهمگا

(. (. 20112011ران، ران، ااههههمکهمک  وو  1گگهههننواوا))د د میگیرمیگیر  رترتصوصو  نیکینیکیوولکترلکتراا  ییهاهااراربزبزاا  ازاز  دهدهستفاستفااا  ه باه باههکک  تتههسساا  شیشیززموموآآ  فعالیتفعالیت

  بوسیلهبوسیله  هههههکک  ییگیرگیرددااهههیی  تجربهتجربه  هرهرعنوان عنوان به به   رارا  نیکینیکیووکترکترللاا  ییگیرگیرددیایا  ن،ن،نگلستانگلستااا  عالیعالی  زشزشموموآآتیتیررووههمشمش  ههههموسسموسس

  وو  2ششههههههللوو( ( 55، ص ، ص 20052005د )د )ههههیکنیکنههههمم  ففههههتعریتعری  د،د،ووههههیشیشههههمم  تتههههحمایحمای  تباطیتباطیارار  وو  طالعاتیطالعاتیاا  ییهاهاژیژیتکنولوتکنولو

مدتاکامپیوترکهه عمهدتا  شبکهشبکه  وریوریفنافنا  ددبربرررااههههکک رارا  ییههههنیکنیکوولکترلکتراا  ییگیرگیرددااهههه( ی( ی20032003ران )ران )ااهههههمکهمک که ع   ینترنتینترنتاا  طریقطریق ازاز  کامپیوتر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 .Wang et al 

2 .Welsh et al 
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(1394،زمستان2ول، شماره)سال ا آموزشی فناوری تخصصی علمی فصلنامه   

 

شبکه، ی الکترونیکهی را در یهادگیری مبتنهی بهر شهبکه، گیرگیرددیایا  یقیقددمصامصا( ( 20052005))  1ننااهههنند. خنند. خدادامیمید، د، گیرگیرم میم مینجانجااا بر  نی  یادگیری مبت کی را در  ی الکترونی

 ..ندنددادامیمی  پیشرفتهپیشرفته  ییگیرگیرددیایا  وو  ینترنتینترنتاا  بربر  مبتنیمبتنیآموزشآموزش

 الکترونیکی یادگیریضرورت 

توسعه کمی و گستردگی کیفی علوم و صنعت و رشد روز افزون اقتصهادی، اجتمهاعی و فرهنگهی از سهویی و 

 ،های علمهید نسل جوان و مستعد به تحصیالت، کسب مهارت و تخصصافزایش پرشتاب جمعیت و نیاز شدی

-که برای همگامی با تحوالت و پاسخگویی به نیازهای فراوان مشتاقان از مهرز آمهوزش کندجوامع را وادار می

های سنتی پا فراتر نهد و نظام آموزشی خاص، برای شرایط فعلی جامعه را تهدارک ببینهد. آمهوزش از راه دور 

اند، بخشی از نیازهای آموزشی جامعه را فراهم سازد و ههزاران جهوان شهیفته و مشهتاق تحصهیل را در تومی

 مسیر خودسهازی و بهسهازی جامعهه سهوق دههد و موجبهات سهطح کیفهی و کمهی آمهوزش را فهراهم آورد

 (.1371)ظهور،

الت گسهترده جههان، در های آموزشی به دنبال رویکردهای نوینی هستند، که آنها را در مواجهه بها تحهونظام

بازسازی یاری دهد. این تحوالت در جهان کار و پیشرفت فناوری و تغییرات اجتماعی کارفرمایهان را نیازمنهد 

هایشان نموده است. با ارائه رویکردههای ها و صالحیتنانشان جهت توسعه مهارترکهایی برای کاارائه فرصت

آوری آمهوزش شوند. فنو دانش خود بدون ترک کارهای روزانه میها پذیر، افراد قادر به توسعه مهارتانعطاف

های سنتی قادر بهه هایی برای ارائه آموزش به افرادی است که از طریق آموزشفرصت از راه دور فراهم آورنده

ه دههد کهپذیری و فراگیرمحور بودن این اجازه را به فراگیران میآموزش از راه دور، انعطاف. تحصیل نبوده اند

حق انتخاب چگونگی محتوای یهادگیری خهود را داشهته باشهند. در نتیجهه خهودانگیختگی و خودآمهوزی از 

 (.1389)فرج اللهی، ده باشی شریف، باشدمیخصوصیات مهم آموزش از راه دور 

 در ایران یادگیری الکترونیکیعلل پیدایش 

شهویم راه دور داشته باشیم، متوجه مهی دهنده کشورمان به آموزش ازها و عوامل سوقاگر تعمقی به ضرورت

 که به کارگیری این نظام آموزشی به دالیل زیر صورت گرفته است:

 نیاز روزافزون و گسترده به آموزش 

 افزایش پوشش تحصیلی 

  تامین آموزش مادام العمر 

 وجود انواع ممنوعیت و محدودیت برای مخاطبان 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 .Khan 
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 ترک تحصیل اجباری 

 ترک تحصیل اختیاری 

  سیستم سنتی رایجنارسایی 

 ناتوانی نسبتا مطلق در خارج از کشور 

 فراهم بودن امکان فنی گسترش آموزش 

 سازوکارهای مهندسی آموزشی 

 آمادگی نسبی یادگیرندگان 

یل آموزان این نظام نسبت به آمهوزش سهنتی، از جملهه دالیهل ی اقتصادی و کاهش سرانه دانشی اقتصادی و کاهش سرانه دانشهمچنین صرفههمچنین صرفه له دال سنتی، از جم موزش  آموزان این نظام نسبت به آ

میبهرداری از ایهن شهیوه آمهوزش سهوق مهیران را به سمت بهرهران را به سمت بهرهباشد که آموزش و پرورش ایباشد که آموزش و پرورش ایدیگری میدیگری می سوق  موزش  شیوه آ ین  هددههدبرداری از ا  د

 (.(.13841384)الحسینی، )الحسینی، 

  ستستاا  فیتفیتکیکی  ءءتقاتقاارار  وو  سترسیسترسیدد  یشیشاافزفزاا  ،،جهجهددبوبو  کاهشکاهش  نیکینیکیوولکترلکتراا  ییگیرگیرددیایا  ییگیرگیررربکابکا  ههعمدعمد  افافهدهداا  ازاز  ینیناابنابربنابر

  رارا  نینیاااواوفرفر  تتتحقیقاتحقیقا  وو  هاهابحثبحث  دارد ودارد و  چالشچالش  ییجاجا  ززهنوهنو  نیکینیکیوولکترلکتراا  ییهاهادر دورهدر دوره  کیفیتکیفیت  بحثبحث  ننمیامیا  آنآن  ازاز  کهکه

شته، دهههه گذشههته،   دودو  للطوطو  دردر. . طلبدطلبدمیمههی هه گذ شگاهدر دانشههگاه  کیفیتکیفیتع ع موضوموضود موزشآمههوزش  تتموسساموسساها و ههها و در دان   ازاز  یکییکی  بهبه  عالیعالی  آ

ظامنظههههام    وو  ههشدشد  تبدیلتبدیل  زهزهین حوین حواا  دردر    مهممهم  تتموضوعاموضوعا شیابیی ارزشههههیابیهاهان   وو  یسیسررتدتدی ی برنامههابرنامهها  یابییابیارزارز  جهتجهت  ملیملی  ی ارز

  گرفتهگرفتهارارقرقر  توجهتوجه  ردردمومو  ییعالعالآموزشآموزش  تتتحقیقاتحقیقا  دردر  لمللیلمللیاا  بینبین  سطحسطح  دردر  ندکهندکهااشدهشدهحی حی ااطرطر  هاهادر دانشگاهدر دانشگاه  ییگیرگیرددیایا

ست.افهههزایش یافتهههه اسهههت.لمللی لمللی اا  بینبین  وو  ملیملی  رترتصوصو  بهبه  زشزشموموآآ  ددبهبوبهبو  بهبه  عالقهعالقهو و  ته ا فزایش یاف   ننگفتماگفتما  کهکه  ستستاا  حالیحالیدر در   ینیناا  ا

عالی ایران در دانشگاه علوم پزشکی تهران مطرح عالی ایران در دانشگاه علوم پزشکی تهران مطرح   زشزشمومورها، در آرها، در آکشوکشو  سایرسایر  بهبه  نسبتنسبت  ییتاخیرتاخیر  ککندنداا  بابا  کیفیتکیفیت

 (.(.13741374شد)بازرگان، شد)بازرگان، 

  ییبرنامههابرنامهها  ننینفعاینفعاذذ  بهبه  پاسخگوییپاسخگویی  وو  کیفیتکیفیت  ددبهبوبهبو  ررمنظومنظو  بهبه  کهکه  ستستاا  ییددینینآآفرفر  ی،ی،گیرگیرددیایا  کیفیتکیفیت  شیابیشیابیارزارز

با د. همسههو بهها شوشومیمههی  ممنجانجااا  نیکینیکیوولکترلکتراا  ییگیرگیرددیایا سو  شگاهی،دانشههگاهی،  نیکینیکیوولکترلکتراا  ییگیرگیرددیایاهای هههای دورهدوره  توسعهتوسعهد. هم   بهبه  توجهتوجه  دان

-دورهدوره  ینیناا  رانرانکاکاررندندو دست او دست ا  انانمدیرمدیر  ینکهینکهاا  اولاول  ؛؛ستستاا  یافتهیافته  همیتهمیتاا  جهتجهت  چندچند  ازاز  هاهادورهدوره  ینیناا  کیفیتکیفیت  شیابیشیابیارزارز

ند.ز دارنههههد.نیانیا  اوماوممدمد  یابییابیخودارزخههههودارز  بهبه  هاهادورهدوره  کیفیتکیفیت  یشیشاافزفزاا  ایایرربب  هاها   ییگیرگیرددیایا  ییهاهادورهدوره  شناساییشناسایی  ،،ینکهینکهاا  دومدوم  ز دار

بینو بههین  ملیملی  ححسطوسطو  دردر  باکیفیتباکیفیت  نیکینیکیوولکترلکتراا یتفعالیههتفق فق اا  سعهسههعهتوتو  بهبه  لمللیلمللیااو    وو  ددکرکر  هدهدااخوخو  کمککمک  زهزهحوحو  ینیناا  ییهاهافعال

هماهههمفرفر  پیشپیش  ازاز  بیشبیش  رارا  ییعالعال  زشزشموموآآ  دردر  اریاریمدمدییمشترمشتر  بهبه  توجهتوجه  ننمکامکااا  نیکینیکیوولکترلکتراا  ییگیرگیرددیایا  توسعهتوسعه  ینکهینکهاا  ممسوسو   ا

  ببنتخانتخااا  رارا  ییبهتربهتر  گزینهگزینه،،نشگاهینشگاهیدادا  کیفیتکیفیت  بابا  ییهاهادورهدوره  شناساییشناسایی  بابا  نندنندااتوتومیمیعالی عالی   زشزشموموآآ  ننمشتریامشتریا  وو  زدزدمیسامیسا

 (.(.13901390  ،،معصومهمعصومهن و ن و یایاداددادپیرپیر  ،،نظرنظرااخدخداد، اد، نژنژ  خخکنند)فرکنند)فر

جامع، مدیریت جهامعکیفیتکیفیتممیزیممیزی  ،،کیفیتکیفیتللکنترکنتر،،کیفیتکیفیت  تضمینتضمینآن)آن)  تتمشتقامشتقا  وو  کیفیتکیفیت  تعریفتعریف یش یش اافزفزو او ا  کیفیتکیفیت  ، مدیریت 

یت( یفیههت( کک ستو خواسههت  رات،رات،نتظانتظااا  ،،عالیقعالیق  گرفتنگرفتنارارقرقر  همهم  ررکناکنادردر  ازاز  ناشیناشی  کهکه  ستستاا  نینیاوااوافرفر  چالشچالش  دارایدارای  نیزنیزیف   هایهههایو خوا
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  قتیقتیددبیبی  وو  دهدهبوبو  ههپیچیدپیچید  وو  ددمتضامتضا  بعضاًبعضاً  رات،رات،نتظانتظااا  وو  تتمامااالزلزاا  ینیناا. . ستستاا  ههنشگانشگادادا  جیجیررخاخا  وو  خلیخلیدادا  ننینفعاینفعاذذ

  کیفیتکیفیت((19931993))  1گرینگرینروی وروی وهاههها  ..آوردآوردمیمی  ددجوجووو  بهبه  کیفیتکیفیت  مممفهومفهو  تعریفتعریف  ایایبربر  ششتالتال  دردر  رارا  عملیاتیعملیاتی  وو  مفهومیمفهومی

فالاغفههههال  ،،حدحدواواغیر غیر   مفهومیمفهومی  روروینیناا  ازاز  وو  میگیرندمیگیرند  نظرنظر  دردر  ارارینفعمدینفعمدذذ  مفهومیمفهومی  انانعنوعنو  بهبه  رارا بیه، بههههیکنندکننداغ   وو  تتثباثباه، 

سبیتو نسهبیت  عملیعملیرویکردی رویکردی   بابا  ((77200200))  3نیوتننیوتن  (.(.  20012001    ،،2)گیرتز)گیرتزبُعدی است. بُعدی است. چندچند   رارا  کیفیتکیفیت  نسبینسبی  ماهیتماهیت  ا،ا،گرگرو ن

-میمی  ططمربومربو  سنجیسنجیررعتباعتبااا  وو  ییممیزممیز  ،،سنجشسنجش  قبیلقبیلیت از یهت از های خاص تضمین کیفهای خاص تضمین کیفمممکانیزمکانیز  وو  مینهمینهزز  ن،ن،ینفعاینفعاذذ  بهبه

  وو  هشهشووپژپژ  زش،زش،موموآآ  طریقطریق  ازاز  جامعهجامعه  وو  ددفرفر  راتراتنتظانتظااا  آوردنآوردنبربر  ازاز  ستستاا  رترتعباعبا  عالیعالی  زشزشموموآآ  دردر  کیفیتکیفیت  االذلذ  ..ندنددادا

  ییهشهاهشهاووپژپژ  کیفیتکیفیت  ن،ن،نشجویانشجویادادا  ییگیرگیرددیایا  مطلوبیتمطلوبیت  بهبه  نشگاهینشگاهیدادا  کیفیتکیفیت  رورو  ینیناا  ازاز. . تخصصیتخصصی  تتخدماخدما  عرضهعرضه

  نیزنیز  وو  میکنندمیکنند  عرضهعرضه  جامعهجامعه  مسائلمسائل  حلحل  ایایبربر  ههنشگانشگادادا  ییعضاعضااا  کهکه  ییتخصصتخصص  تتخدماخدما  کیفیتکیفیت  وو  ههشدشد  ممنجانجااا

کیفیت کیفیت   یابییابیارزارز  مرکزمرکزدارد)دارد)  بستگیبستگی  ،،سانندسانندررمیمی  ممنجانجااا  بهبه  نشنشدادا  ییهاهاززمرمر  ششگسترگستر  ییستاستارارا  دردر  کهکه  کوششیکوششی

هران، دانشههههههگاه تهههههههران،  شگاه ت   نرفتننرفتن  ررهدهد  ررمنظومنظو  بهبه  عالیعالی  زشزشموموآآ  دردر  کهکیفیتکهکیفیت  شتشتدادا  توجهتوجه  بایدباید  همچنینهمچنین  (.(.13901390دان

  ییمرمراا  آنآن  ییییراراکاکا  وو  شیشیززموموآآ  ییهاهاممنظانظا  توسعهتوسعه  بینبین  هماهنگیهماهنگی  وو  زمزمالال  مالیمالی  وو  دیدیماما  منابعمنابع  ،،نسانینسانیاا  ییسرمایههاسرمایهها

 (.(.13851385نوه ابراهیم و کرمی، نوه ابراهیم و کرمی، ست)ست)اا  وریوریضرضر

موزش آمههوزش   ایایبربر  ونونفزفزروزاروزا  ییتقاضاتقاضا  قبیلقبیلاز از   هاییهههاییچالشچالش  بهبه  توجهتوجه  بابا  خیرخیراا  ههههدد  یکیک  دردر  نیزنیز  انانیریراا  عالیعالی  زشزشموموآآ  دردر آ

حدودیتمحهدودیت  ففحذحذ بهبه ززنیانیا  تمام وقت وتمام وقت و  علمیعلمی  تتهیاهیاد د کمبوکمبو  ،،جهجهددبوبو  کفایتکفایت  ممعدعد  وو  عالیعالی   ییگیرگیرددیایا  ،،فیاییفیاییااجغرجغر  ییهاهام

ستاسهههتگرفته گرفته ارارقرقر  ییجدجد  توجهتوجهرد رد مومو  نیکینیکیوولکترلکتراا  زشزشموموآآ  وو نوانبهههه عنهههوان. . ا بهتهههوان بههههمیمی  نمونهنمونه  به ع های ههههای ههنشگانشگادادا  توان 

سال درسههههال   ووپیشرپیشر  وو  گرگرززغاغاآآ  ههنشگانشگاشیراز)داشههههیراز)دا   ممعلوعلو  ،،طوسیطوسی  لدینلدیناانصیرنصیر  جهجهااخوخو  ،،میرکبیرمیرکبیراا  ،،صنعتصنعتوو  علمعلم(، (، 13841384در

یلاز قبیهههل  نتفاعینتفاعیااغیرغیر  ییهاهاههنشگانشگادادا  نهانهاآآ  ررکناکنا  دردر  وو  تبریزتبریز  سهندسهند  ان،ان،تهرتهر، ، بهشتیبهشتی  شهیدشهید  ن،ن،صفهاصفهااا  ،،حدیثحدیث   موسسهموسسه: :   از قب

شتره داشهههتشاشااا......وو  ززلبرلبراا  مهرمهر  ،،طوبیطوبیر ر نونو  ان،ان،تهرتهر  عالیعالی  زشزشموموآآ فتگفهههتبایدباید  تیتیررعباعبا  بهبه. . ره دا   رگرگبزبز  ییهاهاههنشگانشگادادا  غلبغلباا  کهکه  گ

  کمیکمی  شدشدرر  ندندرورو  کهکهایایگونهگونهاند بهاند بهدهدهیرکریرکردادا  ددخوخو  مجموعهمجموعه  دروندرون  دردر  رارا  نیکینیکیوولکترلکتراا  ییگیرگیرددیایا  مرکزمرکز  ان،ان،یریراا  دردر  لتیلتیدودو

سالنفههر در سههال  235235  ازاز  نیکینیکیوولکترلکترهای اهههای ادورهدوره  دردر  نننشجویانشجویادادا فر در  سالنفههر در سههال  49184918به بههه     20042004  ن فر در    چندچند  دردر  20072007  ن

  ریریبطوبطو  ،،ستستاا  یشیشاافزفزاا  للحاحا  دردر  شکلشکل  همینهمین  بهبه  ندندرورو  ینیناا  ( و( و  20102010  ،،  4معصومیمعصومیه)ه)سیدسیدرر  لتیلتیدودو  رگرگبزبز  ههنشگانشگادادا

موزشریزی آمهوزشموسسه پژوهش و برنامهموسسه پژوهش و برنامهست)ست)اا  ههشدشد  ممعالعالاا  نفرنفر  1900019000ادادتعدتعد  ینیناا    13901390ههماما  ررشهریوشهریو  ننپایاپایا  دردر  کهکه   ریزی آ

 (.(.13901390عالی، عالی، 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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انه مجازی و نقش آن در يادگيری الکترونيکیكتابخ  

 1متین قاسمی سامنی
 

 

 چکیدهچکیده
نهبهها ورود فنههاوری اطالعههات و ارتباطههات بههه کتابخانههه به کتابخا طات  عات و ارتبا ناوری اطال ههههها در دههههبا ورود ف نههههای اخیههر، کتابخانهههها در د یر، کتابخا یا هههای سراسههر دنیهها های اخ سر دن های سرا

شدند و بهدسههتخوش تحههول شههدند و به حول  ستخوش ت نهتههدریج کتابخانهههد فراهم هههای خودکههار، دیجیتههالی و مجههازی ظهههور کردنههد. فههراهم تدریج کتابخا ند.  هور کرد جازی ظ تالی و م کار، دیجی های خود

تی و پایگاهاینترنتههی و پایگاه  یهاسههایت کردن وبکههردن وب نههههای اطالعههاتی، کتابخانهههاینترن عاتی، کتابخا جازی و ههها را بههه یههک محههیط مجههازی و های اطال حیط م یک م به  ها را 

ین دیجیتههالی جهههت تبههادل اطالعههات تبههدیل کههره اسههت کههه نقههش آموزشههی آنههان بههیش از بههیش در ایههن  بیش در ا بیش از  نان  شی آ قش آموز که ن ست  کره ا بدیل  عات ت بادل اطال هت ت تالی ج دیجی

میمحههیط نمایههان مههی یان  حیط نما نهشههود. لههذا قصههد داریههم در ایههن مقالههه جوانههب مختلههف کتابخانهههم لف کتابخا نب مخت له جوا ین مقا یم در ا صد دار لذا ق سئله مجههازی، مسههئله   شود.  جازی، م م

 های مجازی در آموزش، را مورد بررسی قرار دهیم. های مجازی در آموزش، را مورد بررسی قرار دهیم. بخانهبخانهیادگیری الکترونیکی و نقش کتایادگیری الکترونیکی و نقش کتا

 : کتابخانه مجازی، یادگیری الکترونیکی.: کتابخانه مجازی، یادگیری الکترونیکی.کلمات کلیدیکلمات کلیدی

 مقدمه مقدمه 
نهکتابخانههه هرهههها در طههول تههاریخ همههواره مرکههز نگهههداری، بهههره2کتابخا هداری، ب کز نگ مواره مر تاریخ ه طول  شری بههرداری و اشههاعه اطالعههات و دانههش بشههری ها در  نش ب عات و دا شاعه اطال برداری و ا

فزایش روزانههد. افههزایش روزبودهبههوده ند. ا نت، افههزون حجههم اطالعههات، گسههترش سههریع اینترنههت، ا سریع اینتر سترش  عات، گ جم اطال فزون ح لبتولیههد قالههبا ید قا ناگون هههای گونههاگون تول های گو

سانهاطالعاتی، پیهدایش و تحهول چندرسهانه حول چندر یدایش و ت لبهها و تمایهل فزاینهده پژوهشهگران جههت دسترسهی بهه قالهب3ایایاطالعاتی، پ به قا سی  هت دستر شگران ج نده پژوه یل فزای -ها و تما

نههههای الکترونیکههی اطالعههات، نقههش و عملکههرد کتابخانههه کرد کتابخا قش و عمل عات، ن کی اطال ساخته ههها را در جهههان امههروز دسههتخوش تحههول سههاخته های الکترونی حول  ستخوش ت مروز د هان ا ها را در ج

 (.(.13821382است)پناهی،است)پناهی،

طاتفنههاوری اطالعههات و ارتباطههات   عات و ارتبا ناوری اطال نه، بههر کتابخانههه  4ف بر کتابخا کز اطالعمراکههز اطالعها و ههها و ،  ست و رسههانی، تههأثیر فراوانههی گذاشههته اسههت و مرا شته ا نی گذا تأثیر فراوا سانی،  ر

حول در آنباعههث تغییههر و تحههول در آن یر و ت عث تغی نهههها شههده و زمینههه را بههرای ظهههور کتابخانهههبا هور کتابخا برای ظ نه را  شده و زمی کی، هههای خودکههار، الکترونیکههی، ها  کار، الکترونی های خود

نهدیجیتههالی و مجههازی فههراهم کههرده اسههت. انههواع گونههاگون کتابخانههه ناگون کتابخا نواع گو ست. ا کرده ا فراهم  جازی  تالی و م یک ههها در سراسههر جهههان، دسههتخوش یههک دیجی ستخوش  هان، د سر ج ها در سرا

ین فرفراینههد دگرگههونی هسههتند و نیههروی محرکههه ایههن فر که ا یروی محر ستند و ن گونی ه ند دگر بهاینههد، ایههن واقعیههت اسههت کههه جامعههه بهههفرای عه  که جام ست  یت ا ین واقع ند، ا طورکلی در طورکلی در ای

حوری حههال حرکههت بههه سههوی شههیوه نههوینی از زنههدگی اسههت کههه در آن اطالعههات الکترونیکههی، کههاالی محههوری  کاالی م کی،  عات الکترونی که در آن اطال ست  ندگی ا نوینی از ز شیوه  سوی  به  کت  حال حر

نه(. کتابخانهه13851385فر، فهر، باشند)محمدیباشند)محمدیمیمی ستند و ههای سهنتی طهی ایهن تحهول، در حهال خودکهار شهدن هسهتند و (. کتابخا شدن ه کار  حال خود حول، در  ین ت طی ا سنتی  های 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 matin_ghasemi69@yahoo.com (،طباطبائی)ره.کارشناس ارشا تکنولوژی آموزشی دانشگاه عالمه  1

2 .library 

3 .Multimedia 

4 .Information & Communication Technology 
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(1394،زمستان2ول، شماره)سال ا آموزشی فناوری تخصصی علمی فصلنامه   

 

نههای خودکهار بهه کتابخانههکتابخانهکتابخانه به کتابخا کار  بههای الکترونیکهی تبههای خود کی ت میدیل مهیهای الکترونی شرده و شهوند و داشهتن منهابع دیسهک فشهرده و دیل  سک ف نابع دی شتن م شوند و دا

نهههای محلهی بها خهدمتگرهای دیسهک فشهرده از مشخصهات ایهن نهوع کتابخانههشبکهشبکه نوع کتابخا ین  صات ا شرده از مشخ سک ف خدمتگرهای دی با  لی  نههها اسهت. کتابخانهههای مح ست. کتابخا -ها ا

کل هههای دارای منههابع دیسههک فشههرده و محههیط شههبکه محلههی، در حرکههت بههه سههوی رقههومی کههردن کههل  کردن  قومی  سوی ر به  کت  لی، در حر شبکه مح حیط  شرده و م سک ف نابع دی های دارای م

نهمجموعههه خههود هسههتند تهها بتواننههد از طریههق شههبکه بههه کههل منههابع کتابخانههه نابع کتابخا کل م به  شبکه  یق  ند از طر تا بتوان ستند  خود ه عه  ین دسههت پیههدا کننههد. ایههن   مجمو ند. ا یدا کن ست پ د

نهکتابخانههه به ههها کههه دارای منههابع محههدود امهها دارای فنههاوری مناسههب و خههاص هسههتند، توجههه خههود را بههه کتابخا خود را  جه  ستند، تو خاص ه سب و  ناوری منا ما دارای ف حدود ا نابع م که دارای م ها 

شبکهدسههتیابی شههبکه ستیابی  میای بههه منههابع موجههود در دیگههر نقههاط جهههان معطههوف مههید طوف  هان مع قاط ج گر ن جود در دی نابع مو به م هوم کننههد و در نتیجههه مفهههوم ای  جه مف ند و در نتی کن

 (.(.13821382زاده، زاده، آورند)حسنآورند)حسنرا پدید میرا پدید می  1های مجازیهای مجازیکتابخانهکتابخانه

 ت؟ ت؟ كتابخانه مجازی چیسكتابخانه مجازی چیس
یدهبا توجه به اینکه کتابخانهه مجهازی یکهی از پدیهده کی از پد جازی ی نه م یف ههای واقعیهت مجهازی اسهت، بنهابراین ابتهدا بهه تعریهف با توجه به اینکه کتابخا به تعر تدا  نابراین اب ست، ب جازی ا یت م های واقع

میواقعیههت مجههازی مههی جازی  یت م نرمپههردازیم. واقعیههت مجههازی، یههک واقعیههت مجههازی اسههت کههه بهها اسههتفاده از نههرمواقع ستفاده از  با ا که  ست  جازی ا یت م یک واقع جازی،  یت م -پردازیم. واقع

میافزارهههایی ایجههاد مههی جاد  هایی ای شبیهشههود کههه تههوان شههبیهافزار توان  که  یتسههازی واقعیههتشود  ماهههای سههه بعههدی را بههدون کههاربرد هههیچ مههاسازی واقع هیچ  کاربرد  بدون  عدی را  سه ب ده ده های 

 (.(.13821382زاده،زاده،باشد)حسنباشد)حسنفیزیکی دارند و ویژه کاربران رایانه میفیزیکی دارند و ویژه کاربران رایانه می

یوار و کتابخانههه مجههازی، کتابخانههه الکترونیکههی، کتابخانههه پیوسههته، کتابخانههه رقمههی، کتابخانههه بههدون دیههوار و  بدون د نه  می، کتابخا نه رق سته، کتابخا نه پیو کی، کتابخا نه الکترونی جازی، کتابخا نه م کتابخا

شبکهکتابخانه شهبکه نهای، همگهی عبهارات و اصهطالحاتی هسهتند کهه بهرای اشهاره بهه کتابخانههکتابخانه  به کتابخا شاره  برای ا که  ستند  صطالحاتی ه بارات و ا گی ع جود در ههای موجهود در ای، هم های مو

 (.(.13821382گیرند)پناهی،گیرند)پناهی،ورداستفاده قرار  میورداستفاده قرار  میای، مای، ممحیط شبکهمحیط شبکه

هاراجیک دهه پهیش، ههاراج پیش،  که در ، کتابخانهه مجهازی را چنهین تعریهف کهرد: کتابخانهه مجهازی، جهایی اسهت کهه در 2یک دهه  ست  جایی ا جازی،  نه م کرد: کتابخا یف  نین تعر جازی را چ نه م ، کتابخا

عات، بهآن کههاربر انتظههار دسترسههی بههه مجموعههه بسههیار بزرگههی از اطالعههات، به گی از اطال سیار بزر عه ب به مجمو سی  ظار دستر کاربر انت بیش صههورت سههریع و همزمههان و بههیش آن  مان و  سریع و همز صورت 

تأخیر و از اطالعههات موجههود فعلههی را دارد. وی بههدون تههأخیر و  بدون  لی را دارد. وی  جود فع عات مو میدر همههان محههل، مههیاز اطال حل،  مان م هانی توانههد بههه دانههش جهههانی در ه نش ج به دا ند  توا

 (.(.13851385دسترسی داشته باشد)اصنافی، دسترسی داشته باشد)اصنافی، 

ناوری وببه مهوازات توسهعه فنهاوری وب سعه ف موازات تو نه، از عنوان رهیهافتی اسهتاندارد بهرای اشهاعه محتهوا و خهدمات کتابخانهه، از بهبهه  3به  خدمات کتابخا توا و  شاعه مح برای ا ستاندارد  یافتی ا عنوان ره

بهصههفحات وب، تحههت عنههوان کتابخانههه مجههازی بههه جازی  نه م نوان کتابخا حت ع شبکه، منظور بسههط و توسههعه خههدمات در محههیط شههبکه، صفحات وب، ت حیط  خدمات در م سعه  سط و تو منظور ب

صفتشود. صهفتاستفاده میاستفاده می نوع مجهازی بیشهتر بهه فقهدان بعهد مکهانی ایهن نهوع کتابخانهه اشهاره دارد و ایهن نهوع   شود.  ین  شاره دارد و ا نه ا نوع کتابخا ین  کانی ا عد م قدان ب به ف شتر  جازی بی م

شبکهها وجهود فیزیکهی نداشهته، روی شهبکهکتابخانهکتابخانه شته، روی  کی ندا جود فیزی قرار ههای کهامپیوتری ایجهاد شهده و در دسهترس مراجهع قهرار ها و جع  سترس مرا شده و در د جاد  کامپیوتری ای های 

 (.(.13791379شوند)نیکنام،شوند)نیکنام،های نامرئی نیز خوانده میهای نامرئی نیز خوانده میگیرند. بدین خاطر، کتابخانهگیرند. بدین خاطر، کتابخانهمیمی

گاپناز دیههدگاه کههاگ گههاپن   کاگ  یدگاه  توا و بخانههه مجههازی مفهههومی اسههت مبتنههی بههر دسترسههی از راه دور بههه محتههوا و ، کتا، کتا4از د به مح سی از راه دور  بر دستر نی  ست مبت هومی ا جازی مف نه م بخا

نهخههدمات  کتابخانههه کز اطالعههها و دیگههر مراکههز اطالعخدمات  کتابخا گر مرا عهرسههانی، مرکههب از مجموعهههها و دی کب از مجمو سانی، مر ستفاده ای از منههابع روزآمههد و پراسههتفاده ر مد و پرا نابع روزآ ای از م

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 .Virtual library 

2 .Haraj 

3 .Web 

4 .Kag Gapen 
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سترسدر دو قالهب چهاپی و الکترونیکهی و بههه همهراه شهبکه الکترونیکهی دسههترس کی د شبکه الکترونی مراه  به ه کی و  چاپی و الکترونی لب  نهپذیر بهه کتابخانههدر دو قا به کتابخا هان، ههای جهههان، پذیر  های ج

 (. (. 13811381، ترجمه مختاری، ، ترجمه مختاری، 1ها )آنجلوها )آنجلومنظور کاربری و اشاعه آنمنظور کاربری و اشاعه آنمنابع دانش بهمنابع دانش به  اطالعات تجاری واطالعات تجاری و

 مجازیمجازی  پیدایش كتابخانهپیدایش كتابخانه
هه اصطالح کتابخانه مجهازی بهرای اولهین بهار در اوایهل دههه  یل د بار در اوا لین  برای او جازی  کی از بهه کهار بهرده شهده و امهروزه بهه یکهی از   19901990اصطالح کتابخانه م به ی مروزه  شده و ا برده  کار  به 

صطالحاصههطالح طالعهههای متههداول در متههون کتابههداری و اطههالعا بداری و ا تون کتا تداول در م شده رسههانی تبههدیل شههده های م بدیل  سانی ت ست. اینتراسههت. اینترر مؤثر در نههت، عامههل مههؤثر در ا مل  نت، عا

نهتوسههعه کتابخانههه سعه کتابخا نههههای مجههازی بههوده اسههت. کتابخانهههتو ست. کتابخا بوده ا جازی  ضای هههای مجههازی، درواقههع یههک کتابخانههه در فضههای های م نه در ف یک کتابخا قع  جازی، دروا های م

نابع بهاینترنههت اسههت کههه در آن، منههابع به که در آن، م ست  نت ا سته، قابلصههورت پیوسههته، قابلاینتر نهدسترسههی هسههتند. کتابخانهههصورت پیو ستند. کتابخا سی ه جازی، هههای مجههازی، دستر های م

کلنمونه رشد توانهایی و انسهجام پروتکهل سجام پروت نایی و ان بهههای سهرویس دهنهده / سهرویس گیرنهده بههنمونه رشد توا نده  سرویس گیر نده /  سرویس ده که اسهت کهه  ((httpویژه )ویژه )های  ست  ا

میدسترسههی بههه اطالعههات موجههود در شههبکه اینترنههت را ممکههن مههی کن  نت را مم شبکه اینتر جود در  عات مو به اطال سی  صنافی،سازد)اصههنافی،دستر شته (. اگههر در گذشههته 13851385سازد)ا گر در گذ (. ا

ند و افراد ناچهار بودنهد کهه بهرای اسهتفاده از منهابع کتابخانهه، بها صهرف هزینهه زیهاد مسهافتی را طهی کننهد و  طی کن سافتی را  یاد م نه ز صرف هزی با  نه،  نابع کتابخا ستفاده از م برای ا که  ند  چار بود افراد نا

ناوریحتماً به کتابخانه بروند، امهروزه بهه یهاری فنهاوری یاری ف به  مروزه  عاتی و ارههای نهوین اطالعهاتی و ارحتماً به کتابخانه بروند، ا نوین اطال نهتبهاطی و وجهود کتابخانهههای  جود کتابخا باطی و و های ههای ت

نهمجههازی، نیههازی بههه حضههور فیزیکههی در کتابخانههه کی در کتابخا ضور فیزی به ح یازی  جازی، ن میههها نیسههت و افههراد مههیم فراد  ست و ا کان، تواننههد در هههر زمههان و مکههان، ها نی مان و م هر ز ند در  توان

به دائرهتههر از گذشههته بههه دائرهسریعسههریع شته  یهههها، نمایهههالمعارفالمعارفتر از گذ سیههها، کتابشناسههیها، نما گاهههها، پایگههاهها، کتابشنا نابع هههای اطالعههاتی و سههایر منههابع ها، پای سایر م عاتی و  های اطال

نهالکترونیکی موجود در کتابخانهه یدههای مجهازی، دسترسهی پیهدالکترونیکی موجود در کتابخا سی پ جازی، دستر ند و از آنا کننهد و از آنهای م مر هها اسهتفاده نماینهد. ایهن امهر ا کن ین ا ند. ا ستفاده نمای ها ا

 به معنای هدر نرفتن و کاهش چشمگیر هزینه رفت و آمد افراد است. به معنای هدر نرفتن و کاهش چشمگیر هزینه رفت و آمد افراد است. 

 هایی دارد؟هایی دارد؟كتابخانه مجازی چه ویژگیكتابخانه مجازی چه ویژگی
 (: (: 20022002،،3کند)مونکند)مون، پنج ویژگی برای کتابخانه مجازی پیدا می، پنج ویژگی برای کتابخانه مجازی پیدا می2رابرت تراویکارابرت تراویکا

ستقرند و بی.کههاربران، معمههوالً دور از کتابخانههه مسههتقرند و بی11 نه م موالً دور از کتابخا کاربران، مع شانههههای ارتبههاطی مجههازی، عالئههم و نشههانهشتر روششههتر روش. ئم و ن جازی، عال باطی م -های ارت

 دهند.دهند.های الزم برای فهم از قبیل ارتباط چشمی و آهنگ صدا را از دست میهای الزم برای فهم از قبیل ارتباط چشمی و آهنگ صدا را از دست می

جات . اطالعههات مجههازی، از منههابع الکترونیکههی، متمههایز و اغلههب انحصههاری هسههتند و بهها درجههات 22 با در ستند و  صاری ه لب انح مایز و اغ کی، مت نابع الکترونی جازی، از م عات م . اطال

 شوند. شوند. کاربرپسندی متفاوتی انتخاب میکاربرپسندی متفاوتی انتخاب می

خارج. اطالعات به کاربرانی کهه در خهارج33 که در  میاز کتابخانهه قهرار دارنهد ارائهه مهی  . اطالعات به کاربرانی  ئه  ند ارا قرار دار نه  بدار شهود و نقهش و تهأثیر کتابهدار از کتابخا تأثیر کتا قش و  شود و ن

باط بر موفقیت در امر تبهادل اطالعهات مرجهع ممکهن اسهت محهدود بهه یهافتن منهابع و برقهراری ارتبهاط  قراری ارت نابع و بر یافتن م به  حدود  ست م کن ا جع مم عات مر بادل اطال بر موفقیت در امر ت

 باشد.باشد.

نه. کتابههداران کتابخانههه44 بداران کتابخا هارتهههای مجههازی، بههه مهههارت. کتا به م جازی،  یل و هههای مههدیریت دانههش بههرای تجزیههه و تحلیههل و های م یه و تحل برای تجز نش  مدیریت دا های 

 بران نیاز دارند. بران نیاز دارند. بینی نیازهای اطالعاتی کاربینی نیازهای اطالعاتی کارپیشپیش
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1 .Angelou 

2 .Rabbert Travica 
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(1394،زمستان2ول، شماره)سال ا آموزشی فناوری تخصصی علمی فصلنامه   

 

نه. کتابخانهه55 نهههای مجهازی، پویها هسهتند. وظههایف، رسهالت، سهازمان و خهدمات کتابخانهه. کتابخا خدمات کتابخا سازمان و  سالت،  ظایف، ر ستند. و یا ه جازی، پو جازی ههای مجههازی های م های م

 پذیری خود را حفظ کرده و پذیرای تغییرات باشند. پذیری خود را حفظ کرده و پذیرای تغییرات باشند. باید انعطافباید انعطاف

 یادگیری و سیر تحولی آنیادگیری و سیر تحولی آن
یادگیریاندیشههمندان، تعههاریف مختلفههی را بههرای یههادگیری برای  فی را  عاریف مختل شمندان، ت کردهارائههه کههرده  1اندی ئه  مانانههد. مههانارا ند.  ستمعتقههد اسههت  2ا قد ا مل ، یههادگیری، عمههل معت یادگیری، ع  ،

بوتتعههدیل در رفتههار یهها آگههاهی و تجربههه اسههت. آبههوت ست. آ به ا گاهی و تجر یا آ تار  عدیل در رف میبیههان مههی  3ت یان  فرد دارد، یههادگیری فراینههدی اسههت کههه فههرد ب که  ست  ندی ا یادگیری فرای دارد، 

مییادگیرنده را قادر مهی ند، سهازد تها از تجربهه قبلهی خهود بهرای درک و ارزیهابی دانهش جدیهدی اسهتفاده کنهد، یادگیرنده را قادر  ستفاده ک یدی ا نش جد یابی دا برای درک و ارز خود  لی  به قب تا از تجر سازد 

شتهیعنههی ترکیههب پههیش داشههته پیش دا یب  نی ترک تهههها و یافتهههیع عههها. یههادگیری یههک جریههان فعههال اسههت کههه معههها و یاف که م ست  عال ا یان ف یک جر یادگیری  هارتانی، مهههارتها.  ها و ههها و انی، م

شهاندیشههه بههههای نههوین را بهههاندی نوین را  میوجههود مههی  های  جود  شعاریآورد)شههعاریو بل(.کیمبههل13821382نژاد،نههژاد،  آورد) یرات ، یههادگیری را ایجههاد تغییههرات 4(.کیم جاد تغی یادگیری را ای  ،

مینسهههبتاً پایهههدار در رفتهههار یههها تهههوان رفتهههاری کهههه از تجربهههه ناشهههی مهههی شی  به نا که از تجر تاری  توان رف یا  تار  یدار در رف سبتاً پا کرده شهههود، تعریهههف کهههرده ن یف  شود، تعر

خهبر این باور است کهه یهادگیری، چرخهه  5(.کلی(.کلی13871387است)سیف،است)سیف، یادگیری، چر که  میای اسهت کهه بها تجربهه آغهاز مهیبر این باور است  غاز  به آ با تجر که  ست  با د، بها شوشهوای ا د، 

 (.(.13821382نژاد،نژاد،  رسد)شعاریرسد)شعارییابد و به عمل مییابد و به عمل میتفکر و تأمل ادامه میتفکر و تأمل ادامه می

میقصد یادگیری، به کسهب اطالعهات مهیبشر بهبشر به عات  سب اطال که بهپهردازد، چراکهه بهقصد یادگیری، به ک یزان واسهطه کسهب اطالعهات اسهت کهه میهزان پردازد، چرا که م ست  عات ا سب اطال سطه ک وا

میآگاهی وی افزایش مهی مییابهد و نکهاتی را مهیآگاهی وی افزایش  کاتی را  بد و ن قبالً از آنآمهوزد کهه قهبالً از آنیا که  موزد  هزاران هها آگهاهی نداشهت. یهادگیری از ههزاران آ یادگیری از  شت.  گاهی ندا ها آ

پیش در سال پهیش در  گر زنهدگی انسهان وجهود داشهته و ههدف آن انتقهال فرهنهگ انسهانی از نسهلی بهه نسهل دیگهر سال  سل دی به ن سلی  سانی از ن نگ ان قال فره هدف آن انت شته و  جود دا سان و ندگی ان ز

تاهبوده است. واقعیهت آن اسهت کهه تحهوالت روزافهزون عصهر حاضهر، عمهر دانهش را کوتهاه و کوتهاه تاه و کو نش را کو مر دا ضر، ع صر حا فزون ع حوالت روزا که ت ست  یت آن ا میتهر مهیبوده است. واقع -تر 

میبینهی مهیای که پیشای که پیشکند، به گونهکند، به گونه نی  سال شهود حجهم دانهش بشهری تها سهال بی تا  شری  نش ب جم دا هر ، ههر   20202020شود ح شود روز دو برابهر شهود   7373،  بر  روز دو برا

خود انکههه ایههن خههود ان ین  یزهگیههزهکه ا صتهههای بیشههتری بههرای دسترسههی بههه فرصههتگ به فر سی  برای دستر شتری  فراد هههای جدیههد یههادگیری مههداوم، در افههراد های بی مداوم، در ا یادگیری  ید  های جد

ضر، روشایجههاد کههرده اسههت. در حههال حاضههر، روش حال حا ست. در  کرده ا جاد  های هههای سههنتی آمههوزش دیگههر قههادر بههه پاسههخگویی بههه نیازهههای ای به نیاز سخگویی  به پا قادر  گر  موزش دی سنتی آ های 

ناوریآموزشههی نیسههتند. فنههاوری ستند. ف شی نی صتهههای جدیههد، فرصههتآموز ید، فر جذابهههای بیشههتر، جدیههدتر و جههذابهای جد یدتر و  شتر، جد یادگیری تههری را بههرای یههادگیری های بی برای  تری را 

میارائههه مههی ئه  ماکننههد)کالرک و مههاارا ند)کالرک و  عات و (. یههادگیری الکترونیکههی از طریههق کههاربرد فنههاوری اطالعههات و 20082008،،6یریرکن ناوری اطال کاربرد ف یق  کی از طر یادگیری الکترونی  .)

برای ارتباطههات، مرزهههای دسترسههی و مرزهههای زمههانی را در هههم شکسههته و ابزارهههای جدیههدی را بههرای  یدی را  های جد سته و ابزار هم شک مانی را در  های ز سی و مرز های دستر طات، مرز ارتبا

 کند. کند. یادگیری به فراگیران ارائه مییادگیری به فراگیران ارائه می
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1 .Learning 

2 .Maan 

3 .Abbot 
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5 .Kelly 
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 الکترونیکی یادگیری در آن نقش و مجازی کتابخانه 55

 یادگیری الکترونیکی چیست؟یادگیری الکترونیکی چیست؟
صطالح اصههطالح    سال بههرای نخسههتین بههار در سههال   E-learningا بار در  ستین  به ه، جنبههه ه20012001برای نخ ین مگههانی بههه خههود گرفههت. ایههن ، جن فت. ا خود گر به  گانی  م

ئه اصطالح در آن زمان به معنهای آمهوزش مبتنهی بهر کهامپیوتر بهود کهه از طریهق اینترنهت و اینترانهت ارائهه  نت ارا نت و اینترا یق اینتر که از طر بود  کامپیوتر  بر  نی  موزش مبت نای آ اصطالح در آن زمان به مع

شد)هارونشهد و در واقهع جهایگزین آمهوزش مبتنهی بهر وب شهد)هارونمیمی بر وب  نی  موزش مبت جایگزین آ قع  یادگیری (. بها تعمهق در سهاختار یهادگیری 20012001،،1شد و در وا ساختار  مق در  با تع  .)

میالکترونیکههی مههی کی  بهتههوان یههادگیری الکترونیکههی را بهههالکترونی کی را  یادگیری الکترونی مطور کلههی، یههک مههتوان  یک  لی،  طافدل آموزشههی انعطههافطور ک شی انع جامع و پههذیر جههامع و دل آموز پذیر 

نابع فراگیههر دانسههت کههه فراینههد یههادگیری را بهها اسههتفاده از فنههاوری اطالعههات و ارتباطههات و از طریههق منههابع  یق م طات و از طر عات و ارتبا ناوری اطال ستفاده از ف با ا یادگیری را  ند  که فرای ست  یر دان فراگ

میگوناگون و متنوع، میسر مهی نهگونههسازد، بهسهازد، بهگوناگون و متنوع، میسر  لب ای کهه فراگیهران امکهان انتخهاب زمهان و مکهان آمهوزش، قالهب گو موزش، قا کان آ مان و م خاب ز کان انت یران ام که فراگ ای 

شرایو ابزار آموزشی دلخهواه و مناسهب بها نیازهها و شهرای ها و  با نیاز سب  خواه و منا میط خهاص خهود را دارا مهیو ابزار آموزشی دل خود را دارا  خاص  ناوریباشهند. فنهاوریط  شند. ف چون ههایی چهون با هایی 

نرماینترنت، نهرم کالسافزارههای آموزشهی، کهالساینترنت،  شی،  های آموز تابههای مجهازی، کتهابافزار جازی، ک فرانسههای الکترونیکهی، کنفهرانسهای م کی، کن یدئویی، ههای ویهدئویی، های الکترونی های و

فتهههای مباحثههه، پسههت الکترونیکههی و گفههتگروهگههروه کی و گ ست الکترونی ثه، پ که در وگوی اینترنتههی، از جملههه ابزارهههایی هسههتند کههه در های مباح ستند  هایی ه له ابزار تی، از جم وگوی اینترن

میسیستم یهادگیری الکترونیکهی بهه فهرد کمهک مهی مک  فرد ک به  کی  یادگیری الکترونی تا بهنهد تها بهکنکنسیستم  پردازد. سهرعت و سههولت بهه خودآمهوزی بپهردازد. ند  موزی ب به خودآ سهولت  سرعت و 

میپذیری این مدل آموزشی موجهب مهیانعطافانعطاف جب  کی در شهود تها افهرادی کهه بهه دالیلهی قهادر بهه حضهور فیزیکهی در پذیری این مدل آموزشی مو ضور فیزی به ح قادر  لی  به دالی که  فرادی  تا ا شود 

هرههههای درسههی نیسههتند، از امکانههات تحصههیل، آمههوزش و یههادگیری بهههرهکالسکههالس یادگیری ب موزش و  صیل، آ نات تح ستند، از امکا سی نی گر، منههد شههوند. از سههوی دیگههر، های در سوی دی شوند. از  ند  م

یازی بهدر این مدل آموزشی نیهازی به نهصهرف هزینههدر این مدل آموزشی ن یههای زیهصرف هزی شی و اد بهرای تهأمین اسهتاد، اختصهاص فضهای آموزشهی و های ز ضای آموز صاص ف ستاد، اخت تأمین ا برای  اد 

میسههایر امکانههات فیزیکههی بههرای آمههوزش نیسههت. بههدین ترتیههب یادگیرنههدگان مههی ندگان  یب یادگیر بدین ترت ست.  موزش نی برای آ کی  نات فیزی طهتواننههد از هههر نقطهههسایر امکا هر نق ند از  ای از ای از توان

یدگاهجهان با یکدیگر و با اسهتادان خهود ارتبهاط برقهرار کهرده و بهه طهرح دیهدگاه طرح د به  کرده و  قرار  باط بر خود ارت ستادان  ند، هها و سهؤاالت خهود بپردازنهد، جهان با یکدیگر و با ا خود بپرداز سؤاالت  ها و 

 (. (. 20022002،،2طور مداوم، مورد ارزیابی قرار گیرند)هالکتطور مداوم، مورد ارزیابی قرار گیرند)هالکتبهبه  های درسی خود را تکمیل کرده وهای درسی خود را تکمیل کرده وپروژهپروژه

 مزایای یادگیری الکترونیکیمزایای یادگیری الکترونیکی
عه را نظهر کهالرک ایهن اسهت کهه یهادگیری الکترونیکههی، قابلیهت گسهترش و پهذیرش از سهوی افهراد جامعههه را  فراد جام سوی ا پذیرش از  سترش و  یت گ کی، قابل یادگیری الکترونی که  ست  ین ا کالرک ا ظر  ن

میدارد. وی بیهان  مهی یان   که بهکنهد کههه بهدارد. وی ب ند  شهواسهطه گسهترش یهادگیری الکترونیکههی، افهراد در ههر گوشههک هر گو فراد در  کی، ا یادگیری الکترونی سترش  سطه گ هان،  ای از جهههان،  وا ای از ج

میههایی را بهرای کسهب دانهش بهه دسهت مهیصتصتفرفر ست  به د نش  سب دا برای ک گروهآورنهد. او خهود یهادگیری، حضهور در گهروههایی را  ضور در  یادگیری، ح خود  ند. او  حث، ههای بحهث، آور های ب

هارنظر بهامکههان اظهههارنظر به کان اظ یادگیری صههورت گسههترده از سههوی افههراد و یههادگیری مشههارکتی را از مزایههای یههادگیری ام یای  شارکتی را از مزا یادگیری م فراد و  سوی ا سترده از  صورت گ

 (.  (.  20082008داند و به آینده این نوع یادگیری، امیدوار است)کالرک و مایر،داند و به آینده این نوع یادگیری، امیدوار است)کالرک و مایر،الکترونیکی میالکترونیکی می

 (:(:20042004شمرد)دوبلین،شمرد)دوبلین،ای یادگیری الکترونیکی را چنین برمیای یادگیری الکترونیکی را چنین برمی، مزای، مزای3دوبلیندوبلین

 .برای برقراری ارتباط، زمان زیادی صرف نخواهد شد.برای برقراری ارتباط، زمان زیادی صرف نخواهد شد 

 تواند هر زمان که الزم است به یادگیری بپردازد. تواند هر زمان که الزم است به یادگیری بپردازد. فراگیر میفراگیر می 

 تواند از مکان شخصی خود به یادگیری بپردازد. تواند از مکان شخصی خود به یادگیری بپردازد. فراگیر میفراگیر می 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 .Harun 

2 .Halkett 

3 .Dublin 
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(1394،زمستان2ول، شماره)سال ا آموزشی فناوری تخصصی علمی فصلنامه   

 

 ام کار خود به یادگیری نیز بپردازد. ام کار خود به یادگیری نیز بپردازد. این امکان وجود دارد که فراگیر، همزمان با انجاین امکان وجود دارد که فراگیر، همزمان با انج 

 شود.شود.های سنتی صرف میهای سنتی صرف میبرای سازمان آموزشی، هزینه کمتری نسبت به برنامهبرای سازمان آموزشی، هزینه کمتری نسبت به برنامه 

 پذیرتر است.  پذیرتر است.  تر و انعطافتر و انعطافآموزش در یادگیری الکترونیکی، جذابآموزش در یادگیری الکترونیکی، جذاب 

 .تعامل فراگیران با یکدیگر بیشتر است.تعامل فراگیران با یکدیگر بیشتر است 

 میایههن نههوع یههادگیری مههی یادگیری  نوع  ین  بانتوانههد بههرای فراگیههران خاصههی کههه مشههکل زبههانا شکل ز که م صی  یران خا برای فراگ ند  یا یهها معلولیههت دارنههد یهها   توا ند  یت دار یا معلول

 .کمرو هستند، مؤثرتر باشدکمرو هستند، مؤثرتر باشد

 (:(:20012001توان به موارد زیر اشاره کرد )هارون،توان به موارد زیر اشاره کرد )هارون،از دیگر مزایای یادگیری الکترونیکی میاز دیگر مزایای یادگیری الکترونیکی می

 عمومی کردن آموزشعمومی کردن آموزش 

 تدارک آموزش متقابل و دوطرفهتدارک آموزش متقابل و دوطرفه 

 شود. شود. تر مشخص میتر مشخص مینتیجه آموزش و یادگیری، سریعنتیجه آموزش و یادگیری، سریع 

  ماند. ماند. یشتری در ذهن مییشتری در ذهن میمطالب بمطالب بای ای چندرسانهچندرسانهبا استفاده از امکانات با استفاده از امکانات 

 افتد.افتد.تبعیض و پارتی بازی کمتر اتفاق میتبعیض و پارتی بازی کمتر اتفاق می 

 های مجازی در یادگیری الکترونیکیهای مجازی در یادگیری الکترونیکینقش كتابخانهنقش كتابخانه
نهطور کلههی، کتابخانهههبهبههه لی، کتابخا چه بهههها چههه بهطور ک چه بهصههورت فیزیکههی و چههه بهها  کی و  قش صههورت مجههازی در امههر فراگیههری، سههه نقههش صورت فیزی سه ن یری،  مر فراگ جازی در ا صورت م

 (: (: 20002000،،1دارند)رلتزدارند)رلتز

 غنیغنی. مکانی جهت به اشتراک گذاشتن منابع اطالعاتی . مکانی جهت به اشتراک گذاشتن منابع اطالعاتی 11

 هاها. نگهداری اندیشه. نگهداری اندیشه22

 . حمایت، تسهیل و گسترش آموزش رسمی و غیررسمی در مؤسسه مادر . حمایت، تسهیل و گسترش آموزش رسمی و غیررسمی در مؤسسه مادر 33

 

نهاگر بنا باشهد کهه آمهوزش الکترونیکهی وجهود داشهته باشهد، بایهد کتابخانهه ید کتابخا شد، با شته با جود دا کی و موزش الکترونی که آ شد  فراد ای ههم موجهود باشهد تها افهراد اگر بنا با تا ا شد  جود با هم مو ای 

نه بهبتواننههد بههرای مطالعههات خههود از آن اسههتفاده کننههد. زمههانی کههه یههک کتابخانههه به یک کتابخا که  مانی  ند. ز ستفاده کن خود از آن ا عات  برای مطال ند  فراصههورت فههرابتوان نابع ن، منههابع متمههت  صورت  ن، م

میآموزشههی را در دسههترس فراگیههران قههرار  مههی قرار   یران  سترس فراگ شی را در د هد، آندهههد، آنآموز میههها مههید برآورده تواننههد نیازهههای آموزشههی خههود را بههرآورده ها  خود را  شی  های آموز ند نیاز توان

نهسههازند. کتابخانههه که بههههای مجههازی، دسترسههی فههوری را بههه طیههف گسههترده از منههابعی کههه بهسازند. کتابخا نابعی  سترده از م یف گ به ط فوری را  سی  جازی، دستر کی صههورت فیزیکههی های م صورت فیزی

میموجود نیسهتند، فهراهم مهی فراهم  ستند،  ند. درحالیکننهد. درحالیموجود نی نهکهه کتابخانههکن مان وههای فیزیکهی، محهدود بهه زمهان وکه کتابخا به ز حدود  کی، م صی مکهان خاصهی   های فیزی کان خا م

نههسههتند. کتابخانههه ستند. کتابخا میهههای مجههازی بههدون داشههتن موانههع فیزیکههی، مههیه کی،  نع فیزی شتن موا بدون دا جازی  جا و از تواننههد در هههر لحظههه از هههر جهها و از های م هر  ظه از  هر لح ند در  توان

تاری،طریق یهک ارتبهاط اینترنتهی، دسترسهی بهه منهابع خهود را فهراهم کننهد)آنجلو، ترجمهه مختهاری، مه مخ ند)آنجلو، ترج فراهم کن خود را  نابع  به م سی  تی، دستر باط اینترن یک ارت (. (. 13811381طریق 

نهدر کتابخانههه میهههای مجههازی، یههادگیری فراینههدی مسههتقل از زمههان و مکههان مههیدر کتابخا کان  مان و م ستقل از ز ندی م یادگیری فرای جازی،  به دباشههد. بههه دهای م شد.  که لیههل آنکههه با یل آن ل

صتهای مجهازی، حهاوی اطالعهات روزآمهد هسهتند، فرصهتکتابخانهکتابخانه ستند، فر مد ه عات روزآ حاوی اطال جازی،  فراهم ههای مناسهبی را جههت یهادگیری فهراهم های م یادگیری  هت  سبی را ج های منا

سانهکننههد. گههردآوری منههابع چندرسههانهمیمههی نابع چندر گردآوری م ند.  هت ای، امکههان آمههوزش از راه دور را بههرای یادگیرنههدگان جهههت کن ندگان ج برای یادگیر موزش از راه دور را  کان آ ای، ام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 .Reltz 
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نهاسههتفاده از منههابع کتابخانههه فههراهم کههرده اسههت. کتابخانههه ست. کتابخا کرده ا فراهم  نه  نابع کتابخا ستفاده از م جازی، بههههای مجههازی، بها کردواسههطه ذخیههره کههردهای م یره  سطه ذخ نابع ن منههابع وا ن م

یابی آنآموشههی و امکههان بازیههابی آن کان باز شی و ام شبکهههها از طریههق شههبکهآمو یق  شبکهههها، بههه امههر یههادگیری شههبکهها از طر یادگیری  مر  به ا مک ای و الکترونیکههی کمههک ها،  کی ک ای و الکترونی

کردهشایانی کهرده نهانهد. بهدون وجهود کتابخانههشایانی  جود کتابخا بدون و ند.  کی ههای مجهازی کهه بهه سهازماندهی و نگههداری منهابع الکترونیکهی ا نابع الکترونی هداری م سازماندهی و نگ به  که  جازی  های م

نهپردازند، امکان دسترسهی بهه منهابع روزآمهد جههت یهادگیری غیهرممکن اسهت. کتابخانههمیمی ست. کتابخا یرممکن ا یادگیری غ هت  مد ج نابع روزآ به م سی  جازی، ههای مجهازی، پردازند، امکان دستر های م

صمیمامکههان تفکههر خههالق و انتقههادی، حههل مسههئله، تصههمیم سئله، ت حل م قادی،  خالق و انت کر  کان تف میگیههری و ... را بههرای کههاربران فههراهم مههیام فراهم  کاربران  برای  یری و ... را  -گ

ند)رلتز،کننههد)رلتز، می(. طراحههی کتابخانههه مجههازی، بههه یادگیرنههده کمههک مههی20002000کن مک  نده ک به یادگیر جازی،  نه م حی کتابخا عات را کنههد تهها مفهههوم اطالعههات را (. طرا هوم اطال تا مف ند  ک

نهدریابنهد. کتابخانههه ند. کتابخا میههای مجههازی مهیدریاب جازی  شتتواننههد نقشهی فراتههر از تولیهد و توزیههع منهابع آمههوزش داشهتهای م موزش دا نابع آ یع م ید و توز تر از تول شی فرا ند نق شند. ه باشههند. توان ه با

موزش از راه دور بهارائههه خههدمات مرجههع و آمههوزش از راه دور به جع و آ خدمات مر ئه  کی بهوسههیله پسههت الکترونیکههی بهارا ست الکترونی سیله پ له صههورت پیوسههته، از جملههه و سته، از جم صورت پیو

 (. (. 20022002های مجازی در یادگیری الکترونیکی است)مون،های مجازی در یادگیری الکترونیکی است)مون،خدمات کتابخانهخدمات کتابخانه

 گیریگیرینتیجهنتیجه
میاولین مسهئله کهه در یهادگیری الکترونیکهی بها آن مواجهه مهی جه  با آن موا کی  یادگیری الکترونی که در  سئله  یادگیری شهویم، تغییهر در محهیط فیزیکهی یهادگیری اولین م کی  حیط فیزی یر در م شویم، تغی

ساسهه بهت. بههه بههها به  میکارگیری ابزارهههای فناورانههه، باعههث تغییههر در محههیط کالسههی و نقههش معلههم مههیت.  لم  قش مع سی و ن حیط کال یر در م عث تغی نه، با های فناورا شود. در شههود. در کارگیری ابزار

 یابد. یابد. رود و مفهوم کالسی گسترش میرود و مفهوم کالسی گسترش میاینجا محدودیت زمانی از میان میاینجا محدودیت زمانی از میان می

ستهبیشههتر منههابعی کههه بهها دیههدی مثبههت بههه یههادگیری الکترونیکههی نگریسههته کی نگری یادگیری الکترونی به  بت  یدی مث با د که  نابعی  شتر م نوع انههد، یکههی از مزایههای ایههن نههوع بی ین  یای ا کی از مزا ند، ی ا

مویادگیری را توانایی آمهو کردهزش و اسهتفاده از منهابع، در ههر لحظهه از زمهان و ههر مکهان، ذکهر کهردهیادگیری را توانایی آ کر  کان، ذ هر م مان و  ظه از ز هر لح نابع، در  ستفاده از م پس انهد. پهس زش و ا ند.  ا

ست ما شاهد از میان رفهتن موانهع زمهانی و مکهانی در ایهن نهوع یهادگیری هسهتیم. مسهئله اساسهی ایهن اسهت  ین ا سی ا سئله اسا ستیم. م یادگیری ه نوع  ین  کانی در ا مانی و م نع ز فتن موا ما شاهد از میان ر

میکه زمانی فراگیران مهی عات تواننهد در یهک محهیط یهادگیری الکترونیکهی  موفهق باشهند و بهه کسهب اطالعهات که زمانی فراگیران  سب اطال به ک شند و  فق با کی  مو یادگیری الکترونی حیط  یک م ند در  توان

 ها در دسترشان باشد. ها در دسترشان باشد. منابع اطالعاتی و آموزشی مورد نیاز آنمنابع اطالعاتی و آموزشی مورد نیاز آنبپردازند که بپردازند که 

نهخصهوص کتابخانههها بههها بهکتابخانهکتابخانه صوص کتابخا یادی را در ههای مجهازی، بها در اختیهار داشهتن منهابع گونهاگون، نقهش زیهادی را در خ قش ز ناگون، ن نابع گو شتن م یار دا با در اخت جازی،  های م

ند. آنکننهد. آنتوسعه دانش و آموزش ایفا میتوسعه دانش و آموزش ایفا می فراد، هها بها فهراهم کهردن منهابع روزآمهد و دیجیتهالی مهورد نیهاز افهراد، کن یاز ا مورد ن تالی  مد و دیجی نابع روزآ کردن م فراهم  با  ها 

یادگیری الکدر یههادگیری الک ستترونیکههی، مشههارکت فعههال دارنههد. فههراهم کههردن و توسههعه فهرسههتدر  سعه فهر کردن و تو فراهم  ند.  عال دار شارکت ف کی، م هایی از هههایی از ها و دروازهههها و دروازهترونی

سایتوب سههایت یتههها، جهههت دسترسههی یادگیرنههدگان بههه منههابع اطالعههاتی، از جملههه فعالیههتوب  له فعال عاتی، از جم نابع اطال به م ندگان  سی یادگیر هت دستر بداران و هههای کتابههداران و ها، ج های کتا

نهکتابخانههه میههها در محههیط مجههازی مههیکتابخا جازی  حیط م نهباشههد. بنههابراین خههدمات کتابخانهههها در م خدمات کتابخا نابراین  شد. ب غام ههها بهها یههادگیری الکترونیکههی ادغههام با کی اد یادگیری الکترونی با  ها 

بهبه این ترتیهب، یادگیرنهدگان بها بههشود. شود. میمی با  ندگان  یب، یادگیر مدلکارگیری هریهک از مهدلبه این ترت یک از  میههای یهادگیری، مهیکارگیری هر یادگیری،  یق تواننهد از طریهق های  ند از طر توان

لههای مجازی، در هر جا کهه باشهند، بهه منهابع آموزشهی و مقالههکتابخانهکتابخانه شی و مقا نابع آموز به م شند،  که با خود ههای تمهام مهتن مهورد نیهاز خهود های مجازی، در هر جا  یاز  مورد ن متن  مام  های ت

نده آنکه یاد دهنهده آن میهها را پیشهنهاد مهیکه یاد ده شنهاد  نهکنهد، دسترسهی داشهته باشهند. کتابخانههها را پی شند. کتابخا شته با سی دا ند، دستر سههای مجهازی، آن دسهک جازی، آن د ته از ته از های م

 موادی را که یادگیرندگان بخواهند، به آنان عرضه خواهند کرد. موادی را که یادگیرندگان بخواهند، به آنان عرضه خواهند کرد. 
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در آموزش و يادگيری الکترونيکی 2فناوری وب  

 2رقیه موسوی،  1زینب گرزین

 

  دهدهییچکچک

اند، ها تأثیرگذار بودهتوجهی در بیشتر زمینههای ارتباطات و اطالعات به میزان قابلدر دنیای امروز، فناوری

عصر حاضر دارند. های بیشتری برای بهبود عملکردهایشان در بر این اساس افراد نیاز به دانش و آگاهی

های سنتی و معمول شود، بسیاری از روششناخته می 2تحوالت عمده در دنیای وب که با عنوان وب 

ای از یادگیرندگان جوان ساخته است. دریافت و پردازش اطالعات را برچیده است و نسل جدید و خبره

گیرد، حوزه آموزش ها قرار میو توسعه هاتحت تأثیر این پیشرفت قاًیعمهای مهمی که بنابراین یکی از حوزه

های متعددی باهدف تطبیق آموزش و یادگیری با این تحوالت ها و نظریهو پرورش است. ابزارها، فنون، روش

هایی که در امر آموزشی طور مشخص یکی از زمینهسازی شده است. بهعظیم طراحی، سازماندهی و پیاده

های ای نوین ارتباطاتی و اطالعاتی همگام و همساز شود، آموزشهتواند با چنین فناوریشدت میبه

باشد. آموزش و یادگیری الکترونیکی توجهی ابزار و فناوری محور میالکترونیکی است که به میزان قابل

فرایندهای جاری خود را مفید و مؤثرتر  2و ابزارهای وب  هایفناوری ترکیبی از ریکارگبهتواند با ی میراحتبه

سازد، در راستای این امر ابتدا باید این تحول را خوب شناخت، با فنون و ابزارهای آن آشنا شد و همگام با 

کوشد با توجه خاص به این نوع های خود را ارتقا و بهبود بخشید. مقاله حاضر میرشد و توسعه آن، فعالیت

رش چنین فضایی منجر شده است، بررسی به ظهور و گست جتاًینتجدید وب، در ابتدا مراحل تکامل آن را که 

های پیدایش و تأثیرات عمده آن را بر کاربرانش بررسی کند. سپس های بعدی اهداف، زمینهکرده و در بخش

به  2در راستای امر مهم آموزش و یادگیری الکترونیکی که به عقیده محققان یکی از کارکردهای بالقوه وب 

های الکترونیکی برای آموزش 2های وب ی از آموزش الکترونیکی به قابلیترود، ابتدا با شرح مختصرشمار می

را بیان کند و  2های وب کارگیری فناوریآموزان و معلمان در بهپرداخته و راهکارهای توانمندسازی دانش

ربیات عنوان تجهای انجام شده در این زمینه را بهعنوان شواهد مؤید مطالب، مواردی از پژوهشچنین بههم

آموزان در برای استفاده معلمان و دانش 2سازنده ذکر کرده است. در ادامه تعدادی از ابزارهای مفید وب

هایی شده و در بخش پایانی مقاله به بیان توصیههای متخصصان معرفی های درس با توجه به دیدگاهکالس

 ته شده است.پرداخ 2کارگیری هر یک از انواع ابزارهای وب کوتاه و مهم در به

 ، آموزش، آموزش الکترونیکی، یادگیری الکترونیکی .، آموزش، آموزش الکترونیکی، یادگیری الکترونیکی .22وبوب  کلیدی:کلیدی:  کلماتکلمات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 zainabgorzin@gmail.comکارشناس ارشا و دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی دانشگاه تربیت مارس  1

 roghayemousavi@yahoo.com (کارشناس ارشا تکنولوژی آموزشی دانشگاه عالمه طباطبائی)ره2
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   مقدمهمقدمه  
یک عبارت چندمنظوره است، برای شرح و توصیف هر نوع رشد و گسترشی که در حال حاضر در وب،  2وب 

عنوان یک به توان آن راهای کاربران. در حقیقت میدر حال رخ دادن است از جمله تغییر در ادراک و نگرش

ها های فعاالنه بدل کرده است. این مشارکتهای منفعالنه را به مشارکتتکامل در نظر گرفت که دریافت

هاست، به همین دلیل این نسخه جدید وب مطابق با گذاری آنشامل خلق، تولید محتواها و به اشتراک

شود. ابزارهای مورداستفاده در این نسل نیز نامیده می 1نوشتنی-عنوان وب خواندنیاغلب به شیهاتیقابل

اند، در حال حاضر توجهی آموزش و یادگیری الکترونیکی را تحت تأثیر خود قرار دادهجدید وب به میزان قابل

برای مقاصد آموزشی و  2ها و امکانات جدید وب های آموزش و پرورش پیشرفته دنیا از قابلیتدر اکثر نظام

برند. این نوع محبوب وب به بهره مناسب می رندگانشانیادگسطح باالتر در یهای پرورش مهارت خصوصاً

علت برخورداری از ویژگی مهمی همچون پرورش تعامل و همکاری میان افراد در فضاهای عمومی دیجیتال و 

صورت دیجیتال طراحی شده است، امروزه در های اختصاصی که با اهداف آموزشی و یا یادگیری بهیا محیط

 نون توجه متخصصان امور آموزشی است. کا

 تکامل وبتکامل وب  
 رشد 3های رومیزیموازات کاهش قیمت فناوری رایانه: به 2 های دریافت کنندهیا رایانه  ،

ترین منبع کمکی های رایانشی با ظهور و توسعه اینترنت همراه شد و در واقع اینترنت بزرگفناوری

ن گردید، در این زمان اینترنت بیشتر ابزاری برای برای خروج کامپیوترها از انزوا و طرد شد

واسطه فعالیت و تمایالت دانشمندان و محققان اطالعات بود که این موضوع بیشتر به  4دریافت

یافته بود. در واقع در این زمان ها و اطالعات بسیار رشد و گسترشبرای بررسی و رصد متون، داده

شده توسط طالعات از وب مشغول بودند و محتواهای قرار دادهکاربران بیشتر به دانلود و دریافت ا

کردند. در این زمان بود ها را دریافت و دانلود میها و یا کاربران ویژه و خاص سایتمدبران سایت

های علمی و ساده های تجاری گسترش یافت )فراتر از درخواستکه اینترنت به سمت جاذبه

های معتبر و با ها اهمیت و محبوبیت زیادی پیدا کردند؛ سایتمحققان(. در این زمان بعضی سایت

های ها در زمینه ارائه خدمات و سرویسهر کدام از آن5ان و ... اسای مانند یاهو، گوگل، امسابقه

اینترنتی به رقابت با یکدیگر پرداختند. در این زمان با توجه به اینکه هدف اصلی وب انجام وظیفه 

صورت ها شیوع و محبوبیت خاصی یافتند. تصویر این اینترنت اولیه بهبود، ایمیل دریافت و تحویل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1.Read-Write 

2.Perceptive 

3.Desktop PC 

4.Download 

5.Yahoo, Google, Msn & … 
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های معتبر که دارای فضاها و ها در واقع همان سایتها طراحی شد، گره 1ای از گرهمجموعه

های متصل شده به یکدیگر در این وب تبادالت دو طرفه های انحصاری بودند، سایتسرویس

وارد  1980های شدند. ارتباطات ایمیل از اوایل دههتالی را موجب میمحتواها و مواد دیجی

طور مشابه ابتکاراتی از این دست شبیه به پروژه های تدریس و یادگیری دانشگاهی شد. بهفعالیت

منظور گسترش ارتباطات آموزشی از راه دور برای معلمان تمام به 2های شبکه برای مدارسزمان

فرهنگی  ها خصوصاً زمانی که تعامالت فراگذاری شدند. این پروژهمتوسطه پایهها؛ ابتدایی و پایه

های جغرافیایی پراکنده برقرار شده بود، بسیار گسترش پیدا کرد. در این بین افراد در موقعیت

ها و دوران وظیفه اصلی ارتباطات ایمیلی همان حفظ کیفیت تحویل باقی ماند، در این زمان پیغام

ناد متنی بر هر زمان دیگری ارجحیت داشت، بعد شاخص ایمیل همین شیوه تبدیل همه مبادله اس

(. با این حال با پیدایش بعضی از 2008a ،3های متنی بود )کراککاربران به یک منبع انتقال فایل

، اینترنت، نخستین 4های معتبر مانند یاهو مسنجرخدمات گفتگو و چت آنالین در معدود سایت

د را به سمت اجتماعی شدن برداشت، از طرفی پیدایش تابلوهای اعالنات گروهی های خوگام

های مجازی اجازه عضویت کاربران در گروه 7و فروم ها 3606های مجازی مانند یاهو و گروه 5آنالین

و تبادل اطالعات و مباحثه را به میزان اندکی برقرار کردند. از طرف دیگر با پیدایش و رشد انواع 

های آنالین و آفالین را بین افزارهای وب که قابلیت برقراری ارتباطات و کنفرانسنرم مختلف

های های مکانی و جغرافیایی از یکدیگر دور بودند داشتند، زمینهکاربرانی که از نظر موقعیت

همکاری و مساعدت بین کاربران دنیای اینترنت تا حدودی پیدا شد. در همین زمان و بر مبنای 

رونق پیدا کردند و از آنجایی که چنین  9های محلیو شبکه8افزارها ها کم کم گروهیشرفتاین پ

تری برای تر و بزرگتری داشت، اجتماعات وسیعنیاز به اینترنت گسترده و جامعهایی هماهنگی

 کاربران در مراحل دیگر وب شکل گرفت.

  ظاهر شده است و هنوز بر سر  0520از سال  2: اصطالح وب  10های اجتماعی: یا رایانه 2وب

مصادیق دقیق و کاربردی آن مباحث و گفتگوهای زیادی وجود دارد، در واقع این مباحثات بیشتر 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1.Node 

2.Tins  

3.Crook 

4.Yahoo Messenger 

5.Online Bulletin 

6.Yahoo 360 

7.Forum 

8.Groupware 

9.Lan 

10.Social 
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را  2توان وب حول محور مشارکت کاربران در تولید محتوای این نوع وب است، با این وجود می

قابل دسترس و قابل کنترل توسط ای از ابزارهای آنالین باز، تعاملی، عمومی، عنوان مجموعهبه

های اجتماعی و تجاری صورتی فعال دانش و فعالیت توانند بهها میکاربران دانست که به کمک آن

راحتی به کاربرانش به 2خود را در فضای وب  با دیگر کاربران به اشتراک بگذارند. در حقیقت وب 

خوبی از امتیاز داده و توانسته بهاجازه خلق، نوآوری و فعالیت در فضای عمومی مجازی را 

ها در جهت رشد و توسعه خود بهره گیرد، حرکت سریع این وب به سمت مشارکت، های آنفعالیت

 (.1،2008کالم اجتماعی شدن است)کانستندیدز وفانتینتعامل، همکاری و در یک

  2اهداف وب 
واسطه رشد و دهد که بهوشش میهایی را پها، خدمات و روشگستره وسیعی از فناوری 2عبارت وب 

عنوان ریزی شده است. با این هدف که از اینترنت بهگسترش قابل توجه حجم کاربران آگاه و خبره وب پایه

پایگاهی برای تسهیل تعامالت اجتماعی بین افراد استفاده گردد، این تعامالت شامل ارتباطات، 

باشد. این خدمات به ها میگذاری آندات و به اشتراکمساعی، خلق، تولید، هماهنگی و ترکیب تولیتشریک

ها برای عموم سایتها محتوا تولید شده است و در وبسرعت جایگاه خود را در میان کاربران یافتند، میلیون

ها برای تولید، های متفاوت آن، تأکید بر کاربران و روش2در واقع بیشتر وب  به اشتراک گذاشته شده است.

است. از طرف دیگر دسترسی آسان و تنوع ابزارها و خدمات مختلف وب  مختلفشاندل محتواهای خلق و تبا

 (. 2،2014)کرالمبس،کاترلوساندبرداشته، بسیاری از موانع و حصارهای تولید و توزیع محتواها را از میان 2

 2های پیدایش وب زمینه
های جدیدی را برای استفاده از وب ایجاد تا روش اندآمدههای تکنولوژیکی گرد هم بسیاری از انواع پیشرفت

و مؤثر  گامبهگامها و تغییرات نتیجه درگیری و دخالت آهسته، کنند، البته تا حدود زیادی این پیشرفت

وب نیز موجب  میسیبی هایآورفن، سرعت بیشتر و ترارزانکاربران در اینترنت است. از طرفی خدمات 

. تمام این شرایط به مشارکتی شدن بیشتر وب منجر شده است، بنابراین وب انددهش ترگستردهی هایدسترس

های اینترنتی بیشتر و تبادل مؤثرتر با دیگر کاربران تحریک و تشویق کاربران شخصی خود را به فعالیت 2

چیزی است کند. این همان کردن ترغیب می 5بیشتر از دانلود 4و اشتراک گذاری 3کند؛ یعنی به بارگذاریمی

و موانع ارتباطی بسیار از میان  هاتیمحدودشود؛ در مجموع شناخته می 1با وب  2که عمده تفاوت وب 

 نیچناست. حاصل  ترگستردههای و نتیجه چنین چیزی، دعوت به مشارکت بیشتر و فعالیت اندشدهبرداشته 

 شود.مروزه بنام اینترنت شناخته میهایی، یک مؤسسه عظیم و قدرتمند دانش و تجربیات است که افعالیت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 .Constantinides & Fountain 

2 . Charalambos & Katerelos 

3 .Upload 

4 .Share 

5 .Download 



 
  

 

 الکترونیکی یادگیری و آموزش در 2وب فناوری 63

باشد، با این تعریف البته تری برای فعالیت هر نوع کاربری میتر و جذابهای وسیعاینترنت پویا دارای حوزه

صورت انفرادی و توان این ساختمان عظیم دانش و اطالعات را تنها به کاربرانی نسبت داد که بهدیگر نمی

های نوین مدیریت کنند، بلکه منابع جدید و روشویش را توزیع و منتشر میمستقل تولیدات و محصوالت خ

های بسیار ها و هماهنگیها و اطالعات و ارتباطات اینترنتی متعامل این شکل جدید را بر مبنای همکاریداده

  (.  1،2014ای فراخوانی کرده است)هیونگ و پراسپیشرفته

  2تأثیرات وب  
چندجانبه در این نسخه جدید و محبوب وب، موجب ایجاد چهار نوع مهم از تأثیرات  هایتعامالت و همکاری

 شوند :صورت زیر خالصه میشده است که به

 پرسش و پاسخ 

 سواد و آگاهی 

 تعامل و همکاری 

 تولید و انتشار 

دانش  وجو و نوع جدید سواد وهای جدید پرسکاربرانش را به اعتماد به روش 2های شناختی، وبدر زمینه

های الزم را برای تحقیق و کندوکاو در فضای دانش جدید کسب باید مهارت 2کند. کاربران وب دعوت می

های جدیدی را ها باید افراد ماهر و باسوادی در فضاهای علمی مبتنی بر وب باشند تا بتوانند فرمتکنند، آن

کارگیری کنند. در بعد اجتماعی، ته و بههای چاپی آشنا و قدیمی متداول هستند، شناخکه فراتر از رسانه

چنین باید ها همهای جدید تعامل و همکاری در اینترنت آشنا و راحت باشند. آنباید با روش 2کاربران وب 

های جدید برای توزیع، انتشار و جلب مخاطب برای خود، استقبال و استفاده کنند. ها و موقعیتاز فرصت

اند. بیشتر ها، محدوده وسیعی از ابزارهای جدید اینترنتی ظهور یافتهین فعالیتبرای حمایت و پشتیبانی از ا

ی آشنا و متداول قابل دسترسی هستند. این 2های مبتنی بر وب، از طریق مرورگرهاعنوان سرویسها بهآن

ها بر شتر آنتوجهی را در نسل جدید کاربران اینترنت موجب شوند. بیاند رشد و توسعه قابلابزارها توانسته

به کاربرانی  2های آنالین در وب های آنالین، ارتباطات و فضاهای اجتماعی مجازی تمرکز دارند. بازیبازی

های دهد، جاذبهصورت مکانی و جغرافیایی از هم فاصله دارند، فرصت هماهنگی و همکاری میکه به

های ی و متنی و ویدئویی بنام سایتهای صوتی، نوشتارهای مجازی ارتباطات بیشتر  بر روی چتشبکه

ها یک بیوگرافی از خود ارائه دهند و یا توانند در آن مکانهای اجتماعی متمرکز هستند، کاربران میشبکه

توانند دوستان خود را انتخاب و ها میها شرکت کنند، آنهای مورد دلخواه خود را مطرح نمایند و در آنبحث

ها در زمینه استفاده از چنین امکاناتی ها و نگرانیند. البته وجود بعضی از حساسیتها ارتباط برقرار کنبا آن

آمیز و یا تبلیغات ها را از ارتباطات مخاطرهناپذیر است که بتوان آنمرتبط با افراد کم سن و سال اجتناب

  (.2088bپروا حفظ و نگهداری کرد)کراک و همکاران،بی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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 لکترونیکیدر آموزش  و یادگیری ا 2وب  

 آموزش و یادگیری الکترونیکی 
یادگیری الکترونیکی امروزه دیگر برای همه متخصصان امر تعلیم و تربیت اصطالح مشخص و موجهی است، 

های یادگیری بدون ابزارهای الکترونیکی امروزه شاید حتی تا حدودی ها و تجربهچراکه تصور انجام فعالیت

ها، تجارب و ت یادگیری الکترونیکی در عصر حاضر گستره وسیعی از فعالیتغیرممکن به نظر بیاید، اما عبار

دسترسی و تحقق های ارتباطی و اطالعاتی قابلشود که از طریق فناوریهای یادگیری را شامل میمحیط

هستند، چنین گستردگی در زمینه یادگیری الکترونیکی  بیشتر مرهون وب و امکانات و ابزارهای آن است، با 

جا و برای همه بهترین مرجع تحقق این عنوان نوعی یادگیری همهوجه به تعریف یادگیری الکترونیکی بهت

امر، خدمات متنوع و متعدد وب است. آموزش الکترونیکی فرایند آموزش مؤثر است که در اثر استفاده از 

نی بر وب با ترکیب آموزش و شود. آموزش الکترونیکی یا مبتابزارهای دیجیتالی با فرایند آموزش حاصل می

بخشد. آموزش الکترونیکی سیستم آموزش مبتنی بر اینترنت است که تکنولوژی فرایند یادگیری را بهبود می

سازها و... در یک محیط مجازی انجام ای، پویانمایی، شبیهدر آن با استفاده از ابزارهایی مانند چندرسانه

. (1384 نورانیان،)وانند بدون حضور فیزیکی آموزش ببینند تآموزان از طریق آن میشود و دانشمی

نظران علوم تربیتی های نوین در آموزش امروزه از اهمیت دوچندانی در میان صاحبکارگیری شیوهبه

ها و مزایای اقتصادی، آموزش الکترونیکی امروزه در نظام آموزشی کشورمان صرفهبرخوردار است و با توجه به 

 .(1389 اسفالنی، حسینی و جعفری، رودسری، نژاد لطیف)ای پیدا کرده است جایگاه ویژه

کند، بلکه موجب ارتقاء آموزش الکترونیکی نه تنها انتقال اطالعات جدید را برای یادگیرندگان تسهیل می

اد های برابر برای یادگیری برای همه افرهای مختلف و ایجاد فرصتهای افراد در حیطهسطح دانش و مهارت

. با وجود مزایا و (1391 همکاران، و اصغری)شود های آموزشی میو ارتقاء آموزش و در نهایت کاهش هزینه

رو است، هایی روبههای زیادی که آموزش الکترونیکی فراهم نموده، مانند هر پدیده نوینی با چالشفرصت

های یادگیری الکترونیکی بر و برنامهها ها طراحی مطلوب محتوای آموزشی دورهترین این چالشیکی از مهم

اساس اصول، الگوها و راهبردهای آموزشی مناسب است. ازآنجاکه رمز موفقیت یادگیری الکترونیکی بستگی 

ها محتوای آموزشی باید با روشی طراحی شود که به طراحی محتوای مناسب آن دارد در این محیط

توضیحی به یادگیری بپردازند. برای  ف مربی با روش خودیادگیرندگان بتوانند با حداقل پشتیبانی از طر

های رسیدن به این هدف محتوای یادگیری الکترونیکی باید با قالب استاندارد شده، ساختار یافته با ویژگی

. با ورود به عصر فناوری اطالعات و (1391 عمرانی و همکاران،)دار طراحی شوند مناسب و مراحل نظام

شدت تحت تغییر و دگرگونی های آموزش و یادگیری بههای نوین، حوزهابزارها و فناوری ارتباطات و گسترش

های های عمومی و تخصصی آموزش الکترونیکی بر مبنای فناوریریزی و سازماندهیاند، با برنامهقرار گرفته

درگیر تبادل سریع  نوین و خصوصاً شبکه گسترده جهانی )وب(، اکثر فراگیران و کاربران این نوع از آموزش

اند. آموزش الکترونیکی با استفاده نظام مند های مبتنی بر وب شدهاطالعات و ارتباطات در محیط

های اطالعات و ارتباطات برای عرضه فرایند آموزش و یادگیری توانسته محیطی را پدید آورد که از فناوری

در این آموزش، روش مورد استفاده به لحاظ باشند. البته مسئله مهم های آموزش سنتی متمایز میمحیط
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عنوان فراگیر به-های یادگیری واقعی و ارتباط دوسویه مربیطوری که قادر به تداعی محیطباشد، بهکیفی می

ای گونهها باید بههای الکترونیکی باشد. از طرف دیگر این محیطشروط اساسی کیفیت آموزش در محیط

دگان برانگیزاننده باشد و با سالیق و عالئق نسل جدید دیجیتال تا حدودی طراحی شوند که برای یادگیرن

در آموزش الکترونیکی با خصوصیات مشترکی  2هماهنگی و سازگاری داشته باشد، در این راستا کاربرد وب

ه ، طبیعت تعاملی، تولید محتوا با مشارکت فعاالن 1مثل تمرکز زدایی، سهولت بیشتر در  طراحی رابط کاربری

کاربر و شفافیت بیشتر در گردش اطالعات، منشاء به وجود آمدن تحوالت جدیدی در زمینه آموزش 

عنوان سیر الکترونیکی شده است که این تحوالت آن قدر چشمگیر بوده که متخصصان آموزشی از آن به

 .(1389 طبسی، و سعیدپور)کنند یاد می 2به  1تحول آموزش الکترونیکی از 

 

 2های وب گیری الکترونیکی و فناوریآموزش و یاد
توان تأثیرات عمده وب را بر امر آموزش و در عصر حاضر که عصر فناوری و اینترنت نام گرفته است دیگر نمی

یادگیری نادیده گرفت، چراکه اکثر یادگیرندگان امروزه دیگر اگر نگوییم تمام، اغلب امور خود را به کمک 

تفصیل بیان های پیشین مقاله بهکه در بخشدهند، هم چنانی بر وب انجام میای و مبتنهای رایانهفناوری

شد، در ابتدای ظهور و پیدایش وب فقط از چندین نوع سرویس و خدمات معدود و پیش پا افتاده تشکیل 

و  توان آن را در فرایندهاشده بود، اما امروزه وب و خدمات آن به حدی گسترده و پیشرفته شد که دیگر نمی

ها به حدی گسترده ای نادیده انگاشت، این خدمات و فناوریسازوکارهای عمومی و تخصصی در هر زمینه

ترین بخش زندگی علمی و آموزشی افراد تبدیل شده است، چنین وبی است که امروزه به یکی از مهم

ین دوران حاال با نام رویکردی جدید و حیاتی در عصر جاری و ساری اطالعات و ارتباطات است، وبی که در ا

های ها و چشم اندازهای زیادی برای تحوالت و نوآوریشود. با ظهور این وب افقشناخته و معرفی می 2وب 

جدید در امر آموزش ظاهر شده است، یک پدیده نو و جالب به نام خود ترسیمی محتواها در دنیای جدید 

خوبی سازگاری دارد، در این سازوکار زش و پرورش بهوب مطرح شده که با رویکردها و گرایشات تازه در آمو

های خویش یابند که محتواها و اطالعات ارائه شده را بر مبنای تفکر و آگاهیراحتی اجازه میکاربران وب به

 موسوی، و الدینی تاج)گذاری است ترین اثر این فرایند تعامل و به اشتراکویرایش و ترسیم دوباره کنند، مهم

توان به جرأت گفت که هر کاربری در فضای وب از حالت انفعال به فردی فعال و امروزه تقریباً می .( 1387

های جدید مرتبط با امر آموزش و پرورش سرزنده تبدیل شده است و این همان آرمانی است که در نظریه

، هماهنگی 2دهای مهم وب رسد امروزه یکی از کارکرایم. از طرفی به نظر میهمواره به دنبال تحقق آن بوده

های جدیدی را برای ها فرصتطور مشخص آنهای آموزشی باشد. بهمناسب با تحوالت پیشرفته در فعالیت

های بیانی ها قابلیتتر عمل کنند. آنکند تا در مطالعه و تحقیقات خویش مستقلیادگیرندگان فراهم می

ها اعتماد به های یادگیرندگان به آنای برای موفقیته ویژهکنند و با فراهم کردن جایگاکاربران را تقویت می

تواند . در این شرایط هر یادگیرنده می(1389 شعبانی، و موسوی الدینی، تاج)کنند نفس هدیه می

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 .User Interface 
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های خاص و عام را برای تولیدات مشخص خود جذب کند، برای تشویق و توسعه چنین شرایطی، مخاطب

تواند از یادگیری و تحقیقات مستقالنه دهد که میی در اختیار کاربرانش قرار میابزارهای بسیار متنوع 2وب 

رسد یادگیرندگان که جوانان عصر امروزی را . به نظر می(1387 عباسی،)ها حمایت و پشتیبانی کند آن

ند خصوصاً اخوبی جذب و تطابق یافتهبه 2های وب ها و گسترشاند، مشخصًا با بسیاری از توسعهتشکیل داده

های جدید و مبتکرانه و افکار خوبی با سیاستتواند بهمی 2در ابعاد اجتماعی و آموزشی آن. بنابراین وب 

تواند از طرق زیر به فرایند می 2نوین رایج در آموزش مطابقت داشته باشد و در نهایت، در این شرایط وب 

 یادگیری و آموزش کمک کند:

گیرندگان مهیا کند تا کنترل و نظارت شخصی بیشتری را بر های جدیدی را برای یادفرصت -1

 یادگیری خویش از طریق دسترسی به اطالعات ، منابع ، ابزارها و خدمات مختلف داشته باشند.

 های معنادار افراد را تشویق کند.ها و قابلیتتوانایی -2

 و ... را تسهیل سازد.گذاری دانش ها، تولیدات اجتماعی و به اشتراکهای مشارکت و همکاریراه -3

هایشان را به معرض دید برای یادگیرندگان جایگاه قابل اعتمادی فراهم کند تا بتوانند موفقیت -4

 (. 1،2007عموم بگذارند)نگی و بیگام

آموزان تعامل داشته باشند و حتی اجازه آورد تا با دانشراه جدیدی را برای  معلمان فراهم می 2فناوری وب 

گذاری مطالب و محتواها آموزان در یک سطح جهانی در دریافت، تولید و به اشتراکشدهند که دانمی

های جدید در مشارکت کنند. با این حال جوانان، نوجوانان و حتی کودکان اعضای افتخاری و انحصاری رسانه

گیر هستند. های کالس درس درها و سخنرانیهایی از قبیل تکمیل برگهعصر حاضر هستند و کمتر با فعالیت

تر و دریافت بازخورد بهتر در کاهش مشارکت در کالس درس سنتی ممکن است ناشی از مشارکت فعاالنه

ها، ها، ویکی( در کتاب خود با نام وبالگ 2010) 3(. ریچاردسون2،2010محیط آنالین باشد )پن و فرانکلین

ها دارای پتانسیلی سایتداشته که وباظهار  4های درسها و دیگر ابزار قدرتمند وب برای کالسپادکست

به ما در مورد یادگیری و  2کنیم است. وب برای تغییرات اساسی آنچه که ما در مورد آموزش تصور می

مان تا دهد. چه چیزی نیاز داریم برای تغییر در برنامه درسیهای مهمی  برای اندیشیدن ارائه میتدریس ایده

های علمی، آموزشی و ارتباطی فراتر از دیوار وسوی موفقیت در مهارتمتآموزانمان را به سکه دانشاین

 ها را توانمندسازیم؟کالس درس سوق دهیم و آن

 آموزانو توانمندسازی معلمان و دانش 2آموزش و یادگیری الکترونیکی از طریق وب
آموزان کار کرده است، شهای یادگیری که عمیقاً بر روی توانمندسازی دانهای اخیر یکی از نظریهدر سال

ویژه سازنده گرایی اجتماعی است. سازنده گرایی بر این عقیده است که دانش یک چیز سازنده گرایی و به

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 .Nagy & Bigum 

2 .Pan & Franklin, 

3. Richardson 

4 .Blogs, Wikis, Podcasts, and Other Powerful Web Tools for Classrooms 
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آموز، از شود.  برای مثال از معلم به دانشثابت شده نیست که از شخصی به شخص دیگر انتقال داده می

آموزان در آن عقاید جدید ز طریق فرایند شناختی که دانشطور فردی و اگرایی دانش بهدیدگاه نظریه سازنده

ای که های جدید، فناوریشود. از بین تکنولوژیکنند، ساخته میخود را با دانش و تجارب پیشین تلفیق می

هستند  2های وبتواند به میزان زیادی نقش مؤثر در این امر )ساخت دانش( داشته باشند فناوریمی

دهند. آموزان در ساختن دانش ارائه میای برای درگیری دانشهای نوآورانهروش 2ری وب(. فن آو1،2010)لی

شوند که یادگیرندگان بتوانند تجارب آموزشی و عنوان فضاهای یادگیری استفاده میها بهبرای مثال وبالگ

های آوری یافتهامور مربوط به یادگیری خود را برای دیگر یادگیرندگان انعکاس دهند و این تجربه  جمع

ها توسط یادگیرندگان، به رشد هنر و های الکترونیکی( و انعکاس آنها )کارپوشهتحقیقاتی و گزارش

گذاری و تغییر در های همکاری و به اشتراکهای سواد آنالین، مهارتهای نویسندگی، مهارتمهارت

ور مؤثری مسئولیت یادگیری را )با کنترل طها بهکند. وبالگادراکاتشان از طریق تعامل با دیگران کمک می

 ها یاد بگیرند و اینکه چطور یادگیری مؤثر در بافت ودهند که چطور آنبیشتر( به یادگیرندگان انتقال می

کننده در کننده و حمایتعنوان تسهیلافتد. برای تسهیل این نوع یادگیری معلمان باید بهزمینه اتفاق می

شده تبدیل شود که یادگیرندگان به یادگیرندگان خود نظم داده موجب مییادگیری باشند این امر 

 (. 2،2010شوند)انونبو

آموزان و معلمان برای تغییر در یادگیری سازی دانشهای درس نیاز به آمادهدر کالس 2کاربرد ابزارهای وب

ی خود انتشاری و همچنین هاکنند: جنبه( این گونه توصیف می 2009) 3که کالینز و هالورسوندارد چنان

دهد که کنترل آموزان مطابق با توانایی خودشان، به معلمان اجازه میتنظیمات سرعت انجام کار دانش

سوی کالس درس آماده آموز را برای موفقیت در آنآموزان بسپارند،  این کنترل، دانشیادگیری را به دانش

آموزان برای استفاده از ست(. با فرصت دادن به دانشهای فراتر از کالس درس اکند )منظور موفقیتمی

اند هایشان یاد گرفتهها با همکالسی، معلمان فرصت به اشتراک گذاشتن آنچه را که آن2ابزارها و فناوری وب

آموزان در دنیای واقعی و دهند. هرچند برخی نگران این هستند که این فناوری مانع تعامل شخصی دانشمی

عی و نه مجازی شود. البته در راستای مطالب مطرح شده باید به این نکات نیز توجه کرد که با افراد واق

اند های اجتماعی بسیاری از مربیان و والدین را نگران کردههای شبکهبسیاری از متخصصان معتقدند: سایت

اساس، هدر شایعات بیاند از : خودشیفتگی، ها مثبت نیست برخی از این نتایج عبارتزیرا اغلب نتایج آن

های ناخوشایند و حتی رفتن زمان، صدمه دیدن احساسات و تخریب شدن حیثیت و گاهی اوقات فعالیت

 (.  4،2009خطرناک )کالینز و هالورسون

ترین تغییرات که کند، یکی از بزرگآموزان ارائه میای را در روش آموزش برای دانشتغییرات عمده 2وب

های درس ها و سایر ابزارهای وب برای کالسها و پادکستها، ویکیر کتاب وبالگ( د2010ریچاردسون )

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 .Lee 

2 .Enonbu 

3 .Collins & Halverson 

4 .Collins & Halverson 
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صورت مشارکتی است این به این معنی است که در کند در واقع این است که آموزش و پرورش بهبیان می

به  تری بکنند.آموزان با همساالن خود مشارکت و همکاری فعاالنهرود که دانشانتظار می 2های وبکالس

( یادگیری مشارکتی و الکترونیکی دانش امروزه بیشتر بر ابزارهای آموزشی 2007) 1عقیده میالرد و ازکس

افزارهای مبتنی بر اینترنت )شبکه( است که بیشتر بر شکل جدیدی از نرم 2متمرکز است، وب  2وب 

رکتی با دیگر کاربران محتواهای تولید شده کاربران متمرکز است که از طریق تعامالت اجتماعی و مشا

معلمان در حال ایجاد یک فضای بازتر هستند  2های وبشود. با تغییر جهت به سمت کالسگشوده و باز می

های کالسی بیشتر مشارکت کنند. آموزان با محتواها درگیرتر شده و در بحثرود دانشکه در آن انتظار می

است که در حالی که یادگیرندگان جوان در حال شکل های تحقیقاتی چنین نشان داده اما شواهد و یافته

دادن به آینده اینترنت هستند، بیشتر بزرگساالن هنوز کاربران منفعل اینترنت هستند، برای اتصال و پر 

کردن شکاف بین تولیدات جدید یادگیرندگان و تجارب مدارس، دانستن این نکته حائز اهمیت است که 

های مشارکتی داشته باشند و قادر به توسعه چشم اندازهای خود نسبت به وبمعلمان باید ادراک بهتری از 

های بسیاری برای مربیان جهت استفاده از (. در واقع، راه2،2008یادگیرندگان جدید باشند)چن، وان و سون

در صورت آنالین به 2افزارهای کاربردی وب های درسشان وجود دارد. ابزارها و نرمدر کالس 2فناوری وب

اند، دسترس هستند و ابزارهای ارتباطاتی رایج و متداولی هستند که در میان نسل دیجیتال مرسوم و متداول

گیری در استفاده از ابزارها و کنند که جوانان آمریکایی رشد چشمچنین ادعا می 3(2010پان و فرانکلین )

پادها در امور مربوط به یادگیری نالین و آیهای آوسایل ارتباطات الکترونیکی مانند اینترنت، موبایل، بازی

برای رفع  2های وب چنین مشارکت در محیطخوبی با ابزارهای دیجیتالی و همها بهاند، آنخود داشته

) از  K4-12در مدارس  2ای آشنا هستند، کاربرد وب نیازهای شخصی و حتی تکالیف و کارهای مدرسه

شود و در واقع این یک روند ها میب تسهیل یادگیری علمی آندانشگاهی(، موجدبستانی تا پیشپیش

های ثابتی از محتوا ایجاد عنوان بخشها فقط بهعنوان یک مثال دیرآشنا، وبالگناپذیر است. بهاجتناب

اند، روز شدهها و گفتگوهایی هستند که در اغلب موارد هر روز بهالعملها شامل عکساند در عوض آننشده

گوید که چرا طور مستقیم میها به( از ماهیت وبالگ2010اند. مشاهدات ریچاردسون )دار تعاملپرچمها آن

آموزان در این پروژه های درس مبتنی بر بحث مناسب است. تا زمانی که دانشها برای کالسوبالگ

ر و محتوای کالس ها یک فضای عمومی را برای تعامل با یکدیگها به آنکنند  وبالگگذاری میسرمایه

استفاده از وبالگ را در کالس درس تاریخ آمریکا اجرا و خاطرنشان  5(2007دهند. برای مثال لورا روچت )می

عنوان یک تکلیف، فعالیتی در سطح ترکیب ها عالوه بر بهبود کلی در  کیفیت  بهکرد که استفاده از وبالگ

آموزان برای کنترل یادگیری خودشان در دنیای دانش )حوزه شناختی بلوم( هستند. در تجربه او درخواست

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 .Millard & Essex 

2 .Chen, Wan, & Son 

3 .Pan & Franklin 

4 .From kindergarten to 12th grade  

5 .Rochette, Laura 



 
  

 

 الکترونیکی یادگیری و آموزش در 2وب فناوری 69

آموزان برای نوشتن، بارگذاری تصاویر، بیان روابط بین این تصاویر و مفاهیم دیجیتال به معنای تقاضای دانش

توانند درباره جهان اطرافشان تفکر ها میتر است. البته این به نوبه خود نشان دهنده آن است که آنگسترده

 کنند.

کالس  2ادغام شده در  2های وب های یک مطالعه چند موردی از فناوریای یافته( در مقاله2010)1و هر

 دهد:آمریکا را چنین ارائه می 2پایه هشتم انتخاب شده در ایالت میدوست

 دار و مشخصاً ای اجتماعی، معنیطور قابل مالحظهآموزان خارج از مدرسه بههای آنالین دانشفعالیت

 ت از نتایج حاصل از مدرسه است.متفاو

 های سازنده گرایی اجتماعی یادگیری های معلمان نسبت به موضوع فناوری و نظریهنگرش و دیدگاه

 تواند نقش راهنمایی بین فناوری و یادگیری سطوح باالتر را ایفا کند.می

در یک برنامه درسی مجهز به آموزان و عقاید و نگرش معلمان را بعد از شرکت های دانشاین مطالعه فعالیت

تحقیقاتی و های کارگیری ترکیبی از ابزارهای برنامه درسی، چرخهمورد بررسی قرار داده است. به 2وب 

های یادگیری سطوح باالتر احساس رضایت و های سازنده گرایی اجتماعی، موفقیت در این دورهچارچوب

چنین این مطالعه برای معلمان این نتیجه را در بر ساند. همآموزان به اثبات رارزشمندی را در معلمان و دانش

ای اجتماعی مورد استفاده نوجوانان در چارچوبی های رسانهسازی فعالیتداشت که آموزش از طریق شبیه

ای داشت که تواند یادگیری پیچیده را تسهیل کند. باید در راستای این امر به این نکته توجه عمدهمشابه، می

های مشارکتی که توسط کاربران جدید و جوان ساخته شده ندگان امروزی شهروندان عمده در وبیادگیر

شود. در مقابل اصطالح قبلی نوشتنی شناخته می-های خواندنیسایتیا وب 2عنوان وب باشند که بهاست می

و کاربرد اینترنت های نوینی برای تفکر روش 2، وب 1یا همان وب « عنوان مشاهده اطالعاتاینترنت به»

  (.2008دهد)چن،وان و سون،ارائه می

های افزارهای اجتماعی در مدلو نرم 2یک دوره یادگیری تلفیقی از طریق وب ای در مقاله 3(2009زیلر)

های آموزش از راه دور در دانشگاه علوم مختلف یادگیری تلفیقی که برای حمایت و پشتیبانی از فعالیت

های چهره به و فعالیت 2ه شدند را بررسی کرده است. در این دوره  ابزارهای مختلف وب کاربردی  بکار گرفت

های دورههای طراحیهای چهره برای تشکیل تجربیات یادگیری مشارکتی ترکیب و تلفیق شدند ، نمونه

جتماعی های اایجاد شده توسط ترکیب واحدهای چهره به چهره و آموزش از راه دور با استفاده از رسانه

گیری کرده است که تلفیق های بدست آمده چنین نتیجهارائه شدند، او از یافته 2آنالین و سیار مرتبط با وب 

 در میزان یادگیری و نگرش دانشجویان تأثیرات مهم و مثبتی در بر داشته است. 2ها با ابزارهای وب این دوره

 های درسدر كالس 2ابزارهای مفید وب 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 .Herro 

2 .Mead west 

3.Zeiller 
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های درس مدارس مختلف دنیا توصیه شده ها به معلمان در کالسکه استفاده از آن 2ای وب برخی از ابزاره

 :1شوند است در این یخش آورده می

www.ustream.tv  :های ویدئویی توانید در فرایندهای تدریس و یا یادگیری خود از برادکستشما می

تواند با یک دوربین و یک ارتباط اینترنتی به سرعت و به فاده کنید که در آن هر کسی میتعاملی زنده است

آسانی برادکست یک بحث کالسی، اجرای موسیقی، مصاحبه و یا هر ویدئو مربوط به مدرسه را بسازد. 

اشند توانند تعامل مسقیم با هر شخصی که در حال انجام برادکستینگ است داشته ببینندگان شخصاً می

 آموز و یا مدیر یک مدرسه باشد.خواه آن شخص معلم، دانش

www.flickr.com :  آموزان و معلمان میلیارد تصویر هستند. فلیکر به دانش 3فلیکرها میزبان بیش از

های کالسی  و یا روژههای اخیر، پهایشان از سفرها و گردشگذاری عکسفنونی را برای به اشتراک

 دهد.های خالق  و ابتکاری ارائه مینمایش

www.writeboard.com :  بنویسید، به اشتراک بگذارید، بازنگری و مقایسه کنید؛ این ابزارها قابل

دهند ستند که به شما اجازه میهای مبتنی بر وبی هاشتراک هستند. اسناد موجود در این وب سایت، متن

توانید به هر ویرایشی از متن را ذخیره کنید و تغییرات را به آسانی مقایسه کنید. شما در این سایت می

 تنهایی و یا با همکاری با دیگران بنویسید.

www.ning.com :  های اجتماعی قابل د تا سایت شبکهکنآموزان و معلمان کمک مینینگ به دانش

 تنظیم و جذابی را به راحتی ایجاد کنند.

www.jaycut.com: ها یا آموزان و معلمان برای آپلود فیلمنرم افزار ویرایش ویدئو آنالین رایگان؛ به دانش

یک  ها و ایجاد یک ویدئو یا نمایش اسالید برای به اشتراک گذاشتن و یا بارگذاری در وب سایتعکس

 دهد. مدرسه اجازه می

 در آموزش و یادگیری 2بایدها و نبایدهای استفاده از وب 
ها به راحتی  ها حاضر و به آسانی در دسترس هستند اما آنای در همه مکانطور فزایندهبه 2کاربردهای وب

والدین این امر را درک آموزان و گیرند، بنابراین ضروری است که معلمان، دانشمورد سوء استفاده نیز قرار می

داشته باشند به همین علت در اینجا به  2کنند و نگرش و  رفتار مناسبی در هنگام استفاده از ابزارهای وب

 :2شوداشاره می 2برخی از بایدها و نبایدها در هنگام استفاده از ابزارهای وب

 محتواهای تصویری 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1.Teacher’s Resource Guide(2009) : Web 2.00 Explained, Retrieved(10/31/2011) from 

:http://discoveryeducation.com/web2.0 

2..Davis, V. A. (2006). http://k12online.wm.edu/Web20classroom.pdf. Retrieved (10/20/2011) 

from http://coolcatteacher.blogspot.com. 

 

http://www.ustream.tv/
http://www.ustream.tv/
http://www.flickr.com/
http://www.flickr.com/
http://www.writeboard.com/
http://www.writeboard.com/
http://www.ning.com/
http://www.ning.com/
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صورت آنالین در ها را بهایجاد کنید و آن های کالسی ویدئو یا نمایش اسالیدباید: برای پروژه

 هایی مثل فلیکر و یوتیوب به اشتراک بگذارید.های خودتان و یا سایتوبالگ

آثار افراد دیگر رعایت کنید، نام مؤلف را همیشه صادقانه ذکر کنید و وقتی که از  نباید: امانت را در

کنید،  از ن برای یک پروژه استفاده میصورت آنالییک عکس،کلیپ، ویدئو و یا هر چیز دیگری به

 گیرید اطمینان حاصل کنید.اعتبار جایی که مطلب را از آن می

 محتواهای صوتی 

باید: یک ارائه شفاهی را به یک پادکست تبدیل کنید. کیفیت صدای گفتار خودتان را با صداهای 

 ویژه باال ببرید. هایجلوه گویا و

سب را توزیع نکنید، فقط صداها و گفتارهایی را به اشتراک بگذارید نباید: محتوای نامربوط و نامنا

 دانید مفید و پر مخاطب هستند و عالقه مند هستید به مخاطبان بسیاری برسد.که می

 محتواهای متنی 

هایی مثل ویکی پدیا بهره ببرید، این توانید از سرعت و سادگی سایتباید: در مورد مطالب متنی می

های ای از اطالعات و لینکتوانند به شما دسترسی نسبتا بی پایانی به گسترهها میها نه تنسایت

 های موجود اضافه کنید.توانید تجارب خود را به نوشتهمفید بدهند، بلکه شما نیز می

خوانید آنالین است. از آن جایی که می نباید: معتقد و مقید باشید هر چیزی که شما در وب

توانند با اطالعت ها میتوانند توسط هر کسی ویرایش شوند پس آنی پدیا میهایی مثل ویکسایت

نادرست و افکار جانب دارانه تخریب شوند. شما تالش کنید تنها منابع تأیید شده و مستند را وارد 

 ویکی پدیا کنید. 

 گیرینتیجه 
های نات متعدد برای یادگیریهای اجتماعی و تعاملی جدیدی را به کمک امکاوعده محیط 2های وب فناوری

های یادگیرنده ، ابزارهای متعدد و مفیدی برای خلق محیط2دهند. تحول عظیم وب باز و الکترونیکی می

های آموزان را در فعالیتها دانشدهد که این محیطمحور توانمند در اختیار متخصصان امور آموزشی قرار می

دهد که سازد. شواهد تحقیقات نشان میقدرتمند درگیر می مشارکتی و معنادار به کمک این ابزارهای

خوبی قابلیت تطبیق با ها بههای مناسب با این ابزارها و فناوریآموزان در حال تحصیل به دلیل آشناییدانش

ها به کمک این ابزارها براحتی با دوستان و اند. آنها را در زندگی شخصی و متعاقباً تحصیلی خود داشتهآن

های خود را در محیط وب های خود در فضای دیجیتال ارتباط برقرار کرده و تکالیف و پروژهکالسی هم

خوبی متوجه تعدد وجود محتواها و کنند. در فضای وب با یک گردش کوتاه بهخوبی حل و توزیع میبه

نمندی و به کمک شویم. با چنین یادگیرندگان آگاه و توافضاهای گروهی آنالین کودکان و نوجوانان می

های آموزش الکترونیکی و یا طراحی یک محیط های قدرتمندی دیگر اجرای روشچنین ابزارها و فناوری

رسد با وجود تطبیق سریع و  رسد. به نظر میای به نظر نمییادگیری الکترونیکی امر سخت و یا پیچیده

های ین امر در نظام آموزشی کشور ما فعالیتاهای آموزشی اکثر کشورهای دنیا، هنوز در زمینه متعدد نظام
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آموزان و فراگیران در کشور ما در این زمینه از رسد دانشکافی و مناسبی صورت نگرفته است. به نظر می

های بیشتری داشته باشند. در ها آگاهیمعلمان و مدارس شان جلوتر بوده و با این ابزارها و کاربردهای آن

کارگیری در آموزش و یادگیری الکترونیکی نیاز به تحقیقات های آن در بهلیتو معرفی قاب 2زمینه وب 

خوبی در امور آموزشی ادا گسترده و کاربردی تری داشته تا بتوان حق و سهم این فناوری مهم و مفید را به

 کرد.

 منابع
 قریبا فرهاد؛، اصغری حسین؛، صفری الحسن؛ عبد، کاظمی مهستی؛، علیزاده مهرداد؛ اصغری، .1

 از پزشکی علوم در الکترونیکی آموزش های الش(. 1391سیامک )، زاده حیدر مهدی و محمد، اصل

 علوم دانشگاه یزد پزشکی علوم آموزش توسعه و مطالعات مرکز فصلنامه ،علمی هیئ  اعضای دیدگاه
 .34-26 (،1)7، صدوقی شهید پزشکی

کتاب ماه کلیات ، تقابل ایده و حقیق  : 2وب(. 1387تاج الدینی، اورانوس و موسوی، علی سادات ) .2
 .23-18، اطالعات، ارتباطات و دانش شناسی

 رویکردی:  2 وب عصر در دانش مدیری " شعبانی، علی، و سادات اورانوس؛ موسوی، علی الدینی، تاج .3
 .119-101 ،51 شماره رسانی، اطالع و کتابداری تحقیقات نشریه ،"گرایانه تکامل
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 های آموزش از راه دورامنيت  و محرمانگی در محيط
 وحیا علمااری1؛ مرضیه سعیاپور2

 

 چکیده      
 ، نیاز روز5یا به گفته اِلوین تافلر عصر دانایی 4و ورود به عصراطالعات3در عصر حاضر با گذر از عصر صنعتی

)رفیع پور و شود بوده است، احساس میمطرح  تر با آنچه که در گذشتهافزون بشر برای آموزش، متفاوت

توان آن را جامعه شتابنده خواند کنیم که میای زندگی میامروزه در جامعه(. 1383همکاران،

موزشی دنیا با تقدم های آمرزهای فیزیکی را در هم شکسته و نظام 6(. در این جامعه، یادگیری1377)محمدی،

های زمانی و مکانی به راه خود ادامه دهد. از این تواند با محدودیتاند که دیگر آموزش نمییافتهدر تأخرو 

عنوان شیوه آموزشی نوینی که یادگیری فارغ از زمان و ، به7دور از راهروست که در عصر حاضر بحث آموزش 

همگام با پیدایش این شیوه از  (.1384ارده است )سهرابی،مکان را سبب خواهد شد، پا به منصه ظهور گذ

واسطه تأسیس مراکز طور رسمی فعالیت خویش را بهنظام آموزش از راه دور ایران هم بهآموزش در جهان، 

 (.1375آغاز نمود )الحسینی، 1383-84آموزش از راه دور در سال تحصیلی 

 -آموزش دیداری ،آموزش کتاب محور ;به سه شکلالزم به ذکر است که این نظام آموزشی، آموزش را 
دهد. در نظام آموزش از راه دوری که در اختیار یادگیرندگان قرار می آموزش شبکه محور ،شنیداری

نمایند و در یک فضای مجازی به تحصیل یادگیرندگان با اتصال به شبکه، محتوای آموزشی را دریافت می

اطالعات شخصی و تحصیلی برای یادگیرندگان این شیوه از آموزش پردازند، امنیت و محرمانه بودن می

این اساس مراکز آموزش از راه دوری که  (. بر8،2003آید )چاپلحساب میعنوان یک ضرورت و نیاز قانونی بهبه

نمایند، از ابزارهای گوناگونی جهت تأمین امنیت و حریم شخصی به ارائه آموزش شبکه محور اقدام می

سازی فضای آموزشی و ( وظیفه این ابزارها از یکسو ایمن9،2003کنند )یی و کورفبالگان استفاده مییادگیرند

از سوی دیگر ایجاد اطمینان و طیب خاطر برای یادگیرندگانی خواهند بود که این شیوه آموزشی را برگزیده و 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 v_alamdari@yahoo.com. کارشناس ارشا مایریت آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحا رودهن 1

 m.saedpoor@yahoo.com . تهران. ایرانوژی آموزشی دانشگاه عاله طباطبائی)ره(کارشناس ارشا تکنول 2

 3. industry  century 

 4. information  century 

 5. knowledge century 

 6. learning  

 7. distance education system 

8 .Chappell 

9 .Yee &  Korfball 
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نمایند )یی و ی مینسبت به حفظ و نگهداری اطالعات شخصی، آموزشی و تحصیلی خود ابراز نگران

 (.2003کورفبال،

ایم که یک مرکز آموزش از راه دور برای ارائه آموزش ای پرداختهلذا در مقاله حاضر به معرفی ابزارهای امنیتی

 کنند.گیری میها بهرهبه شیوه کاماًل غیرحضوری به یادگیرندگان خود در فرایند ارائه آموزش از آن

یادگیرنده،  امنیتشنیداری، آموزش شبکه محور،  -حور، آموزش دیداریآموزش کتاب م  واژگان کلیدی:

 دور از راه آموزش امنیتی، نظام ابزارهای

  مقدمه
م(، این شیوه از آموزش  1800همزمان با پیدایش نظام آموزش از راه دور در اقصی نقاط جهان )از اوایل دهه 

تحقق یادگیری فارغ از زمان و مکان و افزایش  باهدف کمتر از دو دهه در کشور عزیزمان ایران، با عمر

تاکنون با 1383(، از سال تحصیلی 1پوشش تحصیلی افراد بازمانده از تحصیل )واجب التعلیم و بزرگسال

فاصله فیزیکی میان یادگیرنده و یاددهنده را در فرایند آموزش از  تنهانهکه جلسات حضوری اعتقاد به این

دهد تا اشکاالت و ابهامات خود را در مورد دروس انتخابی رفع که به یادگیرندگان امکان میدارد، بلیبرممیان 

ی محدود رفع اشکال، اقدام به ارائه آموزش از راه دور هاکالسحضوری و با تشکیل یمهنصورت نمایند، به

به ادامه تحصیل  مندهعالقیس مراکز آموزش از راه دور در داخل و خارج از کشور( به افراد تأسواسطه )به

های این مراکز، برای یادگیرندگان مراکز از راه دور اجباری نموده است. )البته حضور در کالس

های گوناگونی در اختیار یادگیرندگان خویش این نظام آموزشی، آموزش را به شکل(.1377نیست()محمدی،

شده که در ( نشان داده1از راه دور، در شکل )های مورداستفاده در نظام آموزش انواع آموزش .دهدقرار می

  طور مبسوط خواهیم پرداخت.ها بهادامه به آن

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1.adult 

آموزش ديداري 

)نيمه وشنيداري

 حضوري(

 

آموزش مجازي 

 )غير حضوري( 

تلفيقيروش   

)كاربري همزمان سه 

  (روش
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(1384های راه  دور)منبع، صوفیان،(: انواع آموزش1شکل )  

 

 

شود. ه میخودآموز( در اختیار یادگیرنده گذاشت در این شیوه، متون چاپی )ترجیحاً: 1آموزش کتاب محور 

گردد. نقش تربیتی ارائه می -های هدایت آموزشی محدود برگزار شده و خدمات مشاوره تحصیلیکالس

دهی برقراری تعامل مثبت یادگیرنده با یاددهنده، ارائه متون چاپی، سازمان آموزشی در این روش،  سامان

رانجام ارزشیابی مستمر و پایانی های مطالعاتی موضوع مشترک و سای، تشکیل گروهارائه خدمات مشاوره

 است.

هایی با هدایت در این روش آموزشی عالوه بر متون چاپی خودآموز، کالس :2شنیداری -آموزش دیداری 

باهدف ارائه های آموزشی ...  CDوVCD,VHS  هایای، انواع فیلمآموزشی محدود، خدمات مشاوره

دهد که راهنمایان آموزشی هم نظارت یرندگان قرار میدر اختیار یادگمفاهیم مورد یادگیری به روش عینی 

بسیار توانسته  های آموزشی رادیو، فیلم و تلویزیونپتانسیلکنند. البته الزم را بر فرایند آموزش اعمال می

 است به یادگیرنده کمک کند.

که جهانی های موجود در دو شیوه سابق، شبدر این شیوه آموزشی، عالوه بر واسطه :3روش شبکه محور 

و برخط و یا  1گیرد که به شکل همزمانعنوان ابزار انتقال پیام، مورداستفاده قرار میبه 4اطالعات و ارتباطات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 .Book -oriented 

2 .Audio-visual education 

3 .Internet-based method 

4 .Information &communication technology 

کتاب مکاتبه ای) آموزش

 (محور

 

 

آموزش دیداری 

 حضوری()نیمه اریوشنید

 

آموزش مجازی )غیر    

 حضوری( 

تلفیقیروش   

  )کاربری همزمان سه روش(

آموزش های از راه 

 دور
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ای را با معلم و نیز ارتباط چندجانبه را با یادگیرندگان مطالب را ارائه و ارتباط دوجانبه  2طور ناهمزمانبه

دهد)الحسینی و گروهی از مورد توجه قرار میهای مختلف به شکل کارگروهی و همفکری کالس

 (.1384همکاران،

گذاری یها مجریهان ( فرایند اجرایی تحصیل در آموزش از راه دور به تفکیک وظایف سازمان سیاست2شکل )

های مربوطه و جایگاه یادگیرندگان دهد. همچنین جایگاه نظام آموزش از راه دور، واسطهمربوطه را نشان می

 نماید.تبیین می ها متناسب با وظایف هر حوزه کامالًتعریف علمی این نوع آموزش اساس را بر

 

 
 (1384)منبع: صوفیان،(: فرایند اجرایی تحصیل در آموزش از راه دور 2شکل )

برگزار  3حضورینیمهصورت های آموزش از راه دور بههمانطور که در باال اشاره شد، در کشور ما ایران، کالس

همزمان، مانند مکاتبه و مواد آموزشی  شود، مراکز مجری آموزش از راه دور عمدتًا از ابزارهای ارتباطی غیرمی

های آموزش از راه دور یافته برای کالسگیرند. این در حالی است که در اکثر کشورهای توسعهچاپی بهره می

صورت به اجرای آموزش از شود. برای کشورهایی که بدیناستفاده میعمدتًا از شیوه آموزش کامالً غیرحضوری 

)میزان تعامل یادگیرنده و یاددهنده، اطالعات شخصی یادگیرندگان، 4نمایند، امنیت یادگیرندهراه دور اقدام می

 (.2003شیوه ارتباط آنان و...( در محیط آموزش از راه دور حائز اهمیت است )یی و کورفبال،

نمایند، بر اساس نوع نگرش که از شیوه کامالً غیرحضوری جهت ارائه آموزش از راه دور استفاده میکشورهایی 

ها به یادگیرندگان از طریق خود به ارائه آموزش در نظام آموزش از راه دور، معتقدند که خدماتی که آن

ادگیری موفق را تضمین نماید، مگر تواند ارائه یک آموزش و یگاه نمیدهند، هیچابزارهای الکترونیکی ارائه می

کننده از این خدمات اطمینان خاطر داشته باشند که اطالعات آنان از نقطه نظر که یادگیرندگان استفادهآن

 دستیابی افراد دیگر، کاماًل در شرایطی ایمن و محرمانه قرار دارد.          

ور مقاالت فراوانی وجود دارد. برای مثال )یی و البته در رابطه با امنیت و محرمانه بودن آموزش از راه د

عنوان یک ضرورت و های از راه دور بهاند که امنیت و محرمانه بودن برای آموزش( ابراز داشته2003کورفبال،

                                                                                                                                                            
1 .online 

2 .offline 

3 .Simi convetional education 

4 .User security  

 نظام آموزش ازراه دور واسطه های آموزشی یادگیرنده

 ثبت نام -

 فعالیت های یادگیری -

برقراری ارتباط مستمر با مشاور و 

 دبیر

تقویت مهارت های خود آموزی  -

 د پژوهیو خو

 شرکت در انواع آزمون ها  -

 راهنمایان آموزشی -

 مشاوران متخصص -

مواد آموزشی)بسته های خودآموز چاپی، فیلم و  -

 نرم افزارهای آموزشی(

 کالس های هدایت آموزشی -

 ارزشیابی مستمر -

 گروههای کوچک مطالعاتی هم درس  -

 تدوين سياست ها -

 سازماندهي مناسب -

 ارت فرايندهاكنترل و نظ -

 اخذ بازخورد از نتايج -
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و  1ای نقش دارند )کورباهای محرمانه یکپارچهآید که در آن معیارها و فناوریحساب مینیاز قانونی به

، به موسسه ارائه دهنده آموزش از راه 2ا ایجاد امنیت و حریم شخصی سبب گردد یادگیرنده( ت2004همکاران،

 دور اطمینان پیدا کند. 

های محرمانه بودن چگونه است. در مشیکارگیری و خطنمایند که به( استدالل می2004-2002یی و کوربا)

های مربوط به ابزار آموزش از راه دور فناوری( امنیت و محرمانه بودن 2004)3یی و شیح این رابطه لین،کوربا،

منظور استفاده از عوامل هشدار ای را به( برنامه2005اند. همچنین لی،کوربا، لین و شیح )را تشریح نموده

 4اند. هولت و فراسردهنده مؤسسات جهت بکارگیری اصول امنیتی و محرمانه در آموزش از راه دور ارائه کرده

اند. های آموزشی را در این مؤسسات موردبحث قرار دادهو آموزش روش 5های روانشناختیش( نیز انگیز2003)

الزم به ذکر است که وجود و انجام تحقیقات حاضر نشان از اهمیت موضوع مورد بحث دارد. از این رو 

ی امنیتی که یک نویسندگان مقاله حاضر نیز با وقوف بر اهمیت و ضرورت این مهم، در ادامه به معرفی  ابزارها

مؤسسه آموزش از راه دور برای ارائه آموزش به شیوه کامالً غیرحضوری جهت ارائه آموزش به یادگیرندگان 

 اند از:اند. این ابزارها عبارتگیرد پرداختهها بهره میخود از آن

 6ابزارهای مدیریتی -1

 7های آموزشیابزارهای تألیف برنامه -2

 8ای آموزشیهابزارهای انتقال محتوای دوره -3

 9ابزارهای ارتباطی همزمان و غیرهمزمان -4

 10ایابزارهای سخنرانی چندرسانه -5

 (2005و همکاران، 12)لین11ابزارهای ارزشیابی از عملکرد یادگیرنده -6

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 .Korba & et al 

 2.user 

 3.Shih 

 4.Holt & Fraser 

5.pedagogical motivation 

6 .Adminestration tools 

7 .Courseware Authoring tools 

8 .Course counent delivery  tools 

9 .Synchronous and a Synchronous and communication     tools 

10.Multimedia lecturing tools 

11. Student performance Assessement tools 

12 .Lin& et al 
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 ابزارهای مدیریتی-1

موسسه/سازمان مرتبط با آموزش از راه دور است. این  1هدف اصلی این ابزار مدیریت اطالعات اجرایی

، تاریخ 4، نشانی منزل3یادگیرندگان شامل )نمرات 2که در برگیرنده اطالعات شخصیبه سبب آن  اطالعات

 اند.و ... ( هستند بسیار مهم 7، میزان بدهی باقیمانده6، میزان شهریه5تولد

 های آموزشیابزار تألیف برنامه-2

گردند. دسترسی اینترنتی طراحی میهای آموزشی ارائه شده برای آموزش از راه دور، با قابلیت اکثر برنامه

ای و ارتقاء ابزار و وسایل های سریع چندرسانهگیری کلی، درخواست برای توسعه دورهعنوان یک نتیجهبه

کمک آموزشی و دیگر انواع ابزارها، رو به گسترش است. از جمله خصوصیات مطلوب چنین ابزاری، توانایی و 

و ترکیب  9های متفاوت یا همسانکنونی در قالب دوره 8های آموزشیهمنظور برگزاری دورها بهقابلیت آن

صورت مؤثر است. از نقطه نظر ها بههای جدید آموزشی یا ارتقاء این دورههای آموزشی برای طرحها با دورهآن

های رهمنظور حفظ دورایت( به)قانون کپی10های آموزشی باید دارای امنیت حقوق مؤلفایمنی، این ابزار دوره

 مذکور به همان صورت که تولید شده است، باشند.

 های آموزشیابزار انتقال محتوای دوره-3

صورت فعاالنه طراحی شد، باید به کمک ابزار مناسب ارسال گردد. این ابزار به که یک دوره بهپس از آن

های آموزشی در اینترنت رهدهد تا از نظر هماهنگ بودن و یا دستیابی همزمان به دویادگیرندگان اجازه می

اقدام نمایند. از آن جایی که ممکن است یادگیرندگان توسط ابزارهای متنوع و متعددی و با کمک ابزارهای 

 کارگیری ابزارهای متنوع بسیار حائز اهمیت است.گوناگون به محتوا دست یابند، لذا به

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Manage the administrative information 

2.Personal information 

3.Student's marks 

4.Adress 

5.Data of brith 

6.Tuition fees 

7.Still owing 

8.Courseware 

9.Different courses &same courses 

10.copy right protection 
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 ابزارهای ارتباطی همزمان و غیرهمزمان:-4

اند. از جمله های هماهنگ میان یاددهنده و یادگیرنده طراحی شدههت حمایت از فعالیتبرخی ابزارها ج

هایی که برای فعالیت1عنوان مثال بدان اشاره کرد، عبارت است از ابزار ویدئو کنفرانستوان بهمواردی که می

رد این ابزار مستلزم شود. البته کارباز جمله ارتباطات تصویری رو در رو و ارتباط ویدئویی استفاده می

 هماهنگی بین دو طرف ارتباط است. 

ریزی شده است و صرفًا جهت حمایت از همزمان بودن ها برنامهگونه فعالیتابزار دیگری که برای این

تواند در ایجاد های آموزشی است که میرود شامل ارسال دورهارتباطات میان یاددهنده و یادگیرنده بکار می

طور همزمان یاددهنده در فرایند آموزش حضور داشته که بهکار یادگیرندگان بدون این راحتی و سهولت

 باشند، مؤثر واقع شود.

  ای:ابزارهای سخنرانی چندرسانه-5

روند و رشد از جمله ابزارهایی است که برای ارائه محتوای آموزشی بکار می 2ویدئو و دستگاه نمایش اسالید

ی این دو ابزار علت کاربرد وسیع آن در این حوزه است. این ابزارها به یادگیرندگان گیرفزاینده تولید و بهره

صورت اسالید آموزشی استفاده کنند در حالی که از طور همزمان، از توضیحات یاددهنده بهدهند تا بهاجازه می

ریزی شده باشد به برنامهها برخوردارند. هماهنگی توضیحات یاددهنده در صورتی که قبالً امکان گزینش برنامه

 های مختلف دسترسی داشته باشند.دهد تا با انتخاب صفحه موردنظر به بخشیادگیرندگان فرصت می

 ابزار ارزشیابی از عملکرد یادگیرنده:-6

های این ابزار است. در اینجا ابزارهای صورت دوره آنالین و فعال یکی از شاخصهدستیابی یادگیرندگان به

های آموزشی در اختیار یادگیرندگان است. این ابزار، توانایی خوبی منظور دستیابی فعاالنه به دورهمتعددی به

های آموزشی یادگیرنده دارد. برخی از این ابزارها، قادر به کنترل در برگزاری امتحانات تعاملی یا پیگیری برنامه

باشند. مدت از یادگیرندگان می -های کوتاهنعملکرد یادگیرندگان در طی یادگیری دوره از طریق برگزاری آزمو

عنوان معیار تواند بهبرای نمونه چگونگی و مدت زمان تمرکز یادگیرنده بر روی موضوع یا بخشی خاص می

 دشواری مطالب دوره برای یادگیرنده با سطوح مختلف به شمار رود. 

. در این شکل همزمانی ارتباط بین یاد دهدای از ابزارهای آموزش از راه دور را نشان می( خالصه3شکل)

های آنالین و نیز همزمانی ارتباط بین یادگیرندگان با یادگیرندگان  از دهندگان با یاد دهندگان از طریق بحث

 (.2005شده است)لین و همکاران،، نمایش داده 3های گفتگوطریق برقراری ارتباط با ابزارهایی چون اتاق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1.video conferecing 

2.Slide show 

3.chat room 
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 گیرینتیجه

شود، برخی متخصصان آموزشی با رویکردی انتقادی بیان صحبت از آموزش کامالً غیرحضوری میهنگامی که 

های آموزشی سرد و مکانیکی بدون حضور مندی از آموزش واقعی به دلیل ارائه موقعیتکنند که امکان بهرهمی

پذیری در شرایط افتوان داد این است که انعطمعلم وجود ندارد. اولین پاسخ جهانی که به این جمله می

تواند در جهت تحقق تحصیل و مطالعه آن چیزی است که نظام سنتی یعنی آموزش چهره به چهره هرگز نمی

آمیز عمل نماید. در حالی که آموزش از راه دور قادر است با ای موفقیتگونهآن در آموزش حضوری به

ی را در این زمینه بردارد. )دیامانتیس و های مؤثرهای نوین گامها و فناوریبکارگیری ابزارها، روش

 (.1،2005پوالتیوس

غیرحضوری )آموزش مجازی و مبتنی بر  های آموزش از راه دوری که آموزش را به شیوه کامالً البته در نظام

نمایند، یادگیرندگان ممکن است همواره نگران این مسئله باشند که اطالعات شخصی و شبکه( ارائه می

دسترس سایر یادگیرندگان قرار گیرد، که خود این امر ممکن است از یک سو سبب از بین ر تحصیلی آنان د

گیری از این شیوه آموزشی گردد، و از رفتن عالقه و انگیزه یادگیرندگان و کاهش رغبت و تمایل آنان به بهره

بر موسسه و مرکز  کنند افراد متعددی عالوهکه احساس میسویی دیگر سبب شود تا یادگیرندگان به جهت آن

یادگیری آنان نظارت دارد، گرایش و عالقه کمتری  -بر فرایند یاددهی دهندهآموزشآموزش از راه دور و فرد 

 نسبت به ایجاد ارتباط با یاددهنده و انجام تکالیف درسی محوله داشته باشند.

عنوان یکی از ستند، این امر بهجیمویژه در کشورهایی که از این شیوه از آموزش بهره ی اخیر بههاسالدر 

ها و مشکالت اساسی بر سر راه یادگیرندگان و یادگیرندگان راه دور رخ نمایانده بود، اما امروزه موسسه و چالش

مراکز آموزش از راه دور در اقصی نقاط جهان از ابزارهای گوناگون و متعددی جهت مرتفع نمودن این مشکل 

 اند: استفاده نموده

 سازی اطالعات شخصی یادگیرندگان(جهت مدیریت اطالعات اجرایی )ایمن : مدیریتی ابزارهای

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1.Diamandis  &  Polyzos 
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های آموزشی/ ضمن اخذ حق مؤلف برای برگزارکنندگان : جهت برگزاری دورههای آموزشیابزار تألیف برنامه

 هااین دوره

 شدههای آموزشی طراحی: جهت ارسال  برنامههای آموزشیابزار انتقال محتوای دوره

 های هماهنگ ساز میان یاددهنده و یادگیرنده: جهت حمایت از فعالیتابزارهای ارتباطی همزمان و غیرهمزمان

سازی شرایط و بستری برای دستیابی همزمان یادگیرنده به : جهت فراهمایابزارهای سخنرانی چندرسانه

 محتوای آموزشی و ارتباط مستقیم با یاددهنده

و  : جهت کنترل عملکرد یادگیرندگان، ارزشیابی از عملکرد آنانعملکرد یادگیرندهو از ابزار ارزشیابی از 

 نمایند.استفاده می های آموزش از راه دورسازی فضای آموزشی در محیطایمن

شود تا یادگیرندگان به احساس نیاز خود در زمینه سازی محیط آموزشی سبب مییمناالزم به ذکر است که 

های آموزش از راه دور رغبت بیشتری نشان داده و نسبت به یوهشگیری از دانش و بهره تمایل به کسب علم و

حفظ و نگهداری اطالعات شخصی، آموزشی و تحصیلی خود در مراکز آموزش از راه دور اطمینان داشته و با 

های در محیط نگرشی مثبت به انجام تکالیف محوله و نیز برقراری ارتباط همزمان و غیرهمزمان با یاددهنده

 آموزش از راه دور اقدام نمایند.

 منابع فهرست
انتشارات موسسه تهران.  ،دور راه ازاساسنامه موسسات آموزش  .(1375) سید حسن ،الحسینی .1

 .و پرورش آموزش دور راه ازآموزش 

آموزش الکترونیکی در آموزش ازراه (. 1384)الحسینی، سید حسن و گروهی از همکاران  .2
 .3334. سال دوازدهم، ش16( ص1382. روزنامه همشهری، )پرورشدورآموزش و 
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 مبانی فلسفی آموزش از راه دور

 از ديدگاه مدرنيسم و پست مدرنيسم
 سکینه محمایوسفی1

 

 مقدمه
ای که در نظام تربیتی  و امروزه تعابیر مدرنیته در بسیاری از الفاظ و مکتوبات متداول شده است. به گونه

تأثیر نبوده است. آموزش از راه دور، روشی است که یادگیری در آن فردی، مستقل و آموزش از راه دور نیز بی

ریق رسانه و توسط یک سازمان آموزشی هدایت متکی به یادگیرنده است. گفتمان عناص آموزشی از ط

شود و ضمن توجه به تعامل بین یاددهنده و یادگیرندگان بر ارتباط غیر مجاورتی اجزای آموزش خود می

(. در این شیوه آموزشی، یادگیرندگان در هر زمان و مکانی که قرار گرفته باشند 1380تأکید دارد )فراهانی، 

توانند با روند آموزش تعامل برقرار نمایند )پرس شان( میکز محلی یا در خانه)مانن؛ محل کار، مدرسه، مر

(. با توجه به تحول رویکردهای فلسفی یاددهی 4،2003و ژواک  3و سیمونسون، اسمالدینو، آلبرت 2،2004بای

آن  گرایی( و در پیو یادگیری طی دوران مدرن و پست مدرن )از رفتارگرایی به شناخت گرایی و سازنده

تحوالت آموزش از راه دور که بر حسب تغییر در شرایط فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژیکی صورت 

توان تاثیرات مدرنیسم و پست مدرنیسم را در نظام آموزش از راه دور بررسی کرد. بر پذیرفته به طور کلی می

پردازیم. سپس، تاثیرت پسامدرنیته میاین اساس در این فصل، به بررسی تاریخچه و علل پیدایش مدرنیته و 

 کنیم.ها را در شکل گیری نظام آموزش از راه دور بررسی میهر یک از این نظریه

 5تعاریف مدرنیسم و پست مدرنیسم

 الف( مدرنیسم
بود که به  7و نظم محور 6گرابه طور کلی جریانی قاعده –دوران مدرنیته به عنوان بستر و زمینه مدرنیسم 

 ی از صاحبنظران ما بعد رنسانس و به عقیدۀ برخی دیگر با عصر روشنگری آغاز شده است. نظر برخ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
     Neda.Ysefy@Yahoo.Comگاه پیام نور مرکز. تهران. ایران. کارشناس ارشا برنامه ریزی درسی. دانش 1

2. Press Buy 

3. Alberight 

4 .Zvacek 

5. Post-modernism  

6. Rule-based 

7. discipline-based 

mailto:Neda.Ysefy@Yahoo.Com
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مدرنیسم از نظر لغت به معنی امروزی بودن، معاصر بودن، در زمان حال زندگی کردن، به آخرین مدها و 

انداردهای مدرن ها، عملکردها و یا استها توجه کردن، اندیشه، نهضت و یا عمل مدرن و طرفداری از ایدهمدل

است مدریسن از نظر اصطالح عبارت از تالش برای بازسازی جهان بدون توجه به قوانین الهی است در 

های گوناگون تبیین شده است که هر یک از این های مختلف، این واژه به شکلتعاریف مدرنیسم از دیدگاه

ترین تعریف از ترین و جامعمل دانست. مهمتوان آن را جامع و کاتعاریف از دیدگاه علوم مختلف است و نمی

نهضتی است منجسم و یکدست که در دل خود، فلسفه و نظام عقیدتی خاصی »مدرنیته به شرح زیر است: 

های اصلی مدرنیسم، در (. به نظر بسیاری از دانشمندان ریشه1382، به نقل از آهنچیان 1999)کریلو، « دارد

شناسی مبتنی بر مبناگرایی و عینیت گرایی بوده است، به این معنا عرفتعقاید فلسفی و روشنگری و روند م

 که آنچه عینین پذیر باشد علمی است و آنچه عینیت آن بیشتر باشد، ارجحیت و اعتبارش بیشتر است.

 های ظهور مدرنیسمزمینه
 های ظهور مدرنیسم عبارت است از:برخی از زمینه

های نو و بالندگی تمدن بشری کمک شایانی گسترش اندیشه که به پیدایش و گسترش صنعت چاپ: -1

 نمود.

های اخیر سبب انتقال علوم و دستاوردهای مسلمانان و دیگر این صنعت در سده گسترش جهانگردی: -2

 های بشری به غرب شد.تمدن

ابداعات و  که به گسترش مرزهای دانش و در کنار دو عامل قبل، به گسترش اختراع روش تحقیق و ابداع: -3

 اختراعات منجر شد.

سازی اختراعات چون خودرو، هواپیما، کشتی پیشرفته و در استثمار جهان شوم که زمینه احساس نیاز: -4

 غیره شد.

های مختلفی در زمینه الذکر، مدرنیسم به عنوان یک رویکرد تاریخی دارای ویژگیهای فوقعالوه بر شاخص

های مدرنیسم در باشد. برای مثال یکی از ویژگیشناسی و غیره میامعهفلسفه، فرهنگ، اقتصاد، سیاست، ج

شناسی؛ گذار از سنت به تجدد و ایجاد جامعه صنعتی، در فرهنگ؛ نوعی زمینه اقتصاد فوردگرایی، در جامعه

گرایی و طبیعت گرایی و دنیاگرایی و در علم؛ نوعی گرایی در فلسفه؛ نوعی ماتریالیسم ) یا مادگینخبه

 (1387باشد )داوری، رویکرد مکانیکی نسبت به علم می

یا انسان به عنوان موجودی است که  ”subject“های مدرنیسم پیدا شدن مفهوم ترین پایهیکی از مهم

ها بیندیشد و تواند درباره خود و پدیدهدارای ذهن و ضمیر و همراه با فردیت و استقالل وجودی است که می

(. عنصر مهم دیگر در مدرنیسم، فاصله گرفتن از گذشته، از کهنه و دور 1388)باقری، ها را باز شناسد آن

ناظر به زمان حال و حاکی از توجه به زمان است. از همین رو مدرنیسم، با « مدرن»شدن از سنت است. زیرا 

مکان پیشروی شود، به عبارتدیگر مفهوم زمان حال و زیستن در زمان حال برای امالزم می "پیشرفت"مفهوم 

 شود )همان منبع(.و پیشرفت لحاظ می
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 ب( پست مدرنیسم
ترین میالدی، نقطه ظهور پسامدرنیته از لحاظ تاریخی و به عنوان یکی از مهم 70و آغاز دهۀ  60پایان دهۀ 

شود. پست مدرنیسم در دنیای غرب بعد از راه دوره های فرهنگی و هنری قرن بیستم محسوب میجنبش

های آن را باید به عالقه بشر به امور غیرعقالنیتی و یا امور درونی و )مدرنیسم( پدیدار شد و ریشهروشنگری 

عاطفی، ضمیر ناخودآگاه و شکستن مرزهای اجتماعی نسبت داد. پست مدرنیسم، اصطالحی پیچیده یا 

مطرح شده  80مشتمل بر مجموعه عقایدی است که به عنوان یک حوزه مطالعاتی آکادمیک از اواسط دهۀ 

باشد، به علت این که مفهوم گسترۀ وسیعی از قوانین یا حوزه است. تعریف این اصطالح بسیار دشوار می

مطالعاتی همچون هنر، معماری، موسیقی، سینما، ادبیات، جامعه شناسی، تعلیم و تربیت، ارتباطات، مد و 

 .(1،2007گیرد )کلگزفناوری را در بر می

آید جریانی بعد از مدرنیسم است. خواه آن را نقطه بر می  ”post“وند از پیش پست مدرنیسم چنان که

مقابل و جنبه نقادانه مدرنیسم بدانیم و خوه آن را دنباله مدرنیسم یا بر فراز مدرنیسم ایستادن تلقی نماییم 

درنیسم در اصل در در پسامدرنیسم الزاماً اشاره به تأخر زمانی ندارد. پسام« پسا»(. پیشوند 1388)باقری، 

 واکنش به نوگرایی و تحت تأثیر هوشیاری عمومی پس از جنگ جهانی دوم به وجود آمد.

برای ابراز ناخرسندی در قبال معماری نوگرا به کار برده شد و منجر به  1949این اصطالح، اولین بار در سال 

ولید به مصرف به عنوان مجموعه ایجاد نهضت معماری پسانوگرا شد. پست مدرنیته در یک تعبیر کلی از ت

کند. بدین معنا، مفهوم پست مدرنیته تا مرکزی  فرایندهای اجتماعی و اقتصادی ساخت اجتماعی مداخله می

دارد که جوامع صنعتی شاهد تغییر جهت از ساخت حدی مشابه جامعه فراصنعتی است، این مفهوم اظهار می

پردازان، مفهوم پست مدرنیته اطالعات هستند. بعضی از نظریه صنعتی به صنایع خدماتی با تأکید بر فناوری

دهند، بلکه برای ارجاع به موقعیت دانش از آن را برای اشاره به موقعیت نهادی مورد استفاده قرار نمی

کنند. بر این اساس، بومن عنوان کرده است که پیامدهای پست مدرنیته آن چیزهایی است که استفاده می

کند. عم قطعیت، دوسوگرایی و خودش از راه دور و به واسطه درک انگیزش، تغییر بازتاب میذهن مدرن بر 

آورد. اگر چه هیچ یک مان را فراهم میابهام پست مدرنیته امکان به چنگ آوردن سرنوشت برای خلق آینده

درون موقعیت پست  ها تضمین یا مبنای عامی برای این پروژه نیستند، بلکه تنها به عنوان احتمالیاز این

های خود اند. اندیشه پست مدرنیته، خواستار آن است که مدرنیته در پی برآوردن وعدهمدرنیته ظاهر شده

باشد ولو این که عقالنیت در آن تحریف شده است. به هر حال پست مدرنیسم تحولی است سریع و بنیادین 

ذیری از ذهنیت انتقادی، عقاید و اصول و شناسی، اجتماعی، سیاسی که با تأثیرپهای معرفتدر عرصه

داران اصلی این عرصه داعیه  دهد.های فلسفی جهان مدرن را مورد انتقاد، سنجش و ارزشیابی قرار میآرمان

هستند، که هر کدام از منظر خاصی به این روند  3و جیمسون 2، ژیرون1دریدا ،3، لیوتار2افرادی چون فوکولت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Klags 

2. foucult 

3. lyoutard 
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توان در مورد پست مدرنیسم بیان کردن این است که پست به طور خالصه آنچه میاند. اما تحولی نگریسته

و حقیقت و تردید  6و اخالقیات، تردید و شکست نسبت به عقل 5هادر ارزش 4گراییمدرنیسم به معنی نسبی

 نسبت به سرنوشت انسان است.

، شکستن و 7اهیمی چون گشودگیدانند که خود شامل مفای نیز پست مدرن را ترکیبی از روندهایی میعده

، 11، مرکززدایی و یا نفی مرکزگرایی10هاها و گسست، ناپیوستگی9، شفافیت و کدر بودن امور8انفکاک

است. این مفاهیم در واقع، بیان کننده ماهیت  14و عدم وحدت و یکپارچگی 13، ساختار زدایی12گراییکثرت

توان گفت؛ پست مدرنیسم در . به عبارت دیگر می(2001، 15فکری معاصر است )مک لینز -این روند تحولی

اجتماعی دارد که بر عدم قوانین جهان شمول و غایی دانش و  -ای از موضوعات فلسفیواقع اشاره به مجموعه

اقتضایی بودن  -معرفت متمرکز است )معرفت امری جهانی و عام نیست( و همچنین به خصیصه تاریخی

 16ها از مبناگراییورزد. به همین دلیل، پست مدرنیستف تأکید میما در مورد امور مختلهای داوری

هایی نیز (. پست مدرن دارای مشخصه ها و ویژگی17،1999مدرنیستی به شدت گریزان هستند )فاس

 شود.باشد که در زیر به برخی از آن ها اشاره میمی

  

                                                                                                                                                            
1. Derrida 

2. Gerrida 

3 . Jamson 

4. Relativism 

5. Values  

6. Reason 

7.Openness 

8. Frgmentation 

9. Ambiguity 

10.Discontinuity 

11.Decentralization 

12. Pluralism 

13. Deconstruction 

14. Disintregration 

15. Mc Innis 
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 های پست مدرنیسمویژگی

 ویژگی شرح

اصلی پست مدرنیسم بدانیم باید دریهدا را از های از چگونگیاگر نقد نفی و رد و انکار را 

نمایندگان برجستۀ آن بشماریم. نام دریدا بیش از هر چیز با ساخت شکنی همراه اسهت. 

به کنار نهادن و به حاشیه راندن معنایی که باور بر آن ای دریدا ساخت شکنی را به گونه

به میان آوردن چیزهایی که در نگارنده چه است و باید اصل شمرده شود و در مرکز باشد و 

 است معنا کرده است. 1387بسا با مقصود نویسنده ناسازگار )نقیب زاده، 
 

 ساختارشکنی

تأکید بر ناهمانی، نایکسانی، ناپیوستگی و نیز ناباوری به حرکت تاریخی چون یک حرکت 

ناباوری به فرا روایت »نیسم فراگیر؛ همان است که ژان فرانسوا لیوتار از نمایندگان پست مدر

(. به 1387نامید و آن را کوتاه ترین تعریف پست مدرنیسم شمرده است )نقیب زاده، « ها

گیرد که و پیشرفت را دربرمی« علم»و « عقل»طور کلی فرا روایت دامنۀ وسیعی از مفاهیم 

 مدرنیسم به آن ها بسیار بها داده است.

 هانفی فراروایت

شوند و فاعل شناسان مدرنیته، موضوع مفعول مورد شناسایی و تعریف میدر گفتمان علمی 

کند. در واقع سهوژه می ذهن و عقل کنجکاو و جوینده خود پدیده ها را توصیف و بررسی

گیرد. اما در دیدگاه می انسانی، عقل و خرد روشنگرانه انسانی در پی اعتقاد به واقعیت شکل

که فلسفه معاصر دچار نوعی چرخش زبانی شده است و پست مدرنیسم اعتقاد بر این است 

دیگر نمی توان حقیقت را از طریق عقل شناسایی کرد. بلکه حقیقت در ارتباط فرهنگی و 

 گیرد.زبانی شکل میهای اجتماعی به عبارتی در بطن بازی

عدم اعتقاد به 

 مرجعیت عقل

ستقل اسهت. بهرای آنهان یک وجود مطلق و م« واقعیت»از نظر عینیت گرایان مدرنیسم 

(. در مقابل از نظر نسبت گرایان 1386معنای مشابهی دارد )سیف، « وجود»و « واقعیت»

پست مدرن بین واقعیت و وجود فرق است. هر کس ممکن است جهان یا اشیاء پیرامهون 

متفاوت ادراک کند یا رد واقعیت مطلق امکان شناخت و ای خود را نسبت به دیگری به گونه

رود و توانمندی دیگری برای انسان در نظر می قیقت مفروض و شناخت پذیر از بینکشف ح

( یا ساختن دانش شخصی 85: 1387، )سجادی، «خلق دانش»شود و آن توانایی می گرفته

 است.

 نسبیت گرایی

پست مدرنی، به های کنند و نیز تحت تأثیر آموزهمی پست مدرن ها حقیقت مطلق را نفی

که حقیقت با قدرت در اند گویند. زیرا بر این عقیدهمی شتر از سازه سخنجای حقیقت بی

 ارتباط است و اربابان قدرت در سلسله مراتب باالی برنامه ریزی قرار دارند.

 نفی حقیقت مطلق

پست مدرن ها با رد عقل، به عنوان یگانه ابزار شناخت و با رد حقیقت و نفی واقعیت بیرونی 

سند که در حال حاضر به بحران بازنمایی رسیده ایم. بازنمایی در معنای رمی به این نتیجه

شود یا آن می گیرد و نماد آن واقعمی لغوی به معنای چیزیست که به جای چیز دیگر قرار

توان دربارۀ جانشین آن می کند. اینک به جای عمل برشی یا موضوع اصلیمی را منعکس

از مفروضات هستی ای دانش، حاصل انعکاس مجموعه . بازنمایی1374فکر کرد. )بابایی، 

دربارۀ نحوه استدالل ذهنی را دربردارد و این تصور که در اذهان ای شناسانه است و نظریه

 بحران بازنمایی
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جای گرفته است یا به طور عینی در قالب الگوهای علمی ارائه شده است، به تدریج در حال 

قدیمی تر های شود که شیوهمی رنگ یافتن است. بحران بازنمایی به این صورت توصیف

(. با توجه 1379تعریف، متناسب بندی و اختصاص دادن، دیگر اعتبار چندانی ندارد )کوال، 

شود. نقد می به مباحث مطرح شده در بحران بازنمایی، بحران معرفت شناسی نیز آشکار

است  پست مدرنیسم بر معرفت شناسی بنیادگرایی و قطعیت نگری متمرکز است و بر آن

که این اطمینان و یقین باید کنار گذاشته شود. یعنی دیدگاهی که مدعی است، ما همواره 

ما دچار تردید است، پس نمی توان های در حال تزلزل و خطا هستیم و درصدی از فعالیت

 با یقین کامل از پیامد نهایی عمل صحبت کرد.
 

 اصول پست مدرنیسم
-گونه که از نامش برمی آید پست مدرنیته است. یعنی ادعای برگشتن از پست مدرنیتهپست مدرنیسم همان 

 شود.می رود. پست مدرن دارای اصولی است که در ادامه تبیینمی را دارد که خود از سنت فراترای 

پست مدرنیسم این است که آن چه در مدرنیته اعتبار داشهته، در عصهر پسهت مهدرن بهی اعتبهار و : 1اصل 

تجزیهه و تحلیهل های سوخ است. در پست مدرنیسم مفاهیمی همچون خرد، سنت و اخالقیات با موشکافیمن

و تمام نظریات استوار بر مفاهیم مطلهق حقیقهت، اند گرانه سازگار نیستند، معانی خود را یکسره از دست داده

صول پست مدرنیسم انکار علوم و خرد در واقع چیزی بیش از یک مشت ساختارهای تصنعی نیستند. یکی از ا

 حقیقت و نسبی شمردن امور است.

پست مدرنیسم انکار واقعیت است بدان معنا که هیچ واقعیت نههایی وجهود نهدارد و انسهان در پهس : 2اصل 

خواهد ببیند و تازه همین هم بستگی به شرایط زمان و مکان دارد و این که تها می بیند کهمی چیزها همان را

ههای دیدن چه چیز به او داده شده باشد و تمام ایهن هها موکهول بهه آن اسهت کهه دریافهت چه اندازه اجازه

تاریخی بر چه امری تمرکز داشته باشد. از این رو حتی در علهوم، آسهان تهرین مهورد بهرای کشهف  -فرهنگی

 تهر کردن همان است که انسان در جست و جوی آن بوده است. هر قدر که علوم به اهداف نهایی خود نزدیک

شود. به همان نسبت به فرمول بندی نظریه همه چیز یعنهی بهه ابعهاد پسهت مدرنیسهمی خهود نزدیکتهر می

 شود.می

پست مدرنیسم استوار بر این است که انسان، به جای واقعیت بها یهک نمهودگر روبهه روسهت. پسهت : 3اصل 

انسان یکی از اشکال این بهازی  کند که در آن هرمی مدرنیسم در تمام جهان به چشم یک بازی ویدئویی نگاه

 است.

پست مدرنیسم بر بی معنایی استوار است، در جهان تهی از خرد و حقیقت، جهایی کهه ههیچ علهم و : 4اصل 

دانشی معتبر نیست، واقعیتی وجود ندارد و زبان تنها پیوند باریک و لطیف با زندگی و هستی است. این اصل، 

ی انکار حقیقت و تأکید بر شک اندیشی اسهت. یعنهی اشهاعه تلهویحی کم و بیش ناظر بر همان اصل اول، یعن

 این تفکر که به هیچ چیز و هیچ کس نباید اعتماد داشت و همه چیز را با تردید باید نگریست. 

شک اندیشی، در آن هیچ نظریه و هیچ مطلق اندیشی و تجربه، ارزش و اعتبار نخواهد داشت. باید به : 5اصل 

 (.1380هیچ چیز نباید به تمامی و به طور قالبی و درست پذیرفته شود )قره باغی، هر چیز شک کرد و 
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 تربیتی پست مدرنیسمهای بررسی گزاره

 اهداف تربیتی
از آنجا که در تعریف پست مدرنیسم آن را ادامه و تکمیل کننده فلسفه مدرنیسم معرفهی کهردیم. ابتهدا الزم 

آموزش بپردازیم و سپس اهداف آموزش و پرورش پست مهدرن را  دانیم که به بررسی اهداف مدرنیسم درمی

بررسی کنیم. درباره اهداف آموزش و پرورش مدرن اتفاق نظر وجود ندارد و برخی از صاحب نظران مهم ترین 

داننهد، در حهالی کهه بعضهی دیگهر ههدف می هدف آموزش و پرورش مدرن را خودفرمانی در کنار آزادسازی

 (.1383)فراهانی، اند را عقالنیت و پرورش عقالنی دانستهآموزش و پرورش مدرن 

آموزش و های آوالز؛ تالش آموزش و پرورش مدرن را دستیابی به اهدافی همچون؛ برابری و کیفیت، ارزشیابی

 تواند در کالس درس به وجود آورد دانسته است.می پرورش، تمرکز یادگیری به نتایجی که معلم

توان دید که ایهن می لعات و پژوهشهای انجام شده در زمینه آموزش و پرورش مدرن،با جمع بندی نتایج مطا

کوشد از طریق کمک به تحول و تکامهل قهوای انسهانی بهه ایجهاد تغییراتهی در شهخص می آموزش و پرورش

بپردازد که وی را با انتظارات از پیش تعیین شده، برای تبدیل شدن به یک انسهان کامهل سهازگار کنهد. ایهن 

 شود. جان دیوئی هم آن را هدف تعلهم و تربیهتمی نامیده« رشد»فرآیند همان است که در بسیاری از متون 

 گیرد.می داند. این رشد به طور عمده به کمک قوای عقالنی صورتمی

 اهداف آموزش و پرورش از نظر پست مدرنیسم
مدرن نمی توان انتظار داشت تا چهون آموزشی پست مدرنیسم باید گفت: از مربیان پست های دربارۀ با هدف

متفکران مدرن درصدد پاسخگویی به چنین سؤاالتی باشند. ضمن این که خود آنها نیز چنین ادعایی ندارنهد. 

در حقیقت آن ها بیش از هر چیزی خواستار بازبینی دقیهق پیامهدهای مدرنیتهه هسهتند. از دیهدگاه مربیهان 

نامه فراگیر و نظام یافته برای رشد و تربیهت انسهان نمها وجهود پست مدرن چون امکان طرح و اجرای یک بر

 (.1388ندارد، امکان تعلیم و پیشنهاد اهداف خاصی هم برای تعلیم و تربیت وجود نخواهد داشت )باقری، 

تهوان اههدافی نهه مهی از این رو از خالل مباحث مطرح شده توسط صاحب نظرات و مربیان پسهت مدرنیسهم

 زمینه تعلیم و تربیت استخراج نمود که بخشی از این اهداف عبارت است از:چندان دقیق را در 

 تربیت شهروندان اقتصادی -1

تأکید و توجه به گفتمان سازنده دانش؛ منظور آن گفتمانی است که در کالس برای ساختن دانش صورت  -2

 گیرد نه به قصد اثبات دانش

 توجه به فرهنگ عمومی و مطالعات فرهنگی -3

 ودآفرینندگیخ -4

اهمیت دادن بخ علمی بودن دانش؛ در این دیدگاه دانش آموزان نه تنها برای دانستن، بلکه بهرای بهه کهار  -5

 گیرند.می بستن یاد

مههم تعلهیم و تربیهت ههای یادگیری از هدف -بسط و شناخت از طریق جامعه شناسی در فرایند یاددهی -6

 است.
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هنهری در نظهام تعلهیم و تربیهت بهرای پهرورش ههای زیسهتی و آیهینتوجه به بلداریسم فرهنگی، تنهوع  -7

 چندمنظوره و جامع گرایانه انسان، نه پرورش تک منظوره و یک بعدی فرد.

احتمالی و مهم نه دانهش یقینهی ثابهت و قطعهی )شهکاری، های تالش عناصر تربیت در جهت خلق دانش -8

1387.) 

ژادی از راه وارد ساختن دانش آمهوزان در بحهث و گفهت و رهایی بخش ستم اقتصادی فرهنگی سیاسی، ن -9

 گوهای اجتماعی.

 ردپای مدرنیسم و پست مدرنیسم در آموزش از راه دور
به نظر گیدنز در جوامع ماقبل مدرن، زمان و مکان بیشتر با هم درآمیخته بود و به همین دلیل ابعهاد مکهانی 

محلهی قهرار ههای تحت تأثیر عالم حضور؛ یعنی فعالیهت زندگی اجتماعی برای بیشتر مردم و از جهات متعدد

(. به بیان دیگر الزم است شاگردان در حضور معلم باشند تا سخنان موقر و محکم او را بشهنوند 1990داشت )

خاص متحمل سفر و شرایط زیستی و های و دانشجویان برای شرکت در کالس ها و کسب مدارک از دانشگاه

تهوان در تعهدادی از دانشهگاه هها بهه صهورت مهی ن در جهایی اسهت کهه امهروزهمشکالت دیگری بشوند. ایه

بالفصل و چهره به چهره های یادگیری لزوماً تجربههای غیرحضوری و آموزش از راه دور تحصیل کرد و تجربه

-می نیست. وقتی به تناسب مکان یا زمان آموزش دهنده و یادگیرنده از هم جدا شوند، آموزش از راه دور رخ

 (.2001دهد )لیندر و مورفی، 

یهادگیری بهه عنهوان یهک مؤلفهه بنیهادی در آمهوزش و  -یهاددهیهای همان طور که قبالً اشاره شد، فلسفه

یادگیری از راه دور مطرح است. ازاین رو در ادامه، ابتهدا بهه بررسهی مبهانی فلسهفی آمهوزش و یهادگیری در 

پهردازیم. بهرای ایهن منظهور مهی سم و سپس پست مدرنیسمتحوالت نظام آموزش از راه دور از دیدگاه مدرنی

معرفت شناسی و روان شناسی غالب در دوران مدرنیسم و پسهت مدرنیسهم و های الگویی برای تحلیل دیدگاه

آموزشی و رویکردهای معرفت های تأثیر آن در تحوالت نظام آموزش از راه دور )با توجه به تقسیم بندی نسل

آید. لیکن این جدایی قطعیت ندارد و بهه معنهای می مدرنیسم و پست مدرنیسم( فرام شناسی غالب در دوران

حضور نداشتن سایر رویکردهای دیگر در آن دوره مشخص نیست. فهراهم آوردن ایهن الگهو فقهط بهه عنهوان 

 چهارچوبی برای این مطالعه است.

دههای دیگهر روان شناسهی و امروز که دوران تفهوق سهازنده گرایهی در پسهت مدرنیسهم اسهت، هنهوز رویکر

شناسی در نظام آموزش از راه دور حضور فعال دارد. از آنجا که پای شناخت گرایهی در آمهوزش از راه معرفت

تهوان دوران گهذار از مهی شود، از این رو نسهل دوم آمهوزش از راه دور مهدرن رامی دور در پست مدرن دیده

 رفتارگرایی به شناخت گرایی تلقی کرد.

 ز راه دور از دیدگاه مدرنیسمآموزش ا

صنعتی شدن کشورها و نیاز روزافزون آن ها به نیروی انسانی ماهر و آمهوزش دیهده باعهث شهد بهه آمهوزش 

بزرگساان توجه بیشتری شود. بنابراین مسئوالن امر با استفاده از راهبردهای آموزشی مدرن، برای پاسخگویی 
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افتادنهد. ای یادگیری به صورت مکاتبهههای به فکر طراحی تجربه «کارایی»به نیاز جامعه صنعتی و باال بردن 

 50اولین نسل آموزش از راه دور بود و در مقایسه با آموزش رسمی سنتی این شیوه تا دهه ای آموزش مکاتبه

 (.1387، ترجمه سرمدی، 1در درجه دوم اهمیت قرار داشت )جارویس

 لگو مدرنیسممبانی فلسفی شکل گیری آموزش از راه دور در ا

در این فصل، به طور کلی از سه آموزۀ ملموس الگوی مدرنیسم، عینیت، عقالنیت، مفهوم توسهعه و پیشهرفت 

 شود.می به عنوان مبنای شکل گیری آموزش از راه دور مدرن بحث

 
ههای فلسهفه زیربنهایی، نظریهه آموزش از راه دور مدرن عینیت گرایهی،عینیت نخستین گام در شکل گیری 

(. بنهابراین، 1386بهه نقهل از سهیف،  1995، 2ابسته به مکتب رفتارگرایی و شناخت گرایی است دریسهکولو

باشد. طبق فلسفه عینیت گرایی، دانش می رویکرد غالب در نظام آموزشی مدرن، رفتارگرایی و شناخت گرایی

تواند این دانش را بهه کمهک می عینی مستقل از یادگیرنده وجود دارد و آموزش دهنده در آموزش از راه دور

وجهود « اشیاء رویدادها و فرایندها»منابع ارتباط به یادگیرندگان انتقال دهد. بنابراین فلسفه در جهان هستی 

دارند که از ادراک همۀ انسان ها و همۀ اندیشه ها یا نظریه پردازی ها دربارۀ آن ها مسهتقل انهد. آنهها بهدین 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 . Jarvis 

2. Driscoll 
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نی وجود نمی داشت که آن ها را درک کند یا درباره شان بیندیشند، باز هم که اگر هیچ انسااند معنی مستقل

( طبق فلسفه عینیهت گرایهی، 209: 1386. به نقل از سیف، 1998، 1)نوال« دادندمی به موجودیت خود ادامه

آیهد. دانهش از نظهر ایهن مهی دانش مربوط به جهان هستی از راه تجربۀ یادگیرنده یا کاربرد حواس او بدسهت

یادگیری عبارت است از انتقهال ایهن دانهش از جههان بیهرون بهه درون »فلسفه، مستقل از یادگیرنده است و 

نسبتاً تازه عینیت گرایی در های (. یکی از صورت360: 1386. به نقل از سیف، 1994)دریسکول، « یادگیرنده

ف نهوعی سلسهله مراتهب حهاکم باشد. طبق این نظریه در میان علوم مختلمی مدرنیسم، تجربه گرایی منطقی

اگر چیزی وجود دارد، پس دارای مقدار اسهت و »کنند که می است. پیروان این مکتب فکری چنین استدالل

به عبارت دیگر هیچ واقعیتی وجود نهدارد مگهر ایهن کهه «. اگر دارای مقدار است، پس قابل اندازه گیری است

قابل بررسی فراهم آورد. اثبات کرایی نام های و دربارۀ آن دادهبتوان آن را به طور عینی مورد مطالعه قرار داد 

آن آیین دانهش شهناختی »دیگری برای فلسفۀ عینیت گرایی است. طبق تعریف؛ اثبات گرایی عبارت است از 

-مهی یا معرفت شناختی مبنی بر این که واقعیت مادی و اجتماعی مستقل از کسانی است که آن را مشهاهده

سازد )گهال بهورگ و می طرفانه انجام گیرد، دانش علمی راشاهده از این واقعیت اگر به طور بیکنند و انجام م

 (.1386، به نقل از سیف، 1996، 2گال

در واقع اثبات گرایی بر این باور است که جهان فیزیکهی توسهط قهوانین طبیعهی کهه ایهن قهوانین قطعهی و 

درنیسم، ارائه قوانین عام و کلی با نوعی تلقهی خطهی در مهای شود. یکی از مشخصهمی تغییرناپذیرند هدایت

توان نتیجه گرفهت می شود. از این تعریفمی همه زمینه ها است که این قوانین شامل آموزش و یادگیری هم

که در نظام آموزش از راه دور مدرن، نقش یادگیرنده منفعل و نقش آموزش دهنده تنها انتقال دهنهده دانهش 

 چ نقشی در ساختن دانش خود ندارد.است و فراگیر هی

 محیط یادگیری نظام آموزش از راه دور در دوران مدرن

 یادگیری مدرن، معلم محهورهای مدرن نقش بسیار مهمی دارد، بنابراین محیطهای از آنجا که معلم در آموزه

زان دسهتیابی دانهش کند و میمی باشد. در رویکرد معلم محور، فرض شده معلم فرایند یادگیری را هدایتمی

شهود می کند. آموزش برای همه فراگیران با سرعت مشابه تنظیممی اموزان به اطالعات و کاربرد آن را کنترل

(. به همین دلیل در طراحی محتوای یادگیری در آمهوزش غیرحضهوری و از راه 2004)دولی، لیندنر و دولی، 

تضمین کیفیت همیشگی تدریس امری بها ارزش  دور، نقش طراح آموزشی متخصص به ویژه در تدریس برای

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Nolla 

2 . Gall, Borg& Gall  
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(. تعامل بین معلهم و یادگیرنهده، یادگیرنهده و 1388، ترجمه زمانی و عظیمی، 1شود )بیتز و پولمی محسوب

آید و از موادی همچون؛ متهون می یادگیرندگان بسیار کم است. مقدمات آموزش و تعلیم بر اساس وب فراهم

-مهی صامت و کتاب راهنمای آموزش و رایانه اسهتفادههای صوتی، نوار فیلم چاپی، تکلیف و تمرین، نوارهای

مدرن نقش انتقال دهنهده حقهایق مطلهق و ای شود. فضای گفتگو و تفکر انتقادی وجود ندارد. معلم در آموزه

 عینی، از بیرون به درون فراگیر را دارد.های اثبات شده بر مبنای اندازه گیری

کل گیری آموزش از راه دور مهدرن، عقالنیهت پهذیری از پهیش فهرض اساسهی الگهوی در فرایند شعقالنیت: 

باشهد. در مدرنیسهم، مهی شود و اعتقاد به مرجعیت عقل یکی از ویژگیهای بارز مدرنیسممی مدرنیسم قلمداد

، کسی در حقانیهت آن شهک نمهی کهرد )داوری 2بود که به قول ویتگنشتاینای مرجعیت اقتدار عقل به گونه

(. بر این اساس نظریه پردازان دیدگاه مدرن معتقدند ساختار عقالنی به علت دارا بودن مزایای 1378دکانی، ار

آموزشی در حال گسترش است و سازمانی توأم با عقالنیت باعث های فراوان در انواع سازمان ها از جمله نظام

(. یکهی از مفهاهیم 1387د )سرمدی، شومی آموزشیهای خودضابطه مند کردن کارکردها و عملکردهای نظام

مطرح کرد. طبق این نظریه دیوان سهاالری « مارکس وبر»مدرن، مفهومی است که های مهم در تفکر سازمان

شهود )ماتسهون، ایوانهویچ، بهه نقهل از مهی بزرگ تجویزهای ساختاری، منطقی و عقالنی است که در سازمان

 (.1387سرمدی، 

ههای ن، نظام آموزشی به منزله یک نظام عقالنی است که برای رسیدن به ههدفاز دیدگاه نظریه پردازان مدر

خاص طراحی شده است. عقالنیت به این بستگی دارد که سازمان تا چه اندازه وسایل و اثربخشی برای تحقق 

(. مفهاهیمی چهون؛ ههدف هها، تصهمیم گیهری منطقهی، 1384کند )عالقهه بنهدف می خود فراهمهای هدف

دارد، رسمیت، سلسله مراتب، حیطه نظارت، اصل استثناء، هماهنگی، سهازمان رسهمی و مهدل تخصص، استان

(. بنهابراین 1384، بهه نقهل از عالقهه بنهد، 2001، 3کند )ههویمی نظام عقالنی، سازمان را به اختصار معرفی

ی منطقهی ساختار عقالنی، مانند: تعیین اهداف، تعیهین نتهایج، بهه حهداکثر رسهاندن کهارایی، تصهمیم گیهر

( در شکل گیری و سازماندهی نظام آمهوزش از راه دور مهدرن، دخیهل 1380)کاهنرت، به نقل از سید تقوی، 

دربهارۀ آمهوزش از راه دور تهدوین کهرد کهه دربهارۀ ای آلمان نظریه 4بوده است. اتوپیترز در دانشگاه توبینگن

نین توصیف نمود: یهک نهوع تولیهد معقهول آموزش از راه دور مدرن مصداق دارد. وی آموزش از راه دور را چ

صنعتی، نوعی تقسیم کار در بین هر یک از افراد در حالی که گروه، نقش متفاوتی در تولید و انتشار دانهش از 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 . Bates&pool 

2 . Wittgen stein 

3 . Hoy 

4 . Tubingen 
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تهوان تولیهد کهرد یها مهی طریق خط مونتاژ دارد. تولید انبوه، زیرا از لحاظ نظری بر تعداد موارد یک چیز کهه

یک دوره آموزش استفاده کنند محدودیتی وجود نهدارد. در ایهن رهیافهت، گروههی  توانند ازمی شاگردانی که

ههای تهوان طبهق روشمهی آموزش مدرن از جمله نظام آموزش از راه دور راهای اعتقاد داشتند که تمام نظام

م (. پیا1387که در صنعت طراحی کرده بود اداره کرد )رضایی و پاک سرشت،  1مدیریت علمی فردریک تیلور

آموزشی امکان پذیر اسهت های ساختن نظام« عقالنی تر و کارآمدتر»نظریه مدیریت علمی تیلور این است که 

پهذیرد مهی علمی و برنامه ریزی در طراحی و وظایف سهازمانی تحقهقهای و این امکان از طریق کاربرد روش

کشور ایاالت متحده مهؤثر واقهع آموزشی مدرن های (. نهضت مدیریت علمی تیلور در نظام1384)عالقه بند، 

معهروف شهد )عالقهه بنهد، « پرسهتش کهارایی»از تاریخ مدیریت آموزشی آن کشور به نام عصر ای شد و دوره

توان گفت که راهبردهای آموزش مدرن برای پاسخگویی به نیازههای جامعهه صهنعتیف می (. در نتیجه1384

 خالصهه« کهارایی»و « عقالنیهت»به بهترین صهورت در نیازمند طراحی نظام مند آموزش از راه دور است که 

ارزشهیابی موشهکافانه و معیارههای « علهم»همراه با « کارایی»(. اصول 1387شود )رضایی و پاک سرشت، می

یادگیری در جوامع آموزشی مدرن است. در بهین های دقیق، همچنان از رهنمودهای اصلی در طراحی فرصت

، یادگیری 2رفتار آموزشی میگرهای اسکینر، هدفای توان از آموزش برنامهیم الگوهای مبتنی بر روش کارایی

 و بلوم نام برد )همان منبع(. 3در حد تسلط هسیتیگنز

 کند:زیر معطوف میهای یادگیری در مدل کارایی، توجه متخصصان آموزشی را به نکتههای نظریه

وی استفاده از کتاب ها و منهابع نوشهتاری توسهعه یادگیری فردی، یادگیری اطالعات، مهارت ها و حقایق منز

« محتوای برنامه درسهی آشهکار»یادگیری برای ارائه های یافته به عنوان منابع اصلی اطالعات طراحی فرصت

برنهد و علهم، مهی هستند. سرانجام این که معلمان به عنوان مهندسانی هستند کهه سهرعت یهادگیری را بهاال

 شود )همان منبع(.می که در آن یاد گرفتهاست هایی مستقل از موقعیت

 توسعه و پیشرفت:

عنصر مهم مدرنیسم، فاصله گرفتن از گذشته و دور شدن از سنت است، زیرا مهدرن، نهاظر بهه زمهان حهال و 

(. بنابراین 1388شود )باقری، می مالزم« پیشرفت»حاکی از توجه به زمان است، از این رو مدرنیسم با مفهوم 

سی تمامی نظریات مدرن در هر سازمانی، توسعه و پیشرفت است، زیرا اساساً تصهمیماتی کهه پیش فرض اسا

(. 1387گیرد به سمت توسعه و پیشرفت است )الوانی و هاشهمیان، سازمان برای حل مشکل و اصالح امور می

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 . Taylor 

2 . Mager 

3 .Hastings 
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ت در نظهام پیشهرفته فنهاوری اطالعهاههای از این رو در این جا دیدگاه مدرن را نسهبت بهه اسهتفاده از روش

 کنیم.می آموزشی بررسی

از آنجا که توسعه و پیشرفت یک الگوی اساسی برای دیدگاه مدرن است، حامیان ایهن دیهدگاه بها اسهتناد بهه 

گونهاگون، ارسهال فهوری های دستاوردهای عظیم فناوری و اطالعات مانند دسترسی آزاد به اطالعات در حوزه

ههای اط میان میلیون ها انسان بر این باورند که ایهن فنهاوری شهیوهگستره عظیمی از اطالعات، برقراری ارتب

بخشد و باید از فواید آن در نظام آموزش از راه دور بهره گرفت )ضهرغامی، عطهاران، می زندگی آدمی را بهبود

 (.1385نقیب زاده، باقری، 

تصهادی یها بهه تعبیهری دیدگاه مدرن با نگاهی کم و بیش اقتصادی، کسب دانش را نوعی سهرمایه گهذاری اق

گیرند، بهره گیری گسهتره از می ( و بر این اساس نتیجه1385داند )ضرغامی و همکاران، می سرمایه فرهنگی

فناوری اطالعات در حوزه آموزش از راه دور بسیار نویدبخش خواهد بود، زیرا فناوری اطالعات هم نیاز فراگیر 

بهرد. در مهی مکهان و زمهان و کمبهود وقهت فراتهرهای ز محدودیتکند و هم او را امی به اطالعات را برآورده

 دیدگاه مدرنیسم ابداع و رشد فناوری اطالعات امری واقعی و عینی است.

بنابراین از نظر ارزش خنثی است؛ یعنی فناوری اطالعات اقدام اولیه و طبیعی یادگیرنده بهرای رفهع نیازهها و 

دگاه نسهبت بهه فنهاوری اطالعهات آن اسهت کهه دسترسهی برابهر او است. ادعای دیگر این دیهای محدودیت

، 1برابر آموزشی است )ویتوفرهای یادگیرندگان به فناوری اطالعات شرط اساسی در تحقق بخشیدن به فرصت

 ، به نقل از همان منبع(.2002

  .در این دیدگاه دو پیش فرض نسبت به فناوری اطالعات و آموزش از راه دور پذیرفته شده است

 الف( لزوم تأثیر فناوری اطالعات بر آموزش از راه دورم و طراحی فرایند یادگیری با بهره گیری از این فناوری

ب( نقش مفید فناوری اطالعات در بازنگری و حل مسائل تجربی و اجتماعی یادگیرنده و در نتیجهه پیشهرفت 

 و بهبود و کیفیت زندگی او.

فت که استفاده از فناوری اطالعات در نظام آموزشهی، تالشهی اسهت کهه توان نتیجه گرمی با نگاهی دقیق تر

 مدرنیسم در جهت جهانی شدن دارد.

 مدرنیسم 2هایانتقاد پست مدرنیسم از فراروایت

چون عینیت گرایی، عقالنیت و مفهوم توسهعه و پیشهرفت از ویژگیههای هایی همان طور که گفته شد، ویژگی

آید که بر اثر عدم کاربرد یا پیامدهایی که بر جامعه وارد داشت بها ایهن کهه می ملموس الگوی مدرن به شمار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 . Voithofer 

2 . Metanarratives 
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پیامدهای مثبتی چون پیشرفت علم و فناوری و بهبود شرایط مادی و رفاه را برای جوامع به ارمغان آورد، بهه 

تفکرانی نخستین م 2و هایدگر 1سبب وجوه منفی بسیاری که با آن همراه شد، از اهداف خود عاجز ماند. نیچه

 ای مفاهیم مدرنیسم را نقد کردند.بودند که هر کدام به گونه

نیچه با نقد عقل مدرن، عدم اعتقاد به حقیقت غایی و ارزش ذاتی، تأکید بر تفاوت ها و تمرکززدایی و هایدگر 

نمونهه با به چالش خواندن سلطۀ فناوری بر انسان زمینه ظهور اندیشۀ پست مدرن را فراهم کردند. به عنهوان 

داننهد کهه بهه مهی گسترده تاریخی و عقیهدتیهای ( پست مدرنیسم را نتیجۀ تغییر جهت1995) 3میلرو ریل

عصهر « کهالنههای روایهت»خصوص بر اثر تزلزل توافق عمومی دربارۀ بهاور مدرنیسهتی بهه پیشهرفت و علهم 

علم گرایی و مفهوم پیشهرفت  عقالنیت،»قرن نوزده از قبیل های مدرنیسم آغاز شد، که بدین ترتیب فراروایت

مردود شمرده شد و به جای آن ها مفاهیمی از قبیل نفی عقالنیت و حضور، نسبیت گرایی و شهک « و توسعه

 (.178: 1988، 4گرایی به پیشرفت و کمال پذیری جایگزین گشت )به نقل از برگر

 مبانی فلسفی شکل گیری آموزش از راه دور در الگوی پست مدرن

ع شناسی دقیق از پست مدرنیسم بهه سهختی میسهر اسهت. بنهابراین بها بههره گیهری از رویکهرد ارائه یک نو

ساختارشکن ژاک دریدا و مهم ترین مفاهیمی که پست مدرن برای به چالش کشیدن مدرنیسم به کهار بهرده 

لسهفی به عنوان مبهانی ف« تردید به پیشرفت و کمال پذیری»، «نفی عقالنیت»، «نسبیت گرایی»است، مانند 

 (.1988)به نقل از برگر، « کنیممی شکل گیری آموزش از راه دور در دوران پست مدرن استفاده

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Nietzche 

2. Heidegger 

3 . Miller & Real 

4 . Berger 
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 نسبیت گرایی

باشد. پست مدرن بر این باور اسهت، کهه ههیچ می مدرنهای گرایی پیامد قطعی و ناباوری به فراروایتنسبیت

و جسهت و جهو بهرای قطعیهت و یقهین را کدام از فراروایت ها نظیر علم و عقل و قطعیت حاصل نمهی شهود 

 (.1380داند )تجاریان، پاک سرشت و صفائی مقدم، می تالشی بی حاصل و پوچ

گویهد: مهی زبانی ویتگنشهتاین در نفهی عینیهتهای لیوتار یکی از نظریه پردازان پست مدرن با تکیه بر بازی

انی رها کنهد؛ بلکهه ههر زنجیهره از ایهن فضای عینی و حقیقی وجود ندارد که بتواند خود را از چنگ بازی زب

شود )همان منبع(. بنابراین فلسفه نسبیت گرایهی در مقابهل می های زبانی به ساخت فضایی خاص منجربازی

گیرد. نسبیت گرایان پست مدرن، برخالف عینیت گرایان مدرنیسم که به می فلسفه عینیت گرایی مدرن قرار

دانسهتند، واقعیهت می و آن را مشتمل بر قوانین طبیعی و غیرقابل تغییرواقعیت خارج از ذهن اعتقاد داشتند 

کننهد. واقعیهت همهان مهی دانند و آن را برداشت انسان از محیط تلقهیمی را امری روان شناختی و اجتماعی

داننهد )سهیف، می کنند، از این رو پیروان نسبیت گرایی حقیقت را امری نسبیمی چیزی است که افراد درک

1386) 

اگر تنهها واقعیهت همهان اسهت کهه در »بیکهارد دربارۀ با نام گذاری این فلسفه به نسبیت گرایی گفته است 

شود و هیچ معیار منطقی وجود ندارد که به وسهیله آن بتهوان تعیهین کهرد چهه چیهز می تصورات ما ساخته

ت گرایهی سهروکار داریهم درست و چه چیز نادرست است یا چه چیز بهتر یا بدتر است، پس ما با یهک نسهبی

 (.1998هربارد، )

های افالطون و ارسطو اشاره به اندیشه 1تر از پست مدرن دارد. ساچتینگای طوالنینسبیت گرایی سابقه

گویند ها چه میها دربارۀ آناند همه امورات هستی به این وابسته است که انسانکند که اظهار داشتهمی

دانند کار یابی به حقیقت مطلق و شناخت عینی را ناممکن میچون دستها (. پست مدرن994)ساچتینگ،

رو پیرو (. از این1388شمارند نه تصور واقعیت )کاردان،ها میفکر را بازآفرینی عالئم و ترکیب آن

دانند، بلکه آن را یک امر نسبی گرایی، مالک حقیقت را انطباق واقعیت ذهنی با واقعیت عینی نمینسبیت

 ند.دانمی

 گرایینسبیت گرایی و یادگیری سازنده

( و از آنجا که برخی از 1386گرایی است )سیف، نسبیت گرایی فلسفه اصلی زیربنای نظریه یادگیری سازنده

ریزی گرایی همخوانی دارد، این رویکرد را در زمینه برنامهها با نظریه سازندهمنابع معرفت شناسی پست مدرن

گرایی فرض بر این است که یادگیرنده در جریان یادگیری (. در زنده1383)فردانش، کنند آموزشی تأکید می

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Suching  
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کند )برک، های خود کشف میشود و جهان هستی را با فعالیتفعال است و دانش توسط خود فرد ساخته می

ست مدرن توان نتیجه گرفت نظام آموزش از راه دور در دوران پ(. بنابراین، می1386، به نقل از سیف، 2000

 گرایی است.در طراحی محتوای یادگیری متأثر از رویکرد سازنده

 گرایی و نظام آموزش از راه دور پست مدرنمحیط یادگیری سازنده

های یادگیری پست مدرن یادگیرنده محور، یعنی مبتنی بر فعالیت و پژوهش شخصی تأکید محیط

با   . در این محیط یادگیرنده باید یاد بگیرد که چگونهگرایی استیادگیرنده، همچنین مبتنی بر نظریه سازنده

(. هم 1382زاده، استفاده از منابع اطالعاتی متنوع و پراکنده ساخت جدید یادگیری خود را بنا کند )ابراهیم

ها خواهان ساختار شکنی و ایجاد ساخت جدیدی از دانش هستند. آنان معتقدند که چنان که پست مدرن

های جدیدی برای ساخت مجدد عناصر بیایند و آن را به اجزاء و فرعیات د تشویق شوند تا راهیادگیرندگان بای

های آموزش از راه دور متعلق به دوران مدرن )نسل ها و مؤسسه(. امروز از دانشگاه1997تقسیم کنند )پارکر، 

های آموزش از راه ن مؤسسه( به عنوا2002)1اول و دوم آموزش از راه دور( بنا به گفته مان جولیکا و ریدی

ها به عنوان ابزار یادگیری در روش های آموزشی در استفاده از رایانهشود. این مؤسسهدور سنتی یاد می

های آموزش از راه دور (. در مؤسسه1995، 2کنند )هاریسسنتی به انفرادی ساختن روش آموزش تأکید می

ر، محیط جدید یادگیری بسیار متفاوت است و بیشتر به پست مدرن، تحت عنوان نسل سوم آموزش از راه دو

 صورت مجازی طراحی شده است.

های یادگیری جدا شده و فردی موجود در آموزش از راه دور دوران های آموزشی اینترنتی، محیطرسانه

های جدید (. در نظریه1387کنند )رضایی، پاک سرشت، های ارتباط گروهی تبدیل میمدرن را به محیط

(. در 3،1990یادگیری، واکنش متقابل اجتماعی، جزئی حیاتی از فرایند یادگیری تلقی شده است )بارتلی

شود. فناوری شبکه یادگیری معنادار، انتقال اطالعات اهمیت ندارد و بیشتر بر مذاکره و بحث تأکید می

های رای شرکت در بحثآموزان را بهای اجتماعی و همکاری و همیاری دانشجهانی امکان گسترش مهارت

های تر و فرهنگهای متنوعبر خط فراهم کرده است. شرکت در گفت و گوهای جهانی، فراگیران را با دیدگاه

ور شدن در جامعه کند. بدین ترتیب فرایند یادگیری به فرایند فرهنگی شدن و غوطهمختلف آشنا می

شود. که یکی از مضامین مهم می« هنگ دیگریفر»شود که همانا سبب آشنایی با یادگیرندگان تبدیل می

کنند که به اعتقاد ها بر نوعی از یادگیری تأکید میپست مدرن است. بدین ترتیب پست مدرن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Julika&Reddy  

2. Harris  

3. Bartle 
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دهد )گوتک، به نقل از پاک (، گوناگونی فرهنگ فراگیران را در مرکز توجه خود قرار می1997)1گوتک

 (.1382سرشت و رضایی، 

 نفی عقالنیت

( ویژگی اصلی 1387های پست مدرن نفی عقالنیت است )الوانی، هاشمیان، ترین مؤلفهز کلیدییکی دیگر ا

(. نیچه در جایگاه 1381متفکران مدرن، ایمان مذهب گونه به عقل و فرض پیشرفت در تاریخ است )حقیقی، 

اند جای نیروی تواولین منتقد پست مدرن، با نقد فراگیر عقل این ادعای روشنگری را رد کرد که عقل می

یگانگی بخش سنت و دین را بگیرد. به نظر او عقل نقابی است به چهرۀ خواست قدرت )همان منبع(. پس از 

نیچه تمام متفکران پست مدرن هر کدام با اشکال گوناگون به نقد عقالنیت پرداختند. برخی از متفکران 

انه، عقالنیت مدرن را به چالش کشیدند )الوانی، پست مدرن نظیر دریدا و لیوتار با تکیه بر ادبیات زبان شناس

های آموزشی مدرن که با اجرای اصول سازمانی این ها و نظام(. ساختار عقالنی سازمان1387هاشمیان، 

تر سازماندهی کردند، با انتقاد دوران قطعی و کلی فرض شد و ساختار خود را به صورت هر چه اثر بخش

های آموزشی خشک، بدون انعطاف، اهداف و نتایج از قبل مشخص شده )بدون ها مواجه شد. نظامپست مدرن

گیری منطقی و غیرمشارکتی، همه از درنظر گرفتن نیاز افراد(، باال بردن سطح کارایی نظام آموزشی، تصمیم

ی فراتر از عقالنیت ظهور یافته و الگوها دستاوردهای نظام آموزشی مدرن است. در تفکر پست مدرن مفهومی

 -نفع استوار است و مالحظات منطقیهای ذیها، احساسات و اقتضائات گروهگیری بر مبنای ارزشتصمیم

 (.1387تجربی در درجه دوم اهمیت قرار دارد )سرمدی، 

است )که آن  «2مدیریت کیفیت فراگیر»قرار گرفته « اثربخشی»ای که در پست مدرن به جای مفهوم نظریه

های پست مدرن دانست( که بر تغییر ساختار عمودی به ساختار افقی تأکید سازمان توان نمونه بارزرا می

دارد )همان منبع( و مفاهیمی چون تدریس تیمی، نظام آموزشی غیرمتمرکز، یادگیری با همیاری، آموزش 

( و 1384بند، های آموزشی را در خود جای داده )عالقهپیامد محور از اصول مدیریت کیفیت فراگیر در نظام

تواند به عنوان چهارچوب مناسبی برای نظام آموزش از راه دور دوران پست مدرن باشد. در مدیریت می

نفع و مبتنی بر نیاز فراگیر است. های ذیکیفیت فراگیر، اهداف نظام آموزشی روشن و مورد قبول تمام گروه

م پیشگیری به جای بازرسی و نظارت نظام آموزشی باید کیفیت آموزشی را همواره بهبود بخشد و از مفهو

شود و از تعیین عیب و نقص و کارایی سطح باال کنار گذاشته میاستفاده کند. شعارهایی چون کار بی

 (.1384بند، شود )عالقهها و تعیین عملکرد افراد پرهیز میاستانداردهای کمی برای هدف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Gutek 

2 .Totall quality managment 
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داند که همۀ اجزای آن در حال شالوده می نظام آموزشی پست مدرن را نظام آموزشی« استوارت پارکر»

های آموزشی برای این که شکل پست مدرن به خود ها و نظامافکنی و پدیدآوری مجدد است و مؤسسه

بگیرند باید دستورهای تجویزی و الگوهای بروکراتیک سازمان آموزشی مدرن را رها کنند و خود را براساس 

به توضیحات فوق، نظام آموزش از راه دور در عصر پست مدرن، نظامی نیازهای واقعی سازمان دهند. با توجه 

 های بلند مدت و مدیریت مشارکتی در نظام آموزشی تأکید دارد.پویا و پویا است که بر هدف

ها معتقدند تقسیم نیروی کار، خرد کردن امور سازمانی در نظام آموزش از راه دور، موجب کاهش پست مدرن

ای پیچیده توان سازماندهی نظام آموزش از راه دور در دوران پست مدرن را شبکهابراین میشود. بنکارایی می

های خود کنترل دانست که از آموزش مجازی در محیط مجازی برخوردارند. از اهداف غیرمتمرکز و گروه

های در محیطگیرد و آموزش دهندگان های فردی و نیاز یادگیرندگان صورت میها با توجه به تفاوتآموزش

 های مختلفی برخوردارند.مجازی از مهارت

 نفی پیشرفت گرایی

ها معتقدند که الزاماً آینده بهتر از حال و حال بهتر از گذشته نیست. ها برخالف مدرنیستپست مدرنیست

ورد ها مها ارج نهاده بودند، به دست پست مدرنها مطرح کرده و به آنبدین ترتیب مفهوم پیشرفت که مدرن

برند؛ انتقاد قرا گرفت. مثاًل در جایی که فیلسوفان ایدۀ عدالت را برای داوری یک نظم اجتماعی به کار می

کنند؛ بدین معنی که ها داوری میداند که دربارۀ آنپست مدرنیسم این ایده را محصول روابط اجتماعی می

شده و به بافت فکری و اجتماعی معینی  این ایدۀ در زمان و مکان معینی برای خدمت به منافع معین خلق

 (.1381وابسته است )کهون، ترجمه رشیدیان، 

از نظر فکر تحول از یک عصر به عصر دیگر تکاملی نیست؛ بلکه هر یک وجه شناخت خاصی دارند؛ )دریفوس 

یشرفت و پ»ای با عنوان (. بر این اساس پست مدرنیسم به افکار مقوله1382و رابینو، به نقل از بیشریه، 

تواند از مقوالتی چون است و نمی« تغییر و دگرگونی»پردازد. از این منظر هر چه هست می« تکامل

بحث کرد، به این دلیل که مالکی برای قضاوت در مورد این که یک حالت از « پسرفت»و یا « پیشرفت»

های تمام معیارها، یا در بازی تر است وجود ندارد و به تعبیر دریدا و لیوتارتر و یا پستحالت دیگر راجح

های قدرت هستند. بر این اساس هایی از مناسبتاند و یا آنکه صرفاً بر ساختناهمگن زبانی، رها و سرگشته

بندی جوامع به جهان اول و جهان سوم صرفاً یک لفظ زبانی است و استفاده از این عناوین، به نوعی طبقه

های مختلف را با هم ها و تمدنتوان فرهنگاشاره دار؛ زیرا اساساً نمینظم اجتماعی با نقش غالب و مغلوب 

ها به تأثیر و استفاده از فناوری اطالعات در نظام آموزش از ها، پست مدرنمقایسه کرد. مبتنی بر این آموزه
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نگرند می های آموزشیدر نظام« تغییر و دگرگونی»راه دور دیدگاهی پیشرفت گونه ندارند و به آن به عنوان 

 (.1385زاده، باقری، )ضرغامی، عطاران، نقیب

های به فناوری اطالعات از پیشرفت فناوری اطالعات در نظام« ابزاری»در مقابل، دیدگاه مدرنیسم با نگاهی 

کند و به نظر گیدنز آموزشی در جهت ترویج فرهنگ مدرن به عنوان فرهنگ غالب و جهانی شدن استفاده می

های مدرنیته از سطح جامعه ملی به سطح جهان نیست )گیدنز، ی به جز بسط ویژگیجهانی شدن چیز

های آموزش از راه دور (. از این رو استفاده از فناوری اطالعات در نظام1388، به نقل از خسرو باقری، 1990

نفی به « نفی پیشرفت و توسعه»باشد. در مقابل از دیدگاه پست مدرن تنها راه گسترش مدرنیسم می

ها هیچ یک از شود. از دید پست مدرنبندی جوامع و نقش فرهنگ غالب و فرهنگ مغلوب منجر میطبقه

ها را معین کند. ها قضاوت کند و تکلیف آنها در موضعی نخواهد بود که بتواند دربارۀ دیگر فرهنگفرهنگ

دور، رویکرد جهانی را نفی کرد و بر آوری اطالعات در نظام آموزش از راه بنابراین این دیدگاه در طراحی فن

 کند.های خاص اجتماعی، فیزیکی، روانی، جغرافیایی و فرهنگی تأکید میموقعیت

ها در عدم تلفیق مناسب این فناوری ای از فراگیران را برای استفاده از فناوری( محرومیت عده2002ویتوفر)

داند. راهکارهایی چون ها میسیت و فردیت آنبا موقعیت فرهنگی فراگیران شامل طبقه، نژاد، ملیت، جن

تنوع »کند که در طراحی بر مبنای همچنین را پیشنهاد می« تنوع فرهنگی» و « شناسی یادگیریبوم»

ها فارغ از دهد و فرهنگ همۀ گروهفرهنگ برتر و فراگیر جهانی معنای خود را از دست می« فرهنگی

 رسد )به نقل از ضرغامی و همکاران(.می« همترازی»موزشی به جنسیت، نژاد، طبقه و قدرت اجتماعی و آ

امکان بازآفرینی تعلیم و تربیت فراهم « همترازی»( نیز معتقدند که در شرایط 1998بریستون و کتسل )

شود. در این زمینه اطالعات به دلیل قابلیت منحصر به فردش در ایجاد فضای گفت و گو میان می

های آسانی مثل پست الکترونیک و گفتگوی اینترنتی نقش محوری متفاوت، از راههای آموزان فرهنگدانش

 خواهد داشت )به نقل از همان منبع(.

 گیریبحث و نتیجه

گیری آموزش از راه های مدرنیسم، مبانی فلسفی شکلترین آموزهگیری از مهمدر این فصل تالش شد با بهره

گیری از رویکرد ساختار شکن ژاک دریدا چهارچوبی کلی برای هرهدور در الگوی مدرنیسم بررسی شود و با ب

گیری آموزش از راه دور در زمینه پست مدرن ترسیم شد. چهارچوب ترسیم شده در سطح نظریات شکل

پردازد و در زمینه پست مدرن، هنوز تا رسیدن به نظریات های مورد نظر میکلی، به بیان حدود الگوی

ها ای در قالب فراروایتزیرا پست مدرن اساساض منکر امکان دستیابی به هر گونه نظریهکاربردی فاصله دارد. 

نماید، هر چند با اندکی است. بر این اساس، نظریه شکل گیری نظام آموزشی در نگاه اول متناقص می
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به فرد و  گرایی و ارائه تفسیرهای منحصرتوان برخی مختصات را نظیر؛ نظریات یادگیری سازندهکوتاهی می

های جدی برای ها و قوانین کلی و مطلق مدرن، ترویج روششخصی از دانش و ساخت زدایی از مواد و داده

های آموزشی غیرمتمرکز تأکید بر تنوع فرهنگی و نفی فرهنگ برتر و بازنویسی مجدد عناصر، تأکید بر نظام

گیری نظام آموزش های شکلترین آموزهمایجاد شرایط همترازی، در طراحی نظام آموزشی پست مدرن، از مه

های مالکیت از راه دور در الگوی پست مدرن معرفی کرد. همان طور که اشاره کردیم، مدرنیسم دارای ویژگی

خصوصی، عقل گرایی، علم گرایی و مادی گرایی بود و خصوصاً به وجود قوانین ثابت در طبیعت اعتقاد 

مدرن را به چالش کشید و با نفی عقالنیت، عینیت و مفهوم  داشت. در حالی که پست مدرنیسم اصول

نگریست. برخالف دیدگاه مدرن که ای دائماً در حال تغییر میپیشرفت و توسعه جهان را به مثابه مجموعه

متمرکز بر آموزش انفرادی و ثبوت دانش کسب شده بود و تحقق اهداف آموزشی از پیش تعیین شده را بر 

گان اولویت داده و در این راستا از ابزارهای فناوری اطالعات برای نیل به اهداف آموزشی نیازهای یادگیرند

کرد و بر ارائه گرفت، پست مدرنیسم یادگیری گروهی را فرصتی برای نیل به یادگیری تلقی میبهره می

طالعات نه به آموزشی متناسب با نیاز و عالیق یادگیرندگان تمرکز داشت. همچنین به ابزارهای فناوری ا

نگریست. بر این اساس، نسل اول آموزش ای تغییر دهنده میعنوان یک عامل پیشرفتی بلکه به عنوان مؤلفه

ای نسل دوم با تکیه بر مواد دیداری/ شنیداری و اتخاذ رویکرد گیری از آموزش مکاتبهاز راه دور با بهره

دانست، بر مبنای فلسفی مدرن ت کننده دانش میرفتارگرا و شناخت گرا که یادگیرنده را منفعل و دریاف

استوار بود و نسل سوم آموزش از راه دور با تکیه بر مبنای سازنده گرایی و استفاده از ابزارهای همزمان و 

ای تغییرساز در فرایند آموزش برای نیل به یادگیری بر مبانی فلسفی پست مدرن غیرهمزمان به عنوان وسیله

های مدرن و مروز بر همگان مشخص است، اتخاذ رویکردی است که با تلفیقی از آموزهتکیه داشت. آنچه ا

پست مدرن، راهگشای مسائل یادگیرندگان در نظام آموزش از راه دور باشد، هر چند این امر نیازمند 

 باشد، اما هدفی دست نیافتنیهای رویکرد مدرن و پست مدرن میاندیشیدن، متفکرانه بسیار در اندیشه

 نخواهد بود.

 گیری  نتیجه

ها، مدرنیسم از نظر لغت به معنی امروزی بودن، معاصر بودن، در زمان حال زندگی کردن، طرفداری از ایده

عملکردها و یا استانداردهای مدرن است. مدرنیسم از نظر اصطالح، عبارت از تالش برای بازسازی جهان بدون 

العمر و برابری در ش از راه دور گرایش به تحقق یادگیری مادامتوجه به قوانین الهی است و در حیطه آموز

 آموزش )شعار آموزش از راه دور آموزش آسان، در هر زمان و مکان بود( را نوید بخشید. 
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( 1992)1آید جریانی بعد از مدرنیسم است. احمدبر می ”post“وند پست مدرنیسم چنان که از پیش -

نگرش به جهان به مثابه کلیتی به هم پیوسته، منسجم و همه شمول، نفی پست مدرنیسم را به عنوان نفی 

های قطعی و باالخره به عنوان روحیه کثرت گرایی و پلوارالیسم و های نهایی و پاسخحلانتظار هرگونه راه

 (.1379کند )به نقل نوذری، ناباوری به مدرنیسم تعریف می

گیرد که را در بر می« پیشرفت»و « علم»، «عقل»هیم نظیر فراروایت به طور کلی دامنه وسیعی از مفا -

 ها بسیار اهمیت داده و توسط پست مدرن به شدت نفی شده است.مدرنیسم به آن

از سه آموزه ملموس الگوی مدرنیسم )عینیت / در نسل اول آموزش از راه دور(، )عقالنیت / در نسل دوم  -

توان به عنوان مبانی فت  / در نسل سوم آموزش از راه دور( میآموزش از راه دور(، )مفهوم توسعه و پیشر

 گیری آموزش از راه دور یاد کرد.فلسفی شکل

مؤلفه عینیت، بیانگر آن است که در نظام آموزش از راه دور دانش عینی مستقل از یادگیرنده وجود دارد و  -

این منظر در آموزش از راه دور این دانش  یادگیرنده با تکیه بر خودآموزی در فرایند آموزش منفعل است. از

 توان منتقل نمود.را به کمک منابع ارتباطی به فراگیر می

دهد که با های آموزشی را مورد بحث قرار میمؤلفه عقالنیت، خود قانونمندی کارکردها و عملکردهای نظام -

 خود محوری یادگیرندگان از راه دور در ارتباط است.

توسعه و پیشرفت، نظام آموزش از راه دور همچون هر نظام آموزشی دیگری تمایل به  مؤلفه سوم مفهوم -

های نوین برای ارائه و انتقال محتوای آموزشی به پیشرفت و توسعه داشته و در این راستا از فناوری

اد به نماید، این در حالی است که پست مدرن با نقد عقل، عدم اعتقیادگیرندگان از راه دور استفاده می

ها، تمرکززدایی و به چالش خواندن سلطه فناوری بر انسان بر حقیقت غایی و ارزش ذاتی، تاکید بر تفاوت

 نفی عینیت، عقالنیت و مفهوم توسعه و پیشرفت پرداخت و مفهوم نسبیت گرایی را بنیان نهاد.

هاست که آموزش و مینههای مدرنیسم ارائه قوانین عام و کلی با نوعی تلقی خطی در همه زاز مشخصه -

گیرد. از این رو در آموزش از راه دور مدرن، نقش یادگیرنده منفعل و آموزش دهنده یادگیری را نیز در بر می

تنها انتقال دهنده دانش است، بر یادگیری انفرادی تأکید و از شیوه ارزشیابی تکوینی و پایانی استفاده 

 شود.می

ست که ضمن تأکید بر یادگیری گروهی و کار مشارکتی بر ساخت های پست مدرنیسم آن ااز مشخصه -

کند و از مفاهیمی همچون تدریس تیمی، نظام آموزشی دانش توسط خود یادگیرندگان تأکید می

غیرمتمرکز، یادگیری با همیاری، آموزش پیامد محور و خود ارزشیابی تاکید دارد. از این رو دوران مدرنیسم 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Ahmad 
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 كالن طراحی راهبردهای

 راگانو  يتاسم: نويسنده

 1ترجمه؛ سونیا موسی رمضانی

 
 

ای در سطح متوسط فعالیت داشت. در مؤسسه« متخصص کارگاه»یک طراح ممتاز بود که در سمت 2مایکل

داشت: افراد آنچه را که نیاز کارگاه مایکل ترکیب خوبی از کارایی و جذابیت را به همراه داشت. او ابراز می

گاه او را بسیار دوست داشتند. او پیشنهادی از یک موسسه آموزشی فنی ها کارآموختند و آنداشتند می

 4وُتک توانست آن را رد کند، بنابراین متصدی شغل جدیدی در مرکز بزرگدریافت کرد که نمی 3ایحرفه

های دیجیتالی بود. او در این های اصلی مایک طراحی مجدد کل برنامه درس روباتیکشد. یکی از مسئولیت

کرد، زیرا اطالعات اندکی گاه در ذهن خود نیز چنین شغلی را تصور نمیسیار نگران و آشفته بود و هیچمورد ب

 «سطح کالن» اش محدود بود. هر نوع اطالعاتی درباره راهبردهای طراحی دردر این رابطه داشت و تجربه

 او بدهید؟ توانید در این مورد بهبرایش جالب بود. چه پیشنهادهایی می

یابی به رویکرد آموزشی مربوط هایی برای دستمتمرکزیم: شیوه« راهبردهای سطح خرد»بر روی  جادر اینما 

طور عمده طراحی جدید و توسعه وظایف برای هر نوع آموزش یا به موضوعات خاص یا اهداف یادگیری. به

تری مانند عاتی بزرگهای اطالپرورش مشتمل بر بیش از یک هدف یا مبحث است. در بیشتر موارد، مجموعه

شوند. این ای بخشی از شرایط یادگیری محسوب میهای درسی چندمرحلهها و برنامهواحدها، فصول، دوره

هایی برای کار طراحی هستند. توسعه رویکرد آموزشی در تر درست مانند عناصر فردی، گزینهواحدهای بزرگ

درسی توسط  شود. عملکرد یک برنامهشناخته می« سیهای درتوسعه برنامه»سطح کالن معموالً با اصطالح 

شده است. در حال حاضر سؤال توصیف 5دسترسی به دانش هایی جهتتدارک راه ( تحت عنوان1979) اَپل

دهی شود. طراحی در اساسی در این برنامه درسی آن است که چگونه این دسترسی باید تأمین و سازمان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
تهران. . دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی دانشگاه عاله طباطبائی)ره( 1 

             .Sonia.ramezanii@gmail.comایران

2.Michael 

3.Vocational-technical school system 

4.Votech 

5.Providing access to knowladge 
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مفاهیم و ابزارهای فراوانی در این  د، در راستای طراحی در سطح خرد استها و موارسطح کالن در اکثر شیوه

 شرایط وجود دارند. 

دهی شده مناسبی را برای طراحی درسی که احتماالً از یک تا این توسعه وقایع آموزشی، ساختار سازمان 

عنوان الگوهای یع بهنماید. اما باید توجه داشت که این وقاچند جلسه کالسی تشکیل خواهد شد، فراهم می

گرچه ممکن است از این ) اندسازمانی کالن مناسب برای دوره یا واحد درسی کاملی در نظر گرفته نشده

 عنوان پیشنهادات ارزشمندی برای آغاز یا اتمام دوره استفاده شود(.وقایع به

توا یا تجربیات یادگیری برای توالی مح« حلبهترین راه»کنند که صرفاً طراحان مبتدی معموالً تصور می

تر آموزشی وجود دارد و یا اینکه بهترین توالی آن است که های گستردهها یا حیطهسازمانی در طی این دوره

های مختلف وجود دارند طراحان کلیه اهداف یادگیری را تعیین نمایند. برخالف این تصور، بسیاری از سازمان

های درسی مند نیستند. یافتن بهترین شیوه برای برنامهزمانی بهرهکه از انگیزه مشهودی در تعین اهداف سا

، اهداف، 1های برجستههای مناسب برای طراحان ازنظر ویژگیحلها، باید منجر به کسب راهسازمان

 یادگیرندگان و شرایط گردد.

چند مورد از  های درسی در دسترس ما است،ذکر این نکته ضروری است که متون مناسب بسیاری در برنامه

شخصه ویژه برای افرادی که خود بههای درسی را متذکر خواهیم شد، بهترین مفاهیم در طراحی برنامهمهم

های درسی هایی برای طراحی آموزشی دارند. ما همچنین این برنامههای درسی نیستند، اما ایدهطراح برنامه

منظور شود ارائه خواهیم نمود. بهدرسی یافت نمی ای که در حال حاضر موجود نیست و در متونرا به شیوه

ویژه آن دسته از مواردی که های آموزشی بهتحقق چنین امری، برخی از اصول اساسی که برای طراحی برنامه

طور که در ظاهر، طراحی متون خواهیم داد. همانباشند، را توسعههای درسی یا سازمانی مرتبط میبه برنامه

رسد، این فصل از گرفتن عناوین طراحی دوره غیرمعمول به نظر می ی درسی برای در نظرهاآموزشی دوره

در این زمینه جهت ارائه به طراحان آموزشی است. برداشت مختصر و مفیدی  کتاب حاوی مطالب ارزشمندی

و  ر( وکسل9619)2توان در مقاله پوزنِرهای یادگیری را میهای درسی موضوعات و طراحی دورهریزیاز برنامه

 ( یافت.1996)3پالمپ

ها و مفاهیم ها، ابزارهای اصلی برای طراحی این دورههای درسی سازمانبه توصیف الگوهای برنامهادامه  در

کارگیری فناوری که واسطه بهدرسی، پشتیبانی از یادگیرنده به هایهای مختلف طراحی برنامهموجود، دیدگاه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1.Salient attributes 

2.Posner 

3.Kessler & Plomp 
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های شود و نیز ارائه رهنمودهایی برای طراحی برنامهوزشی سودمند میهای آمموجب ایجاد چنین دوره

 پردازیم.درسی می

 های درسیبرنامه 1ساختارهای متوالی

، سازمان و 2گیری مسئوالن ذینفع درباره حیطههای درسی در رابطه با نوع تصمیمطورکلی طراحی برنامهبه

ای التین است برگرفته از کلمه 3سیربرنامه دن است. واژه ویژه در سطح کالکلیه ابعاد به توالی محتوایی در

توان به اشاره دارد. با ایجاد تغییری جزئی در معنای این واژه می« ،4های جنگیمسابقه ارابه»های که به دوره

« مطالعه برنامه»یافت که در اکثر مواقع این عبارت به دست« برنامه درسی»مفهوم اخیر عبارت مذکور یعنی 

آموزان یاد داده شود و طور معمول به آنچه که باید به دانشهای درسی بهشاره دارد. درنتیجه، طراحان برنامها

؛ 6،1981؛ فورشای و فورشای1987-1986 5به مقاله دیک) کنندیا چگونگی تعلیم را نشان دهد، توجه می

را در رابطه با طراحی 9مستقیم ( رویکرد پیشرفت1989)8مراجعه نمایید(. هانوم و هانسن 1984، 7السکا

 اند:های درسی ارائه نمودهبرنامه
های تعلیم و تربیتی دهی و توالی بخشی محتوای آموزشی برای برنامهنقطه آغاز در سازمان،، 

ها است. بر آموزی عبارت از: تعیین واحدهای گسترده محتوای مربوط به این دورهو مهارت

بندی ها، به چندین درس مستقل تقسیمریک از این دورهاین اساس، محتوای وابسته به ه

شود. درنهایت محتوا و ساختار هر یک از دروس برای تعیین منابع پشتیبان مفید یا می

که محتوای دروس گیرد. هنگامینیازهای آن درس مورد تحلیل و بررسی قرار میپیش

ها است، فک دروس و دورههای الینمستقل شناسایی و تعیین شد، وقایع آموزشی که بخش

 .،،(123 ص) شوندها مشخص میایجادشده و توالی آن

دهی های درسی، رویکردهای مختلفی از سازماناین توصیف ضمن مروری مختصر و مفید از طراحی برنامه

آنکه جای تواند طراحان برنامه درسی را هدایت کند تا بهنماید که میهای درسی سازمانی را بازگو میبرنامه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1.Sequencing 

2.Scope 

3.Curriculum 

4.Chariot race 

5.Dick 

6.Foshay & Foshay 

7.Laska 

8.Hannum &Hansen 

9.Straight forward approach 
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های درسی و یادگیری در سطح کالن را از سازی برنامهتوجه خاص خود را به محتوا معطوف نمایند، یکپارچه

 دهی بیشتر اهداف انجام دهند.طریق سازمان

هایی برای های محتوایی و در طی دورههای آموزشی در کلیه حوزهپس از بازنگری تعداد کثیری از برنامه

( ساختارهای 2،1994؛ پوزنر و رودنیسکی1،1976پوزنر و استریک) پوزنر و همکارانشهای سنی، انواع گروه

، 4، کاربرد3اند: ساختار مربوط به جهان، اکتشافطبقه اصلی تقسیم نموده 5های درسی را به متوالی برنامه

 یادگیری و مفهوم.

جزئیات مهم دو رویکرد را نسبت  طور خالصه مورد بحث قرار خواهیم داد وما هر یک از این ساختارها را به

ویژه ابتکارات صورت گرفته در امر یادگیری و الگوی شرح و بسط را که در طی این به راهبرد سطح کالن، به

 دهیم.اند، بررسی کرده و توسعه میهای طراحی آموزشی به رشد و تکامل رسیدهدوره

 ساختار مربوط به جهان

ای که در آن رویدادها، مطابق با شیوه 6و متوالی 5ایبه شکل خوشه در این نوع ساختار، محتوای آموزشی

اند. یک نمونه از این نوع دهی شدهوسیله زمان، فضا و خصوصیات فیزیکی( سازمانرسند )بهجهانی به نظر می

توان به تاریخچه تدریس موسیقی به همراه واحدهای را می 7شماریدهی از طریق زمان یا گاهسازمان

، 8ای که موسیقی از عصر رنسانسهای زمانی مختلف و توالی زمانی از آغاز و دورهمی آن در دورهتنظی

یک مثال نسبت به  ، نسبت داد.گرددمی ، کالسیک، رمانتیک و سپس دوره معاصر تاکنون باز9بارکیو

د وقایع در شرایط بندی و توالی مطابق با چگونگی رخداتواند )گروهوسیله روابط فضایی میدهی بهسازمان

ها و تدریس کلیه کشورهای یک بندی واحدها به قارهفضایی در دنیاست( تدریس جغرافیایی جهان با گروه

که این محتوا، بر مبنای خصوصیات فیزیکی تنظیم شد، محتوای قاره در یک دوره زمانی باشد. هنگامی

طور معمول در این شرایط، محتوای موجود هشود. ببندی میهای فیزیکی، طبقهمذکور نیز مشابه با خصیصه

گیرد. برای مثال؛ در یک های فیزیکی با پیچیدگی کمتری برخوردار است، در اولویت قرار میکه از ویژگی
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با مباحثی همچون سلول،  -ممکن است در آغاز با واحدهایی کاماًل ساده شروع شود  1شناسیکالس زیست

شده بندیهای کامل و پیچیده )که ممکن است در طی دوره زمانامو سپس به اند -سطوح مجموعه سلولی

بندی عناصر خوشه اتواند بهای درس شیمی نیز میای در طرحبپردازد( یا هر دوره« تکامل» به شکل الگوی

 های آن ازجمله گازها، فلزات، عناصر فلزی، غیرفلزی و امثال این آغاز شود.نسبت به گروه

 تشافساختار مربوط به اك

دهد، زیرا نمایانگر مراحلی مشابه های کلی را آموزش میدهی مربوط به اکتشاف ایدههر نوع توالی و سازمان

یافته از های آموزشی را به شکل متوالی و سازمانبا این نیاز است. با انتخاب این طرح، یک طراح باید دوره

د دارند، دنبال نماید. برای نمونه؛ باید هر های اکتشاف که دانشمندان بدان اعتقاطریق طی نمودن گام

صورت سوأالت هایی که محققان آموزشی آن را بهاساس گام دهی و برای در تحقیقات آموزشی سازماندوره

بندی سوأالت، مرور بندی و توالی یابد. نظم این توالی عبارت از: چارچوبنمایند، ردهدرسی پیگیری می

ای از ها و ترسیم خالصهمطالعاتی، گردآوری اطالعات، تحلیل و بررسی داده فرضیه، طراحی ساختپیشینه، 

مسئله  های حلطراحی آموزشی به شکل یافتن مسئله و سپس کشف گام مراحلگیری. اغلب مطلب و نتیجه

 اند.دهی شدهطور متوالی برای الگوهای طراحی آموزشی سازمانبه

مانند یک دانشمند » رای تدریس به کودکان تحت عنوانب 1960های درسی از دهه بازنگری برنامه

درک »های آموزشی ریاضیات برای کمک به کودکان برای که برنامهشده است. درحالیطراحی« 2بیندیش

و امثال این توسعه یافت. اگرچه مشکالتی در « دهدعلم حساب به شکل آنچه که یک ریاضیدان انجام می

ترین مسئله، فقدان توجه به شد، اما مهممشاهده می 1960 های درسی دهههای تولیدی برنامهاکثر زمینه

نیازهای ضروری برای یادگیری بود )تالش برای حل مسئله بدون آگاهی از مفاهیم و اصول جهت انجام پیش

 آموزان و ضرورتامور و موضوعات یادگیری(. ارتقاء و بهبود کلی سطح مهارت یادگیری مورد انتظار از دانش

هایی که در برخی گیریشده برای نیازهای اساسی و سختاز پیش تعیین 3ایجاد تغییراتی در برقراری اهدافِ

 ها نکوهیده است.گردد که اغلب از جانب اکثر جوامع و سازماناز مدارس بر روی مباحث یادگیری اعمال می

 ساختار مربوط به كاربرد

خواهند  مربوط به کاربرد، مطابق با نوع مهارت در آینده بکار صورت ساختارهای گروهی بهافکار و اندیشه

ها ای باشد، باید در آن اهداف، مفاهیم، حقایق، رویهصورت فردی، اجتماعی و یا حرفهرفت. این کاربرد چه به
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1.Biology 

2.Think like a sceintist 

3.Purpose-setting 
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ای مناسب که نمایانگر روشی نوین و ابداعی باشد تحت صورت گروهی مشخص گردد و به شیوهها بهیا نظریه

بایستی شامل شوند میاوین موردنیاز، آموزش داده شود، همچنین عناوین بعدی که آموزش داده میعن

کار روند و به همین ترتیب آموزش عناوین ادامه یابد. برای  مراحلی باشند که در نخستین دور بعدی به

های به طراحی دورهای قادر نمونه؛ این متن به شکلی عادی و مرسوم توالی یافته است که هر طراح حرفه

های یابد و سپس دورهآموزشی آن است و با آغاز تحلیل و بررسی و با راهبردهای نوین و پیشرفته ادامه می

آید، در خاتمه منابع مناسب قابل رجوع در به عمل می بندی شده و از آن ارزشیابیتحصیلی پیشرفته جمع

های مرتبط با دوره عنوان منظور اشاره به فعالیتمیان فصول کتاب و انتهای آن با بازگویی جزئیات به

های توالی مبتنی بر کاربرد، ما تدریس خود را در اکثر مواقع با کاربرد کارگیری دیگر روشگردد. با بهمی

 کنیم.آموخته شده آغاز میاولین دانش

د آمار تحلیلی صورت پذیرد، ترین کاربرباید بر اساس متداول 1های آموزشی برای آموزش آماربرای مثال؛ دوره

درآمدی برای کسب که پیش 4طرفهو تحلیل واریانس یک 3تی های، روابط آزمون2ازجمله آمارهای توصیفی

 اند.هایی که کمتر مورد استفادههایی مانند تحلیل و بررسی شیوهباشند و آزمایشمهارت و تخصص بیشتر می

 ساختار مربوط به یادگیری

ای که یادگیری جدید از طریق پیوند با یافته را به شیوهبه یادگیری، اطالعات سازمانساختارهای مربوط 

های دهند. یکی از روشدانش پیشین که با موضوع جدید مرتبط است، در اختیار یادگیرندگان قرار می

است. چنانچه  5نیازدهی مبتنی بر پیشکارگیری یک ساختار مربوط به یادگیری عبارت از آگاهی از سازمانبه

مربوط به امور را در راستای اهداف کلی آن برای کل دوره به اجرا  6طراح بخواهد تحلیل پردازش اطالعات

ها در آن دوره خواهد نیاز کلیه اطالعات و مهارتنمایانگر روابط پیش ،درآورد، پیامدهای این تحلیل و بررسی

عنوان ها یا دانشی دست یابیم که بهساسی، مهارتشود به مفاهیم ابود. بررسی جامع این تحلیل سبب می

نیاز، دهی مبتنی بر پیشکارگیری یک سازمانشود. منحصراً با بهها استفاده میای برای کل دوره از آنپایه

ذلک، باید دقتی کامل در مورد رویدادهای گیرند. معها در مرحله نخست تعلیم و تربیت قرار میاین مهارت
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1.Statistics 

2.Descriptive statistics 

3.T-tests 

4.Anova 

5.Prerequisite-based 

6.Information-processing 
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مفاهیم، قواعد و  -1های ذهنیمراتب یادگیری را لحاظ نماییم. صرفًا کسب مهارتمینه سلسلهنامتجانس درز

(. یکی دیگر از 2،1985گانیه) باشندنیازها میپیش گرفتن توالی از مزایای در نظر -های حل مسئلهروش

تی و راهبردهای حرک-های روانیها، مهارت، نگرش3وظایف یادگیری مشتمل بر دوره یادگیری )دانش بیانی

نیاز است پیروی نماید. ای که ناشی از دیگر ارکان پیشباشند که باید از چنین توالی( می4شناختی

ریزی شده باشد، برای نمونه ممکن است در دوره برنامهنیاز، طراحیساختارهای آموزشی که بر مبنای پیش

ای باشد که در واقع ورها به ساختارهای دادهکامپیوتر حاوی دانش دستورات و توانایی برای ترکیب این دست

 شود.هایی است که حل مسئله را شامل میریزینیازی برای تجربیات عملی برنامهپیش

 وتحلیل وظایف، نمایانگر دومین ردیف از مفاهیم، قواعد یا اطالعاتی است کهدومین مورد مطالعاتی تجزیه

نیاز است و ممکن است موارد متعددی از صورت یک پیشهای پیچیده بهبرای مرحله بعدی و کسب مهارت

ای باید ها در چنین رتبهها در درجه دوم تحلیل و بررسی قرار داشته باشند. این اطالعات و مهارتاین ایده

ریزی کامپیوتر مبتنی بر ساختار های بعدی قرار گیرد. برای نمونه؛ در دوره برنامهبعد از آموزش دوره

ای را شامل شود ازجمله؛ حجم برنامه ده بَعدی یا طرحی که باید مفاهیم مرتبط با ساختار برنامهنیاز، ایپیش

این طرح را به شکل « حرکت به سمت جلو»ها و دستورات مرتبط بر مبنای الگوی و زیرمجموعه

های ارتواسطه این آموزش به مهوتحلیل سلسله مراتبی از امور دنبال نماید تا یادگیرندگان بهتجزیه

 تر در این دوره دست یابند. چنین رویکردی در انتهای این فصل توصیف خواهد شد.پیچیده

یافته در سطح کالن در زمینه طراحی عنوان راهبردی سازمانطور معمول بهنیاز، بهساختار مبتنی بر پیش

در زمانی که ماهیت  گیرد. یکی از مضرات این ساختار، آن است که حتیآموزشی مورد استفاده قرار می

صورت نوع یادگیری( مشخص است، این ساختار اقدامات احتمالی را که فراگیرنده باید وظایف یادگیری )به

از « تصویری بزرگ»سازد، بدین ترتیب که یادگیرندگان گرایشی به از دست دادن اجرا نماید آشکار می

نیازهای فردی نیازهای مرتبط با پیشز چگونگی پیشها احتماالً بینش اندکی اهای اکتسابی دارند. آنمهارت

نیاز نسبت به دیگر انواع دهی مبتنی بر پیشو اهداف دوره دارند. به همین دلیل به استفاده از سازمان

کنند که توسط دیگر ساختارهای برنامه ای را طراحی میساختارها گرایش کمتری دارند. اغلب، طراحان دوره

 .نیاز در واحدهای متعدد عملی گرددساختار پیشکارگیری درسی و به

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1.Intellectual skill 

2.Gagne 

3.Declarative 

4.Cognitive strategies 
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بینی تدریس مباحث آشناتر در هر دوره، قبل از آغاز نیازی، پیشرویکردی غیررسمی برای ساختارهای پیش

دوره جدید است. برای مثال؛ در یک کالس مذهب شناسی، ابعاد متداول مذاهب موجود ممکن است قبل از 

ورد مطالعه و بررسی قرار گیرند. در کالس جغرافیای جهان، احتماالً مطالعه ورود به دوره ناآشناتر بعدی م

 جغرافیای کشور هر فردی که یادگیرندگان بدان تعلق دارند، نسبت به مناطق دورتر مُقدم است.

هایی است که به ساختار مربوط به یادگیری ، یکی دیگر از مثال1اقدامات یادگیریدر  ساختارهای دانشایده  

، 3های نمایشیواره، طرح2های مفهومیوارههای نوآورانه: طرحوارهبط است. ما در اینجا سه نوع طرحمرت

 را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 4های اکتشافیوارهطرح

بندی دانشی که این اشیاء بدان تعلق که مستلزم نامیدن اشیاء، طبقه شامل اقداماتی را واره مفهومیطرحیک 

در صورتی نمایشی نامیده  طرحواره زمانیشود. یک رود، میاشیاء انتظار می کردهایی که از ایندارد و عمل

برای عملی  طرحواره اکتشافینمایش فرایند عملی و پردازش آن صورت پذیرد و  شود که اقدامی جهتمی

 شدن نیازمند اقدامی است که در آن کشفیات، نمایانگر دانش جدید یا دانش پیشین باشد.

هایی آشکار این توصیف از سوی طراحان آموزشی مانند گانیه و مریل که نوعی روش یادگیری را با نگرش 

برای یادگیری طرحواره عملی که مستلزم تلفیق یادگیری موضوعات خاص با در نظر گرفتن اهداف کلی است 

است در ردیف نخست  ای با اهداف عملی ممکنشده است. به همین ترتیب، دورهاند، مطرحابداع کرده

شده آن بندیهای توالی بر مبنای اقدامات ردهساختار سازمانی، دارای مراحل عملی باشد که طرحواره و گام

های مفهومی انجام یابد. برای نمونه؛ ساختار مربوط به مفهوم )به بخش بعدی مراجعه کنید( برای طرحواره

های آشکارسازی و ساختار مربوط به برای طرحوارهشده بندیمناسب است و ساختارهای سازمانی زمان

های اکتشافی اختصاص دارد. دومین ردیف سازمانی احتماالً ساختارهای اکتشافی یا اکتشاف به طرحواره

 گیرد.کار می کاربردی را به

 ساختار مربوط به مفهوم

نمایند. وا است، استفاده میدهی محتاین ساختارها از تشکیالتی که دارای نظم و ترتیب خاصی برای سازمان

ای از این مفاهیم یا اصول شود و سپس موارد ویژه، ابتدا آموزش داده می6فراگیر 5برترین مفاهیم یا اصول

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1.Learning enterpris 

2.Denoting 

3.manifesting 

4.Discovering 

5.Principles 

6.All inclusive 
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نیازی، شود. ازجمله مزایای این ساختار در مقایسه با ساختارهای پیشکاربردی به یادگیرندگان تدریس می

یکی از  1های مختلف است. جروم برونرهمراه روابطی آشکار از ایدهصورت تلفیقی به یادگیری منتج شده به

های درسی های او تأثیری بسزا در نهضت پروژه برنامهپردازان آموزشی است که افکار و ایدهنظریه

آغاز گردید، داشت و در این برنامه، ساختار دانش  1960( که در دهه k 12-دبستان تا پایان دبیرستان )پیش

است که رهنمودی برای توسعه برنامه  2های درسی مارپیچیهایی از برنامهای منظم و دربرگیرنده ایدهگونهبه

با  1960یافته در طی دهه های علوم توسعه(. اکثر برنامه1966-1960گیرد )برونر،درسی را در برمی

تار کالن وابسته به شناسی که برمبنای ساخگیری نهضتی در آمریکا آغاز شده است، ازجمله؛ زیستشکل

های عمومی علوم درباره ویژگی موادی که ای از چنین طرح سازمانی در کالسیافته است. نمونهمفهوم توسعه

 3شده است. الگوی شرح و بسط رایگلوثها تدریس میقبل از تدریسِ بخشی از مبحث الکتریسیته، درباره اتم

 هوم است.ای خاص از ساختار کالن وابسته به مفنیز نمونه

صورت ویژه زمانی که بهساختارهای وابسته به مفهوم دارای مزایای متعددی هستند، بهالگوی شرح و بسط.  

پردازان کنند که در آن بر مبنای اعتقاد بسیاری از نظریهای را دنبال میای ارائهروند و شیوهمتوالی بکار می

ای از مفاهیم از اهمیت کمتری ی است که زیرمجموعهشده به همراه اطالعات خاصشناختی، اطالعات ذخیره

هایی ساختارمند مطابق با و علت اینکه چرا طراحان آموزشی اغلب دوره -برخوردارند. درهرصورت، مضرات

ها انواع دهند، این طرح عبارت است از اینکه آننمایند را توضیح مینیازی را پیشنهاد میاصول پیش

گیرد. ، حل مسئله( و چگونگی این انواع مرتبط با یکدیگر را در بر نمی5، قواعد، مفاهیم4یادگیری )تشخیص

تواند به رویارویی عناصری که فاقد زمینه یا پشتوانه اصلی برای یادگیرنده است نیازها میاین عدم وجود پیش

گاه قرار دارند و هیچدسته از اطالعاتی که در فرایند دانش بیانی و سطوح مفهومی  منجر شود و یا صرفًا با آن

مواجه گردد.  روند(شوند )مانند اصولی که برای حل مسائل بکار میگرفته نمی در سطوح باالتر یادگیری بکار

ای مثبت از هر دو راهبردهای کالن وابسته به مفهوم رایگلوث، الگویی سازمانی را که دارای مزایای زمینه

، 1979ابطه با نظریه شرح و بسط است )رایگلوث،نیاز، برای کاهش مضرات در رمبتنی بر پیش

 ( ارائه داده است.1،1994و اسپیلر 7، رایگلوث، مریل و ایلسون6،1983واستین

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1.Jerome Bruner 

2.Spiral curriculum 

3.Reigeluth 

4.Discrimination 

5.Rules 

6.Stein 

7.Wilson 
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 ها.رایگلوث تمرکز فراوانی بر سازمان کل دوره بر طبق سه نوع مهم از پیامدها دارد: مفاهیم، اصول و رویه

برگیرد  تدریس گردد که هر سه اهداف فوق را در نماید که یک محتوای خاص به نحویوی پیشنهاد می

توانند تحت تدریس دروسی قرار گیرند که تمرکزی گسترده بر )برای نمونه؛ یادگیرندگان رشته آمار می

هایی برای محاسبه آمار و ارقام تأکید داشته باشند(. وی همچنین بیان مفاهیم آماری، اصول آمار یا رویه

، 2عملکردهای یک طراح عبارت از: شناسایی این سه ساختار مفهومیکند که یکی از اولین می

ای متمرکز باشد. مباحث های ویژهکه باید بر واحدهای خاص یا دوره 4)مبتنی بر اصول( یا فرایندی3ایرویه

نماید، البته باید توجه داشت که های وسیعی را توصیه میاخیر الگوی شرح و بسط در زمینه پیامدها، دیدگاه

(. وی در 1992) (. رایگلوث5،1992های مشخص، گاهی اوقات مفید نیست )ویلسون و کولاین نگرش

نام « ،6سازی شرایطروش ساده»ای را به کار برده که حقیقت نظریه خویش را توسعه داده و در آن شیوه

عنوان  گرفته است که دورنمایی از ساده کردن مسائل موردی است. الگوی شرح و بسط رایگلوث تحت

 گردد.توصیف می 7رویکرد باال به پایین

شود تا طراحان، بیشترین شرایط و ساختار محتوا موجب می 8کند که شناسایی پیامدهارایگلوث بیان می

شده صورت ها را )این گزینش با توجه به ساختار انتخابتغییرپذیر و مفاهیم اساسی، اصول و یا رویه

تغییر شرایط کلی باید در ابتدا در سطح کاربرد که رایگلوث آن را یک  گیرد( شناسایی نمایند. اینمی

 نامد تدریس گردد.می« 9اندازچشم»

ای و نماید: مفهومی، رویهرا مطابق با اهداف مختلف یادگیری توصیف می« اندازچشم» رایگلوث سه نوع اصلی

 نظری.

ده یا طبق ضروریات شرایط آموزشی برای های خاصی برحسب نظر سازناندازها ویژگیهر یک از این چشم

های باالی مواد است الیه 11کنندهعنوان ترکیببه 10نمایند. تجسم مفهومیدرک نظر سازندگان آن مطرح می

                                                                                                                                                            
1.Spiller 

2.Conceptual 

3.Procedural 

4.Theoretical 

5.Cole 

6.Simplifying conditions method 

7.Top-down approach 

8.Outcomes 

9.Epitome 

10.Conceptual epitome 

11.Synthesizer 
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کننده وسعت مواد است که در جلسه ای منعکسمالحظهطور قابلکه شامل گرایش ساختاری است، که به

که پدیده ساده  فرایندی اندازچشم ریزان برایاست. این برنامهشده گرفته کالس حضوری تا حد ممکن یاد

صورت سطح سازگاری که مطابق با جلسات است که در آن کل فرایند به« 1ساختار فرایندی موازی»شده از 

یابد و انداز مفهومی توسعه مینیز شبیه به چشم« انداز نظریچشم»گردد. شده است، ارائه میمستقل معرفی

ندرت چنین گیرد. بهای بنیادی در نظریه قرار میگونهیابد و بهطور اصولی تغییر میالیه فوقانی بهدر آن، 

 انداز فرایندیچشم ای مشابه با توسعه ساختار موازی ساده شده یکانداز نظری ممکن است به شیوهچشم

 توسعه یابد.

یافته در اکثر تواند برای کل محتوای توسعهدف میای که یک هانداز عبارت از ایدهیکی از ابعاد بارز این چشم

سطوح انتزاعی کاربردی، مورد استفاده قرار دهد. درنتیجه، اگر این سطح کاربردی در محتوای عملی مورد 

که بررسی حجم وسیعی از مواد درسی ناشناخته در آن ویژه هنگامیاندازی بهاستفاده قرار گیرد، چنین چشم

درباره موضوع و مواد این است که  3سنتی« 2بازنگری» م جالب و چشمگیر است. مشکلگیریرا، در نظر می

شود. اولین می« 5اشتباه در یک سطح باالتر»آموزان باعث در دانش4های ناآشنازمینهبررسی کالمی از کلیه 

اطالعاتی و کاربرد ، هنگامی بود که به بازنگری ساختارهای 1960ریزان کامپیوتری در دهه ارتباط ما با برنامه

در یک اتاقک پستی توجه  6ای در محفظه پستیهای مقایسههای دادهحافظه ازجمله؛ بررسی موقعیت

ها که بر های کامپیوتری که همگی شبیه به هم بودند و عملکردهای اساسی آننمودیم. عدم آگاهی از برنامه

سردرگمی کرد. ما با بررسی این طرح با موارد پذیرفت، ما را دچار های قبلی صورت میاساس توسعه برنامه

هایی را با داشتن سوء تفاهمات متعددی که در کل دوره ادامه داشت مواجه شدیم. چنانچه چنین دوره

ریزی بهتری صورت گرفته بود به پیامدهای کردیم که در آن برنامهتر از دوره آغاز میدورنمایی مشخص

های ضروری برای یک برنامه، توسعه های ناشی از توسعه ویژگییوهیافتیم، کلیه شتری دست میمناسب

سازد تا در دوره نخست یابی کردن آن، یادگیرنده را قادر میکدها، و ورود به برنامه، نصب برنامه و عیب

و ریزی را مرتفع سازد )رایگلوث کالسی و با در اختیار داشتن تعداد زیادی رهنمود، مسائل بسیار ساده برنامه

 (.7،1989اسمیت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1.Parallel procedural structure 

2.Overview 

3.Traditional 

4.Unfamiliar terrain 

5.Confused at the higher level 

6.Mail slots 

7.Smith 
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شرح و »انداز اصلی تدریس در سطحی عملکردی تمرین شد، آموزش جزئیات بیشتر چشم ازآن کهپس 

و 1شود. برای نمونه؛ در یک جلسه درس عکاسی بر اساس ساختار نظری )ودمن محتوا ارائه می« بسط

، 2ت حلقه دیافراگم(، یادگیرندگان در آموزش مربوط به عملگرها و روابط میان درجا1989اسمیت،

های فیلم در مرحله نخست الگوی شرح و بسط قرار دارند. طی گذراندن این واحد و سرعت 3های شاترسرعت

عکاسی، این امر بدان معنی است که یادگیرندگان راجع به چگونگی تعامالت حرکتی با سرعت شاتر و میزان 

بینند. در مرحله نهایی شرح و بسط، یادگیرندگان ای مرتبط با اندازه دریچه دوربین، آموزش میعمق زمینه

های شاتر و سرعت فیلم و چگونگی ارتباط تعداد واقعی مقادیر عملی برای تنظیم درجات دیافراگم، سرعت

 دهد تا دو برابر نور در دوربین نسبت بهاجازه می =f 6/5 آموزند )یک درجه دیافراگممیان این عوامل را می

f/8 هایی کلی شبیه به مفهوم مورد نظر برونر ربین شود(. این شرح و بسط مفصل شامل ایدهجریان وارد دو

 ( و منظور نورمن از1968«)4گامبهتمایز گام» (، مفهوم مورد نظر آزوبل از1960« )برنامه درسی مارپیچی»از 

دهد که رار می( است. هر یک از سطوح شرح و بسط، اطالعاتی را در اختیار ما ق1980«)5یادگیری شبکه»

اند. این آموزش در هر یک از سطوح شرح و بسط در ارتباط شدهنیازها تدوینطور متوالی مطابق با پیشبه

ای است که سطوح شرح و بسط را یکپارچه شدهتنگاتنگ با دیگر سطوح ساختاری و اظهارات خالصه

ن برای انتخاب جزئیات درزمینه بصری و در دوربی« ،6داخلی تمرکز»سازد. رایگلوث این شکل آموزش را با می

 اندازی از کل تصویر به یادگیرنده مقایسه نموده است.منظور ارائه چشمبه «7خارج شدن از این تمرکز»سپس 

های مختلف که فرد از حجم وسیعی از محتوا همچون؛ واحدها یا دورهکند هنگامیبینی میرایگلوث پیش

نماید، یادگیرندگان از انگیزش بیشتری برای یادگیری شده استفاده میصورت ساختار شرح و بسط داده به

های جزئی این ذلک، مطالعاتی که در بخشیابد. معبرخوردار خواهند بود و یادگیری تلفیقی تحقق می

ها است بینیها و پیشآمده است، حاکی از عدم موفقیت این جایگزینعملآموزش )یک یا چند درس( به

(. این در حالی است که هدف اصلی، اعتباربخشی و تحقق این 1989؛ ویدمن و اسمیت،8،9861)بیاخوف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1.Wedman 

2.F-Stops 

3.Sutteer speeds 

4.Progressive differentiation 

5.Web learning 

6.Zooming in 

7.Zooming out 

8.Beukhof 
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عنوان  ای تحتعنوان مطالعه( آن را به1996و رایگلوث، 1های اخیر )انگلیشنظریه نبوده است، اما بررسی

ی الکترونیک ها برای فهم دوره مهندسبندی نموده و شواهدی مهم از اثربخشی آنطبقه« ارزشیابی تکوینی»

اند. اگرچه، این الگو از چنان جذابیت انگیزشی باال برخوردار است که طراحان به در دانشگاه فراهم آورده

نماییم که از این ساختار برای های آموزش عملی ادامه دادند. ما نیز توصیه میاستفاده از آن برای ایجاد بخش

وی رایگلوث استفاده کنید. جهت دستیابی به اطالعات بیشتر های انفرادی بر مبنای الگطراحی واحدها و دوره

( که نمونه 2،1983توانید به توضیحات رایگلوث در مورد این الگو )رایگلوث و آستیندر این زمینه می

نظرات وی در رابطه  (، همچنین نقطه1987هایی را برای کاربردهای این الگو ارائه کرده است )رایگلوث،مثال

 اندازها بر روی اتخاذ چشم( مراجعه کنید. این دیدگاه1992و رایگلوث، 1996)انگلیش و رایگلوث،با این الگو 

طور انداز به همان شکل که بهاند و پیشنهادات مفیدی را برای پیشرفت تأثیرات چشمتأکید فراوان نموده

شده ه پیشنهادات اصالحبندی کرده است و برای فرایندهای یادگیری و حل مسئلمتوالی ارائه شده، طبقه

 .دهندارائه می

 تلفیق ابزارها و مفاهیم برنامه درسی

نمایند، برخی از ابزارها و مفاهیم دارای کاربردی خاص برای طراحان آموزشی که در سطح کالن فعالیت می

بحث قرار را با استفاده از این دو ابزار و مفاهیم مورد 3است. ما حیطه و ترتیب و توالی موضوعات یادگیری

هایی ارائه توصیه دهی برنامه درسی بههای مختلف راجع به انواع سازمانبندیطبقه خواهیم داد. بعد از معرفی

 پردازیم.جهت حل مسائل متفاوت، می

 حیطه و توالی محتوا

های درسی عبارت از جدول حیطه موضوعی و توالی آن است بدون در نظر یکی از ابزارهای اساسی برنامه

یا  5گرایانگرایان، عملیا تجربه شناخت 4فتن رویکردی خاص مثاًل رویکرد مبتنی بر موضوعگر

اند. حیطه شده است: این دو مبحث با یکدیگر مرتبطکه برای یادگیری در نظر گرفته 6گرایانساختن

کننده یفدهنده جدولی بر روی یک محور افقی است، که توصطور عمده نشانهای درسی بهموضوعی برنامه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1.English 

2.Stein 

3.Object-orientation 

4.Subject-based 

5.Pragmatist 

6.Constructivist 
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هایی که برای یک دوره های درسی در مقیاس وسیع، ازجمله برنامهامور است. یک حیطه برنامه« چگونگی»

شده، مسلماً نمایانگر کارآموزی فنی، برای انجام فعالیت جهت اخذ نمره یا برای کل مدرسه در نظر گرفته

سازمان بخشیده است. گرچه طراحی چنانکه یک برنامه درسی را  بیش از یک موضوع یا تجربه است، آن

دهد که به شکل موضوعات واقعی یا عناوین ظاهری است، ای را تشکیل میطور سنتی حوزهبرنامه درسی به

امّا این کار نسبتاً عملی و اغلب برای محدوده تشکیل یافته بر مبنای واحدهای تجربی کامالً مناسب مسائل یا 

که  هاییطورمعمول برای تعیین عناصر مستقل محتوا در حیطهرشته به دیگر عناصر برنامه درسی است. واژه

های رود. بنابراین، یک برنامه درسی نمایانگر روابط بین رشتهبا توجه به بنیاد سازمان خنثی است به کار می

رای دهنده محورهای عمودی است که به ترتیب به محتوایی که بطور عمده نشاناست. توالی نیز به 1چندگانه

بندی گردد یا در طور کلی طبقهشده است، اشاره دارد. این توالی ممکن است صرفًا بهریزیهر رشته برنامه

شده را شامل بندییک دوره زمان ای همچون؛ یک سال دانشگاهی، نیمسال تحصیلی یااکثر مواقع برنامه

( ارائه شده 1ان ذکر نمود، در شکل )توهایی که در مورد جدول حیطه و توالی میشود. ازجمله نمونه مثال

 است.

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1.Multiple stands 
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 مکتوب از مدرسه عالی نورمن منبع: با کسب اجازه -بخشی از حیطه و توالی جدولی در هنرهای زبان  - 1 شکل

 یادگیرنده فعالیت خواهد كرد.... درجه

 12 11 10 9 

های صوتی شناسایی و استفاده از زبان مجازی و دستگاه    

مثال، استعاره، تشبیه، شخصیت، ریتم، قافیه، سجع، تسمیه عنوان)به

 است)صوفی، مبالغه، و قیاس

I I I I 1مبالغه . 

R r R R 2استعاره . 

R r R R 3تجسم شخصیت . 

R M I  4تسمیه تقلیدی . 

R R M M 5تصویرساز . 

R R M I 6تجانس . 

R r R R 7ریتم . 

R r R R 8قافیه . 

ها بر توسعه نشان دادن دانش از عناصر ادبی و تکنیک و چگونگی آن    

طنز، یک اثر ادبی )شامل طرح، شخصیت، صحنه، موضوع، درگیری ، 

 لحن، و اشاره(

M I I I 1تشخیص اختالف بین فرض . "I" از راوی و نویسنده خود / خودش 

 

 

    

R M I  2دانم زمانی که یک نویسنده یک رویکرد طنز به یک موضوع . می

 تواند دالیل ممکن برای این رویکرد را توضیح دهد.دارد می

R M I  3در یک اثر ادبی مواجه  وضعیت آمیز از. با شناسایی یک بیانیه طعنه

 شوندمی

r r R R 4 توضیح اثرات انتخاب نویسنده از نمایش نقطه غالبًا منفی، بر روی .

 .این داستان

    I  =معرفی، M =موضوع مهم، R  =،بررسی عمده r  = ،بررسی

 جزئی
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 محور –طراحی برنامه درسی موضوع

های تواند سبب افزایش و تقویت کارایی برنامهعنوان منابعی برای تفکر و ابزاری که میتجارت و صنعت، به

از جهت علم کامپیوتر  1محور –نظر سنتی، این الگوی طراحی موضوعگردند. ازنقطهکارآموزی شود، تلقی می

؛ 2،1996رویکردی در سطح کالن به شکل استفاده از موضوعات یادگیری است )فرید الندردارای 

صورت رهنمودهای مربیان، طورمعمول این اجزاء رویکردی در سیستم آموزشی، به(. به3،2002وایلی

عناصری  آموزان، ارائه مواد آموزشی، ارزیابی مواد آموزشی و دیگرهای راهنمای دانش، کتابچه4هانوشتهدست

گیرند )همچنین به موضوعات آموزشی و موضوعات است که تحت عنوان موضوعات یادگیری مدنظر قرا می

طور کامل از یکدیگر به 5برنامه درسی اشاره دارد(. موضوعات یادگیری به لحاظ کاربرد وسیع شرایط آموزشی

که « موضوعاتی»های استاندارد برای کارگیری مجموعه شاخصهوسیله بهمتفاوت نیستند، بلکه این مفهوم به

محور است جهت تعیین خصوصیات موضوعات یادگیری تقویت  –های موضوع حاصل استفاده برنامه

گردد. یک موضوع یادگیری باید دارای هویتی مستقل باشد )و نه وابسته به موضوعات یادگیری دیگر برای می

استفاده باشد( و ای تولیدشده باشد که مجدداً قابلگونهبه) 6آموزان( و قابلیت استفاده مجددارائه به دانش

تری که ای گستردهتر یا موضوعات زنجیره)دارای قابلیت ترکیب با موضوعات گسترده7قابلیت انتقال

دهی مجدد به برنامه قادر به شکل)8هایی را از موضوعات اصلی وام گرفته باشد( و چندشکلی بودنویژگی

که رایط مختلف بدون ایجاد تغییرات اساسی برای این محتوا( مشخص باشد. مانند هنگامیبرای استفاده در ش

های مشترک به اشتراک بگذاریم، این ریزی کامپیوتری دارای ویژگیقادر باشیم این موضوعات را در برنامه

کارگیری یله بهوسگردد. هر سازمان آموزشی یا پرورشی بهتسهیالت شیءگرایی سبب کاربرد مجدد الگوها می

یابد. دست در طراحی کلی محتوا و تالشی گسترده به پیشرفتی نامحدود دست میهای موضوعی ازاینفعالیت

رسیم که شویم که با مقایسه کاربرد رویکرد شیءگرا در حوزه کامپیوتر بدین نتیجه میبار دیگر متذکر می

پذیر فوق است و مشاهده فوری نتایج امکانرویکرد شیءگرایی مستلزم وجود سازگاری و انطباق مباحث 

صورت نیست، بلکه برخی اوقات با سعی و تالش مضاعف و استفاده مجدد از ترکیبی نیست، اما همیشه بدین

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1.Object- oriented 

2.Frirdlander 

3.Wiley 

4.Handout 

5.Instructional modules 

6.Reusability 

7.Inheritance 

8.Polymorphism 
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توان به پیامد مطلوب تواند ابزاری قدرتمند برای کارایی امور باشد، میاز ساختارهای مختلف که می

فید بسیاری را که توسط پژوهشگران و متخصصان برای طراحی و های م( بخش2002) یافت. وایلیدست

 کاربرد موضوعات یادگیری دارای قابلیت استفاده مجدد است، ضمیمه الگوی خویش کرده است.

های سیستم سازمانی که یکی از عناصر اصلی موجود برای ساخت موضوعات یادگیری عبارت از برخی شیوه 

ترین و شود. وایلی از گستردهبازیابی موضوعات یادگیری می باعث تشکیل یک دفترچه راهنما و

طور یاد کرده است که به« 1هافراداده»آمیزترین تالشی که در این زمینه صورت گرفته تحت عنوان موفقیت

تواند بخشی از موضوعات های کوچکی از اطالعات است که میعمده شامل برچسب و عناوین و بخش

سازد تا حتی در زمانی که این موضوعات بر ها پژوهشگران را قادر می. عناوین فرادادهیادگیری را تشکیل دهد

ها شامل های فرادادههایی از سیستمصورت تصویر تدوین گردند. نمونهاند، بهنشدهمبنای متن تنظیم

. اداره گیرندای مورد استفاده قرار میاست که برای موضوعات یادگیری فراداده* IEEE استاندارهای

است و ( GEM) 2وپرورشای آموزشوپرورش آمریکا مسئول ورود چنین اطالعاتی به سیستم فرادادهآموزش

را که شامل عناصر مشارکتی برای تأمین، پیشرفت و  5( سیستم ویستا آلتر2002) و وایلی 4، والکر3ریکر

های کنونی، استانداردهای در موقعیتها است. کردن فراداده توسعه کاربرد موضوعات یادگیری از طریق فیلتر

ای مواد آموزشی و ویستا آلترد به شکل اطالعات صورت سیستم فرادادهای موضوعات یادگیری بهفراداده

کنترل و بررسی در سایت اینترنتی منابع یادگیری متنی ها و موضوعات یادگیری قابلمربوط به فراداده

 باشند.می

ربرد عملی موضوعات یادگیری عبارت است از استفاده از خدمات نظامی به یک نمونه مثال مناسب از کا 

شکل رویکرد شیءگرایی برای تشکیل مقدار وسیعی از دانش و مواد آموزشی تحت قلمروی آن 

مدل » 7ها را با سرواژه اسکورمهای صورت گرفته در این زمینه( است. این سازمان فعالیت6،2003)کاردا

تعریف نموده است. اسکورم با استفاده از قابلیت بازیابی و  «8 ضوع محور تشریک پذیرموضوعات یادگیری مو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1.Metadata 

1تحت عنوان استانااردهای  * .124.148 

2.Gat a way to educational materials 

3.Recker 

4.Waler 

5.Altered vista system 

6.Curda 

7.SCORM 

8.Shareable content object reference model 
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های یادگیری پیشرفته است، در محیط1ها و موضوعات یادگیری که دارای قابلیت تبادل دادهانتقال داده

و  2نوریشود. افزون بر این، از مواد درسی مبتنی بر وب، مواد چاپی، صوتی/ ویدئویی، دیسک حمایت می

 آورده است.ها نیز حمایت به عملسایر رسانه

شده با نوشتن ویژه سودمندی کاغذی سفید ارائههایی که در فهم این موضوع بهیکی دیگر از نمونه مثال

یافته است )شرکت توسعه 3های سیسکوموضوعات یادگیری دارای قابلیت استفاده مجدد توسط سیستم

ها، دروس، شرایط و عناوین ذ سفید فرایند توسعه و چگونگی بهبود دوره(. این کاغ2003سهامی سیسکو،

نماید که نماید. این کاغذ از مفاهیم و زبان خاصی استفاده میمربوط به روش موضوع محور را توصیف می

 دهند راحت، ساده و آشنا است.برای دانشجویانی که کار طراحی آموزشی انجام می

سرعت در حال تغییر است. ضعف برخی از کاربرد موضوعات یادگیری بهتکنولوژی طراحی، توسعه و 

صورت فقدان اطالعات درزمینه اهداف کلی و گیرند بهای که از این نوع نگارش نشأت میهای فرادادهسیستم

رفتاری راجع به موضوعات یادگیری و اهدافی که جهت کارایی موضوعی در پی تسهیل یادگیری هدفمند و 

یابد. در عات مربوط به ساختارهایی برای آنچه که یک موضوع مناسب نیازمند آن است، بروز میکسب اطال

تواند از طریق کاربرد دقیق و عمل، ارزشیابی شما، زمان استفاده و پیشرفت در فناوری موضوع یادگیری می

 فکورانه دانش طراحی آموزشی از سوی شما تقویت و پشتیبانی شود.

اید برای کاربرد هوشمندانه پایگاه اطالعاتی موضوعات یادگیری، چنانچه خودشان طراحان آموزشی ب 

که، تالش کنند. ضمن آن گذارندساختارهای این موضوعات یادگیری برنامه درسی را به اشتراک می

سازی برنامه عنوان ابزار و مفاهیمی که برای ساخت و یکپارچهدرهرصورت دانش شما از راهبردهای کالن به

رود و شما را با بهترین شیوه کاربرد این موضوعات آشنا درسی که در این فصل توصیف شد به کار می

 سازد.می

 یدهسازمان

های مختلف محتوا به دهی محتوا است؛ چگونه بخشهای درسی، سازمانیکی از مفاهیم اساسی در برنامه

شامل دو  4دهیگردند. سازمانی آشکار میصورت دوره آموزشی یا برنامه درسشوند و بهیکدیگر متصل می

های درسی دهندگان برنامهصورت افقی و عمودی است که همیشه مورد توجه توسعهشکل اولیه و اساسی به

 بوده است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1.Interperability 

2.CD ROM 

3.CISCO 

4.Articulation 
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ای اشاره دارد که یک واحد محتوا بر مبنای واحد بعدی طراحی محتوای برنامه درسی به دهی عمودیسازمان

اساس قواعدی که برای حل  یادگیری از طریق انتقال عمودی )از مفاهیمی که بر شود.ساخته و ایجاد می

دهنده است و بر مبنای پیشرفت صورت دانشی که توسعهرود تشکیل یافته است( بهمسائل به کار می

دهی عمودی نیازها و توالی در مبحث سازمانشود. توجه به پیشتجربیات صورت گرفته است حاصل می

تر اشاره دارد که به ارتباط بین عناوین در برخی از سطوح پیچیده دهی افقیناپذیر است. سازمانابامری اجتن

شود )ناشی از کاربرد قواعدی است که در یک زمینه یا موقعیت خاص جهت می 1منجر به انتقال جانبی

های جدول، یک از بخش شود(. بازبینی هرها استفاده میکارگیری در سایر شرایط و موقعیتتعمیم برای به

دهی شده است. تالش حیطه و توالی نمایانگر حل مشکالت و یا مسائل باقیمانده سهم موضوعات سازمان

گرفته برای الگوهای دهی محتوا بر اساس عالقه، انگیزش و ارتباط شکلبرای حل این مشکالت در سازمان

که به پنج دسته با ساختارهای متوالی که قبالً  دهی برنامه درسی در زیر نمایانگر توسعه طرح استسازمان

 شود.شده است تقسیم میتوضیح داده

اند که نمایانگر تنوع دهی برنامه درسی تمایزی در ارکان متفاوت قائل شدهدرهرصورت، این الگوهای سازمان

های تحلیلی و ردهبندی پوزنر راجع به فرآوکه طبقهایم. درحالیبارزی است که ما قبالً به آن نپرداخته

های زیر به توصیف تمرینات مدارس دولتی در آمریکا به لحاظ تاریخی بندیهای منطقی است، طبقهبررسی

های درسی، که به دنبال توسعه بودند توسط متخصصان در طی دهی برنامهاشاره دارد. این الگوهای سازمان

صورت حضوری در مدارس کالس درس و به دهی یادگیری در سرهای متعدد باهدف افزایش سازمانسال

 اند.مورداستفاده

 -2موضوعات مستقل،  - 1اند از: برنامه درسی عبارت 2منظور تقویت یکپارچگی و انسجامچهار مؤلفه اصلی به

 .5تلفیق -4یافته( و های گسترش)یا حوزه 4ادغام -3، 3ارتباط

را  8و تجربه 7، عملکردهای اجتماع6ت یادگیرندهدر ادامه سه نوع اساسی یکپارچگی و انسجام با محوری

 توصیف خواهیم کرد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1.Lateral transfer 

2.Unification 

3.Correlation 

4.Fusion 

5.Integration 

6.Student-centered 

7.Social function -centered 

8.Experience-centered 
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 :ترین روش برای کاربرد موضوعات گسترده شدهدهی برنامه درسی، شناختهاین نوع سازمان موضوعات مستقل

است و انتقادات بسیاری بدان وارد شده است. تحت این شرایط، موارد موضوعی این مبحث به همان شکل که 

گردد و هدف اصلی اتخاذ یافته است اجرا میها تدوینهای دانش و رشتهصورت مرسوم در حوزهس بهدر مدار

طورمعمول خوبی آشکار است. بنابراین، یک برنامه درسی متعلق به مقطع دبیرستان بهای بهچنین شیوه

های علمی رچه رشتهاست. گ هایی برای ریاضیات از جمله هندسه، جبر، مثلثات و امثال اینشامل برنامه

هایی مشابه با ریز آموزشی معموالً دورههای برنامهسنتی دارای منابع خاصی نیستند، اما بسیاری از سازمان

دهی برنامه درسی مرتبط که در واقع به شکل گیرند )دومین نوع سازمانها را در برمیاین موضوع و رشته

های آموزشی نظری در برنامه ثال از موضوعات مستقلموضوعات مستقل است(. در حقیقت، چندین نمونه م

 ها وابسته به موضوع هستند، وجود دارد.که این رشتهدر مدارس ابتدایی آمریکا که حتی هنگامی

  :شود. طور همزمان حاصل میهایی است که برای تدریس دو یا چند موضوع درسی بهشامل تالشارتباط

ای را آموزشی معلمان خود را با این هدف طراحی نماید، معلمان دوره هایای برنامهبنابراین، اگر مؤسسه

یافته در طی نیمسال تحصیلی به شکل الگوهای تدریس دوره جهت ارزیابی با استفاده از فنون توسعه

نمایند که در این یافته باشد، تدریس و ارزیابی میموردنظر که واحد آموزشی مختصر و کوتاه در آن توسعه

های های صورت گرفته جهت ایجاد ارتباط میان برنامهترین دوره خواهد بود. ازجمله تالشوفقیتصورت م

های درسی عبارت از: ارزیابی ارتباط بین اعضاء هیأت علمی که احتماالً شامل آموزگاران برای ارزیابی شاخصه

اسی توسعه آزمون را قبل از آموزان فنون اسوسیله اطمینان حاصل کنند که دانشدوره مذکور است تا بدین

شود شرایطی اند. این امر سبب میتکمیل واحد مورد تدریس از طریق کاربرد فنون آموزشی دوره فراگرفته

 جهت کاربرد این فنون تدارک دیده شود.

  :رشته صورت ترکیبی در یکگیرد که دو یا چند مبحث بههای درسی هنگامی صورت میادغام در برنامهادغام

اکنون های واحدهای درسی قرار داشته باشند. یک مثال مناسب از این ادغام نوآورانه که همر دیگر بستهیا د

توان نام معروف است را می« مطالعات اجتماعی»ای استاندارد در مدارس و در این حوزه به نام عنوان تجربهبه

هایی مانند تاریخ، جغرافیا، ی در رشتهبرد. این حوزه عبارت است از ایجاد ادغام میان دروس مختلف آموزش

توان در این زمینه شناسی و دیگر علوم اجتماعی. مثال دیگری را که میشناسی، جامعهعلوم سیاسی، مردم

نام برد عبارت از ایجاد ادغام بین مباحث و موضوعات مستقل نوشتاری، سخنوری و ادبیات در مدارس دولتی 

« هنرهای زبانی»اند و جزو موضوعات بعدًا به زبان انگلیسی برگردانده شدهآمریکا است. این مباحث و دیگر 

پردازند که چرا یافتن تفاوت بین بررسی علت این مسئله می طور عمده بهها بهقرار دارند. این نمونه مثال

، وپرورش دولتی آمریکا دشوار است. گرچه ممکن استهای درسی آموزشدر برنامه« مباحث اصلی مستقل»

 محور باشند. –های درسی، موضوع این برنامه
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 :دهی برنامه درسی به یکپارچگی موضوعی محتوا اشاره دارد که از طریق ساختار محتوا این نوع سازمان تلفیق

ای نمایانگر افکار فالسفه و دهی برنامه درسی تااندازهیافته است. اکثر اشکال تلفیق سازمانمحور تدوین –

( است. سه نوع توصیف متفاوت برای تلفیق این 1983) های آموزشی ازجمله جان دیوییرهریزان دوبرنامه

 محور و تجربه محور مطرح است.ها به شکل یادگیرنده محور، عملکردهای اجتماعطرح

 

 :عنوان راهنما و رکن آموزان بهاست که بر اساس آن، عالیق دانش دهینوعی سازمان یادگیرنده محوری

نماید. باوجود این عالیق و انتظارات معلمان از یادگیرندگان، معلمان از این عالیق نامه عمل میاصلی در بر

هایی اهدافی برای یادگیری باشد( در قالب پروژه آموزان )که ممکن است مشتمل بربرای هدایت دانش

ز توصیفات مشخص که گیرند. اآموزان بهره میمنزله محرکی مناسب برای یادگیری دانشتوسعه و بهدرحال

ای با پروژه برنامه تجربه»تحت عنوان  1توان ارائه نمود، کتاب السورث کولینگهای درسی میاز چنین برنامه

، 2( است که در رابطه با آموزش جزئیات تدریس محور مطرح است که در منطقه میسوری1923«)درسی

دهی برنامه درسی یادگیرنده محور به شکل نیافته است. این سازماتدوین 1917دونالد در سال حومه مک

اصلی آن کاماًل غیرکاربردی است، زیرا در اجرا با مشکالت فراوانی مواجه است و شکل گسترده آن در اواخر 

شده است. وی معتقد بود که نوجوانان دارای افکار روحی خاص در دوره جوانی مطرح 3توسط روسو 18قرن 

ها را به انحطاط گذارد و احتماالً آنو مدرسه بر روی روح پاک آنان تأثیر میهستند که محیط بیرونی جامعه 

وپرورش باید صرفاً به گرایش و استعدادهای کشاند. بنابراین، وی تصریح نموده است سازمان آموزشمی

 طبیعی کودکان توجه نماید.

 

   :است که برگرفته از درسی ساختاری  دهی برنامهمبنای این نوع سازمانعملکردهای اجتماعی

( 1957)4های نوین و معمول اجتماعی است. استراتمیر و همکارانشهای پایدار زندگی یا فرصتموقعیت

ای را برای آموزش عمومی و جوانان بر مبنای مسائل و درسی فلسفی و کامالً پیچیده نوعی الگوی برنامه

 هایی ازجمله:شرایط بنا بر اقتضای سن جوانان در حوزه

 عنوان عنصری از خانوادهزندگی در خانواده به (1)

 های شهری واساس مشارکت در فعالیت زندگی در جامعه بر (2)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1.Ellsworth collins's book 

2.Missouri 

3.Rousseau 

4.Stratemeyer et al 
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 اند.ای تدوین نمودهصورت عضوی از یک گروه حرفهزندگی در محیط کار به (3)

میر برنامه های جاری جامعه در محیط کار، محققانی مانند استراتکارگیری این موارد و دیگر موقعیتبا به

های سنتی نهفته در ( که شامل مهارتK-12) دبستان تا پایان دبیرستانپیش ای را برای کلیه سنیندرسی

های توان در برنامهاند. یک نمونه از این مثال را میشود را ارائه و توسعه دادهساختار اجتماعی و سازمانی می

( مشاهده کرد. 1934مطالعاتی برای کودکان دبستانی )صورت دوره جدید به 1درسی نوین اجتماعی ویرجینیا

های درسی مدارس ویرجینیا با ابتکار همراه حفظ اصول حول موضوعاتی مشابه با رویکرد استراتمیر برنامه

 یافته است.ونقل و ارتباطات سازماندرزمینه حفظ تولید، مصرف، حمل

  :های تر بر روی مبحثی از دیدگاهصورت گستردهمفهومی جامع از برنامه درسی است که بهتجربه محوری

نماید. در این نوع تلفیق متوسط، که نوع خاص یا مبحثی ویژه های درسی بحث میمتضاد موجود در برنامه

گردد و درسی احساس می بایستی برنامه درسی در آن انعکاس یابد وجود ندارد، نیاز به طراحی برنامهکه می

(. این 2،1953ب راگان نماید )دبلیو،تی متمرکز است که اهداف یادگیری را بازگو میهای آن بر تجربیابرنامه

از  1970و  1960وپرورش آمریکا در دهه در جامعه آموزش «3پیشروان جدید»دهی، تحت عنوان نوع سازمان

های یطمح» هایی نوین تحت عناوین دیگر )مانندمحبوبیت فراوانی برخوردار بودند و اخیراً نیز گرایش

 .خوردها به چشم می( از آن«4یادگیری باز

های یابند، برنامهکودکان یا نوجوانان به شکل سنتی می مربیانی که چنین گرایش و استعدادهایی را در -1

( نمایانگر 16-2نمایند. شکل )تلقی می «6محور –مسئله »و یادگیری « 5تجربی»آموزشی را تحت عناوین 

های درسی است که در پیوستاری از حداقل تلفیق به حداکثر تلفیق به نمایش دهی برنامهانواع سازمان

 درآمده است.

 

 

 

 

 دهی برنامه درسیپیوستار سازمان : 2شکل 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1.Virginia 

2.W.B.Ragan 

3.Neo progressivist 

4.Open learn environmen 

5.Experiencetial 

6.Problem-based learning 

تلفیق حداقل  حداکثر تلفیق 

محوریت   

 عملکردهای اجتماعی

 محوریت

 یادگیرنده

 محوریت

 تجربه

 ارتباط موضوعات مجزا پیوستگی
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 های مختلف طراحی برنامه درسیدیدگاه

ت ای اسصورت متوالی، هنوز هم تنها شیوههای درسی به شکل ارائه عناوین یا محتوا بهدیدگاه سنتی برنامه

 -گیرد. اجازه دهید در ابتدا دیدگاه سنتی محتوا دهی برنامه درسی مورد استفاده قرار میکه برای سازمان

محور برنامه درسی را توصیف نماییم و سپس به شرح برنامه درسی تلفیقی بپردازیم. این مبحث از این 

 نماید.شی هدایت مینظر، ما را به سمت ارتباط یکسری از موضوعات مطرح در طراحی آموزنقطه

های علمی اختصاص دارد. یک دوره طور صریح به بازنگری نسخهمحور به-های درسی محتوا دیدگاه برنامه

محور است. این  –آمده است، نمایانگر عناوین دوره محتوا عملآموزان بهمطالعات پژوهشی که در مورد دانش

محوری ازجمله موارد اکثریتی، -ا مالحظاتی از موضوع های موجود بطور معمول بر مبنای نسخهها بهدوره

شوند مواجه اقلیتی و نیازهای برگزیده که خود نیز غالبًا تحت عنوان مفاهیم وابسته به محتوا نامیده می

برخی از «(. حداقل دو رشته در کاربردهای کامپیوتر...» شوند )یعنیبندی میاین اساس طبقه هستند و بر

در »ًً توان در متون زیر یافت: مثالدرسی را می ورزند که یک برنامههای درسی اصرار میرنامهپردازان بنظریه

هایی از آموزش و تهیه راهنمای های برخی از واحدهای درسی، طرحتوصیفات اهداف رشته موردنظر، سرفصل

وپرورش سؤال زشهای درسی مدارس یا نظام آموکه درباره برنامه(. هنگامی1،1956)بیوچایپ « مطالعه

 کنند.کنیم، بسیاری از افراد از این موارد یاد میمی

( مطرح نموده که برنامه درسی 1953های درسی )دبلیو.ب راگان،پردازان برنامهیکی دیگر از نظریه 

محور است، ارائه -ای که صرفًا بازتابی نسبی از متون و توضیحات موضوع ای از تجربیات یکپارچهمجموعه

آموزان برای بر عهده گرفتن مسئولیت کلیه تجربیات دانش»عنوان های درسی را بهد. راگان، برنامهدهمی

محوری برای  -های درسی تجربه(. این مفهوم گسترده برنامه3 تعریف کرده است )ص« انجام تکالیف مدرسه

ی است: تجربه محوری، های درسی عملهای برنامهدهیهای درسی یکپارچه یا انواع سازمانکلیه برنامه

 یادگیرنده محوری و محوریت عملکردهای اجتماع.

شود، بلکه در تنها شامل قواعد مربوط و بجا میهای درسی نهدهی برنامهاتخاذ رویکرد تلفیقی در سازمان

رود. درهرصورت، های مطالعاتی و دیگر اَسناد ضروری برای اهداف آموزشی و اجرایی نیز بکار میدوره

های درسی مدارس بر اساس وقایع رخدادی در مدارس تنظیم نماییم اهی تلفیقی را باید برای برنامهدیدگ

ای از جای اینکه توضیحاتی کالمی داشته باشیم. به همین ترتیب، اگر فردی قصد داشته باشد تا ارزیابیبه

ود و نه صرفاً اسناد و مدارک شهایی که در مدارس انجام میهای درسی داشته باشد، باید به فعالیتبرنامه

 نماید. موجود مراجعه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1.Beauchamp 
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جای در نظر گرفتن ساختار محتوای آموزشی که بازتابی اساسی از با تمرکز بر تجربیات یادگیرندگان به

های درسی با تأکید بر راهبردهای آموزشی حاصله از برونداد اولیه طراحی برنامه درسی است، به این برنامه

های درسی باید به محتوای حاصله از برونداد آغازین، تصمیمات مهم حین طراحان برنامهرسیم که نتیجه می

منظور توسعه محتوا که محرک ها قابل تشخیص است، تمسک جویند. بهفرایند طراحی که از طریق نقصان

نتخاب محتوا باید از جایی باشد که مالحظات ا« شروع» اصلی برای دستیابی به رویکردهای یادگیری است،

که به ذلک، هنگامیاهداف یادگیری را در نظر گیرد و چگونگی دستیابی به یادگیری را تسهیل سازد. مع

ای که درصدد درسی نیز باید اهداف یادگیری و نوع تجربه نگریم، طراحان برنامهنظر تجربی میآموزش ازنقطه

 راهبردی ضروری مدنظر قرار دهند. دستیابی به آن از طریق برنامه درسی هستند را از طریق تصمیمات

دهی که قبالً تدوین یک برنامه درسی تلفیقی جهت استفاده از هریک از پنج طبقه گزینشی توالی سازمان

ای مسئله محور، پروژه محور و شرح داده شد، هنوز مورد سؤال است. امّا این تسهیالت برنامه شامل برنامه

جای یابد بههای او سازمان میبنای تجربه یادگیرنده و نوع فعالیتدیگر راهبردهای سازمانی است که بر م

که طراحان، دهی شود. این هدف جنبه یادگیری دارد. هنگامیموضوع علمی سازمان و یا آنکه حول مسئله،

دهند که چه نوع ها تشخیص میهای درسی متناوب دارند، آندهی برنامهتصمیماتی راجع به سازمان

 آموزان تسهیل شود.اید استفاده نمایند تا یادگیری دانشساختاری را ب

اند، بلکه تر، طراحی نشدهحجماین نکته را باید به خاطر سپرد که رویکردهای تلفیقی صرفاً با محتوای کم

گردد آن شوند. سؤالی که در این مورد مطرح میمحور مانع کسب تجربه یادگیرنده می-رویکردهای محتوا 

به همین  آموزان نیست(.طور متناوب، بر مبنای تجربه دانشگرفته نخواهد شد )یا به یاد« محتوا»است که آیا 

توانند تأثیری شگرف در های گوناگون میهایی متنوع با تفکرات مختلف و ایدهترتیب دیدگاه

وضوح مشاهده کرد. توان بههای مهم و اساسی ما داشته باشند. بنابراین، تأثیر این فرایند را میگیریتصمیم

های درسی و آموزشی عبارت از نیاز به سنتی در مورد برنامه یکی از دالیل عمده برای پیدایش تفکرات غیر

 های کنونی آموزشی است.آموزان تحت تمرین و ممارستپیشرفت در یادگیری دانش

ارائه تمرین در این  و پس از آن رخ داده است، 1920 که در دهه 1وپرورش پیشرودر مورد نهضت آموزش 

های موضوعی علمی سنتی، جایگزین های آموزشی با محتوای یادگیری در مدارس به همراه حیطهبسته

آموزان نیست شده است و این محرکی هایی که درزمینه موضوعاتی که مورد عالقه دانشکارگیری پروژهبه

آموزان در ف مشابه برای آموزش به دانشهای برنامه درسی است. بسیاری از اهدادهی دورهبرای سازمان

گرا در مباحثی همچون؛ خواندن، نوشتن، حساب، تاریخ،  مدارس بر اساس عقاید پیشتازان و مربیان سنّت

خورد. درهرصورت، این مربیان پیشتاز، دیدگاهی همسان برای تلفیق هنرهای زیبا و امثال این به چشم می

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1.Progressive education movement 
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کارگیری تجربیاتشان در های یادگیری و مفهومی با بهایجاد جذابیت های متنوع ویادگیری ناشی از زمینه

تواند در مبحث خواندن )روخوانی ای میهای مدرسهواحدهای درسی گوناگون دارند. برای نمونه؛ تولید بازی

ای برای چنین مجموعه ساختارهایی باشد( یا در های مرحلهای و دستورالعملها، مواد آموزشی زمینهنسخه

ها و امثال این باشد(، یا در مبحث حساب ، مواد و مطالب تبلیغاتی، برنامه1هامبحث نوشتن )روخوانی نسخه

ها باشد( ها و حسابرسیبندی)شامل ارزیابی مجموعه شرایط، محاسبه زمان ایجاد طرح، جمع و تفریق بودجه

صورت )به های هماهنگ( و هنرهای زیباهایی ازجمله قهرمانان و پژوهشیا در مبحث تاریخ )در چنین فعالیت

 .*عملی، جهت دادن، مجموعه شرایط، موسیقی، نورپردازی و دیگر ابعاد تولیدی و ارائه نمایش یا بازی( باشد

اساس رویکردهای پروژه محوری و  صورت تجربی کامالً مؤثر و برتواند بهشک، یادگیری سنتی می بدون

های موضوعات سنتی از اهمیت آن، یادگیری فراسوی محدوده رتجربه محوری انجام پذیرد. عالوه ب

ویژه یادگیری مرتبط با رشد اجتماعی و عاطفی ای در نزد پیشگامان این صنعت برخوردار است، بهالعادهفوق

رعایت شده باشد )برای «( گرایی /علمیابعاد تجربه»و « 2مردم مداری») افراد و قضاوتی که در آن ساختار

مراجعه نمایید(. در  1938و  1916 3وپرورش عالی و مقاله دیوییعات بیشتر به سازمان آموزشکسب اطال

 و «منابع گسترده انسانی»های آموزشی، ما موارد زیادی را در راستای این مباحث به شکلی واضح بین محیط

 ایم.وپرورش مقایسه نمودهدر اداره آموزش« آموزش»

های راهنمای معلم ست که زمانی که در حال خواندن و مطالعه نسخهدرهرصورت، یادگیرندگان ممکن ا

رونده داشته باشند، که با اعتقاد به بسیاری از ابعاد یادگیری علمی هستند، مشکالتی اساسی در رویکرد پیش

پذیری در کالس درس ضمن فرایند یادگیری نیاز آن با انجام فعالیت و تمرین جهت مسئولیت و عالوه بر

های بازی منظور استفاده از طرحای نیستند. بهاکثر معلمان و مربیان قادر به دستیابی به چنین پدیده باشد؛

هایی که در سطور فوق از آن بحث شد و برای اهداف یادگیری در بسیاری از ای، درزمینه سرفصلمدرسه

ابی گاهی اوقات برحسب عالقه ها مناسب هستند، معلم باید اطمینان حاصل کند که بازی انتخابعاد و زمینه

مند باشد. معلم باید با آگاهی و تالش مستمر میزان یادگیرنده و یا با تالش معلم از جذابیت مناسبی بهره

ها را نسبت به پروژه مذکور شناسایی کند تا بتواند های مهم آنآموزان و مهارتیادگیری هر یک از دانش

های ساختاری نماید و بر فرایند یادگیری وی ز او را درگیر فعالیتآمواندازه مهارت یا استعداد دانشبه

صورت دقیق فراهم آورد و از آگاهی همچنین معلم باید هماهنگی شرایط مناسب آموزشی را به مدیریت کند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1.Scripts 

شتر در این زمینه امر آسانی است و نیازمندا شدرب بیشدتر « « پیشرفت گرایانپیشرفت گرایان»»به جای به جای « « ساختن گرایانساختن گرایان»»جایگزینی افکار جایگزینی افکار   ** شرب بی نا  در این زمینه امر آسانی است و نیازم
 گرایی است.گرایی است.مباحث مطرب در رویکرد پیشرفتمباحث مطرب در رویکرد پیشرفت

2.Democratic 

3.Dewey 
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های در نظر ها را مطابق با برنامهآموزان بهره گیرد و سطح یادگیری آنو دانش خود برای ترغیب دانش

آموز بدان نیاز دارد تنظیم نماید و سپس او را آماده اساس رهنمودهای یادگیری که هر دانش شده و برگرفته

تری قرار دارند های بعدی نموده و در نهایت نباید اهداف یادگیری را که ازنظر مدیریتی در سطح مشکلدوره

ها زیادی برای آغاز این نوع فعالیتتری هستند متوقف سازد، زیرا دالیل منطقی های کاملو نیازمند فعالیت

باشند و قادر به انجام که ما معلمان و مربیان زیادی داریم که دارای استعداد فراوانی میوجود دارد. درحالی

چنین امری هستند و دارا بودن هوش، استعداد و انرژی کافی برای انجام چنین فعالیتی از سوی معلمان و 

تواند سبب گردد تا نیازهای ای میروندهایی برای چنین تحرکات پیشمربیان ضروری است. عدم توان

ویژه با ابزارهای موجود ها بهغیرعملی که نیازمند انجام عملیاتی خاص از جانب معلم جهت مرتفع ساختن آن

 در اوایل و نیمه قرن بیستم بود، تحقق نیابند.

طور های تولیدی و به، از طراحی آموزشی و فناوریصورت فرایندی فناوری گونهدر حال حاضر، فناوری روز به

خصوص پیشگامان داشته باشد در تواند کمک فراوانی به تحقق آرمان افراد و بهعمده کامپیوترهایی که می

( شناخت موقعیتی 1992،1996دسترس ما قرار دارد. چنین فنون و رویکردهایی در دنیای گسترده )ریبر،

( 2،1992)پرکینز 1های یادگیری اکتشافی و مادی( محیط1992ناوری و شناخت،محور تعاملی )گروه ف –وب 

گرایان متفاوت است، بلکه با عقاید تنها با تفکرات ساختننمایانگر عقاید پیشگامان در علم است که نه

زارهای ها مانند ابزارهای مدیریت کامپیوتری، ابپردازان جدید مغایرت دارد. این ابزارها و نظایر آننظریه

 -های یادگیری تجربه، محیط3ای، شبکه گسترده جهانیارزیابی به کمک کامپیوتر، ابزارهای توسعه چندرسانه

پذیر است و تا قبل از این دوره گیری از این ابزارها در حال حاضر امکاننمایند. بهرهمحور را تسهیل می

 غیرقابل پذیرش و باور بود.

دهی برنامه درسی مفید است. گرچه این سنّت زی هر سه الگوی سازمانساطراحی آموزشی برای یکپارچه

دهی برنامه درسی مبتنی بر عملکردهای جامعه تغییر یابد و یا تثبیت گردد، امّا نوع باعث شده تا سازمان

نظر یک رود. ازنقطهطور همزمان به کار میدیگری از طراحی آموزشی وجود دارد که برای دو رشته همسان به

آید عبارت از مواردی است که در هر سه مورد تلفیق برنامه طراح آموزشی، مسائلی که در این مسیر پدید می

 تر از حد مطلوب ما قرار دارد.دهی تناوبی( که در سطحی پاییندهد )مانند دیگر اشکال سازماندرسی رخ می

طور کامل در ست، اما هنوز این امر بههای آموزشی شده اهای زیادی در برنامهفناوری، سبب ایجاد نوآوری

خوبی استقبال شده است های ایجادشده؛ از کامپیوتر در مدارس بهدنیا متداول نشده است. با هماهنگی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1.phenomenaria 

2.Perkins 

3.Word wide web 
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های درسی بیانگر این اصل است که های کامپیوتری(، امّا تجدیدنظر در برنامهویژه برای تدریس مهارت)به

طور مکرّر استفاده اند و بهروز، امکانات زیادی را برای ما فراهم ساختهکامپیوترها و دیگر ابزار فناوری 

(، این در 1996؛ ویلسون،4،1994و کیر3، تزلو 2، هامیلتون1؛ ویلسون1992شوند )گروه شناخت و فناوری،می

اداره  توجه اینکه،ها همانند کاربرد عام این نوشتار، کاربرد خاصی ندارند. جالبحالی است که این فناوری

های دولتی های بازرگانی و نظامی نسبت به محیطها ازجمله محیطوپرورش در بقیه زمینهآموزش

اند. از سویی دیگر، فناوری این ویژه فناوری کامپیوتر( بردهوپرورش آمریکا تأثیری بسزا از فناوری )بهآموزش

ارس روی دهد. انجام تمرینات آموزشی های زیادی در برنامه آموزشی مدامکان را فراهم ساخته که پیشرفت

 (.5،1996شود )والکروسیله کاربرد فناوری محقق میاند، بهپذیر نبودههای عظیم امکانکه در مقیاس

 توان سطوح پایین کاربرد گسترده فناوری را در مدارس تعبیر نمود؟چگونه می 

وپرورش آمریکا باید به این ار دولتی آموزشگیری از کلیه مزایای فناوری، جهت بازسازی ساختمنظور بهرهبه

( مستقل و ازنظر مجازی خودکار و در 1دهی سیستم جاری مدارس دولتی بایستی: ابزار تجهیز گردد. سازمان

دهی عملکردی معلم در ( با توجه به نقش سازمان2 مناطقی ایجاد و حفظ گردند که در سطح شهری باشند و

دیریت تجربیات یادگیری را بر عهده دارد، صورت گیرد. ساختارهای کالس درس که ارائه آموزش و م

که تأثیری شگرف درزمینه توانمندی  اندشدهدستورالعملی مدارس تحت چنین شرایطی چنان خوب بازسازی

(. در 9،1998کار و نلسون ، رایگلوث،8، جنلینک7،1996کارتی و المور، مک6معلمان را بیان داشتند )پترسون

دهی مجدد مدارس دولتی در امریکا مستلزم کاهش استقالل و تسلط منابع آموزشی و سازمان هر صورت،

های درسی در سطحی وسیع مورد نیاز است تا به های درسی است. چنین تقلیلی در استقالل برنامهبرنامه

ردهای وپرورش دولتی به رویکسطح توسعه مورد نظر برسیم. تغییرات دقیق ساختاری در سیستم آموزش

 ها نیاز دارد.اساسی فناوری گونه در کلیه زمینه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1.Wilson 

2.Hamilton 

3.Teslow 

4.Cry 

5.Walker 

6.Peterson 

7.Mc Carthey & Elmore 

8.Jenlink 

9.Car & Nelson 
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وپرورش خود، یکی از عوامل مؤثر در تغییر و تحول سیستم آموزشخودیآور بههای سرساممسئله هزینه

های فناوری آموزشی نوین باشد، این دگرگونی بیش از است. چنانچه بازسازی مدارس شامل ایجاد شیوه

پذیرد، مباحث مهمی را ریزی بهتر صورت میفی به آن تحقق پذیرد، از طریق برنامهکه از طریق واکنش منآن

، 1کارگیری فناوری در مقاالت محققانی همچون هاینیچوپرورش و بهدرزمینه روابط میان ساختار آموزش

 توان یافت.( می357-350 ، ص1996)3، راسل و اسمالدینو2مالندا

 ی درسی تلفیقیاهبرنامهكاربرد فناوری در طراحی 

های های فناوری درزمینه آموزشی و پرورشی در طرحترین فرآوردهترین و کاربردیرسد که جالببه نظر می

ترین مَنظر از جهت وجود محیط های درسی تلفیقی مشاهده گردد. شبکه گسترده جهانی، گستردهبرنامه

محور با توجه به نظر و عالقه  -های رایانه شیادگیری اکتشافی است؛ که در آن عالیق یادگیرندگان در آموز

های های یادگیری کامپیوتری، وجود عنصر تعامل را در فیلمیادگیرندگان تکمیل گردیده است؛ این محیط

کننده اکتشافات و ای تعاملی که تأمینکه عالیق یادگیرندگان در چندرسانهنمایند، درحالیآموزشی رد می

گونه عملکرد خاصی در این دنیای گردد. هیچهاست برآورده میسازیسیع و شبیهتعامالت آنان با دنیای و

محور  –صورت طراحی و توسعه آموزش فناوری بر عالقه یادگیرندگان به گسترده و وسیع وجود ندارد که بنا

 در طبقه زایشی باال ایجاد نشود.

مدارس پیشرو در شرایط اسف باری قرار در  1930وپرورش در دهه با یادآوری اینکه وضعیت معلمان آموزش

ترین سطح قرار داده بودند؛ و صرفاً تالش های درسی را در پایینداشت، باید متذکر شویم که معلمان، برنامه

رفت. اکنون این وضعیت را های استعدادی آنان در اکثر موارد بکار میآموزان فراسوی قابلیتو کوشش دانش

تواند اطالعات آموزان میها بر مبنای عالیق دانشید. هماهنگی و تنظیم پروژهبا شرایط فناوری روز بسنج

محور و توصیفات آزمون و  -های رایانهتری درباره فرایند یادگیری را که قبالً و قبل از اینکه آزمایشجامع

موزشی جهت اجزای اصلی آن قابل ثبت باشند، ایجاد و فراهم نموده است. توصیفات اهداف پروژه و مواد آ

ای متنوع و فراوان وجود دارند. اما شاید گونههای اینترنتی بهحمایت از پروژه در دسترس همگان و در سایت

ها آموزان در این طرحهای گذشته دسترسی به تعداد محدودی از این منابع میسر بود. مشارکت دانشدر سال

یابد که از طریق کامپیوتر انتقال می 4شیهای گوناگون مدیریت آموزبا موفقیت چشمگیری در زمینه

های تولیدشده شده و حتی برنامهیافته، طراحی تنظیمنویسی توسعهشده است. این سازوکارهای برنامهفراهم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1.Heinich 

2.Molenda 

3.Russel&Smaldino 

4.Instructional managment 
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نامیم که با تواند سبب تسهیل فرایند یادگیری گردد. چنین عملکردی را مجازی میاز طریق کامپیوتر می

ها سایت و شبکه اینترنتی در دسترس و در حال گسترش ای در میلیونسانههای ارائه چندرتوسعه شیوه

 است.

های کالن است که در ادامه شماری در پروژهفرایند طراحی آموزشی مبتنی بر فناوری دارای مزایای بی

ن، شود. این ابزارهای یافتن هدف و تنظیم آن، با تحلیل شرایط آموزشی و نیازهای یادگیرندگاپیشنهاد می

های ارزیابی مناسب، طراحی راهبردهای مناسب و ارزشیابی تکوینی و پایانی برای وتحلیل وظایف، طرحتجزیه

 هایی با مقیاس وسیع ضروری هستند.انجام پروژه

 های درسیرهنمودهایی برای طراحی برنامه

شد بر اساس تعّهد به یک دهی سنتی باای که جایگزین سازماندهی برنامه درسیانتخاب مربیان برای سازمان

ازحد بر یادگیرنده یا چند دیدگاه جهانی یا فلسفه آموزشی است. به همین ترتیب، برنامه آموزشی که بیش

تنها برای حل مسئله بلکه برای طراحی فرایندهای یادگیری که از طریق ارتباط با محوری متمرکز است نه

های آموزشی موضوع اند. برنامهند توصیه و پیشنهادشدهکندهی حمایت میافرادی که از این شیوه سازمان

هایی و نهضت« ارجاع به اصول اساسی» نهضت محور با خطا و اشتباهاتی بر مبنای عقیده سیستمی ازجمله

گیرد، ها سرچشمه میگران نسبت به این گزینه دست که بعضاً از سوی حامیان ناآگاه و یا خصومت از این

 همراه است.

های آموزشی اتخاذ نماییم تا قادر به دهی برنامهم تصمیماتی مهم در مورد توالی، ساختار و سازمانقصد داری

های راهبردهای طراحی در سطح کالن را که قباًل در این طراحی فرایندهای حل مسئله گردیم و این محرک

« سطح کالن» های درسی درباید از طراحی برنامه نوشتار بحث شده است، با هم مقایسه نماییم. بنابراین

 درک درستی داشته باشیم.

( 3) ( یادگیرندگان2) ( ساختار1) دهی برنامه درسی باید معطوف به؛مالحظات اولیه در تشخیص نوع سازمان

های درسی باشد. گرچه این خصوصیات هدف برنامه (4)طور عمده بر مبنای اهداف( و وظایف یادگیری )به

توان به عملی عوامل مشابه در سطح کالن متفاوت است، امّا با اتخاذ یک رویکرد کلی میای از کاربرد تااندازه

عنوان عاملی برای راهبرد مورد نظرمان به»یافت. اصولی رهنمودی که سبب ایجاد سطوح کالن نیز دست

ن به شرح این مقایسه در سطوح کال«. شودهای کاربردی میسازمان، هماهنگی یادگیرندگان و تعیین ویژگی

 زیر است:
های اهداف دهی برنامه درسی تلفیقی برای سازمان، یادگیرندگان و بیان ویژگیارائه سازمان ،،

 ،،شدهپذیرفته
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دهی برنامه درسی در های آموزشی برای تلفیق سازمانکاربرد این اصول بدین معنی نیست که کلیه برنامه

بینی نمود، به دهی برنامه درسی پیشتوان برای این سازماناند. تعامالتی مشابه را نیز میشدهنظر گرفته

گردد. برخی های تولید و راهبردی کالن مشاهده میهمان شکل که این رابطه بین تأمین مبادالت جایگزین

بندی های درسی و به شکل زیر فرضیهدهی برنامهگیری در مورد نوع سازماناز این روابط هنگام تصمیم

 شوند.می

1- EAOTB1 *های متخصصان طراحی آموزشی نیازمندیم تا به موفقیتی : در اکثر مواقع، به منابع و مهارت

های ساختاری، های درسی در مدارس دولتی نائل آییم. در عمل، محدودیتسازی برنامهچشمگیر در یکپارچه

ترین عوامل مهم AOTBEهای آموزشی است. با توجه به ترین دلیل برای پذیرش تلفیق جزئی برنامهبزرگ

ای وسیع استفاده شود، این شوند. چنانچه از فناوری در عرصهبازدارنده درزمینه کاربرد فناوری روز مرتفع می

های های کامالً گسترده جهانی را نسبت به موقعیتتوسعه فناوری ارائه آموزش با کیفیت باال در موقعیت

خاطبان اندک باشد، امّا به تالشی مضاعف برای توسعه و سازد و یا ممکن است مختص مای تسهیل میمنطقه

 گسترش نیاز دارد.

های زیر شامل تمرین و دالیل منطقی فراوانی است؛ درهرصورت، ما فاقد اطالعات و شواهد عملی )فرضیه

 ها هستیم(.جهت حمایت از این فرضیه

تری های درسی یکپارچهاز به برنامهتر نیتر، نسبت به یادگیرندگان مسنیادگیرندگان جوان .AOTBEالف:  -2

های درسی یکپارچه بهره گیرند، امّا توان انتظار داشت که از این برنامهتر میدارند. از یادگیرندگان مسن

AOTBE های درسی شده در برنامهها برای مشارکت جهت جستجو و کشف روابط مباحث مطرحنیاز آن

 اندازه یادگیرندگان جوان نیست.به

های آموزشی با یکپارچگی کمتری باال، نیازمند برنامه 2یادگیرندگان دارای انگیزش درونی .OTBEAب: 

 هستند.

3-  AOTBE،  ممکن است با  -اهدافی که شامل خطراتی برای ایمنی بشر هستند -اهداف مهم یادگیری

ًا آزمایش و تمرین ها باید مجددای که دارای یکپارچگی کمتری است دنبال گردد )این فرضیهبرنامه درسی

که تجربیات ما از ها در دست نیست(. هنگامیشوند؛ زیرا در حال حاضر مدارک و شواهد جهت حمایت از آن

های هایی که مشتمل بر خطراتی است، باید ساختار برنامهتنوع کمی برخوردار است، در آموزش و در محدوده

تر کننده اطمینانی ارزندهمحور تأمین–دهی موضوع نتر باشد و ازنظر موضوعی یا سازمادرسی آن بخش ایمن

 بینی تری را فراهم سازد.های قابل پیشاز موارد مشتمل باشد و آموزش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1.All Other Things Being Equal کلیه مواردی که با یکایگر برابر باشنا،، است. ،ای برای* سرواژه   

2.Intrinsic motivation 
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4-  AOTBE، وپرورش وجود دارد بیشتر دهی اهداف آموزشگرایی که در سازمانهر چقدر که میزان کثرت

دهی برنامه درسی که ازمندیم )برعکس، سازماندهی برنامه درسی، نیباشد، به یکپارچگی بیشتری در سازمان

دارای وضوح بوده و بر مبنای توافق متخصصان با اهداف مستقل و توافقی، احتماالً به یکپارچگی کمتری در 

 نیاز دارند(. دهی برنامه درسیسازمان
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 فراخوان همکاری

 

 

 
تکنولوژی آموزشی را با عالقه انتخاب کردید، نظرتان درباره اساتید فعلی این رشته چیست؟ آیا دروس آیا 

مه تحصیلی شما بومی سازی شده است؟ آیا محتوای علمی رشته علمی شما با نیازهای جامعه همخوانی برنا

آینده  الزم را داراست؟ آیا از جایگاه اجتماعی خود که ماحصل تحصیل در این رشته است مطلع هستید؟

که جایگاه قابل قبول و  آیا در آینده امیدوار هستید کنید؟می تحصیلی خود را چگونه پیش بینی و یا ارزیابی

 بازار کاری شایسته در انتظارتان باشد؟ و پاسخ هزاران آیای دیگر را برای ما ارسال نمایید و جایزه بگیرید!

 

1395تیر26مهلت ارسال رزومه:  
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 معرفی اثر: یادگیری در اجتماع برخط
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