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 (6931تابستان  ،5 ارهشم دوم، آموزشی )سال فناوری تخصصی علمی فصلنامه

 مقاالت تدوین و نگارش راهنمای

 
 
 ارسال جهت مجله، موقعبه انتشار و داوری در خیرأت از جلوگیری منظوربه شودمی تقاضا گرامی مترجمان و لفانؤم از

 :نمایند توجه زیر نکات به مقاله

 باشد آموزشی فناوری رشته با مرتبط هایحوزه از یکی در باید مقاالت موضوع. 

 باشد نویسندگان یا نویسنده هایپژوهش و تجربه مطالعات، از حاصل مقاالت. 

 گرفت خواهند قرار مجله چاپ اولویت در باشند، گرفته بهره کیفی هایروش از که مقاالتی ویژهبه تحلیلی مقاالت. 

 مجموعه یا و علمی مجامع کنفرانس، نشریه، در قبالً گردآوری و تدوین ترجمه، ،تألیف از اعم ارسالی مقاالت 
 .باشند نشده منتشر دیگر مقاالت

 باشد مأخذ و منابع فهرست ،گیرینتیجه اصلی، بدنه مقدمه، کلیدی، هایواژه فارسی، چکیده بر مشتمل باید مقاله. 

 صفحات در ارسالی مقاالت A4، و 5/2  صفحه باالی ،5/2 چپ سمت ،5/2 راست سمت حاشیه ،6 خطوط بافاصله 
 پست به و تایپ WORD 2003/2007/2010 افزارنرم تحت نازنین، قلم با سانتیمتر 5/2 صفحه پایین

 تایپ دستورالعمل بود. خواهد معذور مقاالت بررسی از مجله دفتر صورتغیراین در. گردد ارسال مجله الکترونیکی
 .است شده ارائه (6) جدول در مختلف هایبخش برای مورداستفاده هایقلم و مقاالت

 
 مقاله مختلف هایبخش برای مورداستفاده هایقلم .6 شماره جدول

 قلم فارسی قلم انگلیسی بخش مقاله

 Times New Roman عنوان مقاله
13Bold ،سطر وسط در 61 سیاه نازنین 

 Times New Roman نام نویسنده، نویسندگان
11Bold ،سطر وسط در 6225 سیاه نازنین 

 Times New Roman سمت و سازمان متبوع
11Bold  61نازنین 

 Times New Roman آدرس الکترونیکی
11Bold 

Times New Roman 
11Bold 

 Times New Roman واژگان کلیدی
11Bold  62نازنین، سیاه 

 Times New Roman عنوان بندها
12Bold  69نازنین، سیاه 

 Times New Roman ، جداول، نمودارهاهازیرنویس
10Bold  ،66 سیاهنازنین 

 Times New Roman هاعکس
10Bold  

 Times New Roman متن داخل جداول
11Bold  ،66 معمولینازنین 

 Times New Roman و کلمات انگلیسی هافرمول
11Bold 

Times New Roman 
11Bold 

 Times New Roman متن مقاله
11Bold  ،69 معمولینازنین 

 Times New Roman11 شماره صفحه
Bold 62 نازنین، معمولی 
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 9 تحلیلای  و ماروری  علمای  صافحه،  5 ترویجای  علمای  صافحه،  61 پژوهشای  علمای،  مقااالت  صفحات تعداد 

 .نماید تجاوز نباید ذکرشده مشخصات ذکر با صفحه

 یاا   نویسانده  علمای  رتباه  کلیادی،  کلماات  چکیاده،  مقالاه،  فارسای  عناوان  بایاد  مقااالت  اول صافحه  در

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

  نتاای   و مورداساتفاده  تحقیا   روش پاژوهش،  هاد   بار  مشاتمل  و واژه 651 در حاداکرر  مقالاه  چکیاده 

 .شود بیان واژه 5 در حداکرر و مقاله چکیده از پس نیز کلیدی کلمات .باشد آمدهدستبه

 شود استفاده زیر الگوی از منابع ذکر در: 

 ناام  محال نشار،   چااپ،  نوبات  ،جلادی  چناد  دوره متارجم،  ناام  کتاب، نام (،نشر سال) نام، خانوادگی، نام: کتاب 

 .ناشر

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

 مناسا  تشاخی    کاه درصاورتی  و گیرناد مای  قارار  بررسای  ماورد  تحریریاه  هیئت طر  از ابتدا واصله مقاالت 

 .شد دنخواه داوری محرمانه صورت به محترم داوران از نفر دو توسط د،نشو داده

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

 است نویسنده عهده بر مقاالت شده درج اطالعات سقم و صحت مسئولیت. 

    در ناوین  موضاوعات  از کاه  گرفات  خواهناد  قارار  داوری ماورد  یمقااالت  صارفاً ، ایترجماه در ماورد مقااالت 

 .شود ارسال تحریریه هیئت به اصلی مقاله همراه و باشد شده انتخاب آموزشی حوزه تکنولوژی

 نمایید توجه زیر نکات به ایترجمه مطال  و مقاالت در: 

  پاانویس، ساال   در درج ضامن  مقااالت  در علمای  موقعیات  ذکار  باا  هماراه  اصالی  (نویساندگان ) نویسانده  ناام 

 .گردد لحاظ شده استفاده منبع و نگارش

 میسار   داوران بارای  مقااالت  بازیاابی  امکاان  کاه  گاردد  درج ایگوناه باه  . منباع دنماییا  دقات  منباع  نگاارش  در

 .باشد

 گرفت خواهد قرار( ویسندگان)ن نویسنده اختیار در مجله از نسخه دو مقاله چاپ از پس. 
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 سخن سردبیر

 

 

 

 هب انم آن هک جان را فکرت آموخت

 

 شدهنجاماعلمی و عملی  هایفعالیتو  هااندیشههد  فصلنامه فناوری آموزشی فراهم آوردن فضایی برای تبادل 

 شکیبپایگاه خوبی برای رسیدن به این هد  باشد.  تواندمیدر حوزه فناوری آموزشی است، لذا این فصلنامه 

دیگر کوچک در اختیار یک هرچندتمامی کسانی دارد که دستاوردهای خود را یاری تروی  چنین پایگاهی نیاز به 

این  و رویممیپیش کوچک اما استوارمان به سوی اتفاقی بزرگ  هایگامبا  لنامهقرار دهند. همه ما در این فص

رای کوچک ب هایگامباری است که باید بر دوش کشید و راهی است که باید رفت و چه زیباست که در این 

 .یماشب، با دوستان همراه استرسیدن به هد  بزرگمان که همانا شناخت هر چه بیشتر رشته فناوری آموزشی 

و در کنار آن با اخبار و اطالعیه و معرفی  پیش روی شماست در حوزه تکنولوژی آموزشی مقاالتیدر این شماره 

 .هستیم همراهتانجدید  هایکتاب

 

 به امید تحقق تمامی اهداف
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 فصلنامه علمی تخصصی فناوری آموزشی

 
 

 

 

 

 

 5 ..........................6935-31تکنولوژی آموزشی دانشگاه عالمه طباطبائی در سال تحصیلی  هایبرترین  

 61 .......................................................................................................................... آموزشی هایسازیشبیه 

 سمیه مهتدی دکتر محمدرضا نیلی،

  61 ....................................................... یادگیری الکترونیکی هاییطمحسازی در  گاهیهتککاربست راهبرد 

 مریم فالحی، فاطمه بریهی

  21 ................................. ، رویدادی تازه در تکنولوژی آموزشیسرگرم آموزجشنواره  آمیزیتموفقبرگزاری 

  23 ................................................................................ آموزشی ایرایانه هایبازیمدیریت بارشناختی در 

 مرضیه سعیدپور، دکتر اکبر مؤمنی راد، مریم قربانی

  یهادورهآموزش آنالین در موفقیت  یهاپلتفرمنقش ( برخط آزاد انبوهMOOCs) ........................ 15 

 عیسی رضاییدکتر 

  19............................. .......................................................................................... کنگره کنفرانس ومعرفی 

  11 ...................................................................................... رسمیرآموزش غی درتکنولوژی آموزشی نقش 

 نیلی محمدرضاسمیرا محمدامینی، دکتر 

  13 ................................................................................. دانشجویان راهبری خودوب کوئیست و یادگیری 

 باقری، زهرا دریکوندیمحسن 

 88 ................................................................................................................... تکنولوژی آموزشی یهاتازه 

  یاحرفهآن بر سیستم آموزشی و اداری سازمان فنی و  ریتأثی مدل رایانش ابری و هاتیقابلمروری بر 

 31 ....................................................................................................................................................... ایران 

 نژادندا مختاری، احمد امیری، احسان طوفانی

 
 

 

فهرست 

 مطالب
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 دانشگاه، سرئی حضور با و دوره این برگزیدگان معرفی با دانشگاهی مرحله در نمونه دانشجوی جشنواره وپنجمینبیست

 و مدیریت دانشکده محل در 6935 سال اسفندماه 61 دانشجویان، و استادان ها،دانشکده رؤسای رئیسه،هیئت اعضاء

 .داد پایان خود کار به حسابداری

 شگرتال و تقدیر شایسته نمونه، بخش؛ سه در دانشجویان امسال جشنواره در: داشت اظهار دانشگاه دانشجویی معاون

 در. دش تقدیر تالشگر دانشجوی تعدادی و تقدیر شایسته دانشجوی 21 نمونه، دانشجوی 9 از ترتی  به که شدند معرفی

 .بودند انبرگزیدگ جزء رشته این دانشجویان از نفر هفت و درخشید زیبا آموزشی تکنولوژی رشته تقدیرشدگان، بین

 

 

 

 

 

  ترویجی پژوهشی و علمی علمیمقاله  سیزدهارائه 

  طرح پژوهشی دوارائه 

  ینوچهارمبیستکس  عنوان دانشجوی شایسته تقدیر در 
 (31 سال)جشنواره دانشجوی نمونه 

  دانشجوی برتر مقطع دکتری دانشکده روانشناسی و علوم
 (31سال )تربیتی 

  یتألیفکتاب  یکدارای 

  شرکت در المپیادهای علمی و کس  مقام و نیز داوری
 هاهمایشو  هاکنگرهمقاالت در 

 آموزشی و فرهنگی متعدد  هایکارگاهدر  برگزاری و شرکت
سسات دانشگاهی و ؤو دارای سابقه تدریس در م

 غیردانشگاهی

 دارای سواب  ورزشی 

 همکاری و مشارکت با نهادهای علمی و فرهنگی داخل و خارج از دانشگاه 

 

 

عالمه طباطبائیهای رشته تکنولوژی آموزشی دانشگاه برترین  

5961-69در سال تحصیلی   
 

 

 

نژاداحسان طوفانیجناب آقای   

 دانشجوی دکتری رشته تکنولوژی آموزشی
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  39-31های و برنده جایزه تحصیلی در سال بنیاد ملی نخبگانعضو 

  35-31و 

 کارشناسیتحصیلی  مقطعدر سه  درخشان استعداد دانشجوی 

 عالمه طباطبایی( دانشگاه)، کارشناسی ارشد و دکتری )خوارزمی(

 اسالمی آزاد دانشگاه نخبگان و جوان پژوهشگران باشگاه عضو 

  استاد مدعو دانشگاه عالمه طباطبائی، دانشگاه خوارزمی، دانشگاه آزاد

 مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد اسالمی، دانشگاه پیام نور در

 تکنولوژی آموزشی از طری   رشته قبولی در دوره دکترای تخصصی

 سهمیه استعدادهای درخشان

   در آزمون جامع دانشکده  (باالترین نمره) 19/63نمره کس

 6935و علوم تربیتی دانشگاه عالمه طباطبائی در سال  شناسیروان

 

 دارای مدرک زبان انگلیسی 

  و یک کتاب ترجمه تألیفدارای یک کتاب 

 ارائه و چاپ مقاالت متعدد علمی پژوهشی و علمی ترویجی 

  المللیبینملی و  هایهمایشارائه مقاالت متعدد در 

  پژوهشی درون دانشگاهی و برون دانشگاهی هایطرحمجری و همکار 

 ملی هایهمایشپژوهشی و عضویت در کمیته علمی و داوری  داور چندین مجله و نشریه معتبر علمی 

  ملی و کشوری هایجشنوارهکس  چندین مقام در 

 یکشور 2رتبه  کس  با 6931 سال در تکنولوژی آموزشی قبولی در آزمون کارشناسی ارشد رشته 

  یکشور 9رتبه  کس  با 6931 سال در ساالنبزرگآموزش قبولی در آزمون کارشناسی ارشد رشته 

  رشتهو  کشوری 62رتبه  کس  با 6931 سال در درسی و آموزشی ریزیبرنامهمدیریت قبولی در آزمون کارشناسی ارشد رشته 

 کشوری 91رتبه  کس  با 6931 سال در مدیریت آموزش عالی

 

 

 جناب آقای رحیم مرادی 

 دانشجوی دکتری رشته تکنولوژی آموزشی
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  مقاطع تحصیلی دانشگاهی شامل دکتری تخصصی، کارشناسی رتبه اول در تمامی

 ارشد، کارشناسی و کاردانی

 35-31و  31-35 تحصیلیهای برنده جایزه تحصیلی بنیاد ملی نخبگان در سال  

 و 6932 هایدانشجوی نمونه دانشگاه خوارزمی در مقطع کارشناسی ارشد در سال 

6936 

  در دانشگاه عالمه طباطبائی 6939نتیجه نهایی آزمون سراسری دکتری تخصصی سال  اساس برکس  رتبه اول 

 )رئیس کمیته دانشجویی انجمن یادگیری الکترونیکی ایران )یادا 

 دبیر انجمن علمی آموزش ابتدایی 

 یکینالکترو یریادگی ساالنه کنفرانس نیدهم در یلیتکم التیتحص انیدانشجو نشست در یدکتر ممتاز یدانشجو 

  هاژوهشی، آی اس آی و همایشپ داوری مقاالت نشریات علمی زمینه درهمکاری و مشارکت فعال 

 علوم تربیتی زمینةهای ملی در های علمی کنفرانسعضویت در کمیته 

  پرورش و آموزشعضو چندین شورای راهبردی در وزارت 

  وزارت آموزش و پروش تألیفهمکاری با دفتر 

 تاکنون 35 مهر از یغرب جانیآذربا استان پرورش و آموزش کل اداره قاتیتحق یشورا عضو 

 پرورش و آموزشعلمی متعدد با نهادهای خارج از دانشگاه ازجمله وزارت  هایهمکاری 

  یتألیفکتاب  سهدارای 

  ةچهارمقالدارای ISI  طرح پژوهشی یکدر نشریات داخلی و  شدهچاپ مقالة دوو 

 المللیبینهای ملی و مقاله در همایش شانزده ارائه 

   علمی و فرهنگی مرتبط با رشته تکنولوژی آموزشی هایزمینهمقام اول استانی در  سهکس 

 انتخاب به عنوان مجری برتر طرح آموزش قرآن پایه سوم ابتدایی 

 35و  31 هایدر سال (ادای) رانیا یکیالکترون یریادگی انجمن ییدانشجو تهیکم یعلم هایهمکاری مسئول 

 همکاری و مشارکت فعال با نشریات دانشجویی 

 های دولتی و آزاددارای سواب  تدریس متعدد در دانشگاه 

  وپرورشآموزشآموزشی متعدد به خصوص در وزارت  هایدورهو  هاکارگاهبرگزارکننده 

 رانیا یکیالکترون یریادگی انجمن خبرنامه هرییتحر ئتیه عضو 

  یادگیری الکترونیکی هایدورهطراح و مدیریت کننده 

 

صابر عظیمیجناب آقای   

 دانشجوی دکتری رشته تکنولوژی آموزشی
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  کنکور دکتری در رشته تکنولوژی آموزشی 1رتبه 

  کنکور کارشناسی ارشد در رشته تکنولوژی آموزشی 69رتبه 

 علمی پژوهشی معتبر داخلی و خارجی هدارای چندین مقال 

  آیلتسدارای مدرک زبان انگلیسی 

 عضو باشگاه پژوهشگران جوان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کس  رتبه سوم المپیاد علوم تربیتی دانشجویی در قط  یک کشور 

 دانشجوی استعداد درخشان 

  دانشگاه عالمه  6931مقطع کارشناسی سال  التحصیلیفارغمعدل برتر

 طباطبائی

  6939و  6931 هایسالرتبه اول جشنواره دانشجوی نمونه مقطع کارشناسی در 

 دانشگاه عالمه طباطبائی

  بنیاد ملی نخبگان جوان 6935-31و  6931-35برنده جایزه تحصیلی 

  و خارج از دانشگاههمکاری و مشارکت با نهادهای علمی و فرهنگی داخل 

 فعالیت در نهادهای دولتی و ادارات مرتبط با رشته تکنولوژی آموزشی 

 

هاشمسید کاظم بنیجناب آقای   

 دانشجوی دکتری رشته تکنولوژی آموزشی
 

 

 سرکار خانم انسیه آذر پور

تکنولوژی آموزشی کارشناسی ارشد  
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  دارای مدرک کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی از

 دانشگاه علوم و تحقیقات

  مختلف زبان انگلیسی در مقاطع مختلف به  هایدورهمدرس

 سال 61مدت 

  6931رتبه دوم در آزمون مقطع کارشناسی ارشد 

  6935کس  عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه در سال 

  علمی ترویجی و  مقاله 21دارایISI 

  ترجمه کتاب 9ی و تألیفکتاب  1دارای 

 

 

 

 

 

  آزمون کارشناسی ارشد 6رتبه 

  31دانشجویی سال  -المپیاد علمی 9رتبه 

 سال 2از جوایز بنیاد نخبگان به مدت  مندیبهره 

 کتاب ةترجم 6 ومقاله  9 دارای 

 پژوهشی خارج از دانشگاه همکاری با نهادهای علمی 

 ر و عضویت د آموزشی دانشجویی تکنولوژی ائ  دبیر انجمن علمیدبیر و ن

 نهادهای دانشجویی

 

 

 

 

 

  اروندیبخت یمرتض یآقا جناب

تکنولوژی آموزشی کارشناسی ارشد  
 

گوجار یلیاسمع صالح یآقا جناب   
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 ی آموزشیهایسازهیشب

 

 1محمدرضا نیلی احمدآبادی

 2*سمیه مهتدی

 چکیده

هووای نونووانونی بووا ه در رهشدر کوو د درد اموومهم مهوو  اسوو   ایفزاینوود  طوووربووهتکنولووو ی 

آمومشوی   هوای سوامی شونیه شوود  یوت تکنولوو ی مفیود ه نًونتان نووی         درسی تلفیو  موی  بمنامه 

هوای متتلود درنیوم در    اس  کوه بومای مفمفوی شود  بوه بمناموه درسوی آسوا  هًوتند ه نومه           

هوایی کوه   بوا توهوه بوه هی نوی     هوا سوامی شونیه تواننود ام آ  اسوتفاد  نماینود     فمآیند آمومش موی 

دنا  ه اشووتیاب بوومای یووادنیمی  لوو  را افووزاین دهنوود  ایوو     تواننوود فهوو  یادنیمنوو دارنوود مووی

آ   هووایمحوودهدی آمومشووی ه مزایووا ه  سووامیشوونیهپوو ههن بووه  وووری موومهری بووه بمرسووی  

  پمدامدمی

های سامی  محدهدی سامی  مزایای شنیهسامی آمومشی  کاربمدهای شنیهشنیه :واژگان کلیدی

 سامیشنیه

 مقدمه

ه  موردتوهوه هوای دهر  اسو  کوه ام نتشوته    ایمًولله توسفه آموومش ه بهنوود فمآینود یوادنیمی     

هوای یوا       قه افماد بود  اسو   فمآینود یواددهی ه یوادنیمی بوه دلیور بمیوورداری ام هی نوی        

هوای متاابور بوود     هوای متتلود ه اهوزا ه  نا ومی اسو  کوه دارای کونن       فمآیندی دارای هننه

بنوابمای   بومای ایدواد یوادنیمی  میو        (؛1831نتارنود ففومدانن    أثیم موی ه همیت بم دیگومی تو  

هووای ایوو  فمآینوود توهووه شووود  ام در یادنیمنوودنا  بایوود بووه همووه  واموور ه م لفووه هاننووههمووهه 

هووای متتلوود یووادنیمی  موو ثمتمی  یووادنیمی در بافوو  مفنووادار ه بووا   نظمیووه اسوواد بوومطمفووی 

توانود بوم ارتاواا یوادنیمی ه بوه دننوا        ع ابزارهوایی کوه موی   شوود  ام انووا  تکالید هاقفی ایدواد موی  

سوامی بوا اسوتفاد     سوامها هًوتند  در شونیه   آ  رشد کیفی  آمومشوی توأثیم داشوته باشوند شونیه     

توووا  آثووار هاقفووی بفیووی شوومایر احتمووالی را سووام در یووت موقفیوو  سووایتگی موویام یووت شوونیه

آهرنود  هوایی را بومای یادنیمنود  فوماه  موی     سوام محویر  افزارهوای شونیه  نوم   درهاقعبامسامی کمد  

                                                           
 طناطنائینمه  تکنولو ی آمومشی دانشگا    مه   لمیهیل   یو 1.

 فنویًند  مًلو ( طناطنائیدانشدوی دکتمی تکنولو ی آمومشی دانشگا    مه  .2 
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رهیووارهیی بووا محوویر  انوودام بووه حووا در ووی کووه بیشووتمی  شووناه  را بووه محوویر هاقفووی دارنوود ه 

سوامی  فومد بوا یوت مود  تدمبوه       در شونیه  دیگوم  نواری بوه  بم ه دارای یطم نیًوتند؛ هاقفی هزینه

اندوا  داد    هسویله بوه سوامها یوت رهش طنیفوی بومای یوادنیمی      کند نه بوا یوت نموود  شونیه    می

موو ثم در امووم  طوووربووهتوووا  (  ام ایوو  امووم مووی2001  1کننوود فاستانًوویت ه همکووارا ارائووه مووی

 ( 2003  2آمومش استفاد  نمود فسوا  ه همکارا 

 یسازهیشبتعریف 

ی ام رهی زیووزی  سووایت  نظیوومی ام رهی یووت را سووایت  زیووز سووامیشوونیهدر فمهنووع  میوود 

 سوامی شونیه انود   اثم ادبی یا سایت  شومایر منونو ی بومای اندوا  داد  فمآینودی تفمیود کومد        

هاقفووی یووا هضووفی  اهتمووا ی یووا یووت فمآینوود کووه مفمووونن متیووم  هانمایانوود   زیووزیووتتالیوود 

(  پودیا هیکوی  وی اسو  ف  هوا یوا رفتارهوای کلیودی در یوت سوامانه فیزیکوی یوا انتزا        شماری هی نی

هووای دقیوو  ام رفتووار یووت سیًووت  فیزیکووی یووا انتزا ووی  ارائووه هی نووی سووامیشوونیهبووه  نووارتی 

محیطووی سووایتارمند  منووتا شوود  ام  سووامیشوونیهرفتووار یووت سیًووت  دیگووم اسوو     هسوویلهبووه

ه اهوودام مشووتت اسوو  کووه بووه      بنوودیسووط هووای منوودنی هاقفووی بووا    بمیووی ففالیوو  

هووای ههووا  هاقفووی را بووده  آنکووه رهی افووماد ه    هوود مهوواری داهووام  مووی  کننوودنا شوومک 

 سووامیشوونیهفمآینوودهای هاقفووی تووأثیم نتارنوود تموومی  کننوود ه بووامیورد مناسوو  دریافوو  کننوود  

اسو   یوت پیشوگویی  یوت هانشوی  بومای یوادنیمی تدمبوی یوا           سوامی مد یت نوع بتنو  ام 

 ( 2001بمای سمنممی اس  فاستانًیت ه همکارا    سامیساد یت 

 یسازهیشبانواع  

د: نووههووود دار سووامیشوونیه( انووواع متفوواهتی ام 2001نظووم استانًوویت ه همکووارا  ف  اسوواد بووم

تفواملی کوه    هوای سوامی شونیه فیزیکی کوه بوه اشویاا فیزیکوی یوا هاقفوی اشوار  دارد          سامیشنیه

 هووایسووامیشوونیهشوووند ماننوود ًووانی را شووامر موویفیزیکووی بووا کاربمدهووای ان هووایسووامیشوونیه

کووامویوتمی کووه یووت موود  انتزا ووی ام یووت سیًووت     هووایسووامیشوونیهراننوودنی یووا پوومهام ه  

کوامویوتمی   هوای سوامی شونیه کننود   موی  سوامی شونیه را با یا بده  یمههوی نمافیکوی    ینو به

تواننوود مووی هوواسووامیشوونیهتواننوود در اشووکا  متتلوود کووار کننوود  ایوو   تفوواملی هًووتند ه مووی

هوای متفواهی اسوتفاد     بوا دانون ممینوه متفواهی ه توانمنودی      آمووما  دانون شوانمدا  ه   هسیلهبه

یوا    طوور بوه شووند  کوامویوتمی کوه بومای اهودام آمومشوی اسوتفاد  موی        هایسامیشنیهشوند  

 (:2001نیمند فاستانًیت ه همکارا   میم قمار می بندیدستهدر یکی ام سه 

                                                           
1. Stančić, H. et al 
2. Swain, N. K. et al 
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 کنند در هها  هاقفی استفاد  می شد سامیشنیه : افماد هاقفی ام ابزار مند سامیشنیه

در یووت محوویر مدووامی اسووتفاد   شوود سووامیشوونیهمدووامی: افووماد هاقفووی ام ابووزار  سووامیشوونیه

 کنند می

در یوت محویر مدوامی     شود  سوامی شونیه ام ابوزار   شود  سوامی شونیه سوامند : افوماد    سوامی شنیه

 کنند استفاد  می

 هایسازهیشبکاربرد 

یوت ابوزار در سیًوت  آموومش  ام مدرسوه ابتودایی ه         نووا  بوه تواننود  موی  سوامی شونیه های مد 

بوا اهودام سومنممی ه آمومشوی ه      هوا سوامی شونیه راهنمایی تا دبیمسوتا  ه دانشوگا  اهوما شووند      

  تواننود اسوتفاد  شووند  اسوتفاد    در یوت موضووع یوا  موی     نیومی تنومی  حتی بمای کموت در  

کنوود  اندووا  داد  ارائووه مووی   هسوویلهبووهیووت رهش طنیفووی ام یووادنیمی    هوواسووامیشوونیهام 

هووا یووا فمآینوودهایی کووه بوومای اهووما در منوودنی  کووامویوتمی تحلیوور موقفیوو  هووایسووامیشوونیه

سووامند  هاقفووی مشووکر  میوومممک   یطمنووا   بًوویار طوووننی یووا نووما  هًووتند را ممکوو  مووی  

هووای طنیفووی در فیزیووت  شوویمی   سیًووت  سووامیموود کووامویوتمی بوومای  هووایسووامیشوونیه

رهنود   هوای انًوانی در اقتنواد  اهتموا ی ه  لوو  اط  وای بوه کوار موی         ه سیًوت   شناسیمیً 

ای هوایی کوه بفودان در منودنی حمفوه     را در موقفیو   آمووما  دانون تواننود  موی  سامیشنیههای مد 

 هوا سوامی شونیه اهتموا ی متفواهی ام   بومای در  فمآینودهای    آمووما  دانون یابند قومار دهنود    می

هقووایع منودنی  بوومای توسوفه راهنمدهووای تفکوم انتاووادی ه     سوامی شوونیهشوووند؛ بومای  موی  منتفوع 

کننوود فاستانًوویت ه همکووارا   اسووتفاد  مووی سووامیشوونیهه سوونتز اط  ووای ام  هتحلیوورتدزیووه

ریو اسووتفاد  سوونا ریووزیبمنامووهبووه  نوووا  یووت ابووزار بوومای  هوواسووامیشوونیه(  همچنووی  ام 2001

بوومای آممووو  موفایوو  راهنوومد توسووفه آمووومش ه بوومای پیشوونهاد       سووامیشوونیهشووود  مووی

هووای متریووم ه پویووا کمووت کننوود اسووتفاد   تواننوود بووه سووایت  محوویرهووایی کووه موویهووایگزی 

( در تحایاووای موومهری یووود یووت    2012ف 2(  رهتوو  ه همکووارا  2002  1شووود فزانووع مووی

هوای  در بهنوود آموومش  لوو   تکمیور ففالیو       هوا سوامی یهشون پشتینانی قووی بومای اسوتفاد  ام    

  8آممایشووگاهی ه توومهیا کشوود یادنیمنوود  ام مفوواهی  مهوو   لووو  یافتنوود فلینگووم  ه همکووارا    

2012 ) 

 

                                                           
1 Chang, G. et al 
2 Rutten et al 
3 Lindgren, R. 
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 در آموزش یسازهیشبمزایای استفاده از 

در آمووومش مزایووای متفووددی دارد  اهلووی  مزیوو  اسووتفاد  ام       هوواسووامیشوونیهاسووتفاد  ام 

هوا مشوکر  میومممک   یطمنوا  ه     در آموومش  فمآینودهایی اسو  کوه اهومای آ       هوا سوامی شنیه

(  فماتووم ام مزایووای  ملووی فهزینووه ه امنیوو (    2001یووا نووما  اسوو  فاستانًوویت ه همکووارا     

آمووومش  لووو  توانووایی نموواین فمآینوودهای میمقابوور مشوواهد  ماننوود  ووفحای  هووایسووامیشوونیه

مولکووولی را دارنوود ه در  مفهووومی یادنیمنوود  را  شناسوویمیًوو  یووا شناسوویممووی تکنوووتیکی در 

هووایی بوومای ایدوواد ارتنوواش بووا دانوون موهووود یادنیمنوود    بووا اسووتفاد  ام فووماه  نمووود  فم وو  

را در  سووامی شوونیه(  بًوویاری اسووتفاد  ام  2012دهنوود فلینگووم  ه همکووارا     افووزاین مووی 

بمرسووی کوومد  ه لی ه الکتمهنیووت هووای فیزیکووی  دینامیووت مولکوووتوودریع  لووو  شووامر آمموواین

(  همچنووی  سووط  بووانتم 2012  1مثنوو  بووود  اسوو  فهووو سووامیمشوواهد  کمدنوود تووأثیم شوونیه

توانود درنیومی در هفیفوه    موی  سوامی شونیه حًی در یت محویر یوادنیمی منتنوی بوم      هریموطه

یووت نیوومهی محمکووه  هوواسووامیشوونیه(  2012  2ه  موور رهالووی را پوومهرش دهوود فکووی ه کارافووانو

هًوتند  داشوت  فم و  بومای قومار داد  تتیور در  مور         الفموم موادا   مای یوادنیمی تدمبوی ه  بو 

آمومشووی ایوو  امکووا  را در ایتیووار   سووامیشوونیههووای یووادنیمی اسوو  ه یکووی ام بهتوومی  رهش

هووا بووده  ریًووت ههووود دارد  امکووا  امتحووا  ایوود  سووامیشوونیهدهوود  در یادنیمنوود  قوومار مووی

هوای  هواین را بوا دیگوما  تًوهی  کنود ه یواد بگیومد بوا ایود          توانود ایود   همچنی  یادنیمند  موی 

هوا یوا اتفاقوای را در    فم و  تدمبوه بوا نمونوه     سوامی شونیه هوای  متفاهی زگونه بمیورد کند  مد 

(  یکووی دیگووم ام مزایووای  2001ا   دهنوود فاستانًوویت ه همکووار ایتیووار یادنیمنوود  قوومار مووی  

تلفیوو  آسووا  آ  بووا بمنامووه درسووی اسوو  ه بًوویاری ام آمومشووگمها اسووتفاد  ام      سووامیشوونیه

 هوا سوامی شونیه (  2003  8یابنود فآداموز ه همکوارا    را در کو د یوود هوتای موی     هوا سامیشنیه

مکووز شووود کننوود کووه آمووومش رهی یووت یادنیمنوود  ه نیامهووای هی متمایوو  امکووا  را ایدوواد مووی

بووا اط  ووای درنیووم  سووامیشوونیهبووا اسووتفاد  ام  آموووما دانوون(  2001فاستانًوویت ه همکووارا   

ه دانوون قنلووی یووود ارتنوواش بمقوومار   سووامیشوونیهشوووند ه بووی  اط  ووای دریافوو  شوود  ام  مووی

هوا بوه محویر هاقفوی     انتاوا  موفو  مهواری    هوا سوامی شونیه (  2003کنند فآداموز ه همکوارا     می

(  نتیدووه مطالفووه لینگووم  ه همکووارا    2014  4بتشووند فسوودراکیا  ه همکووارا  یرا بهنووود موو 

هووای مهوو  در فیزیووت ام طمیوو   دهوود کووه تنوووی  مفوواهی  ه تدمبووه ایوود  ( نشووا  مووی2012ف

                                                           
1 Hou, H. 
2 Ke, F., and Carafano, P. 
3 Adams, W. K. et al 
4 Sedrakyan, G. et al 

13 



 
 

 (6931تابستان  ،5 ارهشم دوم، آموزشی )سال فناوری تخصصی علمی فصلنامه

  توهووهقابوورمندووم بووه یووادنیمی  هاننووههمووهتفوواملی  سووامیشوونیهففالیوو  کاموور بوودنی در یووت 

شووود فلینگووم  ه همکووارا   تووم نًوون  بووه  لوو  موویهووای مثنوو سووطوب بووانتم تفاموور ه نگوومش

در تشوودید   قووه یادنیمنوودنا  ه افووزاین     هوواسووامیشوونیهاسووتفاد  ام  درنهایوو ( ه 2012

فلووو  ه  افتوودمووینووتارد ه یووادنیمی ففووا  اتفوواب   درنیوومی در یووادنیمی تووأثیم مثنوو  مووی   

در ایدوواد انگیووز  ه  هوواسووامیشوونیهارمش  توووههیقابوورهووای تحایاووای  (  یافتووه2012  1همکوارا  

انوود هووا را نشووا  داد هووای آ هووا ه شایًووتگیه توسووفه مهوواری آموووما دانووندرنیووم کوومد  

 ( 2012  2فههد

 ی آموزشیهایسازهیشبی استفاده از هاتیمحدود

در آموومش   هوا سوامی شونیه  لیمم  تما  مزایوای بمشوممد  شود  در ماوانی متتلود  اسوتفاد  ام       

ه طماحووی آ   سووامیشوونیهآ  هزینووه بووانی سووای   توومی مهوو هووایی نیووز دارد کووه محوودهدی 

اسوو   سووامیشوونیهمحوودهدی  دیگووم اسووتفاد  ام  سووامیشوونیهاسوو   همچنووی  مشووکر ا تنووار 

هووای دقیوو  ه سووامنار بووا ایوود    هووایسووامیشوونیه(  سووای  2001فاستانًوویت ه همکووارا    

هووای بًوویار انتزا ووی مشووکر اسوو  فلینگووم  ه      بامنموواییقووماردادی در  لووو  ه همچنووی    

هووای آمومشووی ه فاوودا  در بمنامووه هوواسووامیشوونیه (   وود  شوومو  اسووتفاد  ام2012همکووارا   

هوای متتلود محودهدی  دیگومی اسو  ه همیشوه شوت ه        در ممینوه  هوا آ فه  بومای اسوتفاد  ام   

هووود دارد فلووو  ه  بووا بمنامووه درسووی ه  هوواسووامیشوونیهتمدیوود در ینووو  زگووونگی تلفیوو    

هووای موو ثم بوومای بووامیورد نظووارتی بووم تفووام ی  (  همچنووی  زووالن یووافت  را 2012همکووارا   

در  پمتوویحوووادشوونایتی ه  بوواراضووافه( ه امکووا  ایدوواد  2012کوواربم فلینگووم  ه همکووارا     

 هووایسووامیشوونیههووای ( ام محوودهدی 2012  8فریچوواردم ه تیلووور بفوودیسووه هووایسووامیشوونیه

   آمومشی اس

 یریگجهینت

 ریووزا بمنامووهشوووند ه مفلمووا  ه یووت ابووزار یووادنیمی اسووتفاد  مووی   نوووا بووه هوواسووامیشوونیه

بوه اسوتفاد  ام زنوی  ابوزاری بومای آموومش هًوتند  بوا توهوه بوه متومهش             منود   قوه آمومشی 

 هوا سوامی شونیه هوا ه  تدمبی ادنار دیر یوادنیمی ام طمیو  تدمبوه مًوتای  ه یوا اسوتفاد  ام مود        

 هسویله بوه افوماد بوا قومار نومفت  در یوت سوناریوی هاقفوی ه         هوا سامیشنیه  در افتدمیبهتم اتفاب 

تواننود دانون یوود را بوه بهتومی   ووری       موی  هیطوا آمموو  هایشوا  در یوت رهیکومد    آممو  اید 

                                                           
1 Loon, M. et al 
2 Vos, L. 
3 Richards, D., Taylor, M. 
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آمومشووی هوودم  تحووو  ه دنمنووونی اسوو  ه رهش   سووامیشوونیهتوسووفه دهنوود  در یووت محوویر 

اسوتمات یت ه ابوزار مودیمی  اسوتفاد       ریوزی بمناموه یوت    نووا  بوه ای نًوتمد   طوربه سامیشنیه

هووای در آمووومش هننووه سووامیشوونیهشووود  بووا توهووه بووه نتووایا ماووانی متفوودد  اسووتفاد  ام  مووی

تووم نًوون  بووه هووای مثنوو مثنوو  میووادی دارد ه موهوو   میوو  شوود  یووادنیمی  ایدوواد نگوومش 

کوامویوتمی   هوای سوامی شونیه شوود  همچنوی    تم موی مفاهی   لمی ه افزاین سوطوب تفامور بوان   

هوای ادراکوی   فمفیو   آمووما  دانون دهنود  هًوتند کوه اهوام  موی     فومدی منحنومبه دارای یوا  

در ایوو  ماالووه   شوود بیووا قوووی ه طنیفووی را بوومای یووادنیمی بووه کووار بمنوود  بووا توهووه بووه موووارد  

د بًوویار مفیوود ارمیووابی  هووایی کووه داردر آمووومش  لیوومم  محوودهدی   سووامیشوونیهاسووتفاد  ام 

شووود ام ایوو  رهش نًوونتان هدیوود ه  آمووومش پیشوونهاد مووی متنوودیا  شووود ه بووه مفلمووا  همووی

 کارآمد در ارائه آمومش استفاد  نمایند 

 منابع

 منانی نظمی تکنولو ی آمومشی  تهما : سم   زاپ پند  1831فمدانن  هاش  ف  ) 
 Adams, W. K., Reid, S., LeMaster, R., McKagan, S. B., Perkins, K. K., 

Dubson, M., and Wieman, Carl E. (2008). A Study of Educational 

Simulations Part 1-Engagement and Learning, Journal of Interactive 

Learning Research, v19 n3 pp. 397-419. 

 Chang, G. (2006). Application of Computer Simulation in Education 

Development Planning, published by Division of Educational Policies and 

Strategies, UNESCO. 

 Hou, H. (2015). Integrating cluster and sequential analysis to explore 

learners’ flow and behavioral patterns in a simulation game with situated-

learning context for science courses: A video-based process exploration, 

Computers in Human Behavior, Volume 48, pp. 424-435. 

 Ke, F., and Carafano, P. (2016). Collaborative science learning in an 

immersive flight simulation, Computers & Education, Volume 103, pp. 

114-123. 

 Lindgren, R., Tscholl, M., Wang, Sh., and Johnson, E. (2016). Enhancing 

learning and engagement through embodied interaction within a mixed 

reality simulation, Computers & Education, Volume 95, pp. 174-187. 

 Loon, M., Evans, J., and Kerridge, C. (2015). Learning with a strategic 

management simulation game: A case study, The International Journal of 

Management Education, Volume 13, Issue 3, pp. 227-236. 

 Richards, D., Taylor, M. (2015). A Comparison of learning gains when 

using a 2D simulation tool versus a 3D virtual world: An experiment to 

find the right representation involving the Marginal Value Theorem, 

Computers & Education, Volume 86, pp. 157-171. 
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 سازیگاهیهتکراهبرد کاربست 

 یادگیری الکترونیکی هاییطمحدر 
 

 1*ممی  ف حی

 2فاطمه بمیهی

 

 چکیده

 هوواییرمحوو در یادنیمنوود  یووادنیمی توووا  افووزاین بووه کمووت بوومای موو ثم راهکارهووای ام یکووی

 سوامی نوا  یوه تک  اسو   سوامی نوا  یوه تک فو    یوادنیمی الکتمهنیکوی   هاییرمح می بتنو یادنی

 اندووا  در یادنیمنوود  ام منووابع سووایم یووا همًووان   مفلمووا  پشووتینانی  نوووا بووه توووا یموو را

طوور  بوه  آمومشوی  متتننوا    نموود  تفمیود   نیًو   آ  اندوا   بوه  قوادر  ییتنهابه که هاییی ففال

 یووادنیمی در یادنیمنوودنا  بووه کمووت بوومای سووامینووا یووهتک فوو  کوواربمد یواسووتار م کوود

ره  پومدایت  بوه موضووع     بوه هموی  منظوور هودم ماالوه پوین        انود یچیود  پ ه انتزا ی موضو ای

 منظوور بوه  یادنیمنودنا   بوه  یوادنیمی الکتمهنیکوی ههو  کموت     هوای یرمحو در  سوامی نوا  یهتک

  اس  یادنیمی بمای نم  یهامهاری فادا  با ممتنر هاییکاست هنما 

 یادنیمی الکتمهنیکی هاییرمحهای یادنیمی  یرمحسامی  نا یهتک: واژگان کلیدی

 مقدمه
 ه هی بوم  منتنوی  یوادنیمی  هوای یرمحو  رایانوه کنوونی همچوو     بوم  منتنوی  یوادنیمی  هوای یرمح

 یوا  یوز انگزوالن موضوو ای   یوادنیمی  پومهرش  منظوور بوه  هپومهرش آموومش  حووم   در ییافمارسانه

  8هکوبًووو  ه آمهدهف نیمنوودیموو قوومار هسوویفی اسووتفاد  مووورد ریاضوویای ه  لووو  ماننوود یچیوود پ

  نامحوودهد قلموومه امانوود  نوواری رایانووه بووم منتنووی هووای یووادنیمییرمحووهووای ی نوویه(  2003

 ه  وودا ابزارهووای یانمووایی   پوهووایووت  نمافمووت  ماننوود زندنانووه بامنمووایی اشووکا  یمیکووارنبووه

 فماهانوی  ه آسوا   دستمسوی  یواطم  بوه  همچنوی    میمیطوی  یافتوه سوامما   ارائوه اط  وای   ه هیدئو

                                                           
  فنویًند  مًلو (  کارشناسی ارشد تکنولو ی آمومشی دانشگا    مه طناطنائی1

 کارشناسی ارشد تکنولو ی آمومشی دانشگا    مه طناطنائی .2 
3 . Jacobson, M.J. & Azevedo, R 
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 موورد ی اییوم  هوا سوا  ی توسور مفلموا  ه یادنیمنودنا  در    انًوتمد  منابع بمیر  هی بوه طوور   

 ( 2011  1ه یانع  اس  فکافم    هآقمارنمفته استفاد 

در  هًوتدو  طوی  در یادنیمنودنا    مود   مشوکر سوه     ووری نمفتوه   تحایاوای  نتوایا  بم اسواد 

 :اندشد  شناسایی میم شمب به هی تح  هاییرمح

 یادنیمند  سوی ام موهود اط  اتی محتوای سطحی بمرسی 

 یووا زووو  سوومدرنمی  دنیلووی بووه یادنیمنوودنا   لمووی اکتشووام بووود  اثوومبتن میووم 

 پ ههشی ضفید یهامهاری

 2002ه همکارا    2بمیر فبماد یادنیمندنا  در ضفید یودتنظیمی یهامهاری ) 

  آ  ههووود  وود   وووری در کووه اسوو  ییهووامهوواری ههووود مًووتلز   رهنوودهایی زنووی  تحاوو 

 سووم بووم مووانفی کووه موووارد سووایم ه سوومنمدانی  بارشوونایتی دزووار اسوو  ممکوو  یادنیمنوودنا 

 یادنیمنوود  هووایی نوویه(  2001  8شوووند فاسووچیتم ه نوومهتع    هاسوو آ  فماینوود یووادنیمی 

 بووم فماشوونایتی ه شوونایتی یهووامهوواری ه یووودتنظیمی یهووامهوواری  نتشووته دانوون ماننوود

؛ (1222  4هانووافی   لنووود ه الووووور دارد ف یمتوووأث هووایی یرمحووو زنووی   در اه یوووادنیمی فماینوود 

 فاوودا  بووا موومتنر هوواییکاسووت هنووما  منظوووربووه یادنیمنوودنا  بووه کمووت بوومای بنووابمای 

 آمومشوی  طماحوی  مهو    امور  کنوار  در هوایی یرمحو  زنوی   در یوادنیمی  بومای  نم  یهوا مهاری

ضوومهری اسوو    یسووامداربًوو  فماینوود بووا اسووتفاد  ام  یادنیمنوودنا  پشووتینانی ام  اثوومبتن

 دارد اشووار  موووقتی یووادنیمی سووایتارهای بووه ایدوواد یسووامداربًوو  (  فماینوود2001  2اسووچماهف

  آموومش  اندامود یمو  هیو    یوادنیمی  موقفیو   یوت  بوا  یادنیمنودنا   یمیپوت انطناب افزاین به که

یووت راهنوومد توودریع ام نظمیووه اهتمووا ی ه فمهنگووی ه      نوووا بووه سووامینووا یووهتکرهش  بووه

منطاوه تامینوی رشود فا وله بوی         نیومد یمو  یأنشو  للوهیگوتًوکی  منطاوه تامینوی رشود    مفهو 

بوه هموما  یوت     توانود یمو اندا  دهود ه یوادنیمی بفودی اسو  کوه       تواندیم ییتنهابهآنچه کود  

بوم منطاوه   یوت نووع حمایو  انفومادی منتنوی      سوامی  نوا  یوه تککمت اندا  دهد  راهنمد تودریع  

بوا   یوت فومد     سوامی نوا  یوه تکدر آموومش بوه رهش     آهردیمو یادنیمند  فوماه    بمای تامینی رشد

  آهردیمو بومای تًوهیر پیشومف  یادنیمنود  فوماه        هوایی یو  حمایوا   هوا نوا  یوه تک  تمدانن بین

                                                           
1  . Kauffman, D.F., Zhao, R. & Yang, Y 
2 . Brand, s 
3 . Scheiter, K.& Gerjets, P 
4 . Hannafin M., Land S.M. & Oliver, K 
5 . Schraw, G 
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قنلوی را   یهوا دانون بومای سوایت     آمووم دانون  توانوایی  هوا نوا  یهتک ( 2000ه همکارا    1فهاند

فوماه    سوامی نوا  یوه تککوه در   هوایی یو  ففال  دنو کنیمو سوامی  تًهیر ه اط  ای هدید را درهنی

اندوا  دهود بوانتم اسوو       ییتنهوا بووه توانود یمو فاور انودکی ام سووطحی کوه یادنیمنود       شوود یمو 

تکووالیفی را اندووا  نا  تووا یادنیمنوود سووامندیمووفووماه   هووایینووا یووهتکبووا توانووایی بیشووتم  افوومادی

هیگوتًووکی آمووومش بووه رهش   ام  هوود  آ  بمآینوود    توانًووتندینموو ییتنهووابووهکووه  دهنوود

ه دیگووما  در حمایوو  ام رشوود  هووامفلوو ناوون »:کنوودیمووتفمیوود  نونووهیوو ارا  سووامینووا یووهتک

 «یت  سووایتارهایی بوومای رسووید  بووه ممحلووه ه سووط  بفوودی      یادنیمنوودنا  ه فووماه  سووا  

 هووانووا یووهتکایوو  اسوو  کووه  سووامینووا یووهتکیووت هننووه مهوو  (  2002ه همکووارا    2کووویومهف

 شود  فوماه   هوای نوا  یوه تک یابود یمو یادنیمنودنا  افوزاین    هوای ییتوانوا که  طوری هم  اندیموقت

 طوووربوه  توانوودیمو   سوماندا  یادنیمنوود   نوومددیمو محووو  یاتودر بووهتوسور فوومد بوا دانوون بیشوتم    

بنووابمای  هوودم ممبووی هنگووا  اسووتفاد  ام ؛ مًووتار تکلیوود را اندووا  یووا بووم مفوواهی  تًوولر یابوود 

  مًووتار شوود  اسوو یادنیمنوود بوومای  آمووومدانوونکمووت بووه  سووامینووا یووهتکراهنوومد توودریع 

کووه دانوون ه توانووایی یووادنیمی یادنیمنوود  افووزاین   طوووری هموو(  2002  8ه هونفووالوی هووارتم ف

  دهدیمکاهن  یاتدربه را شد فماه حمای      ممبییابدیم

  تاش کنار ن توا یمرا  شودیمبیمهنی که توسر ممبی فماه   هاینا یهتک  طن  نظم هیگوتًکی

یادنیمی  یهاحوم   ممبوش به تمیچید پشنایتی  هاییًت سدر   کندیممیما یادنیمند  پیشمف  

یا حمای  اهتما ی بمای یادنیمی هدید  نا یهتکقًمتی ام   نظا  داننیود مانند ریاضی یا مبا   

 ( 2002  4فکاپور شودیم

 :که اندیفیتکاله  های ففال شد فماه  هاینا یهتک

 انگیزند ی  ی  کود  در ارتناش با تکلید را بمم 

 کنند تمیافتنیتا آ  را بمای کود  دس  کنندیتکلید را ساد  م  

 کنند یمنظور کمت به کود  بمای تممکز در رسید  به هدم فماه  مرا به ییهادستورالفمر 

 سامند یحر مطلوی ه استاندارد را نمایا  مبی  کار کود  ه را  یهاهضوب تفاهیبه 

 دهند یناکامی ه ریًت را کاهن م 

  کنند یهضوب مشتت مکه باید اندا  شود را بهانتظارای تکلیفی را 

                                                           
1 . Wallace, R. M 
2 . Kuiper, E 
3 . Hartman, J. & Hunfalvay, T 
4 . Kapur, M 
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  رهنومشوود   سووامینا یهاند به شوون مشووتنووه آمومش تککه در بان فهمسوو  شوود  هاییی ففال

ها  اشوووارای   ها  سووومن ممک  اسووو  دربمدارند  مد  هانا یهآمومشوووی  تک مشوووهورند  در محیر

   ه هونفالوی فهارتم  آمومش مًووتای  باشووند  الگودهی تفکم با  وودای بلند ه ناتما   یهاحررا 

2002 ) 

ا ر سامینا یهتکآمومش با  یهاهننه کهقائر اس   هانا یهتکهی نی بمای  شن( 1222ف نماهمت

 :کنندیمتو ید 

  ممبیا   می دهدرا کاهن  آموما دانناشتناهای  آشکاری فماه  کمد  ه هایییراهنما -1

 قد بهقد کنند ه سوع  بینیینپرا  رهبمه شوند هاآ با  آموما داننمًائلی که ممک  اس  

را  کار باید بکندهز آمومداننبمای بمآهرد  انتظارای  دهندیمه توضی  ک هاییییراهنما

  نًتمش دهند

 هاآ بفهمند زما  کندیمکمت  آموما داننبه  سامینا یهتک  کندیماهدام را رهش   -2 

  زما آ  کار مه  اس  ه دهندیمکاری را اندا  

 شد  سامینا یهتکبا فماه  آهرد  سایتار  درد   داردیآموما  را رهی تکلید نگه مدانن -8 

  ندرا انتتای ک یواهدیممًیمی که  تواندیم آمومدانن کند هیممًیمی بمای یادنیمندنا  بام 

انتظارای ام مما  شمهع ففالی    دهدیمه سندن ه بامیورد  کندیمانتظارای را رهش   -4 

نشا   آموما داننه مفیارهای بمتمی به  هاسمفنرام کار موردنظم   ییهامثا  میما اندمشتت

  اندشد داد 

ممبیا  منابفی را بمای کاهن اشتنا     کندیمرا به منابع ارمشمند رهنمو   آموما دانن-2 

  ام منابع استفاد  کند یتکدا که ام  نیمدیمتنمی   آمومدانن ه کنندیماه  ناکامی ه مما  فم

تا  آممایندیمرا  یشا هادردممبیا    دهدیمد را کاهن أی ب تکلیفی ه ابها   مافلگیمی ه-2 

تا  نندکیممشک ی ممک  را تفیی  کنند ه سوع درد را بمای ام بی  بمد  مًائر تنحی  

  (1222   نماه فمت یادنیمی بیشینه شود

 شد  یحما یادنیمی ه مفید هایییراهنما  های حما ارائه طمی  ام تا دارد سفی  سامینا یهتک فمایند

 نیام تمید یچیپ ه یزانگزالن یادنیمی تکالید به که ییادنیمندنان حتی را یادنیمندنا  ناکامی

 انواع نیامهای سایت  بمآهرد  بمای یسامداربً   حال  تمی ییابتدا در  نماید کنتم ، دارند

 ی موقف ام یاتدمبه که ییادنیمندنان ،کارا تام  ام  هی   یادنیمی موقفی  یت در یادنیمندنا 

  شودیم ماحیط بان سط  یادنیمندنا  تا نمفته اس  آ  بم یافت  تًلر هدفشا  اما نداشته یادنیمی

 یادنیمی هاییرمح هاقفی پتانًیر در  منظور به پشتینانی ارائه که اندداد  نشا  تحایاای نتایا

 ای  رد بنابمای ؛ اس  ضمهری هایرمح ای  در یادنیمی رهند رساند  حداکثم به ه رایانه بم منتنی
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 مارق یبمرس موردرا  الکتمهنیکی یادنیمی هاییرمح سامی ه کاربمد آ  درنا یهتک موضوع  مااله

  دهی یم

 الکترونیکی یادگیری هاییطمح در سازیگاهیهتک

 را  بهتمی  دربار  متتننا  نظم به هاداربً  طماحی فمایند  رایا فناهرانه یادنیمی هاییرمح در

(    ه  بم اهمی  ای  موضوع 2001  1شارما ه هانافی دارد ف بًتگی کارا تام  یادنیمی ام پشتینانی

 مورد یزن یادنیمندنا  هایی نیه ه یادنیمی موقفی  یمایتأث بایًتی  هاداربً  اهمایه  طماحی در

 ییادنیم اهدام با ممتنر نفتگوهای ارتاای در مهمی  امر  یادنیمند  نان در   نیمد قمار توهه

 رییمت حا  در نیامهای به بًته را یود پشتینانی رهند  متتنت فمد  اس  کارتام  -متتنت میا 

 انند به نیام  پویا سامینا یهتک  زهم  به زهم  یادنیمی هاییرمح در  سامدیم منطن  یادنیمند 

 همایا اما؛ سامدیم ممتفع موضوع ام مشتم  فه  نمفت  قمار موردبحث دلیر به را یادنیمند  قنلی

  اس  همما  مشک تی با محور فناهرانه یادنیمی هاییرمح در پویایی نفتما  زنی 

 الکترونیکی یادگیری هاییطمح درها داربست انواع

 دار ت به  رایانه بم منتنی یادنیمی هاییرمح مانند  نامحدهد یادنیمی هاییرمح در سامینا یهتک

 نوع زهارنوع کارکمد  اساد بم  دارد اشار  هایییرمح زنی  در یادنیمند  ام حمای  سامهکارهای

داربً   ه اییرهیه داربً   فماشنایتی داربً   مفهومی داربً : اس  ییشناساقابر سامینا یهتک

 به توهه در یادنیمند  راهنمایی به مندم  مفهومی (  داربً 2001  2هیر ه هانافی راهنمدی ف

 هاهشر فماشنایتی یهاداربً   نمددیم ره پین مًائر یا تکالیده با مواهه در موردنیام هایی نیه

 در را مًلله یت با بمیورد هنگا  در نونانو  مهایای ام مًلله یت دید  متتلد راهنمدهای یا

 وهودم هایی قابل یمیکارنبه در یادنیمند  راهنمایی به مندم  فمایندی یهاداربً   نیمندیبمم

  رسید زگونگی ینو  در را رهنمودهایی نیز راهنمدی یهاداربً   نمدندیم یادنیمی هاییرمح

 اربمدهایک ه هامثا  نًتمد  دامنه به   با توههنیمندیبمم در یادنیمی تکلید یا مًلله یت حر یا

 ح ت که شمایطی ه هاداربً  متتلد انواع ماهی  ه هاتفاهی فه  پی در پ ههشگما   سامینا یهتک

 ورطهز ه موقع زه  ففالیتی زه بمای یفنی؛ می باشند  شوند بمیوردار اثمبتشی بیشتمی  ام آ 

 به ادامه (  در2003ه همکارا    8آمهدهف ؟نتاری  را کنار آ  موقع زه ه سامی اندا  دهی نا یهتک

  پمدای  یواهی  یادنیمندنا  هایی نیه به بًته هاداربً  طماحی راهنمدهای

 

                                                           
1  . Sharma, P.& Hannafin, M.J 
2 . Hill, J. R., & Hannafin 
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 پایین دانش با یادگیرندگان برای سازیگاهتکیه

 نیام ایانهیرا یادنیمی هاییرمح در بیشتمی راهنمایی ه هدای  به کمتم قنلی  دانن با یادنیمندنا  

 مندبهم  هدید اط  ای یادنیمی بمای مننایی  نوا به موهود یسای  شنایت ام هاآ  میما دارند

 شمندارم منابع  مم به مندم میما دارد یادنیمی بم ییسو یمتأث سمدرنمی احًاد ای   باشندینم

 هب پمدایت   مم توانً یم  وری ای  میم در که نشته سیًت  در هًتدو هه  در شنایتی

 به سایتارهای سایم یا مماتنی سلًله سایتارهای با یادنیمی سیًت  یدهسامما   شود یادنیمی

 کمد  ضمیمه دیگم راهکار  اس  یادنیمندنا  نونهی ا بمای مفیدی راهکار  شد یدتفم ییوب

 هشر بمایشا  را آهردندیم فماه  هاینتل که را اط  اتی کار ای  که اس  هاینتل به هایییادداش 

 نار ینا در اثمبتن راهکارهای دیگم ام نیز مه  اط  ای یا هاینتل ینتارنشانه همچنی   سامدیم

  و ا   اط  ای کدا  اینکه تشتیت در امل  پایی  اط  ای با یادنیمندنا  که ییآندا ام  اس 

 هاآ  هب تواندیم مه  اط  ای ای  یسامبمهًته  اندناتوا  دارند بیشتمی اهمی  حاای  یا موضو ای

 راهکار ای ام  اماندام ینب استفاد  النته  باشد رسا یاری موضو ی حوم  محتوای ه ماهی  فه  در

 کاربمد همچنی  ( 2003  1شاپیماشود ف مندم یادنیمند  فماشنایتی فمایندهای کاهن به تواندیم

 یهاناشه  الگوها همچو  دهدیم را اط  ای تنظی  ه یدهسامما  امکا  یادنیمندنا  به که ابزارهایی

 شنایتی حمای  منظوربه سامینا یهتک یً مکان یت  نوا به  بمدارها یادداش   مفهومی

 ابزار نشا  داد که( 2011ف نتایا تحای  کافم  ه همکارا  مثا  بمای  اس  ثمممثمم یادنیمندنا 

 ( 2011پیشمف  تحنیلی دارد فکافم  ه همکارا    بم مثنتی یمتأث بمدارییادداش 
 پایین فراشناختی یهامهارت با یادگیرندگان برای سازیگاهیهتک

 پایی   سط فماشنایتی یهامهاری با یادنیمندنا  سامی بماینا یهتک راهنمدهای پمدایت  به قنر ام 

 نایتیفماش ه شنایتی سامینا یهتک بمای رفته کاربه راهنمدهای میا  ناسامناری به تا اس  ضمهری

 میا  هابرر داد  نشا  بمای آشکار ینشانگمها تهیه ا لی راهکار  شنایتی سامینا یهتک در  بومدامی 

 مندم مما ای  هشوند  نائر یادنیمی محتوای در  به بتوانند یادنیمندنا  که ینحو به اس  اط  ای

 آندا ام سویی (  ام2003نمدد فشاپیما   اط  اتی فیای در هًتدو با ممتنر بارشنایتی کاهن به

 ننا متت میا  در یدتأک مورد رهیکمدهای ام یکی  نوا  به مًلله حر ه اکتشام فمایند تاوی  که

را  همًللفمآیند حر  یهانا  قال سامی در نا یهتک فمایند تا داری  قند  اس شد  مند  آمومشی

 در  هنودب با ث اکتشافی شیو  به یادنیمی اندداد  نشا  قنلی که تحایاای طورهما ارائه نمایی   

 دانن انتاا  بمای هاآ  توانایی افزاین ه  لمی فمایند یهامهاری ه محتوایی دانن ماآموما  دانن

                                                           
1 . Shapiro, A.M 
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 پیچیدنی دلیر به که دهندیم هشدار محااا  درهمحا   نمددیم تام  هاییرمح به شد کً 

 نانیپشتی به یادنیمندنا  بنابمای ؛ نمدندیم سمدرنمی دزار آموما دانن   لمی اکتشام ممینه

 ارند د نیام شا یاکتشاف یادنیمی توانایی اارتاا بمای سامینا یهتک زو  ییهاقال  در مناس 

 گیرینتیجه

 تی بی  تفامر به محدهد دیگم سامینا یهتک فمایند  فناهری حوم  در اییم هاییشمف پ یاطم به 

 ه دهاراهنم  ابزارها زو   ناهینی تح  یتمنًتمد  طورب ه ننود  منتدی یت یادنیمند  ه متتنت

 اهیرمح زنی  در آمومدانن ام حمای  سامهکارهای تدار  به رایانه بم منتنی یادنیمی هاییرمح

  همچنی  اندشد  تفمید  اندیشنایت بانی سطوب کً  در یادنیمندنا  حامی که راهنماهایی یا

 امم ای   اس شد  نًتمانید  فناهرانه ابزارهای ه منابع  هایرمح کاربمد به تفام تی زنی  سوی یت

 زارهاییاب طماحی بم توهه کانو  ناطه ؛اس  شد  سامینا یهتک مفهو  ام یاتام  تفمید فهور به مندم

 آمومدانن یت ه متتنت فمد بی  تفام ی تو ید یهابه یادنیمندنا  یادنیمی ام حمای  بمای

  فماشنایتی نوع ام زه ه مفهومی نوع ام زه اییهره نوع ام زه هاداربً  حایا  در  اس متممکزشد 

  اکتشام ه تحای  فمایندهای سایتاربندی  اط  اتی سایتارهای شناسایی در را یادنیمندنا 

 ه افتهینظ یود یادنیمی ایداد در یادنیمند  به کمت  یادنیمی تداری ام هدیدی فه  به دستیابی

 های یحما ام یاتدربه ه دهندیم یاری یادنیمی فمایند طی در انگیزش حفظ به یادنیمند  به کمت

 ًتارم یادنیمی امم در یود درهنی انگیز  با یادنیمند  که آندا تا کنندیم ک  یادنیمی طو  در یود

 ام یکی ارتناطای ه اط  ای فناهری یهامهاری بمد  بان هه  در هایییاس س اتتاذ زماکه  شود

(  بده  زنی  1822آقاکثیمی ه ممانی   ف شودیم تلای آمومش یهابمنامه ا لی راهنمدهای

 در هاداربً   اس  ا آمومدانن دستمد ام یارج  شنایتی سط  زنی  به دستیابی راهنماهایی

 داربً   مفهومی داربً : هًتند نوع زهار بم کارکمد نوع بم اساد الکتمهنیکی آمومش محیر

 هایی موقف ه های ففال  اهدام اساد بم که راهنمدی داربً  ه اییهره داربً   فماشنایتی

 متک یادنیمندنا  دانن سای  رشد به سامینا یهتک  بنابمای ؛ شودیم استفاد  هاآ  ام یادنیمی

 ای حم ه سامینا یهتک تواندیم مفل   ندکیم درهنی را اط  ای یادنیمند  که نونههما  ه کندیم

 حتم سامینا یهتک یاف  دس  شایًتگی به کام ن یادنیمند  کهیهنگام ه دهد کاهن را یود

   شودیم

 منابع

  در آمومشی فناهری تلفی  ادرا  یابیینهمم(  1822ف  شمی بییب ممانی  مهم ؛ آقاکثیمی 

 لو   رهانشناسی  ه تمبیتی  لو  یهادانشکد  دانشدویا  پ ههشی ه آمومشی -  لمی هایی ففال
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  3  (11ف آمومشی  نوی  رهیکمدهای پ ههشی  لمی فنلنامه ا فها   دانشگا  مهندسی - فنی ه
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 آموزسرگرمجشنواره  آمیزموفقیتبرگزاری         

 رویدادی تازه در تکنولوژی آموزشی

 
ای آموزشاای دانشااگاه عالمااه  هااای رایانااهبااه هماات هسااته پژوهشاای مطالعااات بااازی   آمااوزجشاانواره ساارگرم

و  معاوناات علماایطباطبااائی بااا مشااارکت مرکااز رشااد و نااوآوری علااوم انسااانی و اجتماااعی دانشااگاه و همکاااری   

 .ریاست جمهوری برگزار شد فناوری

هاای موجاود در کشاور و همگرایای     ، شناساایی ظرفیات  باار برگازار شاد    نیاولا این جشنواره کاه بارای    هد  اصلی

هاای  تاوان نخساتین رویاداد دانشاگاهی در زمیناه باازی      ایان جشانواره را مای    .بین پژوهشگران در ایان حاوزه باود   

ای هاای رایاناه  ه عالوه بار ایجااد رقابات باین فعااالن ایان عرصاه، بارای معرفای باازی          ای آموزشی دانست کرایانه

هاای  باازی  دکنناده یتولهاای  باه دانشاجویان رشاته تکنولاوژی آموزشای، پژوهشاگران و شارکت        دشدهیتولآموزشی 

ساازی،  ساازی، مجاازی  ای، واقعیات مجاازی، شابیه   هاای رایاناه  رایانه آموزشی برگزار شاد. در ایان جشانواره، باازی    

 .ندقرار گرفت موردتوجهافزارهای آموزشی افزارها و سختهای جدی، نرمهای موبایل، بازیتپ

ر معاااون علماای و فناااوری  طاای مراساامی رساامی بااا حضااو  و 6931سااال  ماااهبهشااتیارد 68ایاان جشاانواره از 

، رئایس دانشااگاه عالماه طباطباائی و ماادیر مرکاز فنااوری اطالعاات و ارتباطااات دانشاگاه آغااز بااه         جمهاور سیرئا 

 کار کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 یهااانشسااتو  هاااکارگاااهشاادند. یااک شاااخه، برگاازاری  یزیااربرنامااهجشاانواره در دو شاااخه اصاالی  یهاااتیاافعال

 علمی و آموزشی و یک شاخه، مسابقه.
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در شاااخه اول، طاای ماادت جشاانواره بااا اعااالم فراخااوان و دعااوت از فعاااالن علماای و اجرایاای ایاان عرصااه،        

هاای تخصصای باا موضاوع     رئیساه هاا و هیئات  هاای آموزشای، نشسات   های آموزشی مختلفای شاامل کارگااه   بخش

 یمعرفا ”علمای باا عنااوین     یهاا یساخنران  هاا برناماه آموزشای برگازار شاد. برخای از ایان       یاانهیرا یهایبازکلی 

تحات   یآموزشا  یااناه یرا یهاا یبااز ”و  “یآموزشا  یهاا یبااز ط یدر محا  یریادگیا  -یاددهیا ناد  یفرآ یعناصر اصل

 ت افازوده در یا واقع ینقاش فنااور   یبررسا ”، “آموزشای  یسااز هیشاب ”دانشاجویی باا عنااوین     یهاا نشست، “هکشب

و  ”Game Maker“و  Storyline“در  یآموزشاا یهااایباااز”آموزشاای کااار بااا عناااوین   یهاااکارگاااه، “آمااوزش

“Unity 3D” .بود که با استقبال خوبی روبرو گردید 
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آموزشاای  یهااایبااازو  افزارهاااناارمدر مرحلااه دوم کااه مسااابقه جشاانواره ساارگرم آمااوز بااود، تولیدکنناادگان     

یاازده محصاول باه بخاش داوری نهاایی       ،محصوالت خاود را بارای مساابقه ارساال کردناد و پاس از داوری اولیاه       

حضااور در سااالن اجتماعااات  بااا 6931سااال مردادماااه  91راه یافتنااد و از تولیدکنناادگان دعااوت گردیااد در تاااری   

خااود را  دشاادهیتولمحصااول  ،داوران ی در حضااوردانشااگاه عالمااه طباطبااائ دانشااکده روانشناساای و علااوم تربیتاای

 معرفی نمایند.

 

 

 

رگزیاده و چهاار   یاک اثار ب  در این جلسه پان  اثار،   

انتخاااب شاادند و در مراساامی اثاار شایسااته تقاادیر 

از برگزیادگان تقادیر باه     ساال جااری   اواخر مهرماه

 عمل خواهد آمد.

آتاای بااا همراهاای و    یهاااسااالدر  امیااد اساات 

 یاجشانواره مختلاف بتاوانیم    یهاا بخاش همکاری 

 .میینمابرگزار  پربارترو  تریقو
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 آموزشی ایرایانه هایبازیشناختی در رمدیریت با

 

 1*ممضیه سفیدپور

  2راد م منیدکتم اکنم 

 8ممی  قمبانی

 چکیده

آمومشوی نگاشوته    ایرایانوه  هوای بوامی ای  مااله بوا هودم بمرسوی موضووع مودیمی  بار شونایتی       

آمومشووی   ایرایانووهاسوو   ایوو  ماالووه بووا نگوواهی تحلیلووی سووفی کوومد  بووه مفهووو  بووامی    شوود 

نیوومی ه بار شوونایتی  راهکارهووای انوودام    دهنوود توضووی یووادنیمی  هوواینظمیووهبار شوونایتی  

نیوومی انوودام  ایوو  ماالووه بووا مطالفووه ماووانی موومتنر ههوو     موودیمی  بار شوونایتی بووومدامد  

هووایی را آمومشووی سووفی کوومد  رهش  ایرایانووه هووایبووامیه موودیمی  بار شوونایتی بار شوونایتی 

 هوای طماحوی   دهنود توسوفه   هوای حووم  بوه  نووا  یکوی ام     ایرایانوه  هوای بوامی مطمب کنود توا   

ههوو  موودیمی  بار شوونایتی یادنیمنوودنا  بووا  نوواهی  درهنووی  بیمهنووی ه مطلوووی موفوو   ایرایانوه 

  مر کنند 

 نیمی ه مدیمی  انواع بار شنایتیانواع بار شنایتی  اندام   ایرایانهبامی  واژگان کلیدی:

 مقدمه

سووام بوومای یلوو  نًوور  بووامی هووایفنوواهرینیوومی ام اموومهم  ممووا  بًوویار مناسوونی بوومای بهووم  

تووا تمووامی یادنیمنوودنا  در هووم سوونی  بووه     اسوو  هدیوودی ام ابزارهووای تکنولووو ی آمومشووی  

 هوا بوامی میوما   ؛  مدهوز شووند  آیود موی ضمهری که ام طمیو  یوادنیمی تدمبوی بدسو       هایمهاری

 هووایمحوودهدی بووه  نوووا  یووت رهش آمومشووی منتنووی بووم تدمبووه  پتانًوویر نم  را بوومای رفووع  

آموووومش سووونتی دارنووود  درضوووم  توانوووایی نندانووود  ه بکوووارنیمی رهیکمدهوووای متنووووع ه   

قوومار در همیووا  پوومدامش ه پیاموودهای یووادنیمی دارنوود کووه یووود ایوو  موضوووع یفنووی  ایپیچیوود 

یادنیمنوودنا  در یووت شوومایر یووادنیمی ففووا    شووودمووی  با ووث هووابووامیداد  محتوووا در قالوو  

                                                           
 ف نویًند  مًلو (دانشدوی دکتمای تکنولو ی آمومشی دانشگا    مه طناطنائی  .1
 همدا  استادیار تکنولو ی آمومشی دانشگا  بو لی سینا   2
 کارشناسی ارشد تکنولو ی آمومشی  .8
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  1فرهبوو قوومار نیمنوود تووا بووا حیووور ففووا  یووود محتواهووای آمومشووی مووورد نیووام را کًوو  کننوود  

 ( 2001  2نی  به نار ام پایود ه ک م1222

یادنیمنودنا  را دزوار    توانود موی بوا ابفواد متتلفوی کوه دارنود       هوا بوامی کواربمد   کوه  آندوا  امالنته 

دهنودنا  در کنوار طماحوا  آمومشوی بایود بتواننود بوا اتتواذ راهنمدهوایی بوه           مشکر کند توسوفه 

یادنیمنوودنا  کمووت کننوود ضووم  مشووارک  ففووا  یووود  بار شوونایتی را کووه بووامی تحمیوور       

تفواهی   تووا  موی بارهوای شونایتی اسو  کوه      بهنگوا  مودیمی   مدیمی  کنند میما تنها بوا   کندمی

هووای آمومشووی در دسووتیابی یادنیمنوودنا  بووه   آمومشووی را بووا سووایم رهش  ایرایانووه هووایبووامی

هوودم مووا هوو  در ایوو  ماالووه توضووی  راهکارهووایی اسوو  کووه    اهوودام آمومشووی توهیووه کوومد   

نووی  افووزاین بار شوونایتی مطلوووی ه موودیمی  بار شوونایتی بووه کوواهن بار شوونایتی بیمه توانوودمووی

ممحلوه کوار را پوین بنومی  یفنوی ابتودا بوه        بوه درهنی کمت کنود  النتوه موا سوفی کومدی  ممحلوه      

آمومشووی بووومدامی  سوووع بووا   ایرایانووه هووایبووامی  بار شوونایتی  بار شوونایتی هووابووامیتوضووی  

آمومشووی بووه  ایرایانووه هووایبووامینایتی بار شوو ایمدایلووهنیوومی ه انوودام  هووایرهشپوومدایت  بووه 

  کنی رهش  شد  ای  موضوع کمت 

 آموزشی ایرایانه هایبازی

سا   نتشته  24داند که بامی زیً  ه ممک  اس  یود شما ه  در در حا  حاضم هم فمدی می

« کمد  بامی»  ها در بمابم استفاد  ام  ًان بزرنآ  را تدمبه کمد  باشید  حتی انم مانند بًیاری ام 

یکی ام   نوا بهرا  ایرایانه هایبامی(  2002ف 8بمای تو ید آ  مااهم  کنید  سال  ه میممم 

کنند: بامی سیًتمی اس  که در آ  بامیکنا  درنیم نونه تفمید میمه  مندنی بشم ای  هایپدید 

ه به یت نتیده  شد تفمیدشوند  کشمکن مدامی که توسر قوانینی یت کشمکن مدامی می

تفاملی  افزارهاینم آمومشی  ایرایانه هایبامیبگویی   تمدقی شود  کمّی یت  می سندنقابر

سایم  ها هایزندرسانهآمومشی به ههود آمدند تا با تمکینی ام  -کاربمدی هًتند که با اهدام تفمیحی

 در سامند یت بامی منتنی بم هدمیادنیمند  را قا منتنی بم شنکه  به  وری هوشمندانه  هایفناهری

 ( 1822راد ه سفیدپور  م منیرا در یت محیر مدامی تدمبه کند ف

 بارِشناختی

ففوا  بوم    ةحافظو مفهو  بار شونایتی  اشوار  بوه میوزا  بواری دارد کوه هنگوا  هرهد اط  وای بوه          

ذهنوی بومای    هوای تو ش (  2010  بوه ناور ام آ    2008  4فاسوولم  شوود موی ای  حافظوه تحمیور   
                                                           

1 Robben 
2 Pivec M., & Kearney P. 
3 Syln and Zimmerman 
4 Sweller 
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  بار شوونایتی بووه میووزا  بوواری اشووار  دارد کووه در   نامنوودموویپوومدامش اط  ووای را بار شوونایتی  

تووا بتوانوود آ   شووودموویموودی هارد ففووا  یووا کوتووا  ةحافظووهنگووا  پوومدامش اط  ووای بووم رهی  

اط  ای را بومای هوادهی در حافظوه دراممودی رمزنوتاری کنود  بار شونایتی بوه منوابع موردنیوام           

 هووایموقفیوو شوونایتی یووا  در   هووایففالیوو ففووا  اشووار  دارد کووه بوومای اندووا     ةحافظوو

 الد(  2002 1فکالیگا رهدمییادنیمی بکار 

 هوای کانوا  ایو   ایود  بنوا نمدیود کوه       ةپایو بوم   1220 هوای سوا  مفهو  بارشنایتی اهلی  بار در 

ارتنوواطی فمفیوو  محوودهدی بوومای ارسووا  اط  ووای دارنوود  ایوو  نظمیووه کووه نظمیووه نندوواین    

کوه فمفیو  شونایتی انًوا  ام محودهدی  بمیووردار اسو  یفنوی در          نویود موی  شوود مینامید  

ظمیووه تفووداد محوودهدی ام هاحوودهای اط  وواتی را پوومدامش نمایوود  ایوو  ن    توانوودموویآ  هاحوود 

منوابفی کوه ام حافظوه ففوا   ومم اندوا  یوت ففالیو            مفتاد اسو  میوزا  بار شونایتی هاقفوی    

میووزا  منووابفی کووه ام حافظووه ففووا  بوومای   بووا میووزا  بار شوونایتی موردنیووام  شووودموویشوونایتی 

میووما میووزا  بار شوونایتی کووه در هنگووا     ؛متفوواهی اسوو   اندووا  یووت ففالیوو  موردنیووام اسوو   

ه بوار   شوود نموی تماموأ  ومم یوادنیمی     شوود موی یادنیمی یت محتوا بوم حافظوه ففوا  تحمیور     

  پوع کواهن بار شونایتی میمضومهری یوت مًولله مهو  ه        شوود نموی شنایتی ضمهری محًووی  

یود  قابر توهه در یادنیمی اسو  بوه ایو   لو  کوه حافظوه ففوا  فمفیو  محودهدی دارد ه موا با          

 ( 1822بومهیزی  فمنگنه  کندمیهه  اشرا  ام هم زیزی که ای  فمفی  محدهد را بی

بار شونایتی    دهنود توضوی    هوای نظمیوه با در  مفهو  بار شونایتی  موا در اداموه پوع ام مفمفوی      

 نیمی ه راهکارهای مدیمی  آ   حن  یواهی  کمد اندام  هایرهشراهع به 

 آموزشی ایرایانه هایبازیبارِشناختی  ةدهندرویکردهای یادگیری توضیح 

 سووا  در ذهنووی فماینوودهای مطالفووه ههوو  بووار اهلووی  بوومای نمایوویشوونای  رهیکوومد یووادنیمی

 در سو انتی  بوه  پاسوتگویی  بومای  ایو  رهیکومد   شود   مطومب  آلموانی  2ههنو   هیلهل  توسر 1321

 ه دهنود موی  اندوا   یوود  ذهو   در یوادنیمی  موقوع  در هوا انًوا   کوه  شود  مطومب  رفتارهایی مورد

 داد  اندوا   بوا  نمایوا  شونای    ننوود  سو انی  ایو   بوه  ه پاسوتگویی  تنیوی   بوه  قوادر  رفتارنمایی

 قنلوی  تدواری  نوا   بوه  هوایی هاسوطه  کوه  دادنود  نشوا   ذهنوی  تنورای ه حافظه رهی هاییپ ههن

 قومار  توأثیم  تحو   را افوماد  رفتارهوای  کوه  دارنود  ههوود  پاسو   ه محوم   بوی   اط  وای  پمدامش ه

ایوو  رهیکوومد بووه الگوهووای نظوومی ه شووواهد تدمبووی هووالنی ام سووایتار شوونایتی ه      دهنوودمووی

                                                           
1 Kalyuga 
2 Wilhelm Wundt 
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؛ 2004؛ 2008فاسووولم  انوودپمدایتووهکووارکمد سووایتار شوونایتی انًووا  در یووادنیمی ه  ملکوومد   

 ام؛ اند ناری( که 2002 1؛ ه  ممیننور ه اسولم1223اسولم ه همکارانن 

   موودیکوتووا ه بلندموودی اسوو   حافظووه   موودیکوتووا ام حافظووه  ایآمیووز شوونای  انًووا  

حافظووه کوواری را بوومای پوومدامش شوونایتی ه حافظووه بلندموودی سووایتار شوونایتی را فووماه    

  کندمی

   شوونایتی حافظووه ففووا   سووایتارهای شوونایتی حافظووه درامموودی   یهوواپوومدامشدر همیووا

  شوندیمکً  ه بامسامی 

ام  هوواییبًووته وووری بلندموودی بووه ةحافظوومفتاوود اسوو  سووایتار شوونایتی   هار طوومب ةنظمیوو

اط  ووای را در طناوواتی  هوواهار طوومبشووود  مووی نووتارینووا  هار طوومباط  ووای تحوو   نوووا   

بوومای  هوواآ ه ام  دهوویسووامما کووه بووا یکوودیگم موومتنر هًووتند   بینوویپووینه قابوور  منوودنظووا 

 هووایهار طوومب تواننوودموویکننوود  تدمبووه ه یووادنیمی تفًوویم هقووایع ه حوور مًووائر اسووتفاد  مووی

سوایتار شونایتی کموت کننود توا بوا مکانیًو         یفنوی بوه    دهنود توسفه  ایپیچید هدید ه بًیار 

 مور ترییومای فووری یوود را بومای متوام  اط  واتی توسوفه ه یوا           ةدامنو کارکمدی یود بتوانند 

 ( 1222 2؛ میا  ه شاب1232مثا  بادلی  طوربهمحدهد کنند ف

  یادنیمنود   هوا هار طومب د دانون هرهدی مومتنر تحو   نووا      ای  نظمیه مفتاد اسو   ود  ههوو   

ممکوو  اسوو   راحتوویبووهبووا بًوویاری ام  نا ووم اط  وواتی هدیوود مواهووه کنوود کووه   توانوودموویرا 

حافظووه کوواری افووماد را دزووار اضووافه بار شوونایتی نمایوود  در ایوو  حالوو   یادنیمنوود  نیاممنوود      

 مو ثم  نًونتان ی ههو  سوای  سوایتار دانون هدیود بوه رهشوی        تووهه قابور بیمهنوی   هوای حمای 

محودهدی  حافظوه کواری بومای      نونوه هوی   توم متتنوت   اما در شمایطی مشوابه یادنیمنود   ؛اس 

 ملکمد منتنی بم دانون نودارد  میوما افوماد متنحوم بیشوتم بوم بامیوابی ه کواربمد یودکوار سوایتار            

 شووا تتننوویه تکووالید  هوواموقفیوو  اط  وواتی موهووود در حافظووه درامموودی بوومای بمیووورد بووا

کوه اط  وای    دهود موی ایو  اهوام  را    هوا آ بوه   تنهوا نوه  هوا آ   سوایتار اط  واتی   کننود میتکیه 

در اهوومای  ملکوومد اهمایووی بووه هنگووا  سووای   هوواآ کننوود  بلکووه بووه  بنوودیدسووتهدریووافتی را 

سووامی در یودکاربگووویی   توومدقیوو   کننوودموویدانوون هدیوود ه هوودای   ملکوومد شتنووی کمووت 

یادنیمنوودنا  ام فمفیوو   شووودموویاهمیوو  بًوویاری دارد  میووما با ووث  هوواهار طوومبسووایتاربندی 

  بووه 224    1223  8پوومدامش بًوویار بووانیی بمیوووردار نمدنوود فپوواد ه سووولم  فوو  ممیننووور   

                                                           
1 Sweller, Sweller et al, Sweller & Van Merrienboer 
2 Miyake and Shah 
3 Paas & Sweller, van Merrienboer 
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تووم ه یودکووارتم نمدنوود  فمفیوو   آممووود  هوواهار طوومب همانوودام یفنووی  ؛(2003  1ناوور ام میلووم

ام قنیور ادرا  ه اسوتدن     هوایی پومدامش توا بومای اندوا      شوود موی بیشتمی ام حافظه ففوا  آماد  

   فم   نم  فماه  شود هاآمویته

پیامووودهای یوووادنیمی  بینووویپوووینفماینووودهای یوووادنیمی شووونایتی ه ، بار شووونایتی ةنظمیووو

قومار   هودم  موورد انًوا    شونایتی  سوایتار  هوای محودهدی  ه  هوا قابلیو  یادنیمند  را با توهه به 

 ایممحلوه بار شونایتی بوم مننوای نظمیوه سوه       ةنظمیو (  2010 2فپواد  مورنوو ه بومهنکی     دهود می

(  مود ی اسو  منوابع حافظوه ففوا  محودهد اسو   یفنوی         1223ف پمدامش اتکینًوو  ه شویفمی   

 وواتی بووه هوو  موومتنر هدیوود را  تفووداد انوودکی ام اقوو   اط  توانوودمووی ممووا یووتیادنیمنوود  در 

دریافو  کنود ه بوه هموا  سوم         سوم   بوه اط  وای را   توانود موی پمدامش کنود  حافظوه ففوا     

بومای هفوواید شونایتی زووو  اسووتدن  ه حور مًووائر کوه در حووا  اندووا  آ  اسو   بکووار بنوومد      

 وو ه  بووم بامیووابی اط  ووای ام حافظووه     توانوودموویحافظووه ففووا    ضووم  در(  1222 8فبوودلی

دموودی  اط  ووای هدیوود را در حافظووه ففووا  بووا اط  وواتی کووه ام حافظووه بلندموودی هارد آ     بلن

(  ایو   2002  2بوه ناور ام کوو   مهنوع ه بو م      2008  4  تلفیو  کنود فاسوولم ه زانودلم    شوندمی

حافظوه بلندمودی در قالو  سوایتارهای شونایتی ایو  امکوا          هوای هار طومب نظمیه مفتاد اسو   

اط  وای را در قالو  یوت  ننوم      ةزندنانو توا  نا وم    آهرنود موی بلندمودی فوماه     ةحافظرا بمای 

یودکوار در    ووری بوه تمومی  مکومر بوه یادنیمنود  کموت کننود        ةنتیدو ه در  بنودی دسوته هاحد 

(  نظمیووه 2002  2مووواقفی کووه موردنیووام اسوو   بکووار رهنوود فنوومهتع  اسووچیتم ه سوویمنایت     

تحمیلووی ام شووکر ارائووه محتوووا را تووا حوود ممکوو    آ  اسوو  بار شوونایتی دننووا  بووهبار شوونایتی 

کاهن دهد توا منوابع شونایتی حافظوه ففوا   ومم یوادنیمی هاقفوی شوود  ایو  نظمیوه مفتاود             

اسوو  بار شوونایتی تحمیلووی ام سوووی نحووو  ارائووه محتوووا زیووزی اسوو  کووه کنتووم  آ  در دسوو   

ای پووع یووت طووماب آمومشووی بایًووتی بتوانوود بووا طماحووی درسوو  محتووو  اسوو طووماب آمومشووی 

 مًووتایمانففووا  انًووا  ههووود دارد  ةحافظووآمومشووی با ووث شووود تمووامی منووابع شوونایتی کووه در 

بلندموودی مورداسووتفاد  قمارنیوومد   ةحافظووهووا در هار بوومای ایدوواد یووادنیمی ه سووای  طوومب   

 ( 2003  1  به نار ام کنمیتچی  آتًوسی ه هیمهمی1222فمیلم  

                                                           
1 Miller C. T 
2 Paas, J. L., Moreno, M., & Brunken, R. 
3 Baddeley 
4 Chandler, 
5 Cook, A. E., Zheng, R. Z., & Blaz, J. W. 
6 Gerjects, P., Scheiter, K., & Ciernika, G. 
7 Kebritchi M., & Atsusi ‘‘2c” Hirumi 
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 آموزشی ایرایانه هایبازیبارِشناختی در 

را بوه اهلوی  نوامزد در ممینوه بمرسوی       هوا آ آمومشوی   ایرایانوه  هوای بوامی اممهم  کاربمد نًوتمد   

فسووالوا تنوودیر کوومد  اسوو   شوونایتیبووو ه موودیمی  بار شوونایتی یادنیمنوودنا  بووا ا تنووار بووانی 

 تواننوودمووییادنیمنوودنا  (  زووو  2010 2بووه ناوور ام ریچووارد ای فمدینووع 1کالیگووا ه هووا  پوو د

 طوووربوه یوود را سوایته ه    8آمومشوی  مود  مووقفیتی    ایرایانوه ه هنگوا  ففالیو  در یوت بوامی     بو 

ب ومهم کننود  ایو      آمود  دسو  بوه هرهدی یوود را بوا ففالیو   هفواید ه دانون       هایهار طمبمداه  

توهووه یادنیمنوود  را هوودای  ه  ملکوومد اه را در ممووا  هاقفووی موودیمی   توانوودموویموود  موووقفیتی 

(  ایو  مود  مووقفیتی بایًوتی بوا ایو  هودم شوکر نیومد کوه بتوانود بومای             1233کند فاسوولم   

نحووو  اندووا  یووت هفیفووه ه یووا حوور یووت   ینووو  دربامیکنووا  اط  ووای مهوو  ه بووه موووقفی را 

بدهنوود  موردنیووام  اط  ووای را در ممووا  فووماه  نماینوود ه بووه بامیکنووا  اهووام  دریافوو   مًوولله

دقیاوان مموانی    هوا کموت یفنی طنو  قوانو  محوو شود   مور کننود؛ ابتودا بیشوتم          ؛(2008 4فنی

بوا پیشومف     مموا  هو   هوا کموت که بامیکنوا  تدواری کمتومی دارنود فوماه  شووند  سووع ایو          

 هدید  محو شوند  هایمهاریبامیک  ه کً  

کووه  شوووندمووییادنیمنوودنا  درنیووم تفووام تی   ایرایانووهدر محوویر بووامی  امآنداکووه ضووم  در

ه  هوواآمووومش  کنوودموویمنوومم  دارمفنوویمنووابع شوونایتی حافظووه کوواری را بوومای یووادنیمی   

هزئووی  هووایهووایگزی یووت ناوون اهمایووی بووا فووماه  نمووود    تواننوودموویرهنمودهووای مًووتای  

بوامنویی دقیو  نحوو     منتنوی بوم دانون بومای یادنیمنود  بوا        هوایی راهنموایی هه  هنما  فادا  

آمومشوی در کاربمدهوای    هوای بوامی مدیمی  یوت موقفیو  ه حور یوت هفیفوه ایفوا کننود  النتوه         

 هووایرهایوو یا ووی زووو  هفوواید نوواهبمی  بمرسووی ه پوومدامش اشووارای ضوومنی ه یووا پوومدامش   

ملزهموای سونگینی را بوم سیًوت  شونایتی موا بوا توهوه          تواننود موی  ایممینوه پیچید  ه اط  ای 

بوامیک  بوا بوامی ه یوا      دارمفنوی موردنیام شتنوی تحمیور کننود کوه در ایندوا درنیومی        به منابع

بوه بوامیک     توانود موی فشومد    هوای تمومی   یواطم  بوه بوامیک    ایرایانوه  هوای مهاری شد  یودکار

 هه  حر ای  مشکر کمت کند 

                                                           
1 Slava Kalyuga & Jan L. Plass 
2 Richard E. Ferdig 

 امیب یود را ام مًائر نونانو  مفهومیطور مًتمم در  به کند بمای حر مًائلی که بامی مطمب میبتوانند  باید یادنیمندنا  3

 ای بمایلله اس  با یت مد  سایتاری ام مًلله ه رهیهموقفیتی مً هایهی نیکه حاهی  یمیت مد  مفهو دهیسامما ام طمی  

 حر آ  بکار بنمند 
4 Gay 
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اهومای  ملیوای کلیودی ه قووانی  بوامی هوز در اهلوی          هوا بوامی النته توهه داشته باشوید کوه در   

بمیوورد بوا بوامی نیووامی بوه پومدامش آناهانووه ه آشوکار حافظوه کواری در هووم دففوه کوه ام بووامی           

  نودارد  پوع منوابع شونایتی ففمفیو  شونایتی حافظوه کواری( بومای توهوه ه           کنی میاستفاد  

باشوید کوه ایو  اموم ممکو  اسو          توهوه داشوته   باشوند موی بامی کوافی   هایبتنپاس  به سایم 

ممانی کوه موا توام  نحوو  اسوتفاد  کومد  ام ابوزار یوادنیمی زوو  بوامی را شومهع کومدی   اتفواب              

نیفتوود  میووما در ایندووا کلیووه منووابع شوونایتی بووه یووادنیمی ایتنووا  نتواهنوود یافوو   در ایندووا  

حافظوه ففوا    فماینود یوادنیمی بوا هودم حوتم بوار شونایتی         سوامی بهینهبمای  شودمیپیشنهاد 

ه اسووتفاد  بهینووه ام ده کانووا    ملووی  هووایمثووا   کارشوود  هووایمثووا رهش کووار  توضووی  ام 

 شنیداری ه دیداری بهم  نمف  

موومتنر پایگووا    هووایبتووننم  بووه یووادآهری اسوو  کووه فماینوود آشووتی داد  ه تطنیوو  بووی     

بار شوونایتی میووا فی را بووم حافظووه  احتمووانناط  وواتی حافظووه درامموودی ه رهنمودهووای بیمهنووی  

فمفیو  پوایی  حافظوه کواری بومای دسوتیابی بوه دانون          درنتیدوه کاری تحمیور یواهنود کومد     

 1مفکوود تتنوت   توأثیم   نووا  بوه کوه ام آ    شوود موی رهبومه   ایپدیود  هدید ه بهنود  ملکمد با 

دمبووه ه مفکوسووی کووه بووا افووزاین سووط  ت  تووأثیم(  2001 ی 2002؛200فکالیگووا  کننوودمووییوواد 

 طوووربووهتتنووت یادنیمنوودنا  در یووت حوووم   کووارایی نًوونی اشووکا  متتلوود طماحووی را       

اسو  کوه بوم نحوو  ارائوه       توأثیمی   هوا طماحوی  نونوه ایو    اشوار  ا ولی   کندمیمفکود هارد  مر 

کووه همووا  پیونوود بووی  سووط     نووتاردموویاشووکا  متتلوود اط  وواتی ه رهیکمدهووای آمومشووی   

فوی ام تتنوت ه تدمبوه یادنیمنودنا  در یوت حووم  هفواید        بوا سوطوب متتل   هوا بمناموه طماحی 

سوایتار ه پومدامش سیًوت  شونایتی افوماد کوه  امور ا ولی          هوای محودهدی  توا بوا    اس یا  

بووم یووادنیمی ه  ملکوومد در محوویر یووادنیمی هًووتند  در تاابوور قوومار نگیوومد فاسووولم    تأثیمنووتار

 (             2010  8به نار ام هیمهمی  2002  2  اس ها کالیگا ه ها  لی پ دالد 2002کالیگا 

 آموزشی ایرایانه هایبازیبارِشناختی در  گیریاندازه هایروش

بار شونایتی اسوتفاد  کنود      نیومی انودام  متتلفوی بومای    هوای رهشام  توانود موی یت طوماب بوامی   

 ؛مثا  نوا به

 هووای مًووتایمی مایوواد امهملووهنیوومی بار شوونایتی هووای فوومدی ه  ینووی بوومای انوودام رهش

 ها استفاد  کمد نیمی بار شنایتی بامیهه  اندام  توا میهًتند که 

                                                           
1 Specialty opposite effect 
2 Jan L. Plass& Slava Kalyuga 
3 Hirumi, A. A. 
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 هوووای هوووایی زوووو  نتوووایا یوووادنیمی  مایوووادهوووای میممًوووتای  کوووه ام شوووایترهش

 ننایوودکننوود  هووای رفتوواری بوومای تفیووی  بار شوونایتی اسووتفاد  مووی شوونایتی ه مایووادرها 

 ( 2008  1فماموش شوند فبمهنک   پ د ه لیوتنم

 بار شنایتی پیشنهاد داد؛ نیمیاندام توا  بمای النته یت مایاد بًیار نًنی ه  می

 توووا  ام مووی توومبووه  نوواری دقیوو هووای فوومدی بوومای توو ش ذهنووی یادنیمنوود    امتیووامدهی

در  زگوونگی  یادنیمندنا  پمسوید فهمیود  بوامی زاودر آسوا  یوا سوت  بوود؟ یوا بومای           

ای ه نموم  هایشوا  را در یوت مایواد ن و    اندا  بوامی  زاودر فکوم کمدیود؟ ه      سووع پاسو       

 لیکمی های داد 

ذهنووی ههووود  هووایتوو شهووی  مفیووار مطلاووی بوومای امتیووامدهی فوومدی بووه  کووهامآندوواییالنتووه 

تووه دارنوود  الن کوواربمد درنیوومبوومای ماایًووه سووطوب بار شوونایتی    وومفانهووا نوودارد  ایوو  شووایت

افوزار   در اسوتفاد  ام نوم    شود  اندوا  توا  ام یادنیمندنا  دریواس  کومد توا بوه تو ش ذهنوی      می

توسوور  شوود ا مووا پووع ام هووم ممحلووه ا وو ب هوو  امتیووام دهنوود تووا بووا ماایًووه بار شوونایتی    

افوزار در فمآینوود تکوماری طماحووی مدوودد  اهزایوی را اسووتفاد  کوومد    هووای متووالی یووت نووم  نًوته 

 توانند  امر شمایر افزاین ه یا کاهن بار شنایتی قلمداد شوند که می

توانوود در فیوواهای آممایشووگاهی  ای بار شوونایتی موویرهش دیگوومی کووه بوومای ارمیووابی ماایًووه  

 قمار نیمد  ناری اس  ام: مورداستفاد 

   هووای شووایت  نوووا بووههفوواید دهنانووه؛ ایوو  رهش ام  ملکوومد در هفوواید ثانویوه سوواد    فو

هووایی کووه ممبوووش بووه  ملکوومد در هفوواید ا وولی کنوود تووا شووایتبار شوونایتی اسووتفاد  مووی

ماننوود ممووا  هفوواید ثانویووه   نوووا بووهتوووا  هووای سوواد  متفووددی را مووی   هاکوونناسوو 

النتوه    قومار داد  مورداسوتفاد  یوی هقوایع ماننود کلیوت کومد  مواهد رایانوه         ها بوه بم هاکنن

 توأثیم توهه داشته باشید که هفیفوه ثانویوه بایود بوم هموا  سیًوت  پومدامش حافظوه کواری          

بووود  میووما در میووم ایوو   تأثیمنووتارسوومفی( کووه هفیفووه ا وولی بووم آ   یووا هبگووتارد فبنوومی 

  وری  ممک  اس  نًن  به ترییمای در بار شنایتی هاقفی حًاد نناشند 

 بوده  ماایًوه بوا نووع دیگومی      فهوای بار شونایتی یوت بوامی منفومد      ارمیابی هی نی منظوربه

  بوا  ودای بلنود    کومد   فکوم هوای  پمهتکور   مموا  هو  هوای ک موی   افزار(  نزارشام هما  نم 

  همزنوود نیوومد قوومار مورداسووتفاد  توانوودموویمی  وودا ه هیوودئو هوو    بووه همووما  ردنیوو  

تواننود بار شونایتی را افوزاین دهنود  اموا هوی  شواهدی بومای ایو           های ک موی موی  پمهتکر

                                                           
1 Brunken, & plus Lyvtner 
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 کننوودموویمًوولله ههووود نوودارد کووه در هاقفیوو  بووا فمآینوودهای شوونایتی توودایر پیوودا      

تواننوود   موویتولیدشوود هووای ک مووی کیفووی  (  در ایندووا داد 1234  1فاریکًووو  ه سووایمو 

کننوودنا   نوووا  کننوود فکالیونووا  پوو د    انووواع متتلوود بووار شوونایتی را ام مبووا  شوومک   

هووای   داد ایندووا در(  2001  2؛ پوو د  تووولم ه کالیونووا  2001هووومم  میلنووه ه هووورد     

هووای تو وویفای یووا   ام سمفنوورهووای تفکووم بووا  وودای بلنوود  بووا اسووتفاد ک مووی ام منوواحنه

هووای ک مووی مووورد توقووع ام سوووی یادنیمنوودنا  بوومای انووواع متتلوود بار شوونایتی     نفتووه

هووای موود  تنظووی  ه   بوومای هووم سمفنوور  کلمووای کلیوودی ه  نوواری شوووندموویکدنووتاری 

هوای  کننودنا  در قالو  نومه    هوای شومک   بنودی نفتوه  طمب کدنتاری بومای دسوته    نوا به

هووایی هًووتند کووه نفتووه نمونووههووای میووم   سمفنوورشوووندموویی تحلیوور متتلوود بار شوونایت

 قمار داد: مورداستفاد بار شنایتی  هایشایتنمونه   نوا به توا می

 کنوود؟ هووای( کووافی ههوو  یووادنیمی رهنوود بووامی ارائووه مووی آیووا بووامی توضوویحای فراهنمووایی

 کواری زوه دانو  کوه   توان  یت ایود  بگیوم   بومای فهمیود  بًویار پیچیود  اسو   نموی        فنمی

 باید اندا  ده   به راهنمایی نیام دار ( 

  ؟دهًتن هیطاآممو آیا یادنیمندنا  درنیم فمآیندهای پ ههشی نًتمد  مانند 

      ا و ن دانو    دربوار  آ  نموی   زیوزی هوی  کنود؟ ف آیا بامی دانون مومتنر پیشوی  را ففوا  موی 

 کمد  که زیز دیگمی باشد( رسد  فکم میا   زیزی به ذهن  نمیدربار  آ  نشنید 

 بود؟ نمفته یاددهد که یادنیمند  ام قنر آیا بامی زیزهایی را نماین می 

   دیگوم ایو  کوار     بوار یوت ؟ فآماردهنود  اسو   بایود    نود ایوادنیمی آیا توضیحای ضمهری  متور

 نوید( زیز هدیدی به م  نمی ا  نرا بکن   

  شوووند؟ فمتوهووه آیووا  نا ووم هدیوود ه فماهانووی ام اط  ووای بووا سووم   بًوویار میوواد ارائووه مووی

 شوند( شو   اط  ای بًیار سمیع  وض مینمی

  هدیوود بًوویار میوواد هًووتند ه یووا رهد؟ فمطالوو  هووای بًوویار بلنوودی پووین موویبووامی بووا نووا

 ها را متوهه شو ( توان  همه آ نمی که اط  ای ناشنایته بًیار میادی ههود دارد

       مطالفوه   مموا  هو    ووری بوه شوود کوه بایود    آیا بوامی شوامر اهوزای ک موی ه تنوویمی موی

 هو   بوا  انود قمارنمفتوه هوای متتلفوی ام  وحنه    در قًوم   اینکوه  ههوود  بوا  هوا آ شوند؟ آیوا  

 به آندا بوم  ه    (  امایندااهنع هًتند؟ فباید بم رهی  فحه مدا  هم

                                                           
1Ericsson and Simon 
2Kalyvga, plus, Homer, Milne and Jordan, Plus, Tulare and Kalyvga 
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        ه نگهوداری موقو     مموا  هو  هوای  آیا شونای  اهوزای هابًوته بوه یکودیگم  مًوتلز  ارهواع

 اط  ای میادی در حافظه هًتند؟

سووامی بوومای ارمیووابی بار شوونایتی ده نوووع شوونیه  ممووا هوو النتووه ایوو  رهش فنووزارش ک مووی(  

 بووود نیوومیانوودام حوواکی ام ا تنووار ایوو  رهش  آموود دسوو بووهتفوواملی آمموواین شوود کووه شووواهد 

  (2010به نار ام هیمهمی   2002  1فاس ها کالیگا ه ها  لی پ د

 آموزشی ایرایانه هایبازیانواع و راهکارهای مدیریت بارِشناختی در 

آمومشووی ههوو  موودیمی  انووواع بووار  ایرایانووه هووایبووامی دهنوودنا توسووفهطماحووا  آمومشووی ه 

کووه در ادامووه  کننوودموویآمومشووی راهکارهووای متتلفووی ارائووه   ایرایانووههووای شوونایتی در بووامی

 یواهی  پمدای   هاآ ضم  توضی  انواع بار شنایتی به 

 مشوک تی  اط  وای بومای یادنیمنود    هوای آمومشوی بومای پومدامش     سوامی ها ه شونیه انمزه بامی

 شود  سوامی شونیه هوای    اموا کواربمد محویر   اسو  هوای آموومش مًوتای     دارند که فماتوم ام رهش 

ابزارهوای آمومشوی در ماایًوه بوا تدمبوه یوود مووارد در شومایر هاقفوی            نووا  بهها بامی امهمله

ایو  پتانًویر را دارنود کوه      هوا بوامی  شود  سوامی شونیه هوای  مزایای شنایتی مهمی دارند  محویر 

امکوا    درنتیدوه هوای پیماموو  یوود بومدامنود      هوای ضومهری محویر   تومی  هی نوی  به ارائوه مهو   

هوووای یوووا  ه دریافووو  بامیوردهوووای مًوووتای  در شووومایطی بوووا تولیووود ه آممووواین فمضووویه

  شود سوامی  هوای شونیه    ایو  بواهر ههوود دارد کوه محویر     شوود موی بار شنایتی بًیار میاد فماه  

در شومایر پیچیود  هاقفوی     شود  کًو  هوا را بومای کواربمد دانون     هوای یادنیمنود   ها تواناییمیبا

در بافوو  یا ووی  سووامندموویهووایی یادنیمنوودنا  را قووادر دهنوود  میووما زنووی  محوویرافووزاین مووی

بوه   هوا بوامی  اسواد  بوم هوای آمومشوی   شووند  النتوه انوم محویر     بمنمفته ام دنیوای هاقفوی درنیوم   

سون  بهنوود یوادنیمی نشووند بلکوه مندوم        تنهوا نوه ی شووند  ممکو  اسو     شکر نامناسنی طماح

 ( 2002  2شود فتنیً  ه بمهیممی م ثمبه بار شنایتی فماهانی شوند که مانع یادنیمی 

  انوواع ه منوابع متتلفوی ام بوار شونایتی بومای یوادنیمی        هوا بوامی  شود  سامیشنیه هایمحیردر 

ههود دارد؛ الود( یوت نووع ا ولی ام ایو  بار شونایتی  ام تفوام ی بوی  سوایتارهای اط  واتی ه           

هووای ففالیوو ام بار شوونایتی حا وور    نیمنوودمووی ینشووأسووایتارهای شوونایتی یادنیمنوود    

ط  واتی ضومهری هًوتند  ایو      اس  کوه بومای ایدواد پیونودهای کلیودی بوی   نا وم ا        شنایتی

بار شوونایتی  نا ووم اط  وواتی را بووا سووایتارهای دانوون در دسووتمد تمکیوو  ه سووایتارهای       

 مثووا  نووا  بوه سوامند  ام دانون را در حافظوه ففوا  فحافظوه کواری( موی       ایشود  ا و ب هدیود ه  

                                                           
1 Jan L. Plass& Slava Kalyuga 
2 Tennyson and Breuer 
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دانون  ام ایو  نووع بوار      اسواد  بوم هوای هاکنشوی   های شنایتی بوا در  شومایر ه ففالیو    ففالی 

شووود  ایوو  نوووع بووار حا وور پیچیوودنی ذهنووی درهنووی  بووا  نوووا  بووار شوونایتی درهنووی یوواد مووی 

شوود  در ایندوا   ای اس  کوه بوا میوزا  تفامور  نا وم هفیفوه موورد یوادنیمی تفیوی  موی          هفیفه

محتووای آمومشوی را در    توانود موی هوای پوارادای  بوامی ایو  اسو  کوه       تومی  هننوه  یکی ام هتای

منفومد ه    ووری بوه  کوه ایو   هوای بوه ت قال  یکوارزه ه سیًوتمی اموا بوامی نونوه ارائوه کنود        ی

بده  ارتناش با اط  ای باف  ارائه شوود  ارائوه یکوارزوه بودا  مفنوا اسو  کوه  نا وم ممبووش بوه           

  در  یوت بوامی   مثوا   نووا  بوه پومدامش کومد     مموا  هو    ووری بوه  تووا  میهفیفه یادنیمی را 

شووند  بوا   در سیًوت  تمکیو  موی    کوه هنگوامی ام یت سیًوت  محیطوی پیچیود       شدسامیشنیه

  شووند موی یوت کور در نظوم نمفتوه       نووا  بوه ه  مموا  هو    ووری بوه یکدیگم ایداد ارتناش کمد   

  حتوی انوم   باشوند موی هدانانوه    ووری بوه تم ام پمدایت  به هوم  ننوم ایو  سیًوت      بًیار ست 

باشوند فبوا ایو  فومض      شود  شونایته  یووبی بوه یوت فومد    بومای  یودیودیبههمه  نا م سیًت  

 ها را ام پین دریاف  کمد  اس ( نم  بمای همکدا  ام آ  بتن هایمد که اه 

هوای اهوزای سیًوت     کوه تفامور   امآ پوع توهه داشته باشوید کوه در فماینود بار شونایتی درهنوی      

تووا  شووند توم بایوود تنودیر بوه یووت مود  سوط  بووانتم      سوط  پووایی   هوای موود شودند    فمانمفتوه 

شونایتی موردنیوام را کواهن     هوای تو ش یوت  ننوم فماشونایتی  مور کننود ه        نوا بهبتوانند 

بار شونایتی درهنوی بومای در  شومایر یوا اندوا  یوت هفیفوه ضومهری اسو              کهامآنداییدهند  

ا بار شوونایتی درهنووی بووده  تدوواهم ام  لووتا فووماه  کوومد  همووه منووابع ضوومهری بوومای انطنوواب بوو  

  داد  ایتیووار بووه  ضووم  درهووای فمفیوو  حافظووه ففووا  اهمیوو  حیوواتی دارد       محوودهدی 

یادنیمنوود  تووا یووودش سووم   پیشوومف  یووود را در بووامی تفیووی  کنوود در کنتووم  بار شوونایتی   

 دیواهو موی درهنی بًویار مهو  اسو   اینکوه یادنیمنود  بتوانود سوم   ه میوزا  محتووایی را کوه           

 مو ثم در کواهن بار شونایتی درهنوی     توانود موی یوودتنظی  کنود    دلتووا  بوه  بگیمد یاد  ضم  بامی

 باشد 

فایوود ( ههووود میوام بووم بوار درهنووی  در محویر بووامی بار شونایتی بیمهنووی فبوار اسووته کی ه بوی      

هوای نواممبوش بوه  ملکومد ه     ففالیو   سووی بوه یوت انحومام ام منوابع شونایتی       نووا  بهدارد که 

هووای (  ایوو  بووار توسوور ففالیوو    1223فاسووولم ه همکووارانن    شووودمووییمی تفمیوود یووادن

ماننود طماحوی   آیود کوه بوامیک  بوه یواطم  وامور ممبووش بوه طماحوی          ای به ههوود موی  شنایتی

رهبوومه اسوو   ایوو   واموور موهوو   هوواآ بووا ضووفید رابوور کوواربم  قالوو  ارائووه ه تمتیوو  هفوواید  

مًوولولی  حافظووه ففووا  را بووه شووکر   متفاقنووانای نیووام شووود کووه  بووه منووابع اضووافه  شوووندمووی

هوای شونایتی شودید  آشونایی بوا قووانی  بوامی  ارمیوابی         دهنود  درنیومی  افزاین می توههیقابر
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هووای بووامی ه نوومفت  تنوومیمای یووا  بوومای هرهد بووه مماحوور بفوود ه     همگووی        هضووفی 

ی یووادنیمی  مننووع شوونایتی دیگوومی را بوومای تفمووی  ه   تواننوود ام  ووواملی باشووند کووه هوو  مووی

هووای شوونایتی کووه ارتنوواطی بووا درنیوومی نونووهایوو سووایتارهای مفنووادار دانوون بوواقی نگتارنوود  

بار شونایتی بیمهنوی مطومب نمدنود کوه بوا         نووا  بوه  تواننود موی اهدام ه محتوای یادنیمی ندارند 

 کاهن داد  توا میراهکارهایی 

مموانی ه مکوانی  هودا ام یکودیگم ارائوه نشووند توا         امنظوم اط  وای مومتنر    موارد ه شودمیتو یه 

مکوانی هییوا    امنظوم هوای هودا   را بیابود ه بوه یکودیگم پیونود دهود  ارائوه       هوا آ کاربم مدنور نشوود  

کنوود فتوهووه را ملووز  بووه اهوومای تحایوو  نًووتمد  ه فمآینوودهای تطنیوو  مووی  یادنیمنوود ممووانی 

  پمهیوز ام  هوا نوا  موقو (  بهتوم اسو  بوه مودیمی  طوو         شود  تاًوی  فیایی  توهه  شد تاًی 

بلنود یوا ترییوم مًوتمم اط  واتی کوه  نا وم هدیود ه فماهانوی را در حافظوه ففوا  قومار              هاینا 

مودی  ام مموا  نم  بومای همواهنگی بوا سوایتارهای حافظوه طووننی        توم سومیع را  هاآ دهند ه می

کووافی ه  هووایراهنمووایی( پمدایتووه شووود  ارائووه امحوودینبووکننوود فافزهنگووی  اط  ووای ارائووه مووی

یادنیمنوودنا  را مدنووور  درنتیدووهکنوود ه کووه دانوون محوودهد یادنیمنوود  را هنووما  مووی موقووعبووه

  ههوووهًوو هووای تنووادفی نمدنوود فیطووا ه رهشهبووا آممووو  هوواحووررا کنوود تووا بووه دننووا  نمووی

 تواننوودمووی هوواراهنموواییبووا افووزاین تتنووت ه مهوواری یادنیمنوود  ایوو     ضووم  درتحایوو (  

یادنیمنودنا  بومای ترییوم تودریدی      هوای قابلیو  یفنوی بوا رشود سوطوب      ؛حوتم شووند   تودریا به

اکتشووافی  هووایففالیوو تکمیوور کمدنووی ه  هووایففالیوو ام  توووا موویسووطوب راهنمووایی آمومشووی 

ام ارائووه راهنمووایی منحوومم  تفموودانهووای آمومشووی  اسووتفاد  کوومد  النتووه انووم در مووواردی بووامی 

  طماحوا  بایود مطمول  شووند کوه زنوی  انحمافوی  بوا یوت هودم آمومشوی بومای یوت              شودمی

 ( 2002اس ها کالیگا ه ها  لی پ د  استمات ی آمومشی یا   اندا  شود ف

بوومای پیشووگیمی ام بوومهم بووار شوونایتی   هووابووامی دهنوودنا توسووفه کنووار درطماحووا  آمومشووی 

بووه حووداقر رسوواند  بووار شوونایتی بیمهنووی در  هووای کلووی میووم را هوو  بوومای  بیمهنووی راهنمووایی

 :دهندمیسام پیشنهاد افزارهای بامینم 

 های شنایتی مائد ه ناممتنر ففالی  سویبهاهتنای ام انحمام منابع شنایتی  -1

تفوواملی متنوووع منطنوو  بووا یادنیمنوود   اثووم مفکووود ینمنووی ایوو      هووایرهشکوواربمد  -2

 ةحیطو مومتنر بوا    هوای مهواری اس  که طماحوی آمومشوی بایود بوا سوطوب یوا  دانون ه        

یفنووی بووم مننووای شوونای  یادنیمنوود  بووامی     ؛یادنیمنوود  منطنوو  شووود  ةمطالفوو مووورد

 متنو ی ام یادنیمندنا  طماحی ه ارائه شود  هاینمه متناس  با 
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زندبفوودی ام موضوووع در یووت فیووای اط  وواتی پیچیوود  کووه ایوو  امووم    هووایبامنمووایی -8

بووه کوواهش یادنیمنوود  ام مًوویمهای زندنانووه ههوو  تًووهیر فماینوود کًوو       توانوودمووی

بووه  توانوودموویمًووتای   طوووربووهکمووت کنوود  النتووه ارائووه محتوووا بووا انًوودا  بووان   هار طوومب

 یادنیمند  ضفید کمت کند 

یطووی کووه متیووم    هووایطوومبابوور کوواربم نمافیکووی  اسووتفاد  ام   کوواربمد طماحووی ر  -4

 هوواینموواینبووه  توهووههلوو بمقووماری رهابوور فیووایی  اسووتفاد  ام   ئوو  ه اشووارای بوومای  

 مفید هاقع شود  تواندمیدیداری ه توضیحای ک می اس   

بووه یادنیمنوودنا  قوووی یفنووی     متنو ووانحووتم افزهنگووی ه داد  فم وو  اکتشووام     -2

بوومای یادنیمنوودنا  پیشوومفته   مًووللهیووادنیمی اکتشووافی ه منتنووی بووم  هووایمحوویرکواربمد  

ه فماینوود  هوواهار طوومبا وو ب  تواننوودموویاکتشووافی  هووایففالیوو زنووی  تممینووای ه  

مناسوو  در  هووایهار طوومبیودکارسووامی را تًووهیر کننوود  یادنیمنوودنا  ینووم  بووا کًوو   

اموا بومای    ؛کننود موی ی بوالاو  را حوتم   منوابع بار شونایتی اضواف    درهاقوع پایگا  دانشی یوود  

اکتشووافی بووا هفوواید سوواد  بووا  نا ووم  هووایمحوویریادنیمنوودنا  ضووفید بهتووم اسوو  ایوو  

 محدهدی بمای اکتشام ارائه شوند  هایانتتایتفاملی اند  ه تفداد 

اینکووه امکووا  دسووتیابی سوومیع بووه اط  ووای ممبوووش بووه ههووو  کووارکمدی        نهایتووان ه -2

فمانووود(   ملکوومدی ف ملیووای( ه سووایتاری ف ننوومها(  ده سووط  تتننووی تو ووید       

 مناس  ام فماپیوندها  وری نیمد  ایشنکهفنمای کلی ه هزئیای( ام طمی  

هنووی ه بیمهنووی مفتادنوود کووه بووار شوونایتی در  هووابووامی دهنوودنا توسووفهام طماحووا  ه  ای وود 

 هووادر بووامیبووم سیًووت  شوونایتی یادنیمنوودنا     شوود ا مووا مدموووع بووار شوونایتی نهووایی   

  بایوود توو ش کوومد مدموووع بووار  هووابووامیدر  موو ثم  لووتا بوومای یووادنیمی ه  ملکوومد  باشووندمووی

 کووههنگووامی  مثووا  نوووا بووهشوونایتی نهووایی ام فمفیوو  محوودهد حافظووه ففووا  تدوواهم نکنوود    

یووت هفیفووه  سووط  بووانی تفاموور  نا ووم محتوووایی را نًوون  بووه سووط  تتنووت   هووایهی نووی

درهنووی را موهوو  شووود  در زنووی    سوونگی یادنیمنوود  نیووام دارد  ممکوو  اسوو  بووار شوونایتی   

طماحووی نامناسوو  محتوووای یووادنیمی بووامی  درنتیدووهبیمهنووی میووا د شوومایطی  بووار شوونایتی 

تحمیوور کنوود  میووما  موو ثمه  ملکوومد  توانوود منووابع شوونایتی ناکووافی را بوومای یووادنیمی هوو  مووی

مدموووع بووار شوونایتی نهووایی فماتووم ام فمفیوو  حافظووه ففووا  یادنیمنوود  یواهوود شوود  در ایندووا  

هوای ارائوه یوا    ارتاوای طماحوی رابور کواربم  قالو       هسویله بوه حتم یا کاهن بار شونایتی بیمهنوی   

نفتوی  بوه رفوع     توم پوین میوام بوم موواردی کوه      توانود موی های اندا  هفاید بمای  ملکمد رهش

 بار شنایتی بیمهنی ه مدیمی  بار شنایتی درهنی کمت کند 
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ایوو  حوووم   بار شوونایتی دیگوومی  متنوودیا پیوومه تکمیوور منحووث بار شوونایتی درهنووی ه بیمهنووی  

کننوود  بار شوونایتی موومتنر فمطلوووی( یوواد مووی  نوووا بووهکووه طماحووا  ام آ   کننوودموویرا مطوومب 

داهطلنانووه  طوووربووهاسوو  کووه یادنیمنوود   ایشوونایتی هووایتوو شبار شوونایتی مطلوووی میووزا  

  بار شونایتی مطلووی بوه    کنود موی ذهنوی یوادنیمی یوود     هوای هار طومب  مم سایت  ه تثنیو   

کووه بوومای یووادنیمی محتوووای آمومشووی هدیوود    شووودموویذهنووی یادنیمنوود  نفتووه  هووایتوو ش

ر شوونایتی مطلوووی در  با  اسوو ذهنووی نم   هووایهار طوومبیودکارسووامی یووادنیمی ه کًوو    

  اسوو ذهنووی یادنیمنوود  در ارتنوواش کاموور بووا ده نوووع بار شوونایتی قنلووی     هووایکوشوونقالوو  

بار شوونایتی بیمهنووی در ههوو  افووزاین بووار شوونایتی    کوواریدسوو طماحووا  بایوود بتواننوود بووا  

را طماحوی کنود کوه در آ  هوم مووردی بوا        ایمطلوی نوا  بمدارنود  انوم یوت طوماب بتوانود بوامی       

 توومپووینشوونایتی کووه در حافظووه درامموودی اه   هووایهار طوومبه  هووابامنموواییه یووت مدمو وو

یووت راهنمووای اهمایووی در ممووا  ففالیوو  در موووقفیتی   یووودیودبووههمووما  شووود   شوود ذییووم 

ه مًوائر متنووع بومای یودکارسوامی ه تًوهیر       هوا مثوا  یا  فوماه  یواهود نموود  اسوتفاد  ام     

تفکووم شتنووی ه  هاسووطهبووه هوواییمثووا  کوومد  پیووداانتاووا  یووادنیمی  کمووت بووه یادنیمنوود  در 

 تواننود موی الگوهوای ذهنوی اهلیوه ه تکومار محتووای آمومشوی پیچیود          نیومی شکرام همه  تممه 

 هوا بوامی باشوند  النتوه توهوه داشوته باشوید در طماحوی        کوار کموت در افزاین بار شنایتی مطلوی 

 اطوو عکوو یادنیمنوودنا  منتوودی ه  بوومای توانوودموویدر افووزاین ایوو  نوووع بار شوونایتی  رهیمیوواد 

 ( 2010 1هیتو ف کمد مر  بااحتیاشباشد پع باید  مامشکر

 گیرینتیجه

 هووایطماحووی  دهنوودتوسووفه  هووایحوووم یکووی ام   نوووا بووه ایرایانووه هووایبووامیدر حووا  حاضووم 

ابزارهوای یوادنیمی توانمنودی در      نووا  بوه ایو  توانوایی را دارنود بوا اتتواذ راهنمدهوایی        ایرایانه

 بوم  هوا بوامی ؛ الود(  مثوا   نووا  بوه راستای مدیمی  بارشنایتی یادنیمند  طی بوامی  مور کننود     

هوای یوادنیمی متفواملی را    محویر  تواننود موی  نمایوی رهیکومد یوادنیمی شونای     هایآموم  اساد

( بووه سووه  اموور بووا سووطوب زووالن ه بووامیورد متناسوو  بووا  ملکوومد یادنیمنوود  فووماه  کننوود  ی 

دانون قنلوی ه تًوولر یادنیمنود   طماحووی ه نووع ارائوه محتوووا  دشوواری ه میووزا  تفامور  نا ووم        

متنوووع  هووایمثووا توهووه شووود  ج( ام  هووابووامیمحتوووای آمومشووی در طماحووی   دهنوودتشووکیر 

داد  فم و  بوه یادنیمنود  بومای حور       درنهایو  ه  شود  حور متنووع نیموه    هوای مثوا    شود  حر

دیالوو  تتیوور در مووورد بافوو  مًووائر ه   هووامثووا مًووائر متتلوود اسووتفاد  شووود  در تنظووی   

                                                           
1 Whitton N 
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 پایوه دانون بوه یوادنیمی بهتوم مندوم شوود  د( همووشوانی        توانود موی  حور را مماحر دستیابی بوه  

نووور بووه ارها ووای یادنیمنوود  مد شوود موویموهوو   شوود ارائووهیوارهی   هووایراهنموواییبوامیک  بووا  

تممینوی   هوای ففالیو  ام  تووا  موی هوای متتلود هموا  دانون نناشود  ی(      با ارائوه  مما ه ذهنی 

بوومای رقابوو  بووا منووابع شوونایتی محوودهد یادنیمنوود  اسووتفاد  کوومد تووا بار شوونایتی بووا تموومی      

یودکوار  مور کنود توا دیگوم نیوامی بوه         طوور بوه مهاری کاهن یابد  یفنی بم اثوم تمومی  مهواری    

داد  ایتیووار بووه یادنیمنوود  تووا  ضوومناندامش آناهانووه توسوور حافظووه کوواری نداشووته باشوود ه( پووم

کوواربمد طماحووی رابوور کوواربم   کنووار دریووود سووم   پیشوومف  یووود را در بووامی تفیووی  کننوود   

یطووی کووه متیووم  بمقووماری رهابوور فیووایی اسوو   اسووتفاد  ام  هووایطوومبنمافیکووی  اسووتفاد  ام 

دیووداری ه توضوویحای ک مووی همگووی    هوواینموواینبووه  توهووههلوو   ئوو  ه اشووارای بوومای  

 هاقع شوند  م ثمدر کنتم  انواع بار شنایتی  توانندمی

 منابع

 بار شنایتی ه طماحی آمومشی  تمهمه محمدحً  امیمتیموری  1821اس ها  کالیونا  ف  )

 سونیاموسی رمیانی ه الهه هنیتی  تهما : انتشارای آهای نور 

 یادنیمی ه آمومش  مًائر ه رهندها در طماحی ه  هایمد ه  هانظمیه(  زاپ میمدریًکو   ف

حًی  منگنه ه ممضیه سفیدپور  تهما : انتشاری آهای نور  فتاری   ةتمهمتکنولو ی آمومشی  

 ( 2012انتشار به مبا  ا لی  

 نولو ی رینم  شوی ه ه  ا   فمیمزاپ(  بامی ه یادنیمی  مًائر ه رهندها در طماحی ه تک

حًی  منگنه ه ممضیه سفیدپور  تهما : انتشاری آهای نور  فتاری  انتشار به مبا   ةتمهمآمومشی  

 ( 2012ا لی  

 منانی نظمی ه  ملی تکنولو ی آمومشی؛ هلد ده   تهما : 1821منگنه  حًی  فهایمستار(  ف  )

 انتشارای آهای نور 

    ةتمهم(  طماحی آمومشی اثمبتن  1831  ف  ای  ا    ه کمپ  هی  ایرأدموریًو   هی  آر 

م   حًی  رحیمی دهس   هیماین زهار   اهوام: دانشگا  شهید زمما   فتاری  انتشار به مبا  

 ( 2004ا لی 

 آمومشی   ایرایانه هایبامی(  یادنیمی منتنی بم 1822راد  اکنم ه سفیدپور  ممضیه ف م منی

 ( 8تتننی تکنولو ی آمومشی  تهما : دانشگا    مه طناطنائی  فشمار  -فنلنامه  لمی

 
 Edvardsen F., & kulle H. (2010). Educational games: design Learning and 

applications: Nova Science Publishers, Inc.New York. 
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 آموزش آنالین در موفقیت یهاپلتفرمنقش 

 (MOOCs) برخط آزاد انبوه یهادوره

 
 1 یًی رضایی

 چکیده

ه تنیووی  ناوون ه هایگووا   اننووو  آماد بوومیر یهووادهر  یهوواپلتفووم بمرسووی  پوو ههن  ایوو  هوودم

ابتوودا  هًوو   بوومای ایوو  هوودم  اننووو  آماد بوومیر یهووادهر آن یوو  در موفایوو   یهوواپلتفووم 

بوومیر آماد اننووو  ام ادبیووای پوو ههن اسووتتماج شوود ه  یهووادهر مفوومهم  یهوواپلتفووم لیًووتی ام 

  نوووا بووه انگلیًووی مبووا  فمانیووم  ه رایووا هووایپلتفووم  قنیوور ام مفیارهووای بووا بوم اسوواد تطنیوو  

مووورد پووانین  دهر  آمومشوی  20ه داشووت  حووداقر  آماد نوا  ثنوو  بوومای داد  اهوام   ا وولی  مبوا  

مووورد  هوا یو  قابله  هووادهر بوم اسوواد اهودام  تفوداد     هوا پلتفووم قومار نمفو   سوووع هوم یوت ام     

مووکع در   یهوا پلتفوم  نفو  کوه    تووا  یمو تشمی  قمار نمفو   بوم اسواد نتوایا ایو  پو ههن       

ه بووه همووی  دلیوور دارای  انوودنفتووهحووی  شووناه  فوواهمی بووم مننووای اهوودام متتلفووی شووکر  

 توانوودینموو وومم فووماه  کوومد  بًووتم آمووومش آن یوو  هًووتند  همچنووی   متفوواهی هوواییوو قابل

بوومیر آماد اننووو   نیاممنوود   یهووادهر یووت دهر  بوومیر آماد اننووو  شووود     یمیوونشووکربا ووث 

محتوووای آمومشووی موومتنر ه مناسوو   تفووام ی نًووتمد  یادنیمنوودنا  ه ابزارهووای متتلوود       

بوومیر آماد  یهووادهر  توووا ینمووبنووابمای  بووده  طماحووی آمومشووی مناسوو    ؛ارتنوواطی هًووتند

 داد  ارائهاننو  اثمبتن 

بوومیر آماد اننووو   پلتفووم  موووکع  پلتفووم  آمووومش آن یوو        یهووادهر مووو    واژگااان کلیاادی: 
MOOCs 

 مقدمه

ای نًونتان هدیودی اسو  کوه در زنود سوا  اییوم          پدیود  (هوا فموو   2های بمیر آماد اننوو  دهر 

 دیکشوونمی تفمیوود اسوو   طنوو  قمارنمفتووههووای آمووومش  ووالی هووا ه نظووا دانشووگا  موردتوهووه

 ام میووادی تفووداد بووه اینتمنوو  طمیوو  ام شوود ارائووه رایگووا  تحنوویلی دهر » بووه مووو  آکًووفورد 

                                                           
  لمی دانشگا   لو  پزشکی اردبیریل هدکتمی تکنولو ی آمومشی   یو  .1 

2 Massive Open Online Courses = MOOCs 
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 را اننووو  آماد بوومیر هووایدهر ( 2018ف 2نائینوور(  2018  1پوومیف شووودمووی نفتووه «افووماد

 «رایگووا  ه مشووارک  محوودهدی  هرهد  رسوومی الزامووای بووده  بوومیر هووایدهر »  وووریبووه

هووای آمومشووی نفتووه  هووای بوومیر آماد اننووو  بووه دهر    دهر دیگووم نوواریبووه  کنوودمووی تفمیوود

ام سماسووم ههووا  ارائووه   یبووه داهطلنوواننتمنوو   یا  یووه ام طم وووری بوومیر شووود کووه بووه مووی

هووا ه مماکووز   در دانشووگا   آماد ه یووارج ام مماسوو  مفمووو هووادهر   یوونووا  در اثنوو   شوووندمووی

بوا   ایو ه  گوا  ی ووری را بوه  دای بومدامنو شوهمیه  نکوه یتواننود بوده  ا  آمومشی اس   داهطلنوا  موی  

هوووی  محووودهدیتی بوووم تفوووداد هوووا در ایووو  دهر   شووومک  کننووود هوووادر آ  نوووهیحوووداقر هز

ام  یادیووم اریممووا  تفووداد بًوو تواننوود هوو موویشووود ه بنووابمای  کننوودنا  ا مووا  نمووی شوومک 

هووای دهر  ایوو یهووای حیووور بوومی م کوو د  هووادهر   یووام ا یبمیوو  منوودیداهطلنووا  را بوت

ه  هوواقومیوو هووا  هووزارا  دانشوودو بووا ممینووه  ایوو  ممکوو  اسوو   وودها ه یکوویالکتمهن یمیادنیوو

کننودنا  بفود ام اتموا  کور دهر  ه اندوا  تکوالید       ایو  شومک   متفواهی داشوته باشوند       یهنً

هووا  مووورد تأییوود نووواهی مفتنووم دریافوو  کننوود  بًوویاری ام ایوو  نووواهی تواننوودهووا  موویه آممووو 

هووای اقتنووادی هًووتند ه همووی   لوو  با ووث اسووتانا      مماکووز  لمووی  دانشووگاهی ه بنگووا   

 ها شد  اس  رهمافزه  ام ای  دهر 

نوتاری  نوا   4تحو   نووا  سوا  موو      8توایمز کوه توسور مدلوه نیویوور      2012ها ام سا  مو 

یووت بووه هووای مفتنووم سماسووم ههووا  مواهووه شوود  ه انا  دانشووگا سووت( بووا ا1220  2شوود فپوواپونو

هووای مشووهور حووا  بًوویاری ام دانشووگا اسوو   تابووه شوود تنوودیرنفتمووا   مووومی ه دانشووگاهی 

انود ه یوا در   هوای بومیر آماد اننوو  را ارائوه کومد      هوای متفواهی  دهر   هها  بوا اهودام ه سیاسو    

طماحووی  ا وولی  واموور ام یکووی درهاقووعهووای هدیوود هًووتند  هووا یووا دهر فووم می پلتانووداحووا  را 

  زنووی  نزینشووی  (2018  2کولوووی ف اسوو  یووادنیمی پلتفووم  موفوو   انتتووای منطاووی   دهر 

 همکوواری  تنوواد  ه ارتنوواش بوومیر  یفنووی کننوود  کارآموودی  نا ووم یووادنیمیتوانوود تیوومی مووی

 ارمیووابی در طووو  دهر  باشوود  بوومی م    اقوودامای یووا ه یمییووودتنظسووامی  اسووناد  ذییووم  

 مثوا   بلوت بوورد یوا     نووا  بوه ف بوام  هوای یوادنیمی مننوع   پلتفوم   یا ه 1مدیمی  یادنیمی سیًت 

بنووابمای  ؛ بیشووتم تفوواملی اسوو  تووا ابووزاری بوومای آرشوویو دیدیتووا  مووو  یووت   زووارزوی(موود  

                                                           
1 Parry 
2 Gaebel 
3 New York Times 
4 The Year of the MOOC 
5 Pappano 
6 Kolowich 
7 LMS 
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 بوا  تفواملی  هوای دهر  هارائو  ه سوامی امکوا  ایدواد   هوا ضوم  فوماه    پلتفم  مناس  بومای ارائوه آ   

ه مدرسوا    یگمهمود  بایود ممینوه تفامور یادنیمنودنا  بوا      هوا ه میوم   بمیر  آمموو   ها  منابعفیل 

مکووانی  ه تووا در هووم ممووا  دهوود بووه یادنیمنوودنا  اهووام  توانوودپلتفووم  مووی را فووماه  سووامد  ایوو 

هوای اییوم   راحتی بتواننود در تدواری یوادنیمی دهر  آمومشوی شومک  داشوته باشوند  در سوا         به

بووا  مثووا   دانشووگا  هووارهارد نوووا اسوو   بووه شوود اندووا هووای میووادی در ایوو  ینووو   توو ش

هوووای بووومیر آماد دهر  کووومد ه انووودامیرا  2018 سوووا  را در EDX فوووم   پلتMIT همکووواری

 ه یووادنیمی-پیشوومفته توودریع آمووومش  تفاموور ارتاوواا منظوووررا بووه MITx ه HarvardX اننووو 

ههووا  رهی ایوو  بًووتم منتشووم  سماسووم در بوومیر یووادنیمی هووایفم وو  بووه دستمسووی افووزاین

 هوای بومیر آماد اننوو    پلتفوم  دهر    ود یوت  ام   بوین 2012 توا  2003 هوای سوا   سایتند  بوی  

( ه ایوو  رهنوود همچنووا  ادامووه   2012ه همکووارا    1ایدادشوود  اسوو  فلووی   ههووا  سماسووم در

 ههوا   سماسوم  در کواربما   ام نفوم  هوا میلیوو   بوه  توا  سوامد موی  قادر ها راها  مو پلتفم  ای   دارد

هوای بومیر   دهر  قلو   شود   در داد  توضوی  ( 2012ف 2دنیور  توسور  کوه  طوور هموا    ارائه شوند

هوای بوومیر  دهر  ارائوه  در متتلود  یوای  ملتوا   شوود یمو با وث   کوه  پلتفوم  قومار دارد   آماد اننوو   

  شود اندا  م ثم طوربه آماد اننو 

هوا  هوای متتلفوی بومای ارائوه موو  ههوود دارد کوه همکودا  دارای هی نوی         در حا  حاضم پلتفوم  

 ه هووای بوومیر آماد اننووو   یوهانًووو پلتفووم  دهر  بمرسووی منظوووره اهوودام یا ووی هًووتند  بووه

هووووای فکووووه دهر  list.com-mooc ه co.moocs: ی سوووواهی ابتوووودا ده( 2014ف 8فمهلوووووم

 را پلتفووم  100 هووا  آ قماردادنوود ( را مووورد هًووتدو کننوودیمووبوومیر آماد اننووو  را فهمسوو   

 مثووا  نوووا بووه انتتووای مفیارهووای هووای کووه مطوواب   ه سوووع پلتفووم   شناسووایی کمدنوود 

 ده حوداقر  آماد اننوو   ارائوه  هوای بومیر   دهر  تفمیود  بوا  انگلیًوی  تناسو    مبوا   به دستمدقابر

پلتفووم  را بوومای   22درنهایوو   ه ننودنوود را ام لیًوو  یووارج کمدنوود   دسووتمد یووا در رشووته ه

 فماینووود( 2014ف 4هیلیوووامز ه مشوووابه  لیاناناناهاردنوووا پ ههشوووی در  مطالفوووه شناسوووایی کمدنووود

 منووابع ه نووارادبیووای پوو ههن  ای ام اسووتفاد  را بووا هووای بوومیر آماد اننووو پلتفووم  دهر  شناسووایی

  شوود نمفتووه نظووم در هووای بوومیر آماد اننووو پلتفووم  دهر  23دادنوود کووه درمدموووع   اندووا  هی

 فمهلوووم ه هووای یوهانًووو ( نیووز بووا در نظووم نوومفت  لیًوو  پلتفووم   2012لووی  ه همکووارا  ف

هووای پلتفووم  -1ه تطنیوو  بووا مفیارهووای ام قنیوور    (2014ف هیلیووامز ه ه لیاناناناهاردنووا( 2014ف

                                                           
1 Lin 
2 Daniel 
3Johansson and Frolov 
4 Liyanagunawardena and Williams 
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 -4ننوود  پلتفوم  دایلوی دانشوگا        -8  یا ول مبوا   نووا   مبوا  انگلیًوی بوه    -2فمانیوم    رایا ه

 همفوان فیوای یوادنیمی  مود  بوود  در هنگوا  ایوت موو           -2نوا  آماد ه  اهام  داد  بمای ثنو  

ه  المللوی ی بو متتلود   یهوا پلتفوم  در ایو  پو ههن نیوز    پلتفم  را شایًته بمرسوی دانًوتند     11

 قمار نمف  ه تشمی  نمدید    یموردبمرسدایلی موکع بم اساد مفیارهای هرهد 

 پژوهش روش

بوومیر آماد اننووو  ام ادبیووای   یهووادهر مفوومهم  یهوواپلتفووم ابتوودا لیًووتی ام  در ایوو  پوو ههن

 انگلیًووی مبووا  قنیوور ام یمفیارهووای بووا بووم اسوواد تطنیوو   سوووع پوو ههن اسووتتماج شوود ه 

 دهر  آمومشووی 20ه داشووت  حووداقر  هووادهر امکووا  دستمسووی آماد بووه    یا وولمبووا   نوووا بووه

در پوو ههن  یموردبمرسوو یهوواپلتفووم بوومای ایوو  منظووور بووا تطنیوو  مووورد پووانین قوومار نمفوو   

( 2012  فلووی  ه همکووارا  ( ه 2014  فهیلیووامز ه لیاناناناهاردنووا ( 2014ف فمهلوووم ه یوهانًووو 

بوم اسواد    هوا پلتفوم  سووع هوم یوت ام    پلتفوم  انتتوای شود      12 یو  درنهابا مفیارهای پ ههن 

ایوو    نمدیوودتشوومی  ه  قمارنمفتووه یموردبمرسووایتنا ووی  هووایوو قابله  هووادهر اهوودام  تفووداد 

  2یووودمی  2کورسوومود  4یوووزملم ف  8ا دکووع  2یوداسوویتی  1کورسووماام:  انوود نوواری هوواپلتفووم 

  12لمنینووع اهپوو   11اسووتدی تووو اهپوو   10هرسوور  2هرسوویتی آی  3یووا  آکووادمی  1الیًووو 

کووه بووا انوودکی دایلووی  یهوواپلتفووم   همچنووی  بمیووی ام 12اهپوو  اهوکیشوو   14نوه وود  18کنووواد

 انود  نواری هوای بومیر آماد اننوو  قومار داد     هوای دهر  هوا را در مموم  پلتفوم    تووا  آ  امماض موی 

  آکووادمیایووما   نوتوووک د  یووادآپ  آمووومبووه  یووادهی  آمووومهوو   کوو د درد  یانووهمکتوو ام: 

ه هاکوواهش   مبووا  سوو    فوومادرد  راکوو   بوومیر اسووتاد  آمووومیوواد  دانووا  فوومانن  درلمنوو نوومه 

 یواهی  پمدای   هاپلتفم ادامه به توضی  هم یت ام ای  که در  حاس  حنی 

                                                           
1 Coursera 
2 Udecity 
3 edX 
4 FutureLearn 
5 Coursmos 
6 Udemy 
7 ALISON 
8 Khan Academy 
9 iversity 
10 Versal 
11 Open2Study 
12 OpenLearning 
13 Canvas 
14 NovoEd 
15 oedb.org 
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 هایافته

 کورسرا

 فنوواهری م سًووه یووتشوود    یعتأسوو اسووتنفورد دانشووگا  اسوواتید ام نفووم ده توسوور کووه کورسووما

 هوای رشوته  در هوای بومیر آماد اننوو    هوا  دهر  دانشوگا   بوا همکواری   کوه  اسو   انتفوا ی  آمومشی

 هوای ایو  سوای    دهر   اسو   هاقوع  هیوو  کالیفمنیوا   موانتی   در ایو  شومک     دهود می ارائه متتلد

 را ایهزینووه بایوود دهر  پایووا  موودر  ام بمیووی دریافوو  بوومای کوواربما  همزنوودهًووتند   رایگووا 

 تواننوودهووای کورسووما دارای بمنامووه ممووانی مشووتت اسوو   یادنیمنوودنا  مووی     دهر   بومدامنوود

 کننوود  بووا همکوواری  شوومک  تفوواملی هووایآممووو  بنیننوود  در را کوتووا  آمومشووی هیوودیوهای

 بوین  تواکنو    باشوند  تمواد  در یوود  مفلو   بوا  ه کومد   شومک   ارمشویابی  در یود هایک ده 

 1100 ام بوین  بوه  کواربم  میلیوو   11 ایو    انود شود   سوای   ایو    یوو  کواربم  نفوم  میلیو  11 ام

 سماسووم در دانشووگا  100 ام هوواییدهر  میزبووا  کورسووما  دارنوود دستمسووی موودرد 183 ام درد

 در را کوواربما   درهد دستمسووی سووهول  بوومای ه یووود ا وولی  ووفحه در سووای  دنیاسوو   ایوو 

 بنوودیطناووه پیشوونهادی درهد ه هوواتتنووت توومی درهد  محنوووی توومی نوومه  محنوووی سووه

 View all نزینووه رهی کلیوت  بووا بیشوتم  درهد بووه دستمسوی  بوومای کواربما   امووا؛ اسو   کومد  

Course ایوو  ام میووادی کورسووما  تفووداد  داشوو  یواهنوود دستمسووی متتلوود هووایسمفنوور بووه 

 درهد ام ای موود  بتوون  اسوو  آهرد  نوومد هوو  کنووار سووای  یووت در را هوواکوو د ه هووادرد

حووا  ایوو  بوواای   اسوو  هکووارکًوو  ه کووامویوتم  لووو  بووا ارتنوواش در سووای  ایوو  در قمارنمفتووه

 دانشووگا  هنوومی ه موسوویای هووایرشووته بفیووی ماوودماتی آمووومش هووای متتلفووی امپلتفووم  دهر 

 ییر را تح  پوشن قمار داد  اس   دانشگا  حاوب رشته درسی مواد تا نمفته بمکلی

 یوداسیتی

مووو  هوووش منوونو ی پدیوود  هاسووطهبووهه  2011پووع ام موفایوو  بزرنووی کووه در پوواییز سووا   

 یعتأسووآموود  سابًووتی  ثوومه  ام سووم  اسووتاد دانشووگاهی اسووتنفورد اسووتففا داد ه اقوودا  بووه    

  اسوو  انتفووا ی آمومشووی م سًووه بووه همووما  ده کووارآفمی  کوومد  ایوو  پلتفووم      یوداسوویتی

 بوم  بیشوتم  ه دهود موی  هوای متتلود ارائوه   دهر  دنیوا متتننوا  بمهًوته    یوداسیتی بوا همکواری  

یوداسوویتی  توسوور شوود ارائووه موودار  ه هووادهر   دارد تممکووز فنوواهری ه  لمووی هووایدهر  رهی

 را منلروی  دهود موی  ارائوه  را یوداسویتی دهر   بوا همکواری   کوه  سواممانی  اینکوه  هًتند  مگم رایگا 

 هوای مهواری  بوی   فا وله  ام بوی  بومد    منظوور بوه یوداسویتی    کنود  دریاف  دهر  نهایی نمم  باب 

 دانشوودویا   اسوو  شوود  بمقوومار اشووترا  ه کووار ه منوودنی بووا موومتنر آمووومش ه هاقفووی دنیووای

 دسوو  مهوواری بووه انتاووادی تفکووم ه موودر    لووو  موودر   ریاضوویای هووایفنوواهری یوداسوویتی در
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نیمانوه هًوتند    بًویار دقیو  ه سوت     هوا کو د شوود کوه   در ای  سای  اد وا موی    کنندمی پیدا

هووای کننوود  قنووو  شوود  در کوو دهووای یوداسوویتی افووماد را بووه توو ش سووت  هادار موویکوو د

هووای سووط  دانشووگا  حووائز اهمیوو  اسوو   در  وووض   یوداسوویتی بووه انوودام  قنووولی در کوو د  

ر کنود کوه توسو   هوا ه مودارکی را ا طوا موی    کوشوی افوماد  نشوا    یوداسیتی بمای پشتکار ه سوت  

کننوود بووه  بووزرف فنوواهری کووه مفمووونن دانشوودویا  یوداسوویتی را اسووتتدا  مووی    یهوواشوومک 

 هووایدهر  ه درهد متممکووز ارائووه ابتوودا در یوداسوویتی شووود  هوودم رسوومی  شوونایته مووی  

 تموامی  در ایحمفوه  هوای دهر  ارائوه  رهی بوم  آ  توهوه  در حوا  حاضوم بیشوتم    اموا  بود دانشگاهی

« دانشوگا  قوم  بیًو  ه یکو     »اسو   ایو  شومک  کوه یوود را       متتنوت  افوماد  بمای ها هرشته

هوایی ماننود راتگومم ه هیمهینیوا اسوتتدا  کومد  اسو         آهرد  اسوتادا  را ام دانشوگا   به شومار موی  

 های بمیر آماد اننو  بومدامند تا به ارائه دهر 

 ادکس

 سًووهم  ه توسوور دانشووگا  هووارهارد 2012 سووا  در کووه اسوو  میمانتفووا ی م سًووه یووت ا دکووع

 پایووا  در هًووتند  همچنووی  رایگووا  ادکووع هووایدهر   نمدیوود یعتأسوو ماسازوسوو  فنوواهری

 هوا کننود  شومک   بوه  دهر  پایوا   قنوولی  نواهیناموه   نموم   دریافو    ووری  در هوا ک د ام بفیی

ماسازوسو   دانشووگا    فنواهری  م سًوه  ام بومیر  تفواملی  یهوا « موو  »  ادکوع  شوود موی  ارائوه 

 درهسوی  بهتومی   سوای   ایو    دهود موی  ارائوه  ههوا   اه  طومام  هوای دانشوگا   ام بًیاری ه هارهارد

 متتلوود موضووو ای ه هووانوومه  در را شوووندمووی توودریع دنیووا مفتنووم هووایدانشووگا  در کووه

 سوای   ایو   در شود  ارائوه  آمومشوی  درهد  دهود موی  قومار  کواربما   ایتیوار  در ه کومد   آهریهمع

  HTML5 هووا  آمووومشداد  تحلیوور همچووو  کووامویوتم  لووو  بووا موومتنر مناحووث آمووومش ام

 پوشوون ه    را پزشووکی  فلًووفه  توواری   مبووا  بووا موومتنر مناحووث ه    تووا آندرهیوودیهوواها آمووومش

 دسووتمد در  اسوو  سووای  ایوو  در نووا ثنوو  درهد ایوو  بووه دستمسووی نممووه النتووه  دهنوودمووی

 کووه اسوو  اهوودافی ام کشووورها تمووامی اهووالی ه سوونی  تمووامی بوومای آمومشووی هووایدهر  بووود 

 داد  قوومار کووارش سووملوحه را شووفار ایوو  ادکووع کنوود؛ پیوودا دسوو  هوواآ  بووه دارد ادکووع قنوود

 شوومک   ایوو    هوودم«هقوو همووه در ه هوواهمووههمووه   بوومای بوومیر؛ تحنووی ی آینوود » :اسوو 

 توانود موی  فنواهری  زگونوه  ه نیمنود موی  یواد  زگونوه  دانشودویا   کوه  اسو   ممینوه  ای  در تحای 

 در آماد  ووری بوه  تحایاوای  ایو   ام آمود  دسو  بوه  دانون   کنود  دنمنوو   را یواددهی  ه یادنیمی

 موو ثم یووادنیمی ینووةدرمم تحایاووای ایوو  انتشووار بووا درهاقووع  نیوومدمووی قوومار همگووا  دسووتمد

 سوامد  توانمنود  ههوا   سماسوم  در را دهنودنا  آموومش  کوه  دارد نظوم  در شومک   دانشدویا   ایو  

ایو  دهر  آمومشوی   »انود کوه   نوتارا  ایو  پلتفوم  ا و   کومد      بنیوا    کنود  تشووی   را یادنیمی ه
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منظوور  توانود بوه  هوایگزی  مود  سونتی آموومش دهر  کارشناسوی نتواهود شود  اموا موی          نا ی ه

توسوووفه ه تکمیووور تدمبیوووای یوووادنیمی ه تحنووویر در هوووم ده دانشوووگا  کوووارایی داشوووته     

(  1824امتووی ه توسوولی فمحووی    بووه ناوور ام قاضووی میمسووفید   2012سووای  ادکووع  «فباشوود

سوامی شود  بوه دانشودوها بوه      هوای شونیه  های مدوامی را بومای ارائوه آممواین    ادکع  آممایشگا 

  نیمدیمکار 

 لرن فیوچر

 مفتنووم هووایم سًووه ه هووادانشووگا  ام یفیوو باک ه بوومیر مفتنووم رایگووا  هووایدهر  یوووزملم ف

 ه اسووتادا  بووا ههووا  سماسووم یادنیمنوودنا  کوومد  موومتنر آ  هوودم  دهوودمووی ارائووه ههووا 

 هموما   تنلو    تلفو   طمیو   ام ممحلوه  یوت  در لوم   فیووزم  یهوا « موو    »اسو   مفتنوم  مفلما  

 یوود  منودنی  بوا  مطواب   را آموومش  توانود موی  کوع  هوم  بنوابمای   ه شووند می داد  تحویر رایانه یا

 تدمبوه  سوا   40 آ  پشوتوانه  کوه  دارد تفلو   انگلًوتا   آماد دانشوگا   بوه  لوم   فیووزم   کند تنظی 

 همکواری  لوم   فیووزم  بوا  ههوا   مفتنوم  دانشوگا   20 ام بوین   اسو   دهر را  ام آموومش  ممینه در

  دارند

 کورسموس

 کوواربما  بووه را آمووومش ام متفوواهتی سوونت دارد نظووم در یووود یووا  یًوو مکان بووا کورسوومود

 پلتفممووی زنود  همچوو   موواردی  بووه تووا  موی  کورسومود  هووایهی نوی  امهملوه   کنود  پیشونهاد 

 نظوومای  سیًووت  تنوواد  هیوو   هووایدانشوودو  نوومه  موودیمی  بووود   سیًووت  زندمبانووهبووود   

 ابتوودا شوومهع  ووفحه در  کوومد اشووار  ه میووم  بوومیر درهد امتحووا   سووای  بووم منتنووی ارمیووابی

 در  2بگیمیوود یوواد را مطلنووی داریوود قنوود یووا داریوود 1آمووومش قنوود آیووا کووه کنیوود مشووتت بایوود

 کومد   انتتوای  را یوود  مووردنظم  نومه   ه شووید  هارد سوای   بوه  یوود  کواربمی  حًای با باید ادامه

 شووما بووه یوودئوییه پتوون  فایوور نزینووه رهی کلیووت بووا  شووود فوواهم نوومه  آ  هووایسمفنوور تووا

 مشواهد   را کنیود  هیودیوهایی   کلیوت  8نوی   نزینوه  رهی انوم  مثوا   طوور بوه   شوود می داد  نشا 

 در توضویحاتی  یوود  سیًوت   نمواین  وفحه  ام بومداری فویل   بوا  نیممهوا  آ  در کوه  کومد  یواهید

 بووم مشووتمر سووای  ایوو  حاضووم حووا  در  کننوودمووی ارائووه هووابووامی متتلوود مماحوور بووا ارتنوواش

  اندشد  نمدآهری متتلد نمه  442 در که بود  درد 82202
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 یودمی

 هوواکوو دهووای مووو  اسوو   ایوو  کوو د دهنوود ارائووههووای موود  توومی یمیقوودیووودمی یکووی ام 

یووت پوومه    P2PUتواننوود توسوور هووم شووتت ارائووه ه ایووت شوووند  ایوو  بًووتم نیووز هماننوود  مووی

ام درهوو  نًوویتت  ه دموکماسووی  انوود نوواریشوود  ایوو  پلتفووم  کووام ن آماد اسوو   اهوودام تفیووی 

سووامی آمووومش ام طمیوو  توانمندسووامی افووماد بوومای یووادنیمی ام متتننووا  ههووانی  یووودمی     

 همزنود   دهود  آموومش  کواربما   بوه  بومیر   ووری بوه  را هاقفوی  دنیوای  هوای مهاری کندمی سفی

 هیودیو  محودهدی  تفوداد  هًوتند؛ اموا   رایگوا   یوودمی میوم   در قمارنمفتوه  هیودیوهای  ا ظو   بتن

  دارد قمار سای  ای  در نیز رایگا 

 الیسون

نمایوود  مووی ففالیوو  2001 سووا  ام ه اسوو  ایملنوودی الکتمهنیکووی آمووومش سووای  الیًووو  یووت

 کوه  دهود موی  نشوا   آمارهوا   اسو   نموود   تممکوز  رایگوا   مهوارتی  هوای آمومش ارائه بم ای  سای 

 ه هوای دهلتوی  سوامما   ه  ونایع  در شوامر    افوماد الفموم موادا   یادنیمنودنا   ه موکمهوا  ام بًیاری

هوای بومیر   مهواری  دهر   ارتاواا  ه آموومش  بوه  یمنود   قوه  بوه  لو    کوه  هًوتند  هابتن سایم

هووای رایگووا  ام ناشووما   تنهووا دهر ایوو  سوومهیع آمومشووی نووه   نماینوودمووی دننووا  آماد اننووو  را

  مووت مووی   ه دانشووگا  کمنوومیا را نوومدآهری کوومد  اسوو     1نونوور  مایکمهسوواف   ا  ای تووی 

تواننود  کننودنا  موی  دهود؛ بنوابمای  شومک    آمومشی در سوط  دیوول  را نیوز ارائوه موی      دهر بلکه 

الیًووو  مودر  مفتنووم همچووو  موودیمی  پوومه    موودیمی    هووای آمومشوویپوع ام نترانوود  دهر  

توانود در اسوتتدا  مو ثم باشود را دریافو       دیگومی کوه موی    رشوته منابع انًوانی  اهتموا ی ه هوم    

ینامووه مفتنووم توسوور ایوو  سوومهیع  نواهموودر  دیووول  ه  120کننوود  در حووا  حاضووم بووین ام 

انگلیًووی   هووایمبووا  هبوو هوواییدرد بووا ههووانی اسوو  مننفووی شووود  الیًووو آمومشووی ارائووه مووی

 امتحووا  بوومای آمووادنی ام: دهوودمووی پوشوون را یووززهمووه الیًووو  یهووا  دهر فمانًووه ه آلمووانی

SAT ه بهداشوو  هووایدهر  تووا( شووودمووی اسووتفاد  هوواکووالا ادار  بوومای کووه اسووتانداردی تًوو ف 

 تووا  مووومی حًووابداری هوواری  ام ارم نووم  تووا رایوو یکووو قوووانی  ایملنوود  ام در موردنیووام ایمنووی

 هننووه بیشووتم کووه شووودمووی داد  اینامووهنووواهی دهر  هووم پایووا  در  یانووه یمیوود بوومای مووتاکم 

  دارد نمادی 
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 خان آکادمی

ها ه نتاری که ام طمی  سووای  یوتیوی اقدا  به تدریع به یواهمماد حکای  مفمهم مدیم سووممایه

ها  انگیز بود که با ث شوود میلیو کمد  بنیا  ه اسوواد ابتکار  دی  ه شووگف های یود میبمادرماد 

ً  فایر هیدئویی به     سه هزار ه دهی ستاد درد بگیمند  اییمان بین ام   وری  یادنیمند  تنها ام یت ا

به شوکر دقی  مورد بمرسوی ه    هایرفابمیر در سوای  یا  آکادمی در دسوتمد اسو   هم یت ام    

سلما  یا  ارائه می   پ ههن قمارنمفته سر  شگا    اند ه تو شکد  شوند  دان ئوها ها ام ای  هیدها ه دان

ستفاد  می   به سایتارهای یود ا شدویا   نوا  ابزارهای یادنیمی بمای بامبینی ه تکمیر  ه  کنند  دان

 کنند تا بتوانند در هزارا اسووتفاد  می هایرفا وووری مًووتار ام ای  میمرسوومی نیز به یادنیمندنا 

کادمی   نیای یا  آ نکته  هی نی یادنیمی تط   ی تمهال   منطاه هها  به تولید  ل  بومدامند  شووواید       

کند  یا  آکادمی  یادنیمی ه مما   باشوود  در هم مما  که یت دانشوودو بم رهی یت مًوولله کار می

ای   شوووند منظور تفیی  ممحله بفد به کار نمفته میهای فوب بهکند  داد حر مًوولله را ردیابی می

لیر  نیمی ام قابلی  تح  بهم منظور تفیی  پویایی بمنامه یادنیمی  موهرهیکمد اسوووتفاد  ام داد  به

میلیو  نفم در حا    83دهی به پیشمف  تحنیلی شد  اس   در حا  حاضم بین ام  داد  بمای هه 

 باشند  در ای  می یا  آکادمی یمانتفا یمهای تحنیر ه یادنیمی در سمهیع بمیر ه رایگا  دهر   

های متتلد ارائه در رشوووته های تفاملیهای هیدئویی ه دهر ای ام ک دسووومهیع طید نًوووتمد 

  هایی که پع ام نتراند  هم دهر توانند پیشمف  یود را با کً  نشا کنندنا  میشوند  شمک می

س  2002 سا   در یا  کنند دننا  کنند  آکادمیدریاف  می    یمانتفا یم سامما   ای   شد  یعتأ

نیر  کمد  فماه  را یود هدم   هها  یهمکدا در مندا   قه بمای ههانی سط   در ه رایگا  تح

ًیاری   کندمی ابمام شد       متتلد هایمبا  به شمک   ای  درهد ه هادهر  ام ب ضه  نیز تمهمه ه  م

 اس  

 آی ورسیتی

 سوومهیع ایوو  کمووت بووا  اسوو  بوومیر هوای آمووومش بتوون در هدیوود موود ی هرسویتی  یووت  آی

 قوومار یووود پوشوون تحوو  را دانشوودو هووزار 100 حوودهد کووه آمومشووی دهر  24 بووه توووا مووی

فلًووفه  فیزیووت  مهندسووی  مفموواری  اقتنوواد     داشوو  دستمسووی رایگووا   وووریبووه دهوودمووی

 شود سای  ارائه می ای  کمت به که اس  هاییدهر  امهمله … ه سیاس 

 ورسل

 رقنوای  ام دارد قنود  مدوامی  آموومش  ابتکواری  ه هدیود  سیًوت   یوت  مفمفوی  بوا  کموانی هرسور 

 مفمفوی  ه طماحوی  بوا  کمووانی  ایو    بگیومد  سونا   بومیر  آموومش  یودمای  ارائوه  ممینوه  در یود

 ههووه یووت  م ووه ایوو  در یووود رقنووای بووه نًوون  «آمومشووی هووایدهر  یووود آفمینووی» سیًووت 
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 هووایدهر  یووود آفمینووی» سیًووت  ام اسووتفاد  بووا کوواربما   اسوو  کوومد  ایدوواد آشووکار تمووایز

 یوادنیمی  ه آموومش  متتلود  ابزارهوای  تواننود موی  آ  افوزاری نوم   امکانوای  کموت  بوا  ه «آمومشی

 دهر  یووت ه کوومد  انتتووای شوود یطماحوو منظووور ایوو  بوومای کووه ایهیوو   سووای  رهی ام را

 یووود آفمینووی» افووزارینووم  بمنامووه  کننوود یلوو  یووود   قووه ه نووماین بووا متناسوو  آمومشووی

 راحتوویبووه یووادنیمی ابزارهووای آ  در ه کنوودمووی  موور هبوو ف یووت ماننوود «آمومشووی هووایدهر 

 انتتووای بووا کووه دهوودمووی امکوا   کوواربما  بووه ابووزار ایوو   هًوتند  کوومد  حووتم یووا افووزهد  قابور 

 بووه را آ  ام اسووتفاد  حتووی ه کوومد  طماحووی را آمومشووی کاموور دهر  درهد  یووت ام تفوودادی

 نیووز آمومشووی ریووزا بمنامووه ه اسووتادا  همچنووی   دهنوود پیشوونهاد منوود  قووه کوواربما  سووایم

 ایوو   کننوود توودریع را هوواآ  ه کوومد  اسووتفاد  ابتکوواری آمومشووی هووایدهر  ایوو  ام تواننوودمووی

هرسور   سیًوت    اسو   متتلود  م سًوای  ه اشوتا   بوه  فنواهری  دهنود  ارائوه  ممکوز  یت شمک 

 ایدواد  آمومشوی  دهر  یوت  ه شود   آ  هارد ذهنوی  ممینوه  هوم  بوا  دهود موی  امکوا   کاربما  همه به

 بوه  را یوود  ارتناطوای  ه تنوادنی  قلمومه  دارد قنود هرسور    دهنود  ارائوه  دیگوما   بوه  را آ  ه کمد 

 اسو   افومادی  هموه  بوه  متفلو   درهاقوع  سیًوت   ایو    دهود  توسوفه  نیز منام  ه درد هایک د

 سوای  هی ایو   در شود  نندانود   ابوزار  ام اسوتفاد    دارنود  یوا   ایود   یوت  درسوی  هوم  بومای  که

 نظیووم بوومیر آمومشووی هووایسووامانه سووایم بوومی م اسوو  دستمسوویقابوور اسووتادا  همووه بوومای

  هًتند استفاد  قابر هادانشکد  بمای فار که ادکع ه کورسما

 اوپن تو استدی

 ام اموا  شودند موی  ایدواد  کانوادا  ه آممیکوا  توسور  فاور  هوای بومیر آماد اننوو    دهر  2012 سوا   تا

 بووه اسووتمالیا انگلًووتا   آلمووا  ه نظیووم دیگووم کشووورهای هووایدانشووگا  بووه بفوود 2012 سووا 

 آموام  فیووزم لوم    نوا   بوا  انگلًوتا     موو  2018 سوا   در مثوا   بومای   پیوسوتند  موو   حمکو  

 اکنووو  امووا بودنوود انگلیًووی مبووا  بووه فاوور هووای بوومیر آماد اننووو دهر  ابتوودا در  کوومد کووار بووه

 2012 سووا   دارنوود ههووود هوو  فمانًووه ه اسوووانیایی ه  مبووی ه زینووی هووایمبووا  بووه هوواییدهر 

 بوا  زینوی  موو   ه 2رهاب  نووا   بوا   مبوی  موو   سوا   هموا     در1میمنودا  نوا   بوا  اسوانیایی مو 

 شوود  میوواد قوودرآ  مووو  آمومشووی هووایدهر  تفووداد  کمدنوود کووار بووه شوومهع XuetangX  نوووا 

اسوتدی بوا    توو  اهپو   ی سوا هی  اسو   ایدادشود   هوا آ  یوا   کاهشوی  موتورهای اکنو  که اس 

شووود  مووی هوودای  ه شوود  انوودامیرا  بوومیر آمووومش را  در اسووتمالیایی دانشووگا  زنوود همکوواری

 بوه  بومیر  یهوا کو د  ه کننود  نوا  ثنو   یگوا  رابوه  آمومشوی  هوای دهر  ای  در توانندمی کاربما 

                                                           
1 MiriadaX 
2 Rawq 
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 ههوود  پمهفایور  در هوا سوتنمانی  ه هیودئوها  بوامبینی  امکوا   شوود  اموا  موی  بمنوزار  هماهنع شکر

  دارد

 اوپن لرنینگ

قوومار دارد  ایوو   اسووتمالیا انتفووا ی اسوو  کووه در آمومشووی تکنولووو ی م سًووه لمنینووع یووت اهپوو 

 دهوود  اهپوو هووای بوومیر آماد اننووو  را بووه متاطوو  آ  سماسووم ههووا  ارائووه مووی   پلتفووم  دهر 

 هوای بومیر آماد اننوو  در   دهر  ارائوه  بومای  تیلوور  دانشوگا   ه هلوز  سواهی  نیوو  دانشوگا   بوا  لمنینع

 محنووو   نوووا  یووت   بووه2018 دسووامنم کنوود  ایوو  پلتفووم  در کووار مووی  مووالزی ه اسووتمالیا

  شود  انودامی را  ینو وی  آمومشوی  پورتوا   ایدواد  در هوا شومک   بومای  ابوم  بوم  منتنوی  افزارینم 

ایوو  پلتفووم  اسووتانا  کوومد  بمنزارشوود هووای ام دهر  اسووتمالیا فوودرا    دهلوو 2012  هئوو  مووا  در

 ه آ  را مورد تأیید قمار داد 

 کنواس

 افوزاری نوم   بًوته   نووا  را بوه  کنوواد  یوادنیمی  مودیمی   سیًوت   شمکتی اس  کوه  1انًتماکچم

 پوومه   ه D2Lبلووت بووورد  مووود     ماننوود هوواییسیًووت  توسووفه داد  ه بووا هووامع بووومی ابووم

هوای بومیر آماد اننوو  را بوا  نووا       ایو  شومک  همچنوی  پلتفوم  دهر       کنود موی  رقاب  ساکایی

ه فنووو   هووارهشانوودامی کوومد  اسوو   هوودم کنووواد ام ایوو  پلتفووم   کوواهش  شوونکه کنووواد را 

 یوادنیمی  فماینود  ارتاواا  ه شونای   ه ترییوم  ایزندرسوانه  هوای محویر  ام اسوتفاد   آمومشی بومای 

سوامی  شوی بومیر میوادی را بمنوزار کومد  ه بوا فوماه        هوای آموم ای  پلتفوم  دهر    شد  اس بیا 

هووای دهنوودنا  اهووام  آممووو  پوودانو ی یوودمای طماحووی آمومشووی ه پشووتینانی فنووی بووه ارائووه 

هوای  هوای طماحوی آمومشوی دهر    دهود  ایو  سوای  بتشوی بومای سو انی ه پاسو        هدید را موی 

هوا بًویار   نودنا  ایو  دهر   دهانودامی کومد  اسو  کوه بومای طماحوا  ه ارائوه       بمیر آماد اننوو  را  

هوای  هوای آممیکوا  دستمسوی کواربما  ایمانوی بوه دهر       مفید اس   ایو  سوای  بوه ههو  تحومی      

 یود را مًدهد کمد  اس  

 نووعد

 ان ور دانشوگا   ایمانوی  اسوتاد  انتفوا ی اسو  کوه توسور     آمومشوی  تکنولوو ی  شومک   یت نوه د

هوا   دانشوگا   اسو  ه بوا   شود   یعتأسو  رهناوی  فمنوام  دکتومی  دانشودوی  ه  وابمی  امی  استنفورد

 بوومیر هووایدهر  همچنووی  ه بوومیر آماد اننووو   هووایدهر  ارائووه بوومای هوواشوومک  بنیادهووا ه

هوای ایو  پلتفوم  توسور دانشوگا  اسوتنفورد       بیشوتم دهر    کنود همکواری موی   2ایتنا ی کوزت

                                                           
1 Instructure 
2 SPOCS 
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 ایوو  پلتفووم دیگووم  دانشوودویا  در  هووایپلتفووم  ام بًوویاری ماننوود؛ شووودارائووه ه پشووتینانی مووی

 کووه اسوو  نوه وود ایوو  فوومدمنحنوومبه هی نووی کننوود  امووابوومیر را مشوواهد  مووی سووتنمانی فوویل 

 هووایهمک سووی بووا تکووالید را ه همکوواری کوومد  کوزووت یهووانوومه  در تواننوودمووی دانشوودویا 

مشووارک  ه همکوواری  بووم تممکووز بووا کووه کنوودمووی اد ووا شوومک  ایوو   ارائووه کننوود ههووا  سماسووم

 ام تمکینووی دارای نوه وود  اسوو  دسوو  پیووداکمد  بووانتم تکمیوور نووم  ه بووه موفایوو دانشوودویا   

 کووارآفمینی  مووالی  اسووتمات ی   متتلوود  ماننوود  موضووو ای در رایگووا  ه بووا هزینووه  هووایدهر 

 انًانی اس    لو  ی قی  ه ه هکار  طماحیکً 

 اجوکیشن اوپن

 ههووا   در سماسووم هووایدانشووگا  ام را دهر  هووزار د  ام بووین کووه کنوودمووی اهپوو  اهوکیشوو  اد ووا

در بتوون هًووتدوی ایوو  سووای    اسوو  کوومد  شوود   نوومدآهری طماحووی یوووبیبووه کووه سووای 

ها را بم اسواد مودر  تحنویلی  رشوته ه یوا نوماین تحنویلی انتتوای کومد  اکثوم           توا  دهر می

نوومدد  محتوووای آمومشووی ایوو  پلتفووم  هووای بمتووم ههووا  ارائووه موویهووا توسوور دانشووگا ایوو  دهر 

نوومدد  ایوو  سووای  هماننوود یووت پایگووا  اط  وواتی ای ارائووه مووی وووری هیوودئویی ه زندرسووانهبووه

 پمدامد های متتلد میهای دانشگا کند ه بیشتم به مفمفی دهر  مر می

 های ایرانی موکسپلتفرم

هوای دایلوی نیوز ههوود دارد کوه بوا انودکی اممواض         المللی بمیوی نمونوه  های بی   ه  بم پلتفم 

هووای بوومیر آماد اننووو  قوومار داد  بمیووی ام ایوو    هووای دهر هووا را در ممووم  پلتفووم  توووا  آ مووی

هوا در آموام را  هًوتند     کوه ایو  پلتفوم    شود  اسو   امآندوایی   نشوا  داد   1هوا در هوده    پلتفم 

انوود بنووابمای   وومفان بووه نووزارش نووا  فوومد ندارنوود ه زنوودا   مومیوو  نیافتووهپوودانو ی منحنوومبه

 شد  اس   ها اکتفاآ 
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 اننو  آماد بمیر هایدهر  ایمانی هایپلتفم   1هده  

 سای   نوا  سای   نوا 

 faranesh.com فمانن maktabkhooneh.org یانهمکت 

 danaapp.ir دانا kelasedars.org ک د درد

 yadamooz.ir آمومیاد hamamooz.com آمومه 

 ostad-online.com استاد بمیر webyad.com یادهی

 roocket.ir راک  behamooz.com آمومبه

 faradars.org فمادرد yadup.ir یادآپ

 salamzaban.com س   مبا  gotoclass.ir نوتوک د

 hacinhaseb.ir حنی  حاس  iran-academy.org ایما  آکادمی

 vakavesh.com هاکاهش team-learning.ir نمه  لم 

 

 های آزاد موکسپلتفرم

 ایدوواد حووا  بوومایالمللووی ه دایلووی را مفمفووی کوومدی  بوواای هووای بووی در ایندووا بمیووی ام پلتفووم 

رایگووا   ایدهر  کووه همووی  شووود بلکووه هووا اسووتفاد پلتفووم ایوو   ام کووه نیًوو  حتمووان نم  مووو 

بًوویاری ام   ا وو   شووود یووت مووو  شووکر نمفتووه اسوو     نامحوودهد نووا ثنوو  ه بمنووزار شووود

بوواکع   درایووو  دراپ نونور  مثوور رایگووا  ه موهوود  هووایآهریفوو  هوای بوومیر آماد اننوو  ام  هر د

 هووایشوونکه ام کووه متنووو ی هووایاسووتفاد  بووا  کنوودمووی اسووتفاد  توووییتم ه یوتیوووی  هردپوومد

  هاسوو آ  کارکمدهووای ام یکووی فاوور آشوونایا  ه دهسووتا  بووا شووود  ارتناطووایمووی اهتمووا ی

 ام بًوویاری  هًوتند  اهتموا ی  هوای شونکه  کارکمدهوای  دیگوم  ام باماریوابی  ه هکوار آموومش  کًو   

 آمومشوی  متتلود  مًوائر  بوه  پو د  نونور  ه بوو  فویع  ماننود  اهتموا ی  هایشنکه در  فحای

  اندیدئوییه یا  وتی هایفایر دیگم بمیی ه متنی هاآمومش بمیی  اس  یافتهایتنا 

هووای سووی مووو  ام بًووتمهای میمرسوومی بًوویار میووادی اسووتفاد  همچنووی  بوومای بمنووزاری دهر  

تم  یهووای اهتمووا ی همچووو  توووی  توووا  بووه مووود   شوونکه  شوود  اسوو  کووه ام آ  هملووه مووی  

 2(  هوووووی آر اد اد شووووواپم  2011edumooc,MobiMOOCف 1هردپووووومد  هیکوووووی 

هوووا یادنیمنووودنا  ام  دهر اشوووار  کووومد  در ایووو    (CCK08,, PLENK2010 Change11ف

نونور  مشوارک  بلوت بوورد  ینمناموه  تووییتم         هوای هوا  نومه   ابزارهای متنو ی ام قنیر هبو ف 

                                                           
1 wikispaces.com/content/classroom 
2 grsshopper 
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 ه CCK08 ( در2012ف 2ه میووم  اسووتفاد  کمدنوود  بوومای نمونووه طنوو  پوو ههن رهدریگووز   1دیگووو

PLENK2010 توسوور کووه ایمیلووی فرهمانووه( ینمنامووه: شوود  اسوو  اسووتفاد  میووم ام ابزارهووای 

 ایی  ووه بووا ینمنامووه مشووتم  کووه بوومای کًووانیف شوودنووما  موودیمی  موویتًووهیر ام یکووی

 کنفوومانع سیًووت ف Elluminate؛ (LMS یووتف ؛ مووود (کلیوودی نفتگوهووا بودنوود  موضووو ای

 سمهیًووی کووهف 4نوو  هیوونع ه 8پوویا فلوویکع(  هیوودئو همیووا  سیًووت ف تنوواد (  ممووا هوو  هی

؛ (محنوووی اهتمووا ی شوونکه سوومهیعف بووو فوویع؛ (دهوودمووی هووا را اینمیووو نوومدآهری اهووام 

 نویًووی  بووم هبوو ف میکوومه سوومهیعف ؛ توووییتم(ایحمفووه اهتمووا ی شوونکه سوومهیعف لینکوودی 

 اهتموا ی  هوای شونکه  کواربما   توا  دهود موی  اهوام   کوه  سومهیع  یوت ف 2؛ نینع(کوتا  پیا  اساد

 کوواربما  آ  در کووه بفوودیسووه مدووامی دنیووایف 2ده  منوودنی(  را ایدوواد کننوود یووود شتنووی

 ایدوواد را یووود شوویا تواننوودمووی ه کننوودمووی  موور هاننووههمووه محوویر یووت در آهاتووار  نوووا بووه

 ؛ فلیکوم (موضوو ی  محتووای  ارتنواش بوا   ه آهریهموع  بومای  مفنوایی  هی سومهیع ف 1تووئی  (  کنند

 بوومای  مووومی ا ووط بف اهتمووا ی یهووانشووانه(  محنوووی نووتاری  کووعاشووتما  بووه یوودمایف

هی بوه   یوا در  ه یوود را ذییوم  کومد     یهوا موار  بوو   کواربما   توا  دهود موی  اهوام   که یدماتی

 ه مفهووومی هووایناشووه هیووماین بوومای هی ابزارهووایف مفهووومی هووای؛ ناشووه(بگتارنوود اشووتما 

اشووار   نظمسووندی ایوو  بووه دهنوودنا پاسوو  ام در وود 12 ام بووین PLENK2010 در(  ذهنووی

اهوودام دهر   در  بوومای هیکووی ه رهمانووه  مووود  ینمنامووه هملووه ام دهر  منووابع کووه انوودکوومد 

 کافی بود  اس  

 گیریبحث و نتیجه

 هوا پو ههن اموا نتوایا    ؛کوه پلتفوم  آن یو  هموه زیوز در مووکع هًو         کننود یمبًیاری تنور 

نیومی یوت   با وث شوکر   توانود ینمو که  مم فوماه  کومد  بًوتم آموومش آن یو        دهدیمنشا  

بوومیر آماد اننووو   نیاممنوود محتوووای آمومشووی موومتنر ه   یهووادهر دهر  بوومیر آماد اننووو  شووود  

مناسوو   تفووام ی نًووتمد  یادنیمنوودنا  ه ابزارهووای متتلوود ارتنوواطی هًووتند  بووده  طماحووی  

داد  بوومی م تنووور  ارائووهبوومیر آماد اننووو  اثوومبتن   یهووادهر  توووا ینمووآمومشووی مناسوو  

کوه در مووکع اهمیو     ه چو آن سوامند یمو   نیومی تفوام ی را فوماه   نان تًوهیر  هاپلتفم  مو   

                                                           
1 Diigo 
2 Rodriguez 
3 Pageflakes 
4 Netvibes 
5 Ning 
6 Second Life 
7 Twine 
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سوفانه  أ  متشوود یمو نیومی دانون   دارد تفامر حوداکثمی  وامور انًوانی هًو  کوه با وث شوکر       

کووه بووا ایدوواد یووت پلتفووم  آن یوو  ه قوومار داد  زنوود محتوووای    کننوودیمووهنوووم بمیووی تنووور 

نع  هایوو   مکووبووه بووامدهی یووادنیمی دسوو  یافوو    توووا یمووآمومشووی متنووی ه هیوودئویی در آ  

 مطالفووه در مووو  مووورد تدمبووه را بووا ه کووار یادنیمنوودنا  تووام  ( در 8201ف 1نهنوومه رابمتووز ه

نم  ننووود همتایووا  کووار هموودیگم را بمرسووی کننوود یووا اهتموواع      مووو  دادنوود  در ایوو   قوومار

 اط  وای   شود  مونفکع  کوار  توام   یادنیمنودنا   بوم  منفوی آ   سوفانه  توأثیم  أیادنیمی بًوامند  مت 

 داهطلنوا   ام ا ولی  نومه   یوت  کوه  داد نشوا   تممکوز م هوای نومه   بوا  مناحنه ام شد  آهری همع

 در اهتموواع وکووار را بم هوود  بگیوومد تووام  هوواینوومه  ام حمایوو  ی مًوولول توانوودمووی تدمبووه بووا

بوومیر  هووایدهر  در مهموی  ناوون یادنیمنوودنا  کوه  کنوودموی ایوو  اثنووای   یوومد را بًوامد  سوط  

 یکوودیگم اهتموواع یووادنیمی بًووامند  ام  تواننوودمووی یادنیمنوودنا   دنووکنمووی بووامی آماد اننووو 

بوا هو  همکواری     ه کارشوا  بومدامنود   بوامیورد    بوه تنواد   (کارهوا توام   ینوو   بهف کنند حمای 

 کنند 

هووای بوومیر آماد اننووو   قنوور ام اقوودا  بوومای تهیووه ه تولیوود محتوووای   بنووابمای  در طماحووی دهر 

هتحلیور قومار نمفتوه ه ا تنوار     بوو  یوادنیمی موورد تدزیوه    هوا ه میًو   آمومشی ابتدا بایود شونکه  

 سوواد  طوووربووه کارنووا  یووا بووو   میًووتگا میموونع  میًوو  امنظوومآ  مووورد بمرسووی قوومار نیوومد  

-تحوو  آ   دهود موی  ر  دیگوم  زیوز  یوت  دره  شونکه   اسو   هوا ارتنواش  پمهرانود   بومای  فیوایی 

 همووا  «دیگووم زیووز» ایوو   دارنوود قوومار کوو د یووا سووامما   مدرسووه ةینوومم ه محوویر تووأثیم

 بووه کووه اسوو  بووو میًوو  تاویوو  ه یلوو  آمومشوویارا  ه ممبیووا  هفیفووه  اسوو  بووو میًوو 

    داد  ارتاوواا را یووود یووادنیمی اثوومبتن طوووربووه ه سووم  بووه دهوودمووی اهووام  یادنیمنوود 

 (2002 ؛2002  2میموونعفباشوود  داشووته بهتوومی  ملکوومد ه    کوومد  اتتوواذ بهتوومی تنوومیمای

بووو   ممینووه شوونای  موونظ  فماینوودهای دانوون  رفتووار     درهاقووع تحلیوور ه ا تناریووابی میًوو   

توانود  سوامد  ایو  تحلیور موی    بوو  را فوماه  موی   هوای موهوود در میًو    های نوم   ادای ه قابلی 

پیوستاری ام کر بوه هوزا را شوامر شوود  ممحلوه نتًو  تحلیور در نظمیوه ارتنواش نوما تحلیور            

هووای اهتمووا ی ه در سووط  هسوویع ه مماحوور بفوودی تحلیوور شوونکه   وووری کلوویبووو  بووهمیًوو 

 هنففووا  فموودیما   مفلمووا   هالوودی    باشوود  نتووایا ایوو  تحلیوور مفمووونن بووه ذی   محلووی مووی 

فمیموونع   مدیووبگ قوومارشووود تووا  ووح  ه دقوو  آ  را مووورد ارمیووابی  ا ( ارائووه موویآمووومدانوون

                                                           
1 Waite, Mackness, Roberts, and Lovegrove 
2 Siemens 
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کننووودنا  تفوووداد شووومک  کوووهامآندوووایی (2012ف 1موووم ه هاربمتوووو (  طنووو  پیشووونهاد 2002

هووای مووو  مفمووونن مشووتت نیًوو  ه  ملکوومد نادرسوو  پلتفووم  ا وولی  آسووی  بزرنووی بووم دهر 

هووای بوومای بینووینوومدد لووتا طماحووا  آمومشووی نم  اسوو  پووین  موفایوو  دهر  محًوووی مووی 

 پشتینا  در مواقع اف  کارکمدهای پلتفم  ا لی داشته باشند  پلتفم 

تواننوود ام بًووتمهای آماد در هووای بوومیر آماد اننووو  موویر سووامی بیشووتم دهیمنووطماحووا  ههوو  

هوای مدوامی    هوا  آممایشوگا   یینظمآمموا هوا     سوای  هوا کتابتانوه شنکه استفاد  کننود بًویاری ام   

تواننوود  وووری آماد ه رایگووا  دره  شوونکه ههووود دارد ه مدرسووا  مووی  سووامی ه میووم  بووه شوونیه

ا حووداقر یادنیمنوودنا  را ههوو  یووادنیمی بیشووتم بتشووی ام دهر  را در ایوو  فیووا ارائووه نماینوود یوو

بووه ایوو  بًووتمها ارهوواع دهنوود  شناسووایی بًووتمهای آماد ه مناسوو  دهر  آمومشووی بووه طماحووا    

ی پلتفوم  ا ولی فوائ     هوا نانوا  هوا بوم   هوای آ  نیومی ام قابلیو   کمت یواهود کومد توا بوا بهوم      

پشوتینانی نکنود هلوی     سوامی نووع یا وی   آیند  بمای مثوا  ممکو  اسو  پلتفوم  ا ولی ام شونیه      

 نووا  رسوانه مفیواری بومای یادنیمنودنا  اهمیو  داشوته باشود          سوامی بوه  استفاد  ام ایو  شونیه  

 های موهود در بًتمهای آماد استفاد  کنند توانند ام قابلی در زنی  مواقفی طماحا  می

توانود بًویار   هوای بومیر آماد اننوو  بومای نظوا  آموومش  والی ایوما  موی         به طور کلی ارائوه دهر  

هوای موو  در نظوا  آموومش  والی ایوما  بوه ههو  رهیکومد بمناموه           کارآمد باشد  درهاقع پتانًر

هووای پیووا  نووور  دانشووگا  آماد ه هووامع  لمووی کوواربمدی   هیوو   در دانشووگا درسووی متممکووز بووه 

هووای بمابوومی را بوومای  نوودهای یوواددهی ه یووادنیمی را اثوومبتن کوومد  ه فم وو   توانوود فمایمووی

نوتاری  تواننود بوا سوممایه   هوا موی  هوا فوماه  بیواهرد  ایو  دانشوگا      متتلد ای  دانشوگا   هایشفنه

هووا یووا هاحوودهای درسووی هووای بوومیر آماد اننووو  ه ارائووه دهر انوودامی دهر هدفمنوود اقوودا  بووه را 

هوای اسوتفاد  بمابوم دانشودویا  در شوهمهای متتلود ام         ه ممینوه توسر اسواتید بمهًوته نموود   

 هوای هننوه بوه    ومفان باکیفیو  را فوماه  سوامند  بوا ایو  حوا  در ایو  راسوتا ننایود          هوای  آمومش

( تأکیوود 1223ف 2ممیوورآمووومش آن یوو  اکتفووا شووود    هووایپلتفووم سووت  افووزاری ه را  انوودامی 

هوای آمومشوی   تووا  افوماد را بوه سوم  بمناموه     ی  موی نیومی ام امکانوای فنواهر   کند که با بهوم  می

هووای یووادنیمی ه کووه نوواهی اهقووای ممکوو  اسوو  در ایوو  میووا   بووامد    هووتی کوومد؛ درحووالی 

هووای آمومشووی طماحووی آمومشووی درسوو  ام میووا  بمهنوود  بنووا بووه ا تاوواد هی  بًوویاری ام بمنامووه 

یتیووار کوواربما  قوومار  تنهووا آمومشووی نیًووتند؛ بلکووه فاوور اط  وواتی را در ا  منتنووی بووم هی نووه 

هووای بوومیر آماد اننووو  نیووز هارد اسوو   درهاقووع بًوویاری ام ایوو    دهنوود  ایوو  ناوود بووم دهر  مووی

                                                           
1 Warburton & Mor 
2 Merrill 

61 



 
 

 (6931تابستان  ،5 ارهشم دوم، آموزشی )سال فناوری تخصصی علمی فصلنامه

انوود هووا  بووده  توهووه بووه ا ووو  طماحووی آمومشووی  بیشووتم بووه ارائووه اط  ووای پمدایتووه     دهر 

در هنگووا  طماحووی ه را  انوودامی    شووودموویلووتا تو وویه   ( 2012ه همکووارا    1فمارنوواری 

آمومشووی  طماحووی هووایهننووهیووادنیمی بووه  هووایپلتفووم بوومیر آماد اننووو   وو ه  بووم  یهووادهر 

هووا ام قنیوور مشووارک  ه تفاموور یادنیمنوودنا  باهمتایووا   مدرسووا  ه دیگووم  نا ووم محوویر مووو 

هووای آمومشووی متنوووع  هووای آمومشووی متتلوود  اسووتفاد  ام رسووانههووا ه ففالیوو آمومشووی  تموومی 

 تمی شود یادنیمی  پشتینانی یادنیمی ه میم  توهه بینسندن ه ارمشیابی  هاکاهش 
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 غیررسمیآموزش  درتکنولوژی آموزشی نقش 

 

 1*سمیما محمدامینی

 2محمدرضا نیلی احمدآبادی 

 

 چکیده

 هوای  م وه  یتموام  یفنواهر  ه  لو    یو مکحا یفنو ی قودری  زهوار   مووج  سوو    هوزار   به هرهد با

همزموا  بوا    بهوم  نمانود   ایو  مووج بوی    توأثیم آموومش نیوز ام    ة م و ه  نمف  بم در را بشم یمندن

 هووایآمووومشاط  وواتی ه ارتنوواطی  هوامووع نیاممنوود توهووه بووه   هووایفنوواهریرشوود ه نًووتمش 

  آمووومش میمرسوومی  شووودمووینوووی  ارائووه  هووایفنوواهریرسوومی هًووتند کووه ام طمیوو  ایوو  میووم

اینگونوه  افتود ه هودم ام   موی  آمومشی اسو  کوه بیومه  ام مدرسوه ه سواممانهای آمومشوی اتفواب        

اساسووان دریافوو  موودر  نیًوو  ه محتوووای آمومشووی در ایوو  نوووع آمووومش مطوواب  بووا  هوواآمووومش

نتًوتی  انتظواری کوه ام انوواع آموومش متنوور اسو  آمواد  کومد           نیامهای یادنیمندنا  اسو    

ه  هووامهوواریبووه  نوواری دیگووم دانوون آمویتگووا  بتواننوود  ؛ اسوو  یاحمفووهافووماد بوومای مشووامر 

 میمرسوومیری  ملووی ه کوواربمدی نشووا  دهنوود ه در ایوو  بووی  آمووومش  دانوون یووود را بووه  ووو

در ایو  راسوتا تکنولوو ی آمومشوی  هماننود       بیشتم یوود را بوه ایو  هودم نزدیوت نموود  اسو         

ناوون تکنولووو ی آمومشووی در طماحووی  اهووما ه هاقووع شووود   موو ثم توانوودیموویووت  لوو  کوواربمدی 

  میمرسوومی هووایآمووومش  در باشوودموویارمشوویابی ایوو  نوووع آمووومش بًوویار پمرنووع ه مهوو     

          بوومای یووت موقفیوو  ارتنوواطی     هووارسووانهتکنولو یًوو  آمومشووی ناشووی فماتووم ام تفیووی      

آمومشووی بوومای یووادنیمی  هووایطماحوویمدبمانووه   هووایریووزییووادنیمی دارد ه بمنامووه  -یوواددهی 

یووم هی در یط هووایمًوولولی تکنولووو ی آمومشووی اسوو  ام  ةرشووتکووه ام اهوودام  موو ثم میوو  ه 

 یواهد بود  میمرسمیآمومش 

   تکنولو ی آمومشیمیمرسمی: آمومش  آمومش رسمی  آمومش واژگان کلیدی

 
 

                                                           
 مًلو (دانشدوی دکتمی تکنولو ی آمومشیف نویًند  .  1
 دانشیار دانشگا    مه طناطنائی   2
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 مقدمه

رسوومی بووا اهوودام ه محتوووای مشووتت ه ام قنوور توودهی  شوود  آمووومش کودکووا     هووایآمووومش

 هووایسووامما ه  نهادهووانوهوانووا  ه هوانووا  را بم هوود  دارنوود  ایوو  آمووومش در قالوو  ففالیوو     

ایوو  راسووتا ههووود   در رسوومی آمومشووی همچووو  مدرسووه ه دانشووگا  قابوور شناسووایی اسوو      

درسووی مشووتت ه ام قنوور تفیووی  شوود  ه نیووز ههووود  هووایبمنامووهدرسووی منوووی ه  هووایکتووای

شناسووایی  هووایموو  ه  هوواشووایتمفلوو  ه مووتفل  در فیوواهای آمومشووی ام هملووه مهمتوومی   

بوا   الزاموان رسومی   هوای آموومش میمرسومی بومی م    هوای آموومش   شوود موی آمومش رسمی تلاوی  

ه مفوی  هموما  نیًوتند     درسوی مشوتت   هوای بمناموه ه  هوا درسوی منووی ه سمفنور    هایکتای

ارتنوواطی ه مماکووز  هووایرسووانهآمومشووی ام طمیوو   هووایپیووا کووار انتاووا   هوواآمووومشه در ایوو  

ه تمبیو  میمرسومی بوه  نووا       (  تفلوی  1831فبواقمی    رسود موی در آمومش بوه اندوا     میمرسمی

بتشی ام همیا  تفلی  ه تمبیو  ام ابتودای تواری  منودنانی بشوم ههوود داشوته اسو   شواهد ایو            

شوکار    هوای نحوو   هوای ممینوه نونانونی اس  کوه هالودی  بوه فممنودا  یوود در       هایآمومشمد ا 

نًوتمش   هوا موومش آبوا نتشو  مموا  دامنوه ایو  نووع        اموا  ؛کمدنود میکشاهرمی ه نظایمآنها ارائه 

بًویاری    هوای حیطوه  میمرسومی تفلوی  ه تمبیو     ة م و کوه امومهم     اینونوه پیدا کمد  اس  بوه  

شوواپیمه  فمد یوونه کووارآمومی را در بووم مووی ایرسووانه هووایآمووومشام محافوور دهسووتانه نمفتووه تووا 

مطوومب نمدیوود هوودم ام  میمرسوومی هووایآمووومش(  ام ممووانی کووه بووه طووور رسوومی بحووث  2011

توانمندسووامی اقشووار ضووفید ه فایووم هامفووه در کشووورهای درحووا    هوواآمووومشارائووه ایوو  نوووع 

 هوای مهواری بوه ابوزاری بومای تاویو       هوا آموومش اما بوه مومهر مموا  ایو  نووع       ؛توسفه بود  اس 

هاننووه تنوودیر فنووی افووماد هامفووه  ایدوواد ترییوومای اهتمووا ی ه اقتنووادی هووامع ه توسووفه همووه  

آمومشوی املو  تمایور بوه ترییوم       هوای بمناموه دید  در طو  سالهای متموادی اهومای ایو  نووع     نم

 هوای  م وه بوه طووری کوه امومهم  یکوی ام       انود داشوته نووایی فمهنگوی   فمهنع هامفه ه ایداد ه 

افتود ترییوم یوا    همفوی اتفواب موی    هوای رسوانه ام طمیو    مالنوان کوه   نهادهوا نونوه  ایو   مه  ففالی 

( بووم ایوو  بوواهر اسوو  1230(  یونًووکو ف2002بوواریو فدر سووط  هامفووه اسوو   نوووایی فمهنگوویهوو 

فمانیوم ه هوامع اسو  کوه همیوا  تفلوی  ه تمبیو  هامفوه          ایها  رسومی  که تفلی  ه تمبیو  میوم  

ی  موومی   رسومی موضووع ه مفهووم   ام ایو  ره تفلوی  ه تمبیو  میوم     نیومد موی ه هوانا  را در بوم  

رسومی  ( بوم ایو  باهرنود کوه تفلوی  ه تمبیو  میوم       1220ف بمینوا کاهاهوا ه   ملی ه قابر ا تناسو    

هابًوته بوه    نهادهوای توسوفه نیًو  بلکوه ایو  مفهوو  ه       درحوا   کشوورهای مفهومی محودهد بوه   

تمبیتووی رسوومی ایدوواد شوود  اسوو  تووا بتوانوود بووه تحاوو     هووایسیًووت شکًوو   ةنتیدووآ  در 

  آموومش  کموت نمایود   درنظوم نمفتوه شود  اسو      کوه بومای سیًوت  رسومی     هاییناناهدام ه 
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پیوودا  توومیپمرنووعدر میووا  افووماد هامفووه ناوون  هووارسووانهرسوومی بووا پمرنووع شوود  ناوون میووم

 هود  دار آموومش افوماد     توانود نموی ه ام ایو  بوه بفود نظوا  آموومش رسومی بوه تنهوایی          کنود می

هامفووه باشوود ه بایوود بووه نیوومهی مکموور یووود یفنووی آمووومش میمرسوومی توهووه ه ارمش بیشووتمی 

در ینووو  انحوو    اینًووتمد ممووانی کووه  اایوود  در 1223در سووا   میمرسوومی آمووومش  دهوود

نظووا  رسوومی آمووومش ههووود داشوو  شووکر نمفوو  ه نووه تنهووا در کشووورهای پیشوومفته بلکووه در   

دارهی نظووا  موومیو آمومشووی هوامووع بووه آ   کشووورهای درحووا  توسووفه نیووز بووه  نوووا  نوووش  

 هووایففالیوو را در سووند  میمرسوومی آمووومش آمومشووی  هووایم سًووهنگمیًووته شوود  بًوویاری ام 

 هوواینووزارشه  هووامشوواهر  آمووومش یووود ننداندنوود ه ام آ  در دانشووگاهها  مماکووز تحایاوواتی   

دیگوم در ههوانی کوه بوا ترییومای نًوتمد  هموما  اسو  اسوتفاد  ام منوابع             لمی استفاد  کمدند 

ر مواقووع لووزه  د هوواآ مووومش رسوومی ه بووه کووارنیمی د اط  ووای انناشووته شوود  در دهرا  آمحووده

  دهرکووه یووادنیمی بووه یووت   کنوودموویایوو   واموور ایدووای  تمووا  قابوور اتکووا نیًوو   آینوود در 

 ( 1832نیا  اشکو   کلَوی  مشتت ام مندنی افماد محدهد نشود فافیر 

ام هملووه  فاوودا   1میمرسوومی ةیشوورام  میمرسوومیآمووومش  شناسووی(مبووا ف یشناسووام نظووم ها   

اسوو   هوواففالیوو سووامماندهی رسوومی بوومای نوووع یا ووی ام    هووایشووکر  یووارج ام 2هندارهووا

را بووه  نوووا  تمووا  اثوومای آمومشووی     میمرسوومی( آمووومش 1223ف 4(  کوممووا1223  8فبونتوواد

 هووایففالیو  فووب بمنامووه    هوای ففالیوو ف کنود موویرشود یافتوه در یووارج ام کو د درد تفمیود     

یووت  میمرسوومیکووه آمووومش  ننوودکمووی( اشووار  2018ف 2  لورانوود2داهطلنانووه ه ایتیوواری(  رالوکووا

کووه کمتووم رسوومی اسوو  امووا همیشووه اثوومای سووامند   کشوودموویهاقفیوو  ام آمووومش را بووه تنووویم 

پووتیم ه منطنوو  بووا بًوویار انفطووام میمرسوومیآمووومش   حوووم هووایففالیوو دارد   (فشووکر نیوومی

همیشووه ههووود داشووته ه دارد  آنچووه کووه     میمرسوومینیامهووای یادنیمنوودنا  اسوو   آمووومش   

 آ  اسوو   شوودسووامماندهی  ةبمناموو  مووومش  هدیوود اسوو  رابطووه بووا ایوو  رهش آ  اموومهم  در

را یووت شووکر داهطلنانووه ام آمووومش   میمرسوومیآمووومش  توووا مووی(  بووه  وو ه  1222فلندشوویم 

ه حفووظ  آیوودموویهووتای بدسوو   هووایرهشکننوودنا  ام طمیوو  فکوومی کووه در آ  منووافع شوومک 

بًویار متفواهی ه حتوی     میمرسومی کوه آموومش    شوود موی بیوا    ام سوویی دیگوم    دانً   شودمی

ماابوور آمووومش رسوومی اسوو  ه ایوو  ده نوووع آمووومش در دانوون  در   هویوو   رهش آمومشووی ه  
                                                           

1 nonformalis 
2 norms 
3 bontas 
4 cozma 
5 raluca 
6 lorand 
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بوی    هوای تفواهی تفودادی ام  ه ( 2018رالوکوا  لورانود   ف  بوا یکودیگم تفواهی دارنود     یوادنیمی  ةممین

 :کنندمیرا در هده  میم تمسی   میمرسمیآمومش رسمی ه 

 
 میمرسمیآمومش  آمومش رسمی

فتفًیم ه بمداش  هاحد ام  شودمیام ای  کلمه یت تفًیم 

 (ای  مفهو 

 هوی  پایدار ه منًد 

 مفل  محور

 یادنیمی: بمنامه درسی ه کتای درسی ةممین

متتلفی ام ای  کلمه  هایبمداش تفًیم ه 

 شودمی

( متفدد ا  زندنانه فمتنوع یهوی  ناپایدار ر

 متناقو

 متاکم  ه نفتگو محور

 یادنیمی: هامفه ه مدرسه ةممین

 

را به تمتی  میم بیا   میمرسمیمیا  آمومش رسمی ه  هایتفاهی توا میتم به  وری سامما  یافته

 کمد:

 

 آمومش رسمی میمرسمیآمومش 

 شودمیمفل  مم کز قدری قلمداد  بده  دیال  مفل 

 (   آمومش فمدرسه  دانشگا  همحر یا   بمای آمومش  محر یا ی ندارد

 مفل  کنتم  دارد فمفل  محوری( یادنیمند  کنتم  دارد فیادنیمند  محوری(

 ریزی شد  ه سایتارمندبمنامه در حا  تحو 

 ارمیابی تماکمی ه داراری مدر  فاقد ارمیابی

 تفیی ( اهدام دایر سیًت  فتوسر یود افماد

 شوندمی

اهدام بیمه  ام سیًت  فتوسر اشتا  دیگم( تفیی  

 شوندمی

 قدرتمند ه مال  هاینمه بمای  تح  ست  هاینمه مدافع 

 با توهه به ضوابر هانمه  ةهمبمای  هنما  نابمابمای ه حمای 

 دانن نظمی دانن  ملی

 موقفی  بان موقفی  پایی 

 (2001 1هادکینًو   ملکا   فکولی

 

 

                                                           
1 colly, Hodkinson & Malcom 
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 غیررسمیمقایسه آموزش رسمی و آموزش 

سیًووت   هووایمحوودهدی در ارتنوواش بووا  میمرسوومی( آمووومش 1220ام دیوودنا  کاهاهووا ه بمینووا  ف

آمومش رسمی بمای پاسوتگویی بوه نیامهوای یوادنیمی اکثمیو  افوماد هامفوه ایدواد شود  اسو             

املو  بوه  نووا  یوت سیًوت  بوا سیًوت          میمرسومی  هوای آموومش ام ای  منظم بایود نفو  کوه    

( پوونا محووور 1230  ام نظووم فوردهووا  فشووودموویآمووومش رسوومی ماایًووه  ارمیووابی ه شوونایته  

شووامر اهوودام  ممووا   میمرسوومیتفلووی  ه تمبیوو  رسوومی ه تفلووی  ه تمبیوو   هوواینظووا ماایًووه 

  باشدمی هاسیًت بندی  محتوا ه نحو  ارائه ه زگونگی کنتم  ای  
 تفلی  ه تمبی  رسمی میمرسمیه تمبی   تفلی  محور

 درام مدی   مومی ه مدر  محور کوتا  مدی ه بده  ارائه مدر  اهدام

 طوننی  مادماتی ه تما  هق   دهر دره  ممانی کوتا   مًتمم ه نیمه هق  بندیمما 

 محتوا

 

بمه  داد محور ه نیام سندی هرهدی منتنی بم 

 مورد نظم ذینففا  هایففالی 

دره  داد محور ه هتی ذینففا  بم اساد 

 ه شمایر هرهدی استانداردهازارزوی 

مدار  سایتار انفطام پتیم ه رابطه محیر محور  نظا  ارائه

 ند  محوریادنیمنده

مدزا ام محیر میً   م سًهمنتنی بم 

اهتما ی با  هایففالی اهتما ی اقتنادی ه 

 نیمانه  مفل  محورسایتار ارائه ست 

 مماتنیکنتم  بیمهنی ه سلًله یودکنتم  ه ممد  سانر کنتم نوع 

 :غیررسمیاهداف آموزش 

را در هووده  میووم  میمرسوومی هووایآمووومشاهوودام  توووا مووی یافتووهسووامما منًوود  ه   وووریبوه 

 ی  ه کمد:
 هدم ردید

 نظا  آمومش رسمی هایمحدهدی ه  یألهاهنما  کمنودها    1

 نظا  آمومش رسمی هایآمومشتوسفه ه تکمیر   2

 متتلد هایبتنمتنوع ه نونانو  نیمهی کار در   وریبه موردنیام هایمهاریبامآمومی ه بامسامی   8

 اهتما ی شهمی ه رهستایی هاینمه پاستگویی به نیامهای همه اقشار ه   4

 شهمهندی هاینانسیاسی اهتما ی  تحکی  آمومش ه  توسفهکمت به   2

 متتلد هایبتنافماد بمای اشترا  در  سامیآماد   2

 بمای تمامی افماد ه اقشار هامفه نیام موردآمومشی نم  ه  هایفم  فماه  آهرد  امکانای ه   1

 آمومشی هایبمنامههامفه ام طمی  اهمای  پم کمد  اهقای فمام  افماد  3

 الفمممادا فماه  آهرد  شمایر ه امکانای نم  بمای تحا  راهنمد یادنیمی   2

 هدید نیامهایآمومشی بمای پاستگویی به  هایبمنامهارائه   10

 (1824فبه نار ام مممهقی 
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دارای ا وولی   اسو  کوه دارای انوواع نونوانو  ه اهودام مشتنوی       طوور هموا   میمرسومی آمومش 

  یوت ا ور   کننود موی  مور   هوا آموومش نیز هً  که همانند داربًوتی بومای محکو  شود  ایو       

مماحور   ةهمو در  پوتیمی انفطوام اسو   منظوور    پوتیمی انفطوام  میمرسومی  هوای آموومش مه  در 

 میمرسومی  هوای آموومش   همچنوی  در  هاسو  آموومش ا   ام طماحی  اهوما ه ارمشویابی ایو  نووع     

نم   هوای شایًوتگی رشود   منظوور بوه ه  یادنیمنودنا  فمایند یادنیمی باید منتنوی بوم نیوام هاقفوی     

نفو  یکوی دیگوم ام ا وو  ایو  نووع        تووا  موی  بنوابمای   ؛در منودنی باشود   کارنیمیبه منظوربهه 

 آمادیبایوود دارای  یادنیمنوود  هوواآمووومش  محوووری اسوو  در ایوو  نوووع  یادنیمنوود  هوواآمووومش

 هووایآمووومشباشوود   انتتووای ه فماینوود یوواددهی یووادنیمی مفوومب ه  وواری ام فشووار ه اسووتمد  

تووا  شووودموویاندووا   میممًووتای   شوویوراهنمدهووایی هًووتند کووه بووه  بووم نووافمبیشووتم  میمرسوومی

ام طمیوو   توانوودموویایوو  راهنمدهووا  رشوود ه شووکوفایی یلایووای را در افووماد فووماه  آهرد   ةممینوو

توودریع  هووو حوواک  در  هووایرهشنظووا  آمومشووی ام قنیوور محتوووای بمنامووه درسووی   هووایم لفووه

  (1831د فهاهیدی   الی  ناندا  شو الفاد فوب هایبمنامهک د  نظا  ارمشیابی ه 

 غیررسمیآموزش  نقش تکنولوژی آموزشی در

هدیدی  یهارا ه  دهدیمما در  نم دیدیتا    نمی که امدیاد اتنا   رها  سنتی را ترییم شکر  

د متتل هاییهماه  فناهری اط  ای ه ارتناطای مدر  ام کنی یممندنی  کندیمبمای یادنیمی ارائه 

  ی التحنفارغاما امل   شوندیمآمومش رسمی بمرسی  نظا (سای  فبالاو  یود بمای کمت به  ه

کارفممایا  در بامار کار  یامموردنکه  ییهامهارینظا  آمومش رسمی انتظارای هامفه مننی بم داشت  

(  نتًتی  انتظاری که ام انواع 2012  8  شوستیکوا2  بل ًو1فآتابکوا بمآهرد  کنند توانندینمباشد را 

 آمویتگا دانن یگمد ناریبهاس    یاحمفهآمومش متنور اس  آماد  کمد  افماد بمای مشامر 

 میمرسمیآمومش  بی ی درا ملی ه کاربمدی نشا  دهند ه   وریبهه دانن یود را  هامهاریبتوانند 

میا   تکنولو ی آمومشی  همانند یت  ل  بیشتم یود را به ای  هدم نزدیت نمود  اس  در ای  

اط  اتی ه ارتناطی در دنیای کنونی با ث  هایفناهریرشد سمیع  هاقع شود  م ثم تواندیمکاربمدی 

 هایزالنآمومش با  ةحیطرسمی شد  اس    هپمهرشآمومشتمبیتی ه آمومشی نظا   هاینانترییم 

 تکنولو ی به مفنای دانن کاربمدی در ماابر  ل  محو اس  ه  ها   شد  اس  رهرهبهمتفددی 

 کندیمتما   لو  به حر مًائر آمومشی اقدا   هاییافتهام  یمینبهم تکنولو ی آمومشی با 

 (  1820ففمدانن 

                                                           
1 Atabekova 
2 Belousov 
3 Shoustikova 
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 رسمی آمومش تفارض با ث آمومشی ه متو  هارهش ه محنونی تنوع ارتناطی  هایفناهری رشد

 ناهمًا  را به ههود هایآمومش  پدید ه شد  ایماهوار  هایتلویزیو  ه اینتمنتی هایآمومش با

 مورد میمرسمی محتوای ةهاسطبه  رسمی آمومشی نظا  یت محتوای پدید   ای  اثم در  آهردمی

 نظا  به ناپتیمیهنما  هایلطمه تواندمی فیا  ده ای  ناهمًانی بی  ه نیمدمی قمار تفارض

 ةفلًف دیگم سوی ام(  1832  نوری یًمهشاهی ف نماید هارد میزبا  کشور آمومشی

 انتاا  شکر ام آمومش ه شد  زالن دزار تحونی فناهرانه تأثیم تح  سنتی هپمهرشآمومش

 ه  ظی  نًتمد  منابع ام استفاد  هایشیو  یادنیمی  وریبه یادنیمندنا به  ثاب  مفلومای

 تنهانه درهاقع .اس  شد  التریم متحو دائ  محتواهای با هدیدتم الکتمهنیکی ابزارهای ه اینتمن 

ه  تحو  انگیزی ه یواهیتحو  بلکه نیً   ثاب  مفلومای به یادنیمی منوش دیگم هپمهرشآمومش

 نیام ه ارمش یت به یود  مر کمد   ه اندیشید  هایشیو  ه هاسنت ترییم بمای رقاب  ه نوآهری

 ه مفلما  ه کار کندمی طل  را نماییایحمفه هپمهرشآمومش اینکه سماندا  .اس  شد تندیر 

 حیور بمای ممد  سامیآماد  ه ایحمفه ینمنی ه هاینظا  تاوی  آمومشی هایسامانه ه استادا 

 اس  اهتما ی هاینمه  ه افماد رقابتی هایفمفی  تاوی  شد  ه سامیههانی دنیای در

 ( 1834  ماد ابماهی ف

  هادانًتنی ةمدمو  .اس  هابًته یفناهر ه  ل  به شدیبه هک کنی می یمندن ییایدن ما در

 رساندمی مدد فمد به ًت یم بهتم ندیفما در هک یفناهر ه  ل  ةممین در هایینگمشه  هامهاری

 در تا بتشدمی ییتوانا فمد به کیینولو کت -  لمی   سوادشودمی د ینام "ییکنولو کت -ی لم سواد"

 طوربه بتواند تا آهرد همع را نم  اط  ای  شودمی ممبوش یفناهر ای  ل  به ینحو به هک مورد هم

 زنا  اس   بمیوردار یکینولو کت -ی لم سواد ه امک یفمد  دیگم ناریبه .مدیبگ  یتنم  ی ح

 اس   ممبوش فناهرانه ه ی لم به مًائر هک یموارد در تواندمی هک دارد یمهارت ه ی لم ییتوانا

 به ممبوش مناحث ه هادانن با ناادانه  ه ففاننه توانندمی یافماد  یزن .مدیبگ  یتنم مًلوننه

نان   (1832طاهمی  دهند ف نشا  ًتهیشا هایهاکنن یود ام ه شوند میدرن ینولو کت ه  ل 

 یا به شودمیممبوش  هاآمومش نونهای ام طمفی به طماحی  میمرسمیتکنولو ی آمومشی در آمومش 

ه ک م ثمنیز طماحی آمومشی داش  تا یادنیمی  می  ه  میمرسمی هایآمومشبمای  توا می نارتی 

سه بفد تکنولو ی آمومشی را در  توا یم  بیفتداس  اتفاب  تکنولو ی آمومشی ه  ةرشتام اهدام 

 بیا  کمد: نونهی ا میمرسمیآمومش 

ارتنوواطی ه اط  وواتی کووه آمووومش  هوواییهووا ففنوواهررسووانه: تفیووی  یافووزارسووت بفوود  -1

 ( کنندیمرا تًهیر  میمرسمی

 میمرسمی یهاآمومشارمشیابی  : طماحی  اهما هیافزارنم بفد  -2
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: مدمو ووه راهکارهوایی کووه تکنولو یًو  آمومشوی بووا نگومش سیًووتماتیت     مًولله حور   -8

    بنددیمبه کار  افتدیماتفاب  میمرسمییود بمای حر مشک تی که در آمومش 

 رفتووارنمامیووه یووادنیمی ظاسوو  ه طنوو  ن موو ثمدر تکنولووو ی آمومشووی هوودم یووادنیمی  میوو  ه 

 واموور  هووامحووم ایوو   کووه محمکووی بوومای پاسوو  داشووته باشووند   نیمنوودموویافووماد ممووانی یوواد 

توا بوم مننوای در      دهود موی قومار   فشوار تحو  هًوتند کوه یادنیمنود  را     ایمادموه بوی نانهانی ه 

 هووایمحووم بووا   موودتان میمرسوومییووادنیمی  بووه اتتوواذ تنوومی  بومدامنوود   هووامحووم یووود ام 

تحو     مودتان   ییلوی آناهانوه نیًو   بوده  بمناموه فناشوه( ه       شوود موی بیمهنی ه درهنی تحمیوت  

شووانع ه تنووادم اسوو  ه بووا یووادنیمی ام دیگووما  موومتنر اسوو  فمارسوویت ه هاتکینووز       تووأثیم

 میمرسومی  هوای یوادنیمی  لموی بوم    ة وح  تووا  موی (  با توهوه بوه ایو  نظمیوه یوادنیمی      2011

دارای طماحوووی منفطووود ه در  مفموووونن میمرسووومیتفلوووی  ه تمبیوو    هوووایسوووامما  .نتاشوو  

 یادنیمنود    و ه  بوه   کننود موی نونوانو   مور    ه سوامنار بوا شومایر    نووا هو  متتلود   هوای حال 

 نیامهوای محوری با رهیکومد مشوارکتی ه حمکو  ام پوایی  بوه بوان ه ارائوه محتواهوای منتنوی بوم           

در  پووتیمیانفطووامایوو   ه ؛در ایوو  نوووع تفلووی  ه تمبیوو  ههووود دارد میممتممکووزمحلووی  بووومی ه 

ممکو  اسو  بوه  لو  تنووع ه نونوانونی در نیامهوای         میمرسومی  هوای آموومش طماحی آمومشوی  

بایود در   هوا آموومش آمومشوی ایو  نووع     هوای طماحوی اسو  کوه در    ذکوم شوایا  متاطنا  باشود ه  

آموومش   ةارائو بیوا  شود کوه نظوا       داشو    پوتیمی انفطوام طماحوی آمومشوی     هایم لفه تتتت

( بنوووابمای  1230ف فوردهوووا ف داردپوووتیم محوووور ه سوووایتاری انفطوووام یادنیمنووود  میمرسووومی

آمومشووی را تووم    دهر تواننوودموویپووتیما  هووم ممووانی کووه انگیووز  کووافی نداشووته باشووند  دانوون

بیشوتم تمایور بوم ایو  اسو  کوه یوت بمناموه درسوی متنوو ی            میمرسومی نمایند  پع در آمومش 

ارائووه شووود کووه در ماایًووه بووا آمووومش رسوومی حوو  انتتووای ه نووزینن بیشووتمی بوومای          

نیمانوه ه املو    پوتیما  کمتوم سوت    شوود  همچنوی  ناون مفلموا  ه دانون     فماه   یادنیمندنا 

  شوود موی کیود  أبوم ارائوه مهواری ه آموومش دانون  ملوی ه کواربمدی ت         مودتان ترییم اسو  ه  قابر

 هووا بمنامووه اسوو   یادنیمنوودنا کوواربمدی دارد ه منتنووی بووم نیووام ه   یوو       ةهننوومحتوووا 

کیوود بوم کنتووم   أت میمرسومی تفلووی  ه تمبیو   کنتوم  در    نحووونفو  کوه    توووا موی نیاممحورنود   

 محلی ه اهتما ی اس  که کنتم  اساسی در ایتیار متاطنا  ه به  وری مشارکتی اس  

بنووابمای   تکنولو یًوو  آمومشووی بووا توهووه بووه نیامهووا ه شوومایر ه ماتیوویای  نووم بومیووا        

نیووز هرهد پیوودا کنوود   وو ه  بووم شناسووایی ه   میمرسوومی هووایآمووومش بایوود در حیطووه دیدیتووا 

 -فماینوود یوواددهی ةنممووکووه  موو ثمهووای مناسوو  بوومای بمقووماری ارتنوواش سووانهرمشووتت نمووود  
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بوومای ارائووه ایوو  نوووع  آمومشووی دقیوو  هووایطماحوویمدبمانووه   هووایریووزیبمنامووه یووادنیمی اسوو 

 یطیم تکنولو یً  آمومشی یواهد بود  هایمًلولی ام  هاآمومش

 گیرینتیجه

اموا   اسو  یوا  یوود    هماننود آموومش رسومی دارای محتووا  رهش ه اهودام      میمرسومی آمومش 

اندوا    هوا دانشوگا  ماننود مودارد ه    شود  شونایته تمبیتوی   نهادهوای  ةهسویل که نوه بوه    هه امآ 

پوومهرش قوومار دارد  هتمبیتووی ماننوود هماری آمووومش   هووایسووامما ه نووه در کنتووم    نیوومدمووی

افووماد  رفتارهووایبتشووی آ  در افکووار  اندیشووه ه  هنمنووه شوواید اثووم  شووودموویتلاووی  میمرسوومی

مهمووی کووه در  ةنکتووام آمووومش رسوومی اسوو    توومنًووتمد هامفووه بیشووتم باشوود میووما ابفوواد آ  

اسوو  کوه ایو  نووع آمووومش     متمبوی بایوود در نظوم داشو  اثومای     میمرسومی  هوای آموومش موورد  

را بایوود بیشووتم  میمرسوومی  ه داشووته باشوود بووه ایوو  مفنووا کووه آمووومش میممًووتای    توانوودمووی

منفوی هو      ووری بوه  توانود موی مود دیود کوه در  وی  اسوتفاد  مثنو        آیوت ابوزار کار    ووری به

پووتیم اسوو   انفطووام میمرسوومیپوومهرش هآمووومش ( 1824قوومار نیوومد فمممهقووی    مورداسووتفاد 

ارمیووابی مناسوو  بووم اسوواد  یهووارهشه  رهشوو   الگوووی آمومشووی  بووام  ممووانی اهوودام توانوودیموو

دارای طماحووی آمومشووی  میمرسوومیآمووومش  ه ؛باشوود داشووته یوومدرنه نیامهووای افووماد  هووایوو هاقف

اهودام ه ا ووو  مشووتت اسوو   ناوون تکنولوو ی آمومشووی در طماحووی  اهووما ه ارمشوویابی ایوو     ه

را ننایود متنواقو یوا     میمرسومی رسومی ه   هوای آموومش   اسو  نوع آمومش بًویار پمرنوع ه مهو     

ه  یکدیگمنووددانًوو  بلکووه ایوو  ده مکموور  کنوودموویمتیوواد یکوودیگم کووه یکووی دیگوومی را نفووی  

احتموالی   هوای کاسوتی بوا توهوه بوه ینو ویای قوم  بیًو  ه یکو  نوواقت ه          میمرسمیآمومش 

 ةرشووتسووه بفوود  بووی درایوو در سیًووت  آمووومش رسوومی بوومهم دهوود را پووم کنوود    توانوودموویکووه 

 کمووت کنوود  میمرسوومی هوواییووادنیمیشوود   تووم میوو بووه  توانوودموویی تکنولووو ی آمومشوو

پندوا  سوا  تو ش رادیوو در حووم  ارائوه آموومش        » نووا    تحو   یاو یتحا ( به1831ف شنًتمی

 هکو  اسو   داد  نشوا   پو ههن   یو ا  .اسو   پمدایتوه « ما یو ا ییرهسوتا  هواموع  یبوما  میمرسمی

 نشود   زوه  ه باشوند  شود  ریوزی بمناموه  آموومش  یبوما  زوه  و یو راد ماننود  همفوی ارتنواش  ریهسوا 

 یمیادنیو  ه الفموم موادا   آموومش  آهرنود  فوماه   ه دارنود  یدهنودن مد آموومش کارکو  باشوند  

   .باشندمی یود هایپیا متاطنا   یبما یمرسمیم

 هوای رسوانه   نووا  ناون   تحو   یاو یتحا ( بوه 1831ف دهسو   یمو یرح ه یرضوو  همچنوی  

 دیشوه  هوای دانشوگا   ا یدانشودو  دنا یو د ام یمنودن  هوای مهواری  یمرسوم یآموومش م  در یهمف

 ا یو م ام هکو  داد نشوا   پو ههن   یو ا اینتوا  هکو  انود پمدایتوه اهووام   کیپزشو   لوو   ه زموما  

 ( امیمدرسو یم توای ک ه و یو زیتلو مدلوه   ه رهمناموه  و یو نتمنو  راد یاف همفوی ارتنواش  هوای رسوانه 
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 هوای مهواری  یمرسوم یم آموومش  نوه یمم در را   ناون یشوتم یب و یو زیتلو ا  یدانشودو  دنا یو د

 آموومش  در و یو زیتلو ام پوع  مدلوه  ه ه رهمناموه  یمدرسو یم توای ک .اسو  داشوته   هد  بم یمندن

 ه ویو راد هکو  داشوتند  افهوار  ا یپو ههن دانشودو    یو ا در .انود داشوته  ناون  یمنودن  هوای مهاری

 .انود کومد   فوا یا آنوا   یمنودن  هوای مهواری  یمرسوم یم آموومش  در را ناون   یمتوم ک نتمنو  یا

 ه ارتزکو بو  افوزاری نوم  بفود   ةممینو   در انود داد قومار   بمرسوی  موورد را  افوزاری سوت  نان  درهاقع

 ا نشو  مرسومی یم یمیادنیو  بوه  اشوار   بوا  یانیوناط  یوود  ( در پ ههشی بوا  نووا   1222ناری فیم

 یاهوداف  یودشوا   یبوما  اسو   یمرسوم یم  ووری  بوه  یمیادنیو  هکو  یمموان  ا  یدانشودو  دادنود 

  یتنظو  یرسوم  یمیادنیو  یبوما  را یاهوداف  هکو  یمموان  ام اسو   متفواهی  هکو  کننود موی   یتنظو 

 را یمتفواهت  یانیوناط  یوود  هوای اسوتمات ی  ا یدانشودو  هکو  دادنود  نشوا   آ  بوم    ه  .کنندمی

 بوا   ومض هو   اط  وای  دارد ههوود  یمیادنیو  هکو  یمموان  مایو م کننود موی  انتتوای  یمیادنیو  در

 تحو   یپ ههشو  (2004ف  یاسوم  ه  وکو   همچنوی   اسو   دسوتمد قابور  آسوانی بوه  اهودام 

 .دادنود  اندوا   را (فآموومش الکتمهنیکوی   یمرسوم یم یوادنیمی   یرسوم  یمیادنیو  ام فماتوم   نووا  

 بوه  ممبووش   یکمشو  ه بومیر انگلًوتا    هامفوه  ام عیهسو  ننیو ب یوت  ً ک پ ههن  یا هدم

  یتشوم  .1: قومار بوود    یو ا بوه  پو ههن  هوای یافتوه   .بوود  هامفوه   یو ا در دانون  تنواد   ه یلو  

 طناوای  یبوان  سوط   فهوو  م  2 دهود موی  ز یو انگ دانون  مییو تر ایو  توسوفه  یبوما  افماد به اهدام

می یادنیو  ام آ  هوای هی نوی  هکو  یمودل  یبوما  هیو پا ام یاساسو  طوور  بوه  را موا  یمنودن  زمیوه 

  نووا   بوا  (2002ف سوا   در یپ ههشو  در بوا    کنود موی  آمواد   اسو   افتوه ی رکیتشو  یمرسوم یم

 اندوا   «ه ادراکوای  هوا انگیوز  پمسوتارا  بوه سوم  یوادنیمی میمرسومی ه رسومی:        نیومی هه »

ه ای کو ادرا ه هوا انگیوز   یرسوم  موداه   آموومش  سوم   بوه  پمسوتارا   هکو  داد نشوا   هوا یافته .داد

 یبمیو  موورد  در یاط  وات   یهمچنو  اینتوا   .دهنود موی  نشوا   ریو تما الفموم موادا   یوادنیمی 

 یمیادنیو  هوای ففالیو    یمیادنیو  متتلود  سوطوب  در هوا کننود  شومک   ههو   هاانگیز ه  ریدن

 .دهدمی نشا  هاکنند شمک  یمیادنینای یتمم ه
 منابع

   هدیوود زالشووی تووام  بوومای نهادهووای      هووایسوووادییبوو( 1834ف یًووی  ابووماهی  ماد

 82-42   10آمومشی  پیت نور  شمار  

    بمرسووی هایگووا  آمووومش  1832ف آیوو ر افیوور نیووا  محمدرضووا؛ اشووکو   حًووی ؛ کلوووی )

در  نووم ناپایووداری اط  ووای  فنوولنامه آمووومش  الفموومه یووادنیمی مووادا  میمرسوومیرسوومی  

  42مهندسی ایما   سا  دهامده  شمار  
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  12 لووو  اهتمووا ی دهر   رشوود آمووومش رسوومی ه میمرسوومی  نظووا ( 1831ف شووه  بوواقمی 

  1شمار  

  در  میمرسومی بوم ابفواد نًوتمد  آموومش      تحلیلوی ( 1831؛  والی  ممضویه ف  طواهم   هاهیدی

  میمرسوومیاهلووی  هموواین آمووومش ه یووادنیمی    ماووانی تمبیوو  شووهمهند دموکماتیووت   

 شناسی دانشگا  فمدهسی مشهد دانشکد   لو  تمبیتی ه رها 

    ه پوومهرش در  نووم ههووانی شوود :     ( آمووومش1832 وونوری یًوومه شوواهی  حنیوو  ف

ه راهنمهووای مواههووه بووا آ   مطالفووای راهنوومدی ههووانی شوود   سووا  اه   پووین  هووازووالن

 شمار  اه 

 تکنولووو یکی  رشوود تکنولووو ی  –هدیوود مفلمووا  سووواد  لمووی  ( ناوون1832طوواهمی  آرمه ف

  211بیً  ه شش   شمار    دهرآمومشی  

  سم  تهما  ( منانی نظمی تکنولو ی آمومشی 1820ف هاش  فمدانن : 

  نگوواهی بووه تفلووی  ه    (1824اهلل؛ حیوودری  الهووا ؛ کشوواهرمی  فهیمووه ف   رحموو  مممهقووی

 نور آهای   تهما :(دستاهردهاه  هاهی نی مفاهی  فدر ایما  ه هها   میمرسمیتمبی  
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 کوئیست و یادگیری خودراهبری دانشجویانوب

 

  1محً  باقمی

 2*مهما دریکوندی

 زکید 
بووا پیووداین اسوو   در آمووومش اندووا  شوود  ه یووودراهنمی کوئیًوو هیایوو  ماالووه بووا هوودم موومهری بووم 

ه بووه سووم   شوووندموویتوودریع ام شووکر سوونتی یووارج   هووایرهشهدیوود در یووادنیمی   هوواینظمیووه

-هی  هوسو  هرهش یوادنیمی منتنوی بوم هًو       هوا رهشکوی ام ایو      یرهنود موی نووی  پوین    هایرهش

بووه اسووتفاد  ام ایوو   توووا موویآ   ةهسوویلکووه بووه  شووودمووییطووی مفمفووی کوئیًوو  بووه  نوووا  ابووزار بووم

در ارتنوواش بووا هووم یووت ام   توانوودموویام طمیوو  اینتمنوو  ه  ووفحای هی پمدایوو   مفلوو    یووادنیمی نوووع

موهووود در اینتمنوو     هووای کوئیًوو  کوئیًووتی هدیوود طماحووی ه یووا ام هی    موضووو ای درسووی  هی  

موومش ه یوادنیمی کوه    هدیود آ  هوای شویو  بوه  نووا  یکوی ام     کوئیًو  هیدر ایو  ماالوه      کند استفاد 

اینتمنتووی   موودتانمنتنووی بووم کوشوون ه هًووتدو بوومای یووافت  پاسوو  سوو انی ام را  دستمسووی بووه منووابع  

ماوانی ه کتو  مومتنر ه ام     سوامی ی  وه اط  وای ایو  مطالفوه  بوا اسوتفاد  ام        شوود میاس   مفمفی 

متنر بووه فارسووی ه موو هووایکلیوودها  ه منووابع الکتمهنیووت بووا   ایکتابتانووهطمیوو  هًووتدوی هدفمنوود  

 انگلیًی اندا  شد 

   یادنیمی  یودراهنمیکوئیً هی: واژگان کلیدی

   مقدمه

 تموا   در موداه   آموومش  مفهوو   در نمحاضوم  هو    اط  وای  ه دانون  عیسوم  الفواد  فوب نًتمش

 رشود  یوشونتتانه  اسو   سوایته  میارناپوت کان را آ  ضومهری  هو    ه د یبتشو  توام   ییمفنوا  را  مم

 هکو  سوایته  آمواد   یبًوتم  اط  وای   یفنواهر  شود  ههوانی  ه رسوانی اطو ع  یابزارها یافتهههن

 اسوو سووایته ممکوو  را یادنیمنوود  نیووام بووا مطوواب  ه ا کووم هووم در ه ممووا  هووم در یمیادنیوو

تمووامی   تامینووان اییووم    هووای دهووه بووا پیشوومف  ه نًووتمش تکنولووو ی در       (2000 8بووم ف

  رشوود ه توسووفه انوودنمدیوود اساسووی  هووایدنمنووونی یوووشدسوو حیووای بشوومی  هووای م ووه

شووایت ایوو  دهر  ام منوودنی انًووا  اسوو   توسووفه  هووایهلووو ارتناطووای ه فنوواهری اط  ووای  ام 

                                                           
 دانشگا  ارا   نمه   لو  تمبیتی ه رهانشناسی استادیار .1 

 نویًند  مًلو ( دانشگا  ارا ف  کارشناد ارشد تکنولو ی آمومشی  2 
3 Bork 
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ارتنوواطی منتنووی بووم رایانووه   هووایشوونکهشتنووی ه  هووایرایانووه کووارنیمیبووهدر  کننوود منهوووی

ام  توم آسوا  بوا نًوتمدنی ههوانی  دستمسوی افوماد را بوه اط  وای          ایشونکه اینتمن    ینو به

  همزنوود هووی  رهش (1822مووای ه آر مووونایکمیموویف اسوو هووم دهر  در حیووای انًووا  نمووود   

بمتوومی مطلوو  نوودارد  امووا ممووانی کووه دسووتیابی بووه اهوودام   هووارهشآمومشووی نًوون  بووه سووایم 

را در بمنامووه آمومشووی  دنیمنوودنا یاففووا  کووه درنیوومی بیشووتم  هووایرهشآمومشووی موووردنظم بووا 

میمففووا  توومهی  داد   هووایرهشنًوون  بووه  هووارهشباشوود ایوو   پووتیمامکووا بووه دننووا  دارد  

یواد   توم سومیع راهنمدهوای پیشومفته تودریع افوماد قوادر هًوتند بیشوتم ه         کارنیمیبه  با شوندمی

مناسوونی  تفکووم رهش هووایمهوواریاکتشووافی بوومای ایدوواد سووطوب بووانتم    هووایرهشبگیمنوود  

  حاگووو  ندفوویف شووودتووا در فماینوود یووادنیمی درنیووم   سووامندموویرا هادار  یادنیمنوود هًووتند ه 

فنووی ه  هووایپیشوومف سوونتی توودریع    هووایرهش هووایکاسووتی  (1821 کوواه  ه مننوووری 

اقتیوائای دنیووای امومهم  لووزه  رهیکمدهوای هدیوودی بووه آموومش را ایدووای کومد  اسوو   آمووومش      

ایوو   نظووما  وواح   بمیووی ام نیوومدموویافووزاین یووادنیمی  وووری  منظوووربووهمنتنووی بووم هی 

هلنمینوت  ف انود کواربمد  بوه آموومش بوه کموت کوامویوتم یوا یوادنیمی آن یو          هاینا آمومش را به 

(  با ترییماتوی کوه در قوم  هدیود بوا هرهد تکنولوو ی ایدواد شود  اسو   اینتمنو            2011  1ه بارنز

 یادنیمنوودنا فطوود  راحوو  ه تفوواملی را بوومای  آمووومش من هووایفم وو ه هی نًووتمد  ههووانی 

(  1821  مظفوومیمًوون   کممووی  آهنچیووا  ه مهوودیکوشووتابماهیمووی ف اسوو بووه ارمرووا  آهرد  

 منظوووربووه  انوودداد منتنووی بووم هی را توسووفه   هووایففالیوو آمومشووی بمیووی ام   هووایفنوواهری

ام طمیوو  اینتمنوو   اسووتفاد  موو ثم ام اینتمنوو  در آمووومش  بتشووی ام فماینوود توودریع ه یووادنیمی 

اسوو   هی کوئًوو  نووو ی   کوئًوو هیمنتنووی بووم هی   هووایففالیوو   یکووی ام شووودموویارائووه 

یووادنیمی اینتمنتووی منتنووی بووم کاهشووگمی اسوو  کووه طووی آ   تمووا  یووا بفیووی ام اط  وواتی کووه  

بوه   1222داج ف آینود موی ام منوابع اینتمنتوی بوه دسو       سوامد موی تفامر بمقومار   هاآ با  یادنیمند 

اسووتفاد  ام  سوامی یکوارزووهابوزاری بومای     نوووا بوه  کوئًو  هیالگوووی  ( 2011 2ام نوکالوپ ناور  

 ( 2003 8افود ابی  هف اس ک د درد ایداد شد   هایففالی اینتمن  در 

یواد   آمووما  دانون   کوئًو  هیمنتنوی اسو   در    نمایوی سوایت  بوم نظمیوه یوادنیمی     کوئً هی

 هوای حووم  کوه بوه    رهنود موی نود ه بوه دننوا  اط  واتی     که در محیر مشوارکتی کوار کن   نیمندمی

مًوولو  یووادنیمی یووود هًووتند ه ام تکنولووو ی  آموووما دانوونممبوووش اسوو    هوواآ  موردمطالفووه

                                                           
1 Wolbrink & Burns 
2 Gokalp 
3 Abbit & Ophus 
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   زیزآبووادیمحموودیف کننوودموویففالیوو  ه تکلیوود یووود را کاموور کننوود  اسووتفاد   کووهایوو بوومای 

مفوومهم اسوو     نمایوویسووایت ( پیشووگا  رهیکوومدی اسوو  کووه بووه    1282ف بارتلوو (  1832

یوا حوداقر آ  را    سوامند موی مفتادنود کوه یادنیمنودنا  دنیوای یودشوا  را یوود        نمایوا  سایت 

؛ بنوابمای  دانون یوت فومد توابفی ام      کننود موی تفًویم   هوا تدمبوه ام  دریافتشوا  بم مننوای در  ه  

اا ه هقوایع  تدمبیای قنلوی  سوایتارهای فکومی ه ا تاوادای اهسو  کوه هی بوا اسوتفاد  ام آ  اشوی         

(  در نظمیوووه 1820بوووه ناووور ام نوووورهمی ه رضووووی   1221هوناسووو   ف کنووودمووویرا تفًووویم 

دانووون یوووود را ام طمیووو  ایدووواد   آمووووما دانوووناهتموووا ی ه شووونایتی   نمایووویسوووایت 

اهادا ف کننود موی یلو    اسو   محوور  آمووم دانون در کو د درد  محیطوی کوه     هایشا کوئً هی

 ( 2014  1ه نیث

 منظوور بوه  مناسو   هوای فم و    تودار   والی  آموومش  نهوایی  هودم  ایهامفه هم در

 دانشودویا   یبوما  یوا   هوایی شایًوتگی  قالو   در نگومش  ه مهواری  دانون   کً 

 یبوما  ثممبتشوی  نیوز  ه هایشوا  ففالیو   اثمبتشوی  در آنوا   کوه بوه   اینونوه به اس  

  هوا مهواری  ایو   امهملوه (  1822ه سوفیدیا    نوادی  قمیشوی  منشولی   ف نماید کمت هامفه

 آ  در کوه  رهانوی اسو    حالو    ییوادنیمی یوودراهنم   .اسو   ییوادنیمی یوودراهنم  

 اسو   یووین  ییوادنیم  مًولو    یفومد  نظوم  ام کنود موی  احًواد  یادنیمنود  

 ( 2010 2رادنیتزرف

 فنواهری اط  وای رابطوه مًوتای  دارد     کوارنیمی بوه ه اثمبتشوی آموومش  والی بوا      کاراییاممهم   

بایود در   یادنیمنودنا    در ههوا  کنوونی   اسو   یکوی ام ایو  مووارد    یوادنیمی کوه یوودراهنمی در   

افوماد در منودنی    نونوه ایو  باشوند    رهمبوه مطالفه مًوتار  یودمتتوار ه در ممینوه  لو  ه دانون      

 بمنوودموویهًووتند ه ام فماینوود یودانیووناطی در یووادنیمی یوووین سووود    پووتیممًوولولی یووود 

ه  اسوو ضوومهری در  نووم حاضووم  هووایمهوواری(  یووودراهنمی یکووی ام 1821  شووورن ادیزایووی ه ف

نظوا  آمومشوی بومای هاموه  مور پوشوید  بوه ایو  هودم مهو             هوای کشون ه  هوا کوشنتما  

 توم آسوا  نووی  را  رسوید  بوه یوودراهنمی نًون  بوه نتشوته         هوای فنواهری اس   بوا نًوتمش   

  نووم ( 1822بیدوواری ف  اسوو فماینوود یووودراهنمی کننوود تًووهیرشوود  اسوو  میووما فنوواهری  

 بوه  محووری مفلو   ریتنود  یبوما  آموویت   مناسو   بًوتم  آ  یدسوتاهردها  ه اط  وای  یهرفنوا 

 .اس  فماه  نمود  را یراهنم یود

                                                           
1 Awada & Ghaith 
2 Radnitzer 
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 قوومار داد  یموردبمرسوو یووتتمهنکال یآمومشوو رهش در را یادنیمنوودنا  یمیادنیوو هکوو یپ ههشوو 

 اذ ووا  ه شتماسوو یب یسوونت رهش بووه نًوون  ییکووتمهنکال رهش در یمیادنیوو زا یووم هکوو افتووهیدر

  یوو  اانود داشوته  یدستمسوو یشوتم یب اط  وای  بوه   ییکووتمهنکال رهش در یادنیمنودنا   هکو  نموود  

  هوود  بووه را یمیادنیوو  یمًوو هل یووود یادنیمنوودنا  اسوو   ییووودراهنمد یمیادنیوو هکوو رهش

 یدستمسو  یوود  امیو موردن یآمومشو  یمحتووا  بوه  قادرنود  انود یور ما هکو  مموا   هوم  در ه نیمنود یم

در حایاوو   ( 2008  1ثیووراسوو  ف شووتمیب رهش یوو در ا اسووتفاد  سووهول  زیوون ه باشووند داشووته

تووأثیم  شوود داد رهی میووزا  کنتملووی کووه بووه یادنیمنوودنا     فاوورنووه ممینووه یووادنیمی بوومیر 

  نوووتاردیمووواثوووم  اشیراهنوووم  همچنوووی  بوووم رهی در  یادنیمنووود  ام یوووود  نوووتاردیمووو

بووه ترییووم در الگوهووای   کوئًوو هیکووه ماهیوو  طماحووی   دهوودمووی( نووزارش 2014ف2یانووع

 هوای محویر   شوود موی بوه یوادنیمی یوودراهنم مندوم      مودار مفلو  تدریع  امل  تندیر یوادنیمی  

  ممینوه انگیوزش فومد را    نومدد موی مدامی که ام طمی  شونکه ههوانی اینتمنو  ه اینتمانو  ایدواد      

(  یزایووی ه 1821 ادیآبووندوودکووافمی هامیوودی  ف اسوو بوومای یووودراهنمی فووماه  نمووود     

فنوواهری اط  ووای ه ارتناطووای بووا   هووایمهوواری( پ ههشووی بووا  نوووا  رابطووه  1821ف  شووورن اد

یووودراهنمی در یووادنیمی دانشوودویا  اندووا  دادنوود  نتووایا حوواکی ام آ  اسوو  کووه    هووایم لفووه

فنوواهری اط  ووای ه    هووای م لفووه ر وود ام ترییوومای یووودراهنمی در یووادنیمی توسوور     د د

  اسوو   یکووی ام پیشووگاما  یووادنیمی یووودراهنم در آممیکووای شوومالی نووولز یارتناطووای قابوور تنیوو

اس   نوولز بوه تشومی  ده قطو  متیواد در طیود یوادنیمی پمدایتوه اسو   یوادنیمی آمومنوار ه            

 موودار بوومای شناسووایی نیامهوواید  دیگمدیگمموودار ه یووادنیمی یووودراهنم  بووه نظووم نووولز یادنیمنوو 

اهوودام یووادنیمی  طماحووی ه اهوومای راهنمدهووای یووادنیمی مناسوو  ه    بنوودیفممووو یووادنیمی  

بووه قنووو    ارمیووابی یووادنیمی نیاممنوود آمومنووار اسوو   بووم کع یادنیمنوود  یووودراهنم مایوور     

 رضووا لوویبووه ناوور ام  1220نووولز ف اسوو لی  در قنووا  نیامهووا ه اهوودام یووادنیمی یوووین مًوولو

 یادنیمنوود  ایوو  اسوو  کووه هووم  کوئًوو هی مزایووای ام یکووی(  1832یوسووفی ه نوومدا  شووک   

(  2014  8مشووار ف کنود یوودراهنمی پیشومف     یوود بوا اسوتفاد  ام    سوم    بوا توهوه بوه    تواندمی

 رهش آمومشووی درففالیوو   ( بووا  نوووا  ادمووا   2012ف نوو ادمنوولینتووایا پوو ههن ههممووی ه   

رهنوود فووارغ التحنوویر:   یووادنیمی دانشوودویا  ی ه ه تووأثیم آ  بمرفتارهووای شوونایت  کوئًوو هی

 یووادنیمی طووور متوسوور یووادنیمی یووودتنظیمی هبووه در آمووومش پزشووکی نشووا  داد کووه آینوود 

                                                           
1 Thiele 
2 Yang 
3 Schwarz 
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 دارمفنوی  افوزاین ایو    افوزاین یافتوه اسو   بوا ایو  حوا         بفود ام مدایلوه آمومشوی    یودراهنمی

 ارمش بوه طوور متوسور     افوزاین   هودا ام  کوار نمههوی    حور مًولله ه ارمش   ام سوی دیگوم  ننود 

( بووا  نوووا  2010ف1 نوودالمحی داشوو   نتووایا پوو ههن  ندالمدیوود محموود ه  داریمفنوویآموواری 

در  نشووا  داد کووه مفلمووا  تمبیوو  بوودنی توودریع هووایمهوواری: تووأثیم آ  بووم رشوود کوئًوو هی

توودریع ام طمیوو    هووایمهوواری بوومای یووادنیمی  کووه کننوودنانیشوومک ه یووا  نوومه  آمموواین 

 هووایرهش بووا اسووتفاد  ام ه یووا کًووانی کووه نوومه  شوواهد آمووومش دیدنوود  بووه نًوون  کوئًوو هی

 طوووربووهیووود   ملکوومد آمومشووی آمووومش دیدنوود  در سووتنمانی ه سووامیموود طمیوو  سوونتی ام

( بووا  نوووا  ماایًووه تووأثیم  1824ف همکووارا مطالفووه حًووینی ه نتووایا  بودنوود  بووانتم مفنوواداری

بووم پیشوومف  تحنوویلی  آمووومش منتنووی بووم هی ه راهنمدهووای یووادنیمی شوونایتی ه فماشوونایتی 

ه یودکارآموودی دانشوودویا  پمسووتاری دانشووگا  آماد اسوو می هاحوود پیشوووا نشووا  داد کووه بووی    

آمموواین ه کنتووم  در هووم ده متریووم پیشوومف      هوواینوومه آممووو  ه پیگیوومی  میووانگی  پووع 

نشووا  داد هووم ده رهش   هووایافتووهتحنوویلی ه یودکارآموودی تفوواهی مفنوواداری ههووود داشوو      

دهنوود  همچنووی   اد پیشوومف  تحنوویلی ه یودکارآموودی دانشوودویا  را ارتاووا آمومشووی توانًووتن

آمومشووی طماحووی شوود  بووم  افووزارنووم ( بووا  نوووا  تووأثیم 1821ف همکووارا ه  ماد مهوودیمطالفووه 

پایوه پوند  ابتودائی شوهم کممانشوا  نشوا  داد        آمووما  دانون مننای فماشونای  بوم یوودراهنمی    

آممواین ه نووا   تفواهی مفنواداری ههوود       هوای نومه   آمووما  دانون که بی  نمومای یوودراهنمی   

 دارد 
هدیود در آموومش بوود      هوای موقفیو   کننود  فوماه  مومشوی  اییوم در تکنولوو ی آ   هوای پیشمف 

تودریع  یوادنیمی  طماحوی ه اهومای بمناموه درسوی تأثیمنوتار بوود  اسو   بومای            هایرهشه بم 

انی اینتمنوو   دانشوودویا  ه  اسووتفاد  بهتووم ام حدوو  هسوویع اط  ووای موهووود در شوونکه ههوو     

 ؛نمدنوود منوودبهووم نم   هووایآمووومشاسووتادا  بایوود بوومای اسووتفاد  موو ثم ام ایوو  اط  ووای  ام   

بوا یوود بوه     هوا فنواهری باید راهنمدهای رهشونی بومای حور مًوائلی کوه ایو         هادانشگا بنابمای   

  ی ه سوولیمانی  یارمحموودیا   بهمامووی  بهوواردان  حمیمزیووا ف دهنوود  ارائووه آهرنوودموویارمرووا  

 ام یاریبًوو هکوو اسوو  سووایته فووماه  را ایممینووه  آن یوو  یمیادنیوو ه آمووومش یفنوواهر  (1832

 هووم در یمیادنیوو  یمیادنیوو در ییووودراهنم مًووتار  یمیادنیوو ماننوود  یآمومشوو هووایآرمووا 

 ارائووه ه یابیووارم ه یتکمشووار یمیادنیوو ه آمووومش یووا   ممووا  بووه مهابًووتهیم یمیادنیوو ا  کووم

  ه فنوواهری  در  نووم انفدووار  لوو  کنوودمووی هلووو  توومتحاوو  قابوور  هوواآمویتووه ام بووامیورد عیسووم

 مًولله  لوتا  م سًای آمومش  والی بایود در اموم آموومش ام فنواهری اط  وای اسوتفاد  نماینود          

                                                           
1 Abdel Mageed Mohamad & Abd El Rheem 
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بوم یوادنیمی    کوئیًو  هیآموومش بوه شویو      آیوا  کوه  بوود  آ  ایو  پو ههن   ا ولی  سو ا   ه

 دارد؟ تأثیمیودراهنمی دانشدویا  

 پژوهش روش

ماووانی ه کتوو  موومتنر ه ام طمیوو   سووامیی  ووهاط  ووای ایوو  ماالووه موومهری بووا اسووتفاد  ام  

فنوواهری  هووایکلیوودها  بووا  هووایپایگووا ه منووابع الکتمهنیکووی در  ایکتابتانووههًووتدوی هدفمنوود 

هدانانووه ه تمکینووی اندووا  شوود    انگلیًووی  ه یووودراهنمی بووه فارسووی  کوئیًوو هیاط  ووای  

 در  مودتان  آ   اینتوا  ه قومار نمفتنود   ریو تحل ه مطالفوه  موورد   یو دق طوور  بوه  شود   افو  ی منابع

 بوم هی  یمنتنو  یآمومشو  و یشو  یمفمفو  ه مننوع  هوم  در ه مومتنر  یا ول  ایکو ن مکو ذ قالو  

 .ارائه نمدید یادنیمی یودراهنم  همما  به ً یوئک

 گیرینتیجه

 هتوو ش  یبووم مننووا یزوبزهووار د یوونمد مووارا ابووداعش ارکووهم داج ه توسووره کووًوو  یوئکهی 

ه افوماد بوا   کو فومض اسو     ایو   بوم  یمنتنو  نوما سوامند  ه یو نظم  کنود موی فماه   سامند  هًتدوی

مد یکووره اسوواد بووم  نیمنوودموویاد یووتفموو   ام را  تدمبووه ه ههووا  ام یدانشوو ه  سووایت  در

 سو ا   نود  کافانه هًوتدو  کبوالاو  را موشو   ا مًوائر یو ام دارد مًوائر  یو منود  ن یادنی نمایوی سامند 

 بنووابمای  ؛مدایلووه ارائووه دهوود یبووما یراهنوومد مد  هکوورا موومهر  یقنلوو هووایدانًووته د یووطوومب نما

 در یمیادنیووًوو  مشوووب یوئک هی  ففووا  هًووتند یلکدانوون یووود بووه شوو یووال  منوودنا  یادنی

مفلموا    ه دهنودنا  آموومش  بومای  هبلوو  بوود     بنودی طناوه  اسواد  بوم  یابیدسوت سط   بانتمی 

 نمووود  یایتنا وو   هیهوودا فم وو  ی قانووه متفوودد   هووایشوویو  تمووکا  بووه یدانشوودو ه

  آهردمیرا فماه   یمیادنی

هامفووه اط  وواتی بووه شووهمهندانی نیووام دارد کووه ام توووا  یووادنیمی مًووتار  یووودانگیتتگی       

بووا  توانوودیموودر ایوو  هوامووع  هپوومهرشآمووومشیووودراهنمی ه یودرهیووابی بمیوووردار باشووند   

بووه سووم   ایتوودربووهمحوویر یووادنیمی مدووامی فمهنووع یووادنیمی را   یهووا یووقابلاسووتفاد  ام 

متتلود   یهوا شوکر سوب دهد  ممبوی در ممحلوه اهومای بمناموه درسوی کوه بوه         هامهاری نونه یا

 یمحوور  منود  یادنی یسوو بوه یوادنیمی را   توانود یمو با امکانای محیر مدامی تلفیو  شود  اسو      

 هدای  کند 

 یهوواآمووومش مووومی  بلکووه در  هپوومهرشآمووومشدر  تنهووانووه  ًوو یکوئهیدر کشووور مووا مفهووو  

ه  هووادانشووگا دانشووگاهی مفهووومی ناشوونایته اسوو   مفمفووی ایوو  شوویو  نوووی  آمومشووی در      

 توانوودیموویووادنیمی اسووتوار اسوو   –موودارد کووه بنیادهووای آ  بووم رهیکمدهووای نوووی  یوواددهی  

ه پایودارتم تشووی  نمایود      توم  یو  متام  بگشواید ه یادنیمنودنا  بوه یوادنیمی مو ثمتم        یاچهیدر
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ایوو  شوویو  آمومشووی  میووزا  تووأثیم آ  در  یمیکووارنبووهدر ممینووه  نوومددیمووام طمفووی پیشوونهاد 

 یمنووود یرضووا متتلووود درسووی  میوووزا  پووتیمش یادنیمنووودنا      یهووا رشوووتهه  هووا حوووم  

اسووتفاد  ام ایوو  شوویو    هوانوو  متتلوود یطووورکلبووهه  دنا منووینآمووومشه  دهنوودنا آمووومش

 نم   وری پتیمد  یهاپ ههن

 نابعم

   سومیه؛ کمموی  ممتیوی؛ آهنچیوا   محمدرضوا ه مًون  مظفومی         مهودی کوشوت ابماهیموی  

: هوواسووامما منتنووی بووم هی  هووایآمووومشدر  نمایوویسووامند (  کاربًوو  نظمیووه 1821پگووا   ف

منووابع انًووانی  نتًووتی  هموواین ملووی  لووو  موودیمی  نووامی بووه سوووی موودیمی  اثوومبتن 

 نوی  

 آمومشووی درد ریاضووی بووم یووودراهنمی ه  ایرایانووه(  تووأثیم بووامی 1822بیدوواری  ملیحووه  ف

کارشناسووی ارشوود   نامووهپایووا پایووه پووند  شووهم بیمهنوود   آموووما دانوونپیشوومف  تحنوویلی 

 دانشگا  بیمهند 

    حمیمزیووا   سووید مهووما ؛ یارمحموودیا   محمدحًووی ؛ بهمامووی  سوسوو ؛ بهووادرانی  مهنووام

(  آمووومش منتنووی بووم هی؛ مطالفووه آنوواهی  نگوومش ه  ملکوومد  1832ه سوولیمانیا   ملیحووه  ف

دانشووگا   لووو  پزشووکی ا ووفها   موودیمی  اط  ووای سوو م   دهر      لموویهیلوو ا یووای 

  248-220  8هفت   شمار  

 مهوودی ه  اشوووری  پوووراسووما یرمابووی  سووید سووفید؛ شووایا   نًووم ؛  حًووینی  طینووه؛ ت  

(  ماایًووه تووأثیم آمووومش منتنووی بووم هی ه راهنمدهووای یووادنیمی شوونایتی ه 1824همووا   ف

فماشوونایتی بووم پیشوومف  تحنوویلی ه یودکارآموودی دانشوودویا  پمسووتاری دانشووگا  آماد      

-10   ووت 2  شوومار  2  موودیا(  دهرف الکتمهنیکوویاسوو می هاحوود پیشوووا  مدلووه یووادنیمی  

1  

   اط  ووای ه  آهریفوو  هووایمهوواری(  رابطووه 1821یزایووی  کامیووا  ه  شووورن اد  کیمیووا  ف

اط  وای   آهریفو  یوودراهنمی در یوادنیمی دانشودویا   فنولنامه      هوای م لفوه ارتناطای بوا  

  42-21ه ارتناطای در  لو  تمبیتی  سا  سو   شمار  اه    ت 

  1822  فنووومنع ؛ نوووادی  محمووود لی ه سوووفیدیا  مضوووام م قمیشوووی  منوووا؛ منشووولی  )

اثمبتشووی موود  بووومی یووادنیمی الکتمهنیکووی بووم یووودراهنمی در یووادنیمی دانشوودویا        

  22-22   ت 24  سا  هفت   شمار  شنایتیرها  هایمد ه  هارهش
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  واموور موو ثم بووم میووزا  آمووادنی  1821  موومی   فآبووادیندوودکووافمی  حًووی  ه امیوودی   )

یووادنیمی یووودراهنم دانشوودویا  دانشووکد  کشوواهرمی هاحوود  لووو  تحایاووای تهووما   مدلووه  

  12-22   ت 4تمهیا ه آمومش کشاهرمی  سا  پند   شمار   هایپ ههن

 در آمووومش  کوئًوو هی(  کوواربمد 1822  حًووی  ه آرمووای  محمدرضووا  ف  مووونایکمیمووی

  828-828   ت 18پزشکی  مدله آمومش در  لو  پزشکی  سا  پند   دهر  

  ابووزاری بوومای یووادنیمی  مدلووه رشوود    کوئًوو هی(  1832محموودی  زیزآبووادی  سوومیه  ف

  10-18   ت 2 شمار تکنولو ی آمومشی  دهر  بیً  ه شش   

 تووأثیم 1821  لووی   فنیوواپووا   حًووی ؛  ووفمی  یحیووی؛ نووادی  محموود لی ه  ماد مهوودی  )

پایووه  آمووما  دانون بوم مننوای فماشونای  بووم یوودراهنمی      شوود طماحوی آمومشوی   افوزار نوم  

  4درسووی  سووا  هشووت   دهر  ده   شوومار   ریووزیبمنامووهپووند  شووهم کممانشووا   پوو ههن در 

  21-12 ت 

    1821ندفووی  سووید سووفید؛ حاگووو  مهووما ؛ کوواه   محموود حًووی  ه مننوووری  پمیًووا  ف  )

ه سوووتنمانی در  کوئًووو هیًوووه یوووادنیمی تفًووویم الکتمهکووواردیونما  بوووا ده رهش  ماای

  22-22   ت 2  شمار  1دانشدویا  پمستاری  نشمیه آمومش پمستاری  دهر  

    منووانی طماحووی آمومشووی  تهووما :    1820نووورهمی  داریوووش ه رضوووی  سووید  نوواد  ف  )

 سم  

   توسوفه یوادنیمی یوودراهنم      (  مومهری بوم  1832  مومی   ف شوک  نومدا  ه  رضوا  لوی یوسفی

  112-138   ت 10مدله آمومش در  لو  پزشکی  دهر  پند   شمار  
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 تکنولوژی آموزشی یهاتازه

 

 
ایجااد حاس حضاور در تادریس      عنوان:

باارخط. چگااونگی بااا هاام بااودن باارای   

 یادگیرندگان آموزش از راه دور

رزماااااری لهمااااان و  نویسررررندگان:

 سایمون کانسیسائو

دکتاار اعظاام اساافیجانی،    مترجمرران:

 ، آذر خزائیلوخدابنده اهللروحدکتر 

 6931 سال نشر:

 دانشگاه اصفهان انتشارات:

کتاااب پاایش رو یکاای از منااابع بساایار    

آمااوزش باارخط  ةحااوزمهاام و جدیااد در 

 دهاد مای است؛ این کتاب به شاما نشاان   

چگونااه ممکاان اساات احساااس حضااور   

باارخط رضاااایت و ماناادن دانشاااجویان   

آمااوزش از راه دور را تقویاات   هااایدوره

در باااااب ابعاااااد  نویسااااندگان کنااااد.

و اجتماااعی حضااور باارخط  شااناختیروان

نشااجو و اسااتاد بااه کاااوش  از دیاادگاه دا

و چهاااارچوب طراحااای   پردازنااادمااای

منساجم و تجربیاات    هاای پاژوهش . بار اسااس   کنناد مای یاادگیری بارخط فاراهم     ماؤثرتر  ةتوساع آموزشی را برای 

 ماؤثر  هاای فعالیات پیشانهادی، ساناریوهای ماوردی روشانگرانه،      هاای تکنیاک و  هاا روشسرشاار از   کتاب گسترده،

 مجازی است. ةدوردر ایجاد، نگهداری و ارزشیابی حضور در سراسر 

پاردازد کاه چارا حاس     ، باه بحاد درباارة ایان موضاوع مای      «نقاش حضاور در محایط بارخط    »فصل اول، با عنوان 

 در فرایند یادگیری برخط مهم هستند. « با هم بودن»و « اینجا بودن»

 

88 



 
 

 (6931تابستان  ،5 ارهشم دوم، آموزشی )سال فناوری تخصصی علمی فصلنامه

 

تعریااف و در پایااان فصاال، مفهااوم  همچنااین در ایاان فصاال، مفهااوم حضااور و تفاااوت آن بااا مفهااوم درگیرشاادن  

 شود.واکاوی می شناختی و عاطفی در محیط یادگیری برخطهای مختلف اجتماعی، روانحضور از جنبه

هاای حضااور و ابعااد مختلااف   هاا، حالاات ، دربااارة اناواع تجربااه «رهاای تجربااة حضاو  شاایوه»فصال دوم، بااا عناوان   

کنناد تاا مفهاوم    کناد. ایان مفااهیم کاه ریشاه در تحقیقاات ادراکای دارناد، باه ماا کماک مای            بحد مای  یادگیرنده

کاه در انتهاای فصال معرفای      را« بارخط  یادگیرنادة  بارای  اینجاا باودن  »درساتی درک کنایم و الگاوی     حضور را به

 خواهد شد، بسازیم.

« بارخط  یادگیرنادة  بارای  اینجاا باودن  »، بار اسااس الگاوی    «ط با حاس حضاور  های برخطراحی دوره»فصل سوم، 

 عواماال کنااد. ایاان چهااارچوب، ازهااا و دروس باارخط ارائااه ماایرا باارای دوره چهااارچوب عملاای طراحاای آموزشاای

کنااد. در ایاان فصاال، سااه نمونااه از یااادگیری باارخط اسااتفاده ماای و آمااوزش طراحاای باارای رحضااو کنناادةتعیااین

اساات تااا نشااان بدهااد چگونااه از ایاان چهااارچوب طراحاای   شاادهمرااال ارائااه  عنااوانبااههااا و دروس باارخط دوره

اینجاا  »شاود؛ همچناین در ایان فصال چگاونگی      در دروس بارخط اساتفاده مای    آموزشی برای ایجااد حاس حضاور   

شاود. نظار باه اینکاه ایان کتااب       شااگردان در یاک درس بارخط مارور مای     « اینجا بودن»استاد و چگونگی « بودن

ی طراحای فرایناد تادریس و یاادگیری در محایط بارخط متمرکاز اسات، و ایان مطالا  از محادودة ایان             هابر جنبه

هاا  تأکیاد و صارفاً طراحای مناابع بارای ایان دوره       هاای کاارآموزی  کتاب فراتر اسات، در ایان فصال تنهاا بار دوره     

 شود.پیشنهاد می

 ، نمونااه«کنناادهااای باارخط ایجاااد ماای ا در دورهر حضااور حااس کااه هاااییفعالیاات»چهااارم، بااا عنااوان   فصاال

کنااد کاه ممکاان اسات همچااون عناصار بااالقوه در مراحال مختلااف فرایناد تاادریس و      هاایی را معرفاای مای  فعالیات 

یادگیری برخط )قبال از دوره، حاین دوره و پایاان آن( اساتفاده شاوند. در هار مرحلاه، چگاونگی اساتفاده از عوامال           

آوری اطالعاات بارای فهمیادن اینکاه آیاا حضاور در ایان        شاود و بارای جماع   ر توضای  داده مای  کنندة حضاو تعیین

 شود.افتد، رویکردها و سؤاالتی پیشنهاد میدوره یا درس اتفاق می

عناوان  ، باه «ورحضا حاس   حضاور داریاد یاا در دنیاای واقعایی فهمیادن       در دنیاای مجاازی  »فصل پنجم، با عنوان 

هاا، باه یاک یاا چناد مرحلاه از مراحال دورة بارخط         کناد. هار یاک از ایان مراال     ساه فعالیات را معرفای مای     مرال

 ای از طارح درس احسااس حضاور   های قبل، بعد و حاین آماوزش( مارتبط اسات؛ ساپس ایان فصال نموناه        )فعالیت

 یابد.های آینده پایان میهایی برای پژوهشدهد و با دستورالعملرا ارائه می
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 تکنولوژی آموزشی پیشرفته عنوان:

دکتار داریاوش ناوروزی، دکتار      نویسندگان:

الهاااه والیتااای، دکتااار محمدرضاااا وحااادانی 

 اسدی

 6931 سال نشر:

 سمت انتشارات:

 علااوم رشااته دانشااجویان باارای حاضاار کتاااب

 کتااب  عناوان  باه ( آموزشای  تکنولوژی) تربیتی

 عاالوه  اسات  امیاد . اسات  شاده  تدوین مبنایی

 نیاز  منادان عالقاه  ساایر  دانشاگاهی،  جامعه بر

 .شوند مندبهره آن از

 :مطالب کتاب حاضر فهرست

 پیشگفتار

 کلیات: اول بخش

 آموزشی تکنولوژی تعریف: اول فصل -

 و تکنولااااوژی تاریخچااااه،: دوم فصاااال -

 آموزشی طراحی

 

 

 آموزشی طراحی و تکنولوژی در شناسیمعرفت: سوم فصل -

 آموزشی تکنولوژی و ارتباطات: چهارم فصل -

 آموزشی طراحی الگوهای و هانظریه: دوم بخش

 چیستی آموزشی طراحی: پنجم فصل -

 آموزشی طراحی و یادگیری هاینظریه: ششم فصل -

 آموزش هایانگیزه طراحی: هفتم فصل -

 آموزشی طراحی در ارزشیابی: هشتم فصل -

 آموزشی طراحی هایپروژه مدیریت و اجرا: نهم فصل -
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 یادگیری راهبردهای: سوم بخش

 تلفیقی یادگیری: دهم فصل 

 پذیرانعطا  یادگیری: یازدهم فصل 

 دور راه از یادگیری: دوازدهم فصل 

 آموزش در تکنولوژی: چهارم بخش

 آموزشی هایایچندرسانه: سیزدهم فصل 

 آموزشی هایسازیشبیه: چهاردهم فصل 

 آموزشی ایرایانه هایبازی: پانزدهم فصل 

 انسانی عملکرد بهبود: شانزدهم فصل 

 ویژه آموزش و آموزشی تکنولوژی: هفدهم فصل 

 الکترونیکی آموزش: پنجم بخش

 الکترونیکی یادگیری کلیات: هجدهم فصل 

 2 وب: نوزدهم فصل 

 وب بر مبتنی الکترونیکی یادگیری طراحی: بیستم فصل 

 مجازی درس کالس: یکم و بیست فصل 

 آموزشی تکنولوژی در پژوهش: دوم و بیست فصل 
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 افاازارناارمآمااوزش مقاادماتی   عنرروان:

 2 نیالیاستور

دکتاااار فاطمااااه   نویسررررندگان:

 جعفرخانی، متین قاسمی سامنی

 6931 سال نشر:

 آوای نور() فکرآثار  انتشارات:

از  تااوانماایکااه  هاااییفناااوری ازجملااه

جهات ارائاه محتواهاای آموزشای      هاآن

گوناااگون  افزارهااایناارماسااتفاده کاارد، 

تولیااد محتااوای الکترونیکاای هسااتند.    

، افزارهاا نارم ایان   تارین کاربردییکی از 

کاه باا دارا    اسات  الیان استوری افزارنرم

، شامار بای  هاای قابلیات بودن امکانات و 

امکااان ارائااه انااواع محتااوای تعاااملی و  

 . سازدمیپویا را فراهم 

بساایاری از دانشاااجویان در   جاکااه ازآن

درس تولیااد مااواد آموزشاای نیاااز بااه    

داشاااتند و نیاااز  افااازارنااارمراهنماااای 

مختلااف بااا   هااایسااایت بساایاری از

 ایمجموعاه پرداختاه بودناد تصامیم بار آن شاد تاا        افازار نارم بر فیلم یا کتااب الکترونیکای باه آماوزش ایان       تأکید

و  افازار نارم  بارآنیم تاا در ایان کتااب باه آماوزش مقادماتی ایان         رویازایان  نوشتاری و منسجم برای آن تهیه کنیم.

بناابراین خوانادن ایان کتااب را باه اسااتید دانشاگاه، معلماین، دانشاجویان،           ؛آن بپاردازیم  هاای قابلیتپرکاربردترین 

نااوین،  هااایآمااوزشدر زمینااه  مناادعالقااه، تولیدکنناادگان محتااوای الکترونیکاای و تمااامی فعاااالن نآمااوزادانااش

 .کنیممیپیشنهاد 

 شاده پرداختاه  افازار نارم ایان   هاای قسامت فصل است که در هر فصال باه آماوزش هریاک از      5کتاب حاضر شامل 

  .است
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و  Playerافاازار، تنظیمااات الیاان، نحاوه نصاا  ناارم اسااتوریافاازار هااا، کاربردهااا و فوایاد ناارم در فصال اول قابلیاات 

 است. شدهتفصیل توضی  دادهافزار بهفارسی کردن زبان نرم

 .شودمیو زیرمنوها  افزارنرمفصل دوم شامل آموزش نحوه عملکرد و قابلیت هریک از منوهای موجود در 

زوم کاردن آماوزش    هاای روشی و اناواع  ویادئوی  هاای فایال صاوتی،   هاای فایال در فصل سوم تنظیمات مربوط باه  

 .استشده داده

و  هاااالیااه، الیااناسااتوریدر  States هااایقابلیااتو اجاازای آن،  Timelineدر فصاال چهااارم خواننااده بااا    

و امکانااات آن در طراحاای محتااوا و همچنااین بااا انااواع مت یرهااا در        Trigger، هاااآنکارکردهااای مختلااف  

 با توجه به نیاز خود آشنا خواهد شد. الیناستوری

 .استشده دادهشرح  شده تولیدو نحوه گرفتن خروجی از پروژه  هاآزموندر فصل پنجم نیز طراحی انواع 
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 آن بر  ریتأثی مدل رایانش ابری وهاتیقابلمروری بر 

 ایرانی احرفهسیستم آموزشی و اداری سازمان فنی و 

 

 1*متتاریندا 

 2احمد امیمی

 8احًا  طوفانی ن اد

 زکید 
باشوود  رایووانن ابوومی یووت موود   موویهووا ام اط  ووای  ارتناطووای ه رایانووه   نووم حاضووم تلفیاووی 

ی بوزرف کوامویوتمی ماننود اینتمنو  اسو  ه الگوویی توام  بومای  مضوه           هوا شنکهرایانشی بم پایه 

آمووومش در  امآنداکووه  کنوودیمووه سووایم منووابع اشووتماکی را ارائووه  افووزارنووم   افووزارسووت  شووامر

ایو    اسو  ی مموانی ه مکوانی هموما     هوا  یمحودهد فیزیکوی بوا     ووری بهی درد سنتی هاک د

بومد  موا در ایو     را در آموومش ام بوی  موی    هوا  یمحودهد ه ایو    کنود یمو مد  بًوتمی را فوماه    

آ  بوم   میتوأث در ارائوه یودمای آمومشوی  اداری ه    ی رایوانن ابومی   هوا مود  ه قابلیو    ممهربهمااله 

ی کشووور یووواهی  پمدایوو   بووه ایوو  منظووور  پووع ام مفمفووی کوتووا      احمفووهسووامما  فنووی ه 

در نظووا  آمومشووی  بووه ماایًووه آ  بووا   هوواآ ی رایووانن ابوومی ه مزایووای اسووتفاد  ام هوواعیسوومه

ای اسوو   در کتابتانووهیفی ه منتنووی بووم مطالفووای تو وو    رهش تحایوو  یپوومدامیمووموود  سوونتی 

یی بوومای اسووتفاد  ام موود  رایووانن ابوومی در سووامما   هوواحووررا نتووایا حا وور ام ایوو  پوو ههن  

  نمددیمی ارائه احمفهفنی ه 

 ی  آمومشاحمفه: رایانن ابمی  فنی ه واژگان کلیدی

 

                                                           
   کارشناسی ارشد مهندسی فناهری اط  ای1
   کارشناسی ارشد تکنولو ی آمومشی2
  دکتمای تکنولو ی آمومشی   مه طناطنائی تهما   دانشدوی 8

94 



 
 

 (6931تابستان  ،5 ارهشم دوم، آموزشی )سال فناوری تخصصی علمی فصلنامه

 مقدمه

در نتشووته افووماد بوومای هابدووایی ه ذییووم  اط  ووای بووا موانووع ه مشووک ی میووادی مواهووه       

ی فشومد    هوا لووب   نوارهوا   هوا ًوت یدیی کوه در فنواهری ر  داد  ف پوی    هوا شومف  یپ  بوا  اندبود 

هوای یوود را در منودنی دیدیتوا  انًوا  بوام کمدنود  امومهم           کو  کو  هوا  ها ه هاردفلن مموری

 ووای ه نگمانووی ام ههوو  کمنووود فیووا ه ام دسوو  داد  اط  ووای در     بووا حدوو  نًووتمد  اط  

 نیً     مفهبهاقتنادی زندا   املحاظ  استفاد  ام ابزارهای فوب هاسامما 

ی اط  ووای در بًوویاری ام کشووورهای سووامم یووذیدر ههوو   1بووه همووی  یوواطم رایووانن ابوومی 

بوا اسوتفاد  ام سیًوت  رایوانن ابومی       هوا سوامما  شوتافته اسو      هوا سوامما  پیشمفته بوه کموت   

ی دیگومی  هوا عیسومه بوه    شووند یمو  منود بهوم    ه  بم اینکه ام مزایای استفاد  ام فیوای ابومی   

ی سونگی  دسو    هوا نوه یهزی کواربمدی بوده   ومم    هوا بمناموه منابع محاسناتی قووی ه   امهمله

  ابندییم

ی بوه  بتشو تنووع یوم ففوا  ه   ی یوادنیمی فمان هوا ریمحو ام سوی دیگوم  ایدواد شونکه پ ههشوی ه     

آ  در دره  سووایتار نظووا  تفلووی  ه تمبیوو  رسوومی  مووومی در قالوو  شوونکه ملووی اط  ووای ه    

فسووند تحووو  بنیووادی   ابدییمووی هوشوومندانه ام آ   اهمیتووی میووا د  منوودبهووم ه  ارتناطووای

ی در دنیوا  اانوه یرایوت نووآهری     نووا  بوه رایوانن ابومی    کوه  یو ا   یهبه. (1820  هپمهرشآمومش

آ  را بووم سیًووت   میتووأث  ایوو  ماالووه سووفی دارد بووه ایوو  موضوووع پمدایتووه ه شووودیموومحًوووی 

 ی بمرسی نماید   احمفهآمومشی ه اداری سامما  فنی ه 

 رایانش ابری چیست؟ 

سووا  بووه طووو   40حوودهد  نووانیتامهلووی  نوومددیبمموومووی دی  20ایوود  رایووانن ابوومی بووه دهووه 

 اشیفنو شود  اینتمنو  بوه ایو  دلیور  شونیه ابوم هًو  کوه هزییوای          اندامید تا ای  اید   ملی 

ی ام انتووزاع را بووی  هزئیووای فنووی ه کوواربما  بووه ههووود    اهیوون اسوو ؛ هام دیوود کوواربم متفووی  

 ( 1820فیًمهی  آهردیم

 مودلی  ابومی   رایوانن NIST( 2 (فنواهری  ه اسوتاندارد  ملوی  سًوه م  امنظوم در تفمیفوی کامور   

 بوه  شونکه   طمیو   ام کواربم  تااضوای  اسواد  بوم  آسوا   دستمسوی  کومد   فوماه   بومای  اسو  

                                                           
1. Cloud Computing 

2. National Institute Of Standards And Technology 
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 منوابع  سومهرها    هوا شونکه  ماننود  پیکمبنودی  ه مییو ترقابور  محاسوناتی  منوابع  ام یامدمو وه 

بوه   نیوام  کمتومی   بوا  بتوانود  دستمسوی  ایو   کوه  یودماتی  ه کواربمدی  یهوا بمناموه  ی سوام م یو ذی

 یوا  شود  فوماه   سوم   بوه  یودمای  دهنود  ارائوه  مًوتای   دیالو   بوه  نیوام  یوا  ه منوابع  مودیمی  

 1نمدد   مضه

متنوور کووه ام مدمو ووه کامویوتمهووای  اسوو ه موووامی  شوود عیووتومرایوانن ابوومی نووو ی سیًووت   

یووت یووا زنوود   وووریبووهاسوو  ه سووطوب متتلوود یوودمای را  شوود ریتشووکمدووامی( فیزیکووی ف

 کننوودنا منووممیوودمای ه  دهنوود ارائووهمننووع محاسووناتی متحوود منتنووی بووم توافاووای مووابی   

 توهوه  کوه بایود بوه آ     مهو   یانکتوه (  2003 2هنگووا    ایوو  فبویوا   کنود یمو یدمای مامر ه ارائه 

 مضوه داشوته    هوا عیسومه  یسوام اد یو کوه: رایوانن ابومی انا بوی را در مًویم پ      کمد ایو  اسو   

 دهوودیموو(  الگوووی ابوومی  قابلیوو  دسووتیابی را ارتاووا     1820  فمیووی فساسینًووکی  اسوو 

 ه یودمای  مود   سوه  مهو    هی نوی  پونا  ام ابومی  رایوانن  (  مود  2011  4؛ مور 2011  8ریما ف

 زوارزوی  بوم اسواد   را ی ابومی هوا مود   (1شوکر ف  .اسو   شود  ریتشوک  یمیکوارن به زهار مد 

 (2011  2فمر  نمانع دهدیمنشا   NIST شد دیتفم

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1.http://www.nist.gov 

2.Buyya, Yeo, Venugopal 

3. Rimal 

4. Mell 

5. Mell, Grance 
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 های رایانش ابریویژگی

دهوی بوم اسواد تااضوا  دستمسوی بوه شونکه        یعسومه ام:  انود  نواری  شود  یدتو و  هوای ی نوی ه

 انوودشوود محاسوونهکمووی  املحوواظیودماتی کووه  نًوتمد   ادمووا  منووابع  قابلیوو  انفطووام سوومیع ه  

 .(2014  1فشهزاد

 دهووی بووم اسوواد تااضووا: در ایوو  حالوو   منووابع رایانووه بووم اسوواد تااضووا در ایتیووار  یعسوومه

 نیمد یمکاربم قمار 

            دستمسی به شونکه نًوتمد : هموه یودمای رایوانن ابومی ام طمیو  شونکه در ایتیوار کواربم

 نیمد یمقمار 

  اس ی منابع نونانو   هه  ارائه به مشتمیا  متتلد آهرهمعادما  منابع: به مفنی  

                                                           
1. Shahzad 

دسترسی به 

شبکه 

 گسترده

قابلیت 

انعطاف 

 سریع

خدماتی که 

از لحاظ 

کمی 

محاسبه 

 شده اند

سرویس 

دهی بر 

 اساس تقاضا

 ادغام منابع

نرم افزار به عنوان 

 saasسرویس 

بستر به عنوان 

 passسرویس 

زیر ساخت به 

 عنوان سرویس

iaas 

 ترکیبی خصوصی عمومی

 های اساسیویژگی

 مدل های سرویس دهی

 مدل استقرار انجمنی

  NIST ( مد  های ابمی بم اساد زار زوی تفمید شد 1شکر ف

 (2011مر ه همکارا  ف
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   اس تااضای کاربم  بم اسادقابلی  انفطام سمیع: یفنی ترییم مایاد منابع  

  یفنوی اینکوه هزینوه محاسونه منوابع بوا توهوه        انود شود  محاسونه کموی   لحواظ  امیدماتی که :

  شودیمیودکار کنتم   طوربهنیمد ه یممیزا  استفاد   وری 

 های ابریهای سرویسمدل

 1SaaS  2PaaS  8IaaSدهنوود بووه سووه دسووته کلووی یمووانووواع یوودماتی کووه رایووانن ابوومی ارائووه  

 .شوندیمتاًی  

دهنوود  شوومک  یوودمای ابوومی بووا (: در ایوو  سوومهیع ارائووهSaaS نوووا  سوومهیع فافووزار بووهنووم 

دهود ه دیگوم   هوا قومار موی   افزارهوایی را بوه شوکر آن یو  در ایتیوار آ      توهه به نیام کاربما  نوم  

افزارهوای آن یو  بوا نًوته ننونی      یًو   تفواهتی کوه نوم     نافزار بم رهی سیًوت   نیام به نن  نم 

میووادی ام هاهووای متتلوود   4یپمدامشووگمها  افزارهووای آن یوو دارنوود ایوو  اسوو  کووه در نووم    

هووا ییلووی بیشووتم ام سووم   اهووما ه محاسوونای در آ  ؛ هدهنوود ملیووای پوومدامش را اندووا  مووی 

ففالیوو   SaaSینووه درممهووای مفوومهم دنیووا کووه    یکووی ام شوومک اسوو افزارهووای ننوونی نووم 

هووای یعسوومهیی نظیووم فوواها مدوود هوواشوومک   در ایووما  اسوو  2کنوود شوومک  سوویر فوووردیموو

 کند یمارائه  هاسامما افزاری را به نم  امهملهمتتلد ابمی  

دهنوود  یوودمای ابوومی   (: در ایوو  سوومهیع شوومک  ارائووه  PaaS نوووا  سوومهیع ف پلتفووم  بووه 

یًوی کننود یوا    نوبمناموه تواننود در آ   یمو هوا  دهود کوه آ   یمو محیطی را در ایتیار کاربما  قومار  

هووای ایوو  محوویر   یوو قابل امهملووهی ه تولیوود کننوود   یامشووا  را طماحوو موردنافزارهووای نووم 

موووامی بووا تفووداد   وووریبووهتواننوود محاسناتشووا  را یموویًووی ایوو  اسوو  کووه کوواربما  نوبمنامووه

ی  موتووور کنوواشووار توووانی  یمووی یوووبی کووه هووانمونووهمیوادی مننووع محاسووناتی اندووا  دهنوود  ام  

ی  بووم اسوواد سووایهکووه کوواربما  بووه کمووت آ  بووه طماحووی    اسوو  2یًووی نونوورنوبمنامووه

توانود در  یمو هوای مفیود دیگوم کوه     ی سوا  امهملوه پمدامنود  یمو ی متتلود  هوا مبا استانداردها ه 

                                                           
1.Software as a Service 

2.Platform as a Service 

3.Infrastructure as a Service 

4.CPU (Central Processing Unit) 

5.Saleforce 

6.Google App Engine 
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  ایوو  سووامانه اسوو  1ردیووود ی آمومشووی کوواربمد بًوویاری داشووته باشوود سووامانه مووپ هووادهر 

ه  2شووود  مووپیموویًووی موووامی اسووتفاد   نوبمنامووهی هووامبووا دارای زووارزوبی اسوو  کووه در  

شووند  یفنوی در ممحلوه موپ      یمو نا  ده ممحله ایًو  کوه تحو  ایو  زوارزوی اهوما        8ردیود

یمههوی    نووا  بوه ی ه بنود هموع شووند ه در ممحلوه ردیوود     یمو کارها تومیع ه نتایا پومدامش  

ردیووود توسوور بًوویاری ام  نیمنوود  سووامانه مووپیموونهووایی تولیوود ه در ایتیووار کوواربما  قوومار  

 ( 1822نیمد فهکیلی  یمقمار  فاد مورداستی مفتنم هها  هادانشگا 

دهنوود  یوودمای (: در ایوو  سوومهیع  شوومک  ارائووه IaaS نوووا  سوومهیع فمیمسووای  ابوومی بووه

دهود  کواربم بوا توهوه     مًوتار در ایتیوار کواربما  قومار موی      طوور بوه های مدامی را ی ماشابمی  

 هووادهنوود ارائووهتوانوود ماشووی  مدووامی را انتتووای کنوود  ام نمونووه مفوومهم ایوو   یمووبووه نیووامش 

ی  کوه ده سومهیع مفومهم ه کواربمدی را     کنو اشوار   4دهنود  هی آموامه   یعسومه بوه  تووانی   یم

 دهد در ایتیار کاربمانن قمار می

ی هوواهًووتهافووزار  هووای مدووامی هًووتند کووه شووامر سووت   ی ماشووهمووا   درهاقووع(: 2EC2ف

کواربما    ؛ هباشوند یمو  امور  یًوت  سه نووع   1  حافظوه هواننی  2پمدامشگم  فمفیو  حافظوه ا ولی   

هو   نووا  شود در ایوما       قون ن کوه   طوور هموا  کننود   یمو هوا را انتتوای   با توهه به نیامشوا  آ  

 کنند یمففالی   های متتلد ابمییعسمه ارائهیی نظیم فاها مدد در هاشمک 

سووامی را در ایتیووار کوواربما  قوومار   یووم ذی(: در ایوو  سوومهیع  شوومک  آمووامه   فیووای   3S3ف

کنود بایود نًون  بوه     یمو با توهوه بوه حدو  دیتوایی کوه کواربم در آ  فیوا نگهوداری          ؛ هدهدمی

 پمدای  هزینه آ  اقدا  کند 

                                                           
1.Mapreduce 

2.Map 

3.Reduce 

4.Amazon Web Services 

5.Elastic Compute Cloud 

6.Ram 

7.Hard Disk Drive 

8.Simple Storage Service 
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ام مماکووز  8ه آمووومش ه یووادنیمی الکتمهنیکووی آکًووفورد   2  کورسووما1ی کوودآکادمیهوواسووامانه

هووای یعسوومهسووامی اط  ووای آمومشووی یووود ام   یووم ذیموفوو  ههووانی هًووتند کووه بوومای   

 ( 1822یلی  هککنند فیمسامی آمامه  استفاد  یم ذی

 الگوی استقرار رایانش ابری

ابوم   ا ولی  منوابع  تموامی  اسو ؛ ه اهوار  سوامما     در یوا  ایو  ابوم در ایتیوار    ینو ی: مالکی  ابم

 کواربمدی  افزارهوای نوم   ام اسوتفاد   بومای  ؛ هشوود یمو  هانوتار  سوامما   بوه  استفاد  ینو ی بمای

 شود یمها مه  اس  استفاد  تداری حًاد که امنی  در آ  ه مالی

در ایتیوار   آ  منوابع  ه اسو   یودمای  آ  دهنود  ارائوه  بوم  هود    موومی: مالکیو  ایو  ابوم      ابوم 

 بوم  قادرنود  ه کننود  اهوار   را منوابع  ام ییهوا بتون تواننود  یمو  نهوایی  کاربما  .نیمدیم مو  قمار 

 کنتم  نمایند  را ابم تح  شد ارائه منابع یود نیام اساد

 یوت  ا یوای  بوی   ابوم  منوابع  کوه  تفواهی  ایو   بوا  اسو   ینو ی ابم مشابه نمههی ابم نمههی: ابم

 یوت  ام یانمونوه  .یابود یمو  اسوتامار  ی اداد  بوا اشوتماکای   ینو وی  سوامما   زنودی   یوا  ه نمه 

 ابوم   همچنوی   .2اسو   یدادشود  ا میمونع  شومک   توسور  کوه  اسو   4کلوود مودیا   نمههوی   ابوم 

 .شود اهما ثالثی شتت توسر تواندیم نمههی

  ووری بوه  اسو   ممکو   کوه  اسو   ابومی  میمسوای   زنود  یوا  ده ام تمکینوی  ابوم   ای  تمکینی: ابم

اسو  کوه بمیوی ام منوابع      یانونوه محویر ابوم تمکینوی بوه     .باشوند  نمههوی  یوا   مومی ینو ی 

توسوور ابووم  مووومی نگهووداری ه    دیگووم بمیوویه داری توسوور یووود سووامما  موودیمی  ه نگووه  

 بوان  تااضواهای  موورد  در اضوافی  منوابع  ایتنوا   تمکینوی   ابوم  شووند  هودم ا ولی   یممدیمی  

 اشوار    موومی  ابوم  بوه  ابوم ینو وی   ام هفواید  انتاوا  بمیوی   امکوا   به توا یم مثا  بمای اس 

 .کمد

 

                                                           
1.Codecademy 

2.Coursera 

3.Class2Go 

4.Media Cloud 

5. http://www.it-solutions.siemens.com 
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 هاپیشینه پژوهش 

( در پوو ههن یووود بووه تتنوویت منووابع در   2012ف1کوزووا  آسووونکا  کاردهنهووا  مووارکو ه نتووو   

ی بوومداربهوم  کووه  هوا نشوا  داد  یافتووه ؛ هنهادهوایی کوه بووه بحوث آموومش مطوومب بوود پمدایتنود      

هووا را موهوو  شوود  رایووانن ابوومی موهوو   ینووههزیافتووه ه بووه دننووا  آ  کوواهن بهنودسیًووت   

اسو  در آموومش   هوای پمسون ه پ  یو  ففالبهنود مهواری تفکوم انتاوادی دانون آمووما  ام طمیو        

(  اتوکللووود ه همکووارا   2012  8؛ تووی پووامری 2012  2ه یووادنیمی شوود  اسوو  فاتوکللووود   

هوای منتنوی بوم پمسون ه پاسو       یو  ففالابوزاری مناسو  در     نووا  بوه ( رایانن ابومی را  2012ف

ماالووه  لمووی بووی     282( در تحایوو  یووود  2012ف 2  ننوویم4  بایماموسووتاانوودکوومد تو وویه 

ه نکتووه حووائز   انوودداد ی قوومار موردبمرسووینووه رایووانن ابوومی را  درمم 2002-2014یهوواسووا 

ه مهندسووی  ITی هوواحوووم ایوو  بووود کووه رایووانن ابوومی فاوور در      اهمیوو  ایوو  پوو ههن  

 1  پووائون2ه توووههی ام سوووی مدوو ی سوواممانی ه موودیمیتی بووه آ  نشوود  بووود  لیووز  منتشمشوود 

اد  بودنوود بووه ایوو  نتیدووه   ی لهًووتا  اندووا  د هووادانشووگا ( در پوو ههن یووود کووه ام  2012ف

ای  نگهووداری ه یانووهراهووای موهووود بوومای یمیوود تدهیووزای  ینووههزرسوویدند کووه محوویر ابوومی  

را بًوویار کوواهن   ITه نیووام بووه اسووتتدا  افووماد در توسووفه      ITهووای یمسووای مسوومهیع 

 دهد   می

 ایتأثیر رایانش ابری بر سیستم اداری و آموزشی فنی و حرفه

 آموزشمزایا و تأثیر در 

 شود قنر ام استفاد  هی  پولی پمدای  نمی

ی  بووا توهووه بووه اینکووه  احمفووهی  بوومای مماکووز فنووی ه  سوواهیی انوودامرا  در مثووا  نوووا بووه

بایًوو  دیتاسوونتمی را یموو نازوواربووهبینووی تفووداد کوواربما  در آینوود  مشووکر اسوو   مماکووز ینپوو

  اسو  ز  هزینوه بًویار سونگینی    یمنود کوه ایو  اموم مًوتل     نظمنی سوای  یوود در   انودام را بمای 

                                                           
1. Kocha, Assunçao, Cardonhac, Marco, Netto 

2. Eteokloeus 

3. Thaiposri 

4. Bayramusta 

5. Nasir 

6. Lis 

7. Paula 
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ی کننوود ه انوودامرا یتاسوونتمی را دهلووی بووه کمووت رایووانن ابوومی  مماکووز دیگووم مدنووور نیًووتند  

ی شود بوا توهوه بوه نیوام      انودام را ی کوه سوای    هممموان پین ام مو د مامر پولی را بومدامند بلکوه  

 افزایند یمنیمند ه در  وری نیام به تفداد آ  یمهای مدامی را به یدم  ی ماشیود  

 هزینه کمتر

هووای آشووکار ه پنهووا  اقتنووادی را  ینووههزتوووا  بًوویاری ام یموودر اسووتفاد  ام رایووانن ابوومی  

بًوویاری ام  ( 1822یووانی  ی ابووماهفه لووی   هوودر رفووت  منووابع هلووونیمی کوومد ه امکوواهن داد 

شوووند ه یمووافووزار ه یوودمای حووتم افووزار  نووم ای نم  بوومای یمیوود سووت هووای سووممایهینووههز

اشووتماکی   وووریبووهیمسووای  مهزینووه ه  ای بوومای یمیوود تدهیووزای نیووام نیًوو   هزینووه اهلیووه

طووی  (2018  ف2 مکوو  1شووود  آنووارها یمووبوومای سووامما  پمدایوو  ه سوومبار موودیمیتی کمتووم  

 4کووواربم طوووی  100بوووا  4ERPه  8CRM ًت یبم س فمنتنووویسنتی ه  یبما رایوووانن یًوووهماا

امهملووووه  یط  اا هریفنا یمسووووای م نهیهز سنتیدر موووود  سووووا ( مشووووتت شوووود   

  اسوو   سا رزها طی نهیهزکوور  21% هدحد هوواآ  یدارافزارهووا ه نگووه نووم   افزارهوواسووت 

 40% یبما اننیرا  مد ای  بمیمالک کلی نهیهز که دهووووووودیمووووووو  نشا حا له اینتا سیربم

 که د بوآ    یمز ی توووووممهووووو  یبما اننیرا  مد  ییپا نهیهز س  ا سنتی  مد امکمتوووووم 

 ( 2010 2  الًنوتم2فهل  نیمد ارقم ادفما ها هموردتوهه شمک  تواندیم

 دسترسی به منابع در صورت نیاز

هاننوه  بوده  نیوام بوه تمواد بوا نماینود         سوویه ه یوت  یوت   ووری بوه ممبیا  ه کارمندا  مماکوز  

تواننوود بووه منووابع یمووکوواربمی یووود  حًووایبووهفوومهش ه یووا کارمنوود پشووتینانی فنووی  بووا هرهد  

اسووتفاد  کننوود  همچنووی  آنهووا مووی تواننوود  ایوو      موووردنظمرایانشووی دستمسووی ه ام یوودمای  

 هند  هایی که نیام دارند کاهن ه یا افزاین دمنابع را در مما 

 

                                                           
1. Aggarwal  

2. Mccabe  

3.customer management relationship 

4. Enterprise resource planning 

5.Velte.  

6. Elsenpeter 
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 امکان شتاب دادن به محاسبات

انوم قومار باشود یوت      3D MAXافزارهوای نمافیکوی ماننود فتوشواپ ه     بمای مثا  در کوار بوا نوم    

مموا  میوادی طوو  یواهود      مطملنوان یفیو  بوان را پومدامش کنود     باکسیًت  مفموولی  تنواهیمی   

هوای  یعسومه ه بوم رهی موانیتور نمواین داد  شوود هلوی انوم ام        شود  پومدامش کشید توا تنوویم   

بووم رهی سیًووت   شوود پوومدامشابومی اسووتفاد  شووود در کمتوومی  ممووا  ممکوو  تنووویم یمههووی  

 شود یمکاربم نماین داد  

 های مکانی و زمانیحذف محدودیت

م ایو   دهنود بو  یمو هوای ابومی ام طمیو  اینتمنو  بوه کواربما  سومهیع        یعسمهبا توهه به اینکه 

تواننوود در هووم مکووا  ه یمووهووای ممووانی ه مکووانی ام بووی  رفتووه اسوو  ه افووماد ی محوودهداسوواد 

یوام یوود دستمسوی داشوته     موردنکوه اینتمنو  در ایتیارشوا  باشود بوه منوابع        رهمشنانهممانی ام 

بایود در محور کوار یوود حاضوم       حتموان باشند  بومای مثوا   قنور پیوداین یودمای ابومی افوماد         

نونووه نیًوو  ه یوو ابووه اسنادشووا  دستمسووی داشووته باشووند هلووی اینووت دیگووم   شوودند تووا یموو

تواننوود کارهووای یموو رهمشوونانهیی کووه قوومار داشووته باشووند در هووم سووا تی ام همهوواکارمنوودا  در 

 شا  را اندا  دهند   یادار

 افزار خاص در سمت کاربرعدم نیاز به نصب نرم

ی یمیوود احمفووهسووامما  فنووی ه  امهملووه هوواسووامما هووا اضووافی ینووههزبووده  شووت یکووی ام  

  همچنووی  پشووتینانا  فنووی در  اسوو هووای کووامویوتمی یًووت سافزارهووای مناسوو  بوومای  نووم 

دهنود  مماکوز ام   یمو افوزاری ایتنوا    ی نوم  هوا نًوته مماکز هق  میادی را بوه ننو  ه ارتاوای    

 طمم سامند توانند نیامهای یود را بمیمبم رهی ابم  شد نن افزارهای متتلد طمی  نم 

 سازگاری با بیشتر فرمت اسناد

هیووماین  اسوو  word2013بوومای مثووا  کارمنوودی در محوویر اداری  سووندی را کووه نًووته آ    

توانود در منوز  یوود اندوا      یمو کند ه بوه  لو  اتموا  سوا   اداری ممکوز  اداموه مماحور را        یم

باشووود مشوووکلی در اهوووما ه  2008شوووتت در منوووز   wordدهووود حتوووی انوووم هووو  نًوووته 

 .سامی آ  به ههود نتواهد آمدیم یذ
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 افزاری سریع و دائمارتقای نرم

افزارهوا ه یوا اهنوار بوه     کومد  نوم    1یرهمرسوان دیگوم نیوامی بوه بوه    های ابمی یًت سبا استفاد  ام 

کواربمدی   یهوا   بمناموه یًو  ن افزارهای قودیمی  بوه دلیور هزینوه میواد ارتاوای آ       استفاد  ام نم 

 یابند یم ارتاا یودکار طوربه منتنی بم هی 

 یافتهتوسعه کارایی

ه پمدامنوود (  هوواحافظووهفمنووابع کووامویوتم  ام هووابمنامووهتفووداد محوودهدی ام  کووهیوو اتوهووه بووه بووا 

سیًوت    ی کوه ام کامویوتمهوای  یگوم د نواری   بوه رهدیمو کوارایی سیًوت  بوانتم      کنندیماستفاد  

هووا دارای فمآینوودها ه میووما آ  شوووندیموو یانوودامرا  توومیعسووم کننوودیموورایووانن ابوومی اسووتفاد  

  دنشو نتاریهًتند که به حافظه بار یتمک  یهابمنامه

 قابلیت اطمینان بیشتر به داده

کوه امکوا  هنوع کومد  سیًوت  کوامویوتمی       یو  ایوتمهای رهمیزی ه همما  بوا توهوه بوه    کامودر 

ی هوا داد ههود دارد ه راهی هو  هوز ریًو  کومد  سیًوت  نیًو  ه انوم کارکنوا  سوامما  ام          

یووود را ام  بوواارمشی هوواداد یووود نًووته پشووتینا  تهیووه نکوومد  باشووند در ایوو   وووری همووه  

ًووت  هنووع هووای ابوومی اسووتفاد  شووود ه انووم سی یًووت سدسوو  یواهنوود داد  در حووالی انووم ام 

 توانند ام آ  استفاد  کنند یمهمچنا  بم رهی ابم ههود دارند ه کارکنا   هاداد کند 

 یاثربخشنوآوری و 

کنوود  ایوو  نوووآهری هدیوود بوومای همگووا  یموورایووانن ابوومی نحووو  هدیوودی ام آمووومش را ایدوواد 

نوومدد فه لووی ه یمووهاقووع  اثوومبتن  آمووومدانوونهووتای بووود  ه بووا حفووظ هفوواید مفلوو  ه   

 ( 1822همکارا   
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 شناخت استعداد

دائو  ه    ووری بوه هوا  ینوه مماط  وای دانون آمووما  در تموامی      داشوت  نگهی با ذییم  فنّاهرای  

 توانوود در کشوود اسووتفداد بًوویار مفیوود هاقووع شووود  فهمووا  مننووع(   یمووهمیشووه در دسووتمد 

هوای یوادنیمی   ینوه مممثا  سوامما  بوا توهوه بوه بمرسوی سو ی  کوارآموما   قوادر اسو            طوربه

 را فماه  نماید   م ثم

 ترهمکاری گروهی ساده

کنود کوه بوا همکوارا  یوود بوه طوور مًوتای  بوم          کموت موی  شوما  به به اشتما  نتاشت  اسناد  

 مزایووای اسووتفاد  ام توومی یاری ام کوواربما   ایوو  یکووی ام مهوو بوومای بًوو رهی اسووناد کووار کنیوود 

Cloud Computing  میزبووانی ابووم رهی بووم اسووناد کووه   بووا توهووه بووه ایوو  شووودمووی محًوووی 

رهی م تواننود بو  زنودی  کواربم بوه طوور همزموا  موی       منفومد  کامویوتمهوای  رهی بوم  نه شوند می

بووا قابلیوو   د ه تمووا  زیووزی کووه شووما نیووام داریوود یووت کووامویوتم اسووناد ه پوومه   هووا کووار کننوو

 باشد   دستمسی به اینتمن  می

 یادگیری الکترونیکی

  ومفه بوه ماومه  یم  پوت انفطوام ینوا    اطمقابور تووا  میمسوایتی   یمو یمی رایوانن ابومی   کارنبهبا 

هووای یووادنیمی الکتمهنیکووی فووماه  سووای  کووه دارای قابلیوو  تنظووی      یعسوومهبوومای ارائووه  

 ( 1822یودکار ه تیمی  کیفی  سمهیع اس  فهکیلی  

 تولید محتوا

ی یکوارزوه ه اسوتامار آ  در ابوم  امکوا  ایدواد پیونود بوی         افزارهوا نوم  بوا اسوتفاد  ام    هاکتابتانه

ی را اکتابتانووههووای یوو ففالی آ  در حوووم  نووتاراشووتما ه ممینووه یلوو  دانوون ه بووه   هوواداد 

موودتم را بووه تووم ه کارآیعسوم کننوود  زنوی  فیووایی هوشوومند  امکوا  دستمسووی بهتووم    یمووفوماه   

  ماد رسوو  شوود ف یمو در ابوم ایدواد    Paasدهد  ایو  یودم  در کتابتانوه تحو  نوا       یمکاربما  

1822 ) 

 مدل ابری نسبت به مدل سنتی معایب

  های ابمی ههود یواهد داش یًت سامکا  کند بود  
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ی یوت  هوا هننوه باشوند بوا توهوه بوه اینکوه تموا         1انم سمهرهای ابمی در حوا  پشوتینا  نیومی   

هووای یًووت سبایًوو  بووی  کامویوتمهووای رهمیووزی ه یموو  رابوور ه سووند ففلووی  امهملووهبمنامووه  

 ابمی منادله شوند در ای   وری بمقماری ارتناش کند یواهد بود 

  نیام به اتنا  دائمی به اینتمن  دارد

ارتنواش بوا   کارکنوا  سوامما  بایود بومای      ؛ هکننود ینمو های ابومی در حالو  آف یو  کوار     یعسمه

 .باید به اینتمن  متنر باشند حتمانشا   یکاربمدی هابمنامهاسناد ه 

  ممک  اس  ام امنی  کافی بمیوردار نناشند شد یم ذی یهاداد 

ی ابوومی هوواشوومک ی کارکنووا  بووم رهی ابووم ههووود نوودارد النتووه هوواداد تیوومینی بوومای امنیوو  

ی کواربم بوا توهوه بوه اینکوه بوم رهی زنودی         هوا داد کوه   انود داشوته بارها بوه ایو  نکتوه اذ وا      

 باشند یماند ام امنی  کافی بمیوردار ه ایم  شد یعتومماشی  

 امنیت

  رمزنووتاری ههوو  حفووظ   هوواداد ی اموو  نووتاراشووتما یکووی ام الزامووای ه ابزارهووای بووه    

ی اممحلووهی رموز نشوود  را در هوی    هوواداد محمموانگی ه هامفیو  داد  اسوو   کور ایوو  فمآینود      

ام  هوا داد ی  واح   بوده  اهوام    کوه یطوور بوه دهود   ینمو دهند  یدمای ابومی نشوا    بمای ارائه

کنود کوه در   یمو آیود  ایو   مور تیومی      یمو هلونیمی بوه  مور    هاداد به اشتما  نتاشت  آ  

محممانووه بوواقی   وووریبووهی کوواربما  هوواداد سووامی  یووم ذیی ه نووتاراشووتما تمووا  مماحوور 

 (1822الًاداتی  کارنم  اند ف در یواهد م

 گیرییجهنتبحث و 

 8ه هیووو 2(  هیووانگ ی  2010(  هلوو  ه همکووارا  ف 1822ی ه لووی ه همکووارا  ف هوواپوو ههنطنوو  

کووه پووتیمش فنوواهری ینووه رایووانن ابوومی  بووه ایوو  نتیدووه رسوویدند   درمم(  2011ف 4(  هانًوو 2012ف

موومش  نهادینوه ه با وث    التنوو  آ ی لو  هوا حووم  ه در هموه   هوا هموه نوفهور رایانن ابومی در  

 بوانبمد  کوارایی را توا حود میوادی      ؛ ههوای یمیود ه نگهوداری منوابع شود  اسو       ینههزک  شد  
                                                           

1.Backup 

2 Hyangjin 

3 Jeeyeon 

4 Jansen 
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ی ام طمیوو  سوومهیع ابوومی  احمفووهه سوومبار موودیمیتی را کوواهن داد  اسوو   سووامما  فنووی ه    

توانود یودمای ابومی یوود را بوه کارکنوا   ممبیوا  ه کوارآموما  ارائوه دهود بوم ایو              یمتمکینی  

ی هوواپوومدامشمهوو  ه دارای اهلویوو  بووانیی هًووتند ه نیووام بووه   یی کووه اط  ووایدرهاهووااسوواد 

یی هو  کوه امنیو  زنودا  مهو  نیًو  ه نیوام        درهاهوا ایتنا ی دارند ام سومهیع ینو وی ه   

هووای  مووومی ه یعسوومهتوانوود ام یموو هوواآمووومشدر  مووث نیًوو  نی سوونگی  هوواپوومدامشبووه 

یومی ام  نبهوم  شوود بوا   یمو هوا کاسوته   ینوه هزاشتماکی استفاد  کند که با ای  کار ضوم  اینکوه ام   

توانووود انوووواع یووودمای را بوووه کارمنووودا  ه  یمووو  سوووامما  Saas  Paas  Iaasهوووای یعسووومه

بوومی  هنمهویووا  در یووارج ام یله رایووانن اهسووبووهکووارآموما  بووه بهتوومی  کیفیوو  ارائووه دهوود   

پمدامنود کوه ایو  کوار با وث بهنوود تفکوم        یمو محیر ک د به تفامر  تمومی  ه پمسون ه پاسو     

هووای یوودمای ابوومی نزینووه مناسوونی بوومای توودریع   یعسوومهانتاووادی در آنووا  یواهوود شوود   

در توودریع  مثووا  نوووا بووهی فنوواهری اط  ووای اسوو    هووارشووتهبوومای  ینو ووان توومآسووا 

توانود ماشوی  مدوامی را در ایتیوار ممبوی      یمو یًوی  سوامما    نوبمناموه ی کوامویوتمی ه  هوا شنکه

یودمای ابومی  ماشوی  مدوامی را      دهنود  ارائوه ک د قومار دهود ه هی بوا هارد شود  بوه سوای        

ام مزایووای دیگووم در   ؛ هبارنووتاری ه بووا سووم   مناسوو  توودریع  ملووی یووود را شوومهع کنوود    

ه تولیوود محتوووا اشووار  کوومد  در  ی  شوونای  اسووتفدادشوواثمبتی ه نوووآهرتوووا  بووه یمووآمووومش 

هووای متووابماتی کشووور ههوو  بهنووود یوودمای ابوومی  رابطووه  یمسووای متحایاووای آتووی  بمرسووی 

هووای ابوومی ه یعسوومهیم دهلوو  بووم نًووتمش  تووأثشوونکه اینتمانوو  ه امنیوو  یوودمای ابوومی    

 نمدد یمسامی آ  پیشنهاد یبوم

 منابع

  سووامی  توسووفه ملووی   لووو  یتدووار(  کنفوومانع ملووی 1822فیووانی     ی ابووماهه لووی      ؛

 ساری  -مهندسی استا  مامندرا 

 سووامما   انتشووارای  در آ  کوواربمد ه ابوومی رایووانن بووم (  درآموودی1820یًوومهی  ی  ف

  81-22نند هها    فحه 

  یم آ  در موضوووع تولیوود محتوووا در ایووما   دفتووم تووأث(  رایووانن ابوومی ه 1822     فماد رسووو

 یزی ربمنامهفای ه مطال

 لو  رایانه انتشارای یانن ابمی کامر را(  ممهع 1820ساسینًکی  ی؛ فمیی     ف  

  هماری هپوومهرشآمووومش(  سووند تحووو  بنیووادی   1820  فهپوومهرشآمووومششووورای  ووالی  

 هپمهرشآمومش
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 ارائووه ی امنیتووی در رایووانن ابوومی ه هووازووالن(  1822 درالًوواداتی  د   ؛ کووارنم     ج  ف

 راهکار هه  بهنود امنی  آ  در راستای توسفه یدمای  مومی دهل  الکتمهنیت 

 هووای یعسوومهی رایووانن ابوومی در ارائووه  هوواموود (  ارمیووابی کووارایی  1822هکیلووی  ف  ف

  4  شوومار  22یووادنیمی الکتمهنیکووی  پ ههشوونامه پوومدامش ه موودیمی  اط  ووای  دهر       

  1141-1114 فحه 
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