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  کلیات

قرن بیست و یکم قرن خرد و دانایی است، قرنی است که جوامع به سمت دانایی محوري در حرکت هستند، قرن تغییر از جامعه صنعتی به 
جامعه اطالعاتی است، اگر در گذشته، ثروت ملت ها و دولت ها مبتنی بر طال، برده ها، منابع انسانی، کشاورزي، طبیعی، صنایع ، تجارت 

قدرتمند . ثروت پایدار جوامع مبتنی بر فناوري پیشرفته، استعدادهاي خالق، نیروي انسانی، و تولیدات نرم افزاري است بود امروزه... و
واقعی، کشوري است که بر اساس فناوري هاي پیچیده و نوین توانمندي هاي بالقوه انسانی را با آموزش و تربیت انسان هاي ماهر،خالق، 

 . رآفرین به فعلیت و شکوفایی برساندتوانمند، موثر، کارساز و کا

قرن بیست و یکم عصر اطالعات یا جامعه اطالعاتی لقب گرفته است، و این دانایی بر اندام جامعه لباس توانایی می پوشاند وتمام عرصه   
کشاورزي، ها و ساحت هاي زندگی فردي، خانوادگی، اجتماعی اعم از آموزش و تربیت، تجارت ، سیاست، تولیدات صنعتی و 

از جمله رویکرد محلی محور آموزش و تربیت را به رویکرد جهانی . خدمات و امور روزمره زندگی را تحت تاثیر خود قرار می دهد
اگر آموزش . آموزش الکترونیکی یکی از این دستاوردهاي بشري است که دنیاي علم را متحول کرده است. تبدیل می نماید

لیت هاي آموزشی اطالق کنیم که با بهره مندي از ابزارهاي الکترونیکی نظیر دستگاه هاي صوتی، الکترونیکی را به مجموعه فعا
چهره آموزش را در کشورها تغییر داده است، آن گاه می پذیریم که توجه، تحقیق، سرمایه ... تصویري، رایانه اي، شبکه اي، مجازي و 

الکترونیکی براي تمام دولت ها و ملت ها امري اساسی، مهم و اجتناب  گذاري، برنامه ریزي و سیاست  گذاري در راستاي آموزش
 .ناپذیر است

اخیراً رویکردهاي سنتی آموزش و یادگیري با بروز و ظهور فناوري هاي جدید نظیر چند رسانه ها، اینترنت، اینترانت،اکسترانت، 
انتشار ماهواره اي، نوارهاي ویدئویی، صوتی و تلویزیون، محاوره اي، دیسکت هاي فشرده، فرارسانه ها و ارتباطات از راه دور دچار 

اکنون دغدغه ها وسواالت زیادي فراروي اساتید، معلمان و برنامه ریزان و سیاست گذاران و طراحان نظام . ستتغییرات بینادي شده ا
 : آموزش است از جمله

 با وجود امکانات آموزشی، نیروي انسانی و فضاها و بودجه هاي مصوب فعلی، آیا می توان جوابگوي متقاضیان ورود به دانشگاه  •

 بود؟                  

 چگونه می توان با حفظ اصالت هاي آموزشی و یادگیري سنتی، یادگیري و آموزش الکترونیکی را بسط وتوسعه داد ؟ •

 آیا می توان با گسترش شعاع آموزش الکترونیکی به اقصی نقاط کشور، کیفیت تدریس و یادگیري را حفظ و بهبود بخشید؟ •

 و تقویت جنبه هاي متعدد خالقیت در فراگیران باشد؟آیا آموزش الکترونیکی می تواند ضامن پیشرفت تحصیلی  •

 آیا رشد و گسترش آموزش الکترونیکی آسیبی به جنبه هاي انسانی، نظیر معنویت، عواطف و تربیت انسانی فراگیران نمی رساند؟ •

 آیا سرمایه گذاري در آموزش الکترونیکی اجتناب ناپذیر است؟ •

قق شعار آموزش در همه جا، همه وقت و براي همه چاره اي جز پذیرفتن آموزش از دور و آیا دولت ها و ملت ها جهت تح             •
 آموزش  الکترونیکی ندارند؟
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 .و ده ها سوال دیگر که نیازمند مطالعه، تحقیق و خردورزي بیشتري است تا صاحب نظران و محققان به ما پاسخ دهند

نوعی از آموزشی که در . ه اوج رسید و در قرن بیست و یکم طالیه دار شده استآموزش از دور در قرن نوزدهم مطرح ، در قرن بیستم ب
قرن بیستم امتحان خود را به خوبی پس داد و موفقیت هاي بزرگی را کسب کرد و ارمغان خوبی را براي بشریت داشت و با توجه به 

آموزش و یادگیري  1980انقالب الکترونیکی دهه . دویژگی هایی که دارد آینده آموزشی دولت ها و ملت ها را نیز تسخیر خواهد کر
کشورها باالخص کشورهاي پیشرفته علمی را متاثر ساخت و در سه دهه ي اخیر آموزش الکترونیکی ارزش بیشتري یافته است، زیرا 

کز علمی و دانشگاه تعداد مرا 1990ورود اینترنت و وب به عالم آموزش و یادگیري در اواخر دهه . برتري علمی آن ثابت شده است
 . هاي مجازي را افزایش داد

اکنون زمان بهره برداري مناسب از صنعت الکترونیک است، صنعتی که وارد آموزش و یادگیري نیز شده است و نوع آموزش، ارتباطات 
 . و تقاضاها  را تحت تاثیر خود قرار داده است
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براساس دیدگاه یادگیري ساخت گرایی و یادگیري مشارکتی استوار است و فراگیران را وا یادگیري الکترونیکی از منظر فلسفی 
تحوالت اجتماعی و . می دارد تا از حالت انفعالی در یادگیري به فردي فعال ، تالشگر ، کاوشگر، خالق و پیگیر تبدیل شوند

ی به انضمام پیشرفت هاي عملی سخت افزاري و نرم تحول بنیادین در رویکردهاي معرفت شناسی و روان شناسی تربیتی و شناخت
. افزاري سبب باال رفتن توانایی هاي برنامه ریزان  آموزشی کشورها به آموزش از دور و آموزش الکترونیکی شده است

در آموزش از دور معموال آموزش دهنده و فراگیر از یکدیگر جدا : در توصیف آموزش از دور می گوید) 2000(1گینگ
تهیه مطالب آموزشی و حمایت از فراگیران تحت نظارت یک مرکز آموزشی و رسانه هاي گروهی فرآیندي دو جانبه .هستند

یکی از ابعاد ) 2005( 2ویلیامز. است که نیازمند وسایل کمک آموزشی و الکترونیکی مانند متون چاپی، رایانه و اینترنت می باشد
استفاده از سامانه ي رایانه اي و به صورت . تی یا الکترونیکی معرفی می کندآموزش از دور را به صورت رسانه هاي اطالعا

معتقد است، ) 1384( 3روزنبرگ. الکترونیکی در فرآیند آموزش یکی از ابزارهاي مورد استفاده در آموزش از دور می باشد
...) کامپیوتر ، اینترنت و ( اري می شودآموزش از دور نه تنها می تواند موجب انتقال دانش گردد بلکه ، موجب دسترسی به ابز

 .که می تواند عملکرد فرد را نیز بهبود بخشد

تفاوت ) 1380(و فراهانی) 2004(4، عید و ابوچدید)2000(، ولز )1997(، رامبل )1990(، راسل )1990(مطالعات مور و تاپسون 
گزارش نداده اند و این نشان می دهد که آموزش از معنا داري را بین نتایج یادگیري از طریق آموزش از دور و کالس حضوري 

بر اساس همین مطالعات و . دور می تواند همانند کالس هاي حضوري موجبات یادگیري دروس را در فراگیران به وجود آورد
موزشی از آمارها نشان از توسعه روز افزون نظام آ.دیگر مطالعات اکثر کشورهاي دنیا در صدد توسعه آموزش از دور بر آمدند

درصد از مراکز آموزشی براي ارایه دوره هاي آموزشی از دور  10فقط 1995این آمارها نشان می دهد، در سال . دور دارد
با توسعه فناوري . درصد رسید 42به  2000درصد و در سال  32به  1988در حالی که این رقم در سال .استفاده می کردند

 2001،  6، وستون:2000و همکاران، 5فینکلستین(مناطق بیشتري از جهان توسعه یافت اطالعات و ارتباطات آموزش از دور در
 ).2001، 7؛کلی 
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دانشگاه پیام نور همانند سایر دانشگاه هاي باز و آموزش از دور دنیا بایستی همگام با تحوالت جهانی و ملی به سمت ارایه ي 
برنامه ها و آموزش الکترونیکی گام بر دارد، در این راستا توجه جدي به ساختارهاي آموزشی ، مدیریتی، زیربنایی، زیرساخت 

ت مقایسه آموزش الکترونیکی به منظور استفاده از بهترین راهکارها در جهت توسعه آن امري ها،  تجهیزات مدرن و پژوهش جه
عالوه بر .پژوهش در مسایل آموزشی و تربیتی می تواند مشکالت و بن بست هاي آموزشی را مرتفع نماید. حیاتی و مبنایی است

از این رو مطالعه در خصوص . ملی ضروري است آن تولید دانش به وسیله پژوهش و نشر آن براي برنامه ریزان درسطح 
راهکارهاي توسعه آموزش الکترونیکی  به منظور استفاده بیشتر متقاضیان ادامه تحصیل و همچنین دست اندر کاران این دانشگاه 

هت که بزرگ ترین دانشگاه دولتی کشور از لحاظ تعداد دانشجو ، مراکز و واحدهاي دانشگاهی است، کمک بسیار خوبی ج
آموزش عالی به طور اعم و دانشگاه ها به طور اخص به عنوان مقر علم و . سیاست گذاري و برنامه ریزي کالن خواهد بود

آگاهی و مرکز راهبري فکري جوامع، همواره براي پاسخ به مسایل و نیازهاي آن ها؛  هم آغازگر تحوالت بوده اند و هم خود را 
جهان در روند تحولی خود دچار جزر و مدهاي فراوانی شده و در این رهگذار رشد،  نظام آموزش عالی. متحول ساخته اند

یکی از مهم ترین موضوعات در حال حاضر براي 1یادگیري الکترونیکی. بالندگی و غناي قابل توجهی را تجربه نموده است
نیمه حضوري و غیر حضوري یا : ددانشگاه پیام نور به طور کلی دو شیوه آموزشی دار.اساتید و برنامه ریزان دنیاست 

اصطالح آموزش از دور در سال هاي گذشته کمتر مورد توجه دانشگاه بوده است، طی سال هاي اخیر مورد امعان .الکترونیکی
یکی از شیوه هاي نوین آموزشی در دانشگاه هاي پیشرفته دنیا ، شیوه یادگیري الکترونیکی یا مجازي .نظر جدي قرار گرفته است

برنامه  "دانشستان "که دانشگاه پیام نور از چند سال قبل براي تأسیس و راه اندازي آن از طریق ایجاد مرکزي تحت عنوان است 2
از ویژگی هاي آن دسترسی . به پذیرش دانشجو از طریق اقدام کرده است 85-56ریزي نموده و از نیمسال دوم سال تحصیلی 

جا ، همه وقت و براي همگان و پشتیبانی این آموزش به کتاب هاي خودآموز، فیلم تمام عالقه مندان به آموزش عالی در همه 
هاي آموزشی، لوح فشرده، پاورپوینت، شبکه آموزش سیما و راه اندازي سامانه ي تلفن گویا براي مشاوره  تحصیلی و درسی با 

تماعی باالخص جوانان و نوجوانان براي ورود باال بودن سطح تقاضا هاي اج. استفاده از اینترنت و به صورت تحت وب می باشد
در این . ضرورت این نوع از آموزش را دو چندان می سازد... به دانشگاه و محدودیت امکانات ، اساتید، مکان هاي آموزشی و 

بود بر این باور است که در شرایط تغییر سریع فناوري و تحوالت علم، نظام آموزشی با چالش کم) 2002(3خصوص ویلیامز 
بودجه در برابر فراهم آوردن فرصت هاي یادگیري در حال افزایش مواجه است بر همین اساس ، بیشتر موسسات آموزشی براي 

در ابتدایی ترین سطح ، آموزش از دور زمانی . مواجه شدن با این چالش به توسعه برنامه هاي آموزش از دور روي آورده اند
صدا ، تصویر، (محیط فیزیکی یکسان قرار نگرفته و جدا از یکدیگر باشند، بنابراین فناوري  اتفاق می افتد که مدرس و فراگیر در

که اغلب در ارتباط رودرو مورد استفاده قرار می گیرند، براي از بین بردن این شکاف آموزشی به کار برده ) اطالعات و چاپ
 ).1996، 4کردا(می شود
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) 2(فراگیر بودن و قابل دسترسی  براي سایر مردم،) 1(در مزایاي آموزش از دور به مواردي از قبیل )2002(و همکاران  ۱هاروي
) 4(یادگیري بهتر به جهت ارایه ي مدل ها و شبیه سازي اجسام ) 3(یادگیري بهتر به جهت همراه بودن صدا و تصویر موجب

نیز مزایاي ) 1995(۳و باتیس) 1995(۲؛ استموند)1995( ۲همچنین ، ولف. ه هاي آموزشی اشاره داردتکرار پذیر بودن برنام
عدم وابستگی به ) 3(امکان بالقوه دسترسی به مخاطبان جهان ) 2(انعطاف پذیري زمان و مکان؛ ) 1(آموزش از دور را شامل؛ 

) 5(پیشرفت زیاد؛ در مقایسه با ویدیو ها و دیسکت هاي فشرده؛ سرعت ) 4(تطابق تجهیزات رایانه اي و نظام هاي کاربردي ؛ 
 هزینه هاي پایین گسترش و کاربرد گزارش نموده اند) 6(سادگی به روز کردن محتوا و همچنین قابلیت ذخیره سازي اطالعات ؛

فایده را در شکل هاي متفاوتی  محتواي درسی که  –هشت مطالعه ي موردي تحلیل هزینه  ۴جوئت  1998و  1996بین سال هاي  
این موارد در . از طریق تلویزیون و رایانه انجام می شد را در مراکز آموزشی مختلف ایالت متحده سرپرستی و هدایت کرده است

وزش از دور و دوره هایی که به سبک آم) حضوري(فایده درس هایی بوده که از طریق روش هاي کالسی –زمینه مقایسه هزینه 
 .انجام می شد، می باشند

بنابراین با توجه به مزایاي زیاد یادگیري از طریق آموزش از دور و الکترونیکی و هزینه هاي کمتر ، نیازمند است که این رویکرد             
 . آموزش در سطح کشور مورد توجه بیشتر قرار گیرد
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   الکترونیکی یادگیريانقالب 

. با ظهور و توسعه پدیده فناوري اطالعات روند تحوالت جهانی، با شتابی بیشتر با محوریت عنصر اطالعات و دانایی در حال گسترش است
اقتصادي، تجاري و حتی  این پدیده هر چند از محیط هاي نظامی آغاز و به مراکز دانشگاهی منتقل شد، اما دیري نپایید که عرصه هاي

اینک بیش از یک دهه است که در عرصه . سیاسی کشور ها را نیز با توسعه تجارت الکترونیک و ایجاد دولت الکترونیک متاثر ساخت
با توجه به سرعت گستردگی و عمق . تعلیم و تربیت پا نهاده و نظام هاي آموزشی و محیط هاي تحصیلی را نیز به چالش فراخوانده است

تحوالت ناشی از فناوري اطالعات، شناخت مختصات این پدیده و مدیریت آگاهانه و هوشمند آن می تواند از مهم ترین راهبردهاي 
یادگیري استفاده -دست اندرکاران آموزش در کشور باشد و فرصتی براي بازسازي نظام آموزش و پرورش و تحول در فرآیند یاددهی

 "غالبا آن ها را فناوري هاي. اساسی در فناوري این قدرت را داشته اند که جامعه را تغییر دهند هاي در طول تاریخ، پیشرفت. شود
می شناسند که به سرعت جایگزین فناوري پیشین می شوند، حتی اگر فناوري قبلی براي مدت خیلی طوالنی تکیه  "ویرانگر"یا  "بازسازي

و استفاده از حرف  1436اوري هاي بازسازي را با اختراع دستگاه چاپ در سال گوتنبرگ یکی از این فن. گاه اصلی زندگی بوده باشد
این پیشرفت غیر منتظره، تکثیر و توزیع انبوه اطالعات را . نوشتن با دست و بر کاغذ کرد سال 2000سربی بوجود آورد و آن را جایگزین 

ر عاقبت منتهی به ظهور یاز داشتند خواندن را یاد بگیرند، این اماز آنجایی که مردم ن. به شکل کتاب ها، روزنامه ها و غیره عملی کرد
 1900تا اوایل  1800از اواسط . از زمان گوتنبرگ به این طرف، فاصله زمانی بین فناوري هاي بازسازي کوتاه تر شده است.تدریس شد

ر دادند و ارتباط در زمان واقعی را که قبل از آن هرگز میالدي، تلگراف، تلفن،رادیو و فیلم بار دیگر چشم انداز ارتباطات را به سرعت تغیی
سال بعد تلویزیون به میزان فاحشی قداست ارتباطات آینده را برهم زد و ما را به سمت آنچه مارشال  40فقط . ممکن نبود عملی کردند

پیتر و ( ر خانه هاي ما پدیدار شدندقیافه ها، صداها و تجربیات مردم دنیا هر روز د. مک الن دهکده جهانی نام گذاري کرد کشاند
 ).1،1990سینگ

می دهد و دهکده جهانی را با ارتباطات دو طرفه سریع و آنی گسترش داده است و  یهامروزه وب جدیدترین فناوري هاي بازسازي را ارا
میلیون مردم 200یلیون آمریکایی و م 80به گفته مجله ورث بیش از . توانایی بی نظیر براي هر کس ایجاد کرده تا مشارکت و همکاري کند

در یک کالم، آینده در این است که چقدر . سراسر دنیا در شبکه وب اند و انتظار می رود که این تعداد در دو سال آینده دو برابر شود
، 2بست( ر آسان نیستهمچنین اینترنت بخش قابل توجهی از آینده یادگیري است اما این سف. بتوان ارزش اینترنت را به خوبی تشریح کرد

2001.( 

 تعریف یادگیري الکترونیکی
آموزش الکترونیکی به استفاده از فناوري هاي اینترنت بر می گردد که طیف گسترده اي از راه حل ها را براي باال بردن دانش و قدرت 

 بر سه مشخصه بنیادین استوار استعملکرد ارائه می دهد و 
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الکترونیکی شبکه اي است و امکان جدید کردن، ذخیره، بازیابی سریع و توزیع و مشارکت آموزش و اطالعات را  یادگیري -1

سی دي رام ها و دي وي . این قابلیت آنقدر مهم است که به زودي به نیاز مطلق یادگیري الکترونیکی تبدیل می شود. عملی می سازد
بخصوص در شبیه سازي ها، رسانه اي غنی و مفیدند، ولی امکان شبکه شدن ندارند و می دانیم  دي ها براي انتقال اطالعات و آموزش

بنابراین با وجود اینکه سی دي رام ها در حقیقت . شبکه، تبادل اطالعات و آموزش را عملی می سازد تا به سرعت توزیع و جدید شوند
 .در زمره یادگیري الکترونیکی دسته بندي کرد سامانه هاي یادگیري مبتنی بر فناوري اند؛ نباید آنها را

در  .الکترونیکی بهره مند می شود آموزشاستفاده کننده نهایی با کامپیوتر و با به کارگیري فناوري استاندارد اینترنت از  -2
ترکیب تلویزیون و کامپیوتر را در . اینجا باید کمی دقت شود، چرا که تعریف اینکه خود کامپیوتر چیست دائما در حال تغییر است

تلویزیون می بینیم و به همان اندازه انتقال وب را به تلفن هاي همراه، پیجر و منشی هاي دیجیتالی شخصی  -محصوالتی مثل وب
که  1آي و مرورگرهاي وب/ر اینجا استفاده از فناوري استاندارد اینترنت است، مثل قرار دادن تی سی پیمشخصه کلیدي د. شاهدیم

با وجود آنکه تلویزیون رسانه اي جمعی و مشخصه اول را داراست، یعنی به سرعت جدید و . انتقال جهانی ایجاد می کنند 2زمینه یا سطح
ي از آن پخش می شود و اغلب از سامانه هاي پاسخگوي دانشجویی استفاده می شود تا معموال برنامه هاي ماهواره ا( منتشر می شود

اگر چه، فناوري هاي جدید مثل آي پی بر روي ماهوار ارتباطات را خیلی . ، این نیاز را برآورده نمی کند)سطحی از تعامل ایجاد کند
 .سریع و این نیاز را برآورده می کند

هاي یادگیري که  رده ترین نگرش از یادگیري تمرکز می کند، یعنی آن دسته از راه حلآموزش الکترونیکی بر گست -3
آموزش الکترونیکی به انتقال دانش، که روش بارز آن تعلیم مبتنی بر کامپیوتر است، منحصر نمی  .ازنگرش آموزش سنتی عبور می کند

دسترسی به ابزاري که عملکرد را بهبود می بخشد را نیز شامل می آموزش الکترونیکی فراسوي تعلیم می رود و انتقال اطالعات و . شود
یا ) WBt(3به همین دلیل تعلیم مبتنی بر وب. به همین دلیل تعلیم مبتنی بر ابزاري که عملکرد را بهبود می بخشد را نیز شامل می شود. شود

هاي جدیدتري از تعلیم مبتنی بر کامپیوتر است و براي تشریح یادگیري الکترونیکی نیز خیلی  تنها تعریف) IBT(4تعلیم مبتنی بر اینترنت
یادگیري الکترونیکی فاصله را در می نوردد، اما معناي وسیع یادگیري غیرحضوري، شامل دوره هاي مکاتبه اي، دوره هاي . محدودند

بنابراین می توانیم بگوییم که آموزش .ز مشخصه هاي باال نمی خواندتلویزیونی یک سویه، یا دیگر شیوه هایی است که با هیچ یک ا
روزنبرگ سرانجام عنوان .الکترونیکی شکلی از یادگیري غیرحضوري است، اما یادگیري غیر حضوري الزاما آموزش الکترونیکی نیست

مه متبادل را با درجه دو یا تعویض یکی می کنند یا بعضی افراد کل. یادگیري متبادل یا انتقال متبادل را به آموزش الکترونیکی اختصاص داد
. همچنین یادگیري الکترونیکی را می توان توصیفی از موقعیت نسبتا مطلوب یا موقت تفسیر کرد. آن را معادل کالس درس قرار می دهند

ب برسانید، کلمه متبادل انتخاب نامناسبی از نهایتا اگر هدف شما این است که بخواهید چیزي را با قابلیت هاي نهفته بسیار زیاد به ذهن مخاط
 . میان کلمات است

۱. web browsers     
۲.plat form 
۳.web- based training 
۴.Internet based training  
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به . این امر ممکن است پیشگویی تمام و کمال خود شما باشد و انتظاراتی را به وجود آورد که با مسیر راهبردي تان در یک خط نباشد
عالوه، هیچ دلیل خاصی وجود ندارد که هدف از یادگیري الکترونیکی باید این باشد که صرفا با آنچه در کالس درس انجام می شود 

آموزش الکترونیکی را به منزله رویکردي نوآورانه تلقی می کند که از امکانات وب براي دادن آموزش به ) 1997(1کان .برابري کند
ه محتوي آموزش با وب است و یادگیري و فرآیند یبا این حال یادگیري الکترونیکی چیزي بیش از ارا. ده می کندمخاطب از دور استفا

نیز در تعریف آموزش الکترونیکی می گویند یادگیرنده به منظور ) 1385(اندرسون و الومی. یادگیري نقطه تمرکز آموزش الکترونیکی است
رب یادگیري، دستیابی به محتواي یادگیري، برقرار کردن تعامل با محتوا، مربی و یادگیرندگان کسب دانش و ساخت معانی فردي، رشد تجا

 ).31ص(دیگر و براي کسب حمایت و پشتیبانی و در خالل فرآیند یادگیري از اینترنت بهره می گیرد
 ) (E – Educationالکترونیکی آموزشدر   Eمفهوم

در آموزش الکترونیکی چیست؟  eمعنی . شاید گیج کننده ترین دور نما در این لحظه از صنعت یادگیري درباره مفهوم یک حرف تنهاست
فکر می کنم که . فناوري را به فرایندي اضافه کنید و آن فرایند الکترونیکی می شود. معنی استاندارد آن، تماما در مورد الکترونیک است

 داشته باشیم چه اتفاقی می افتد؟ eاما اگر چندین پیشنهاد مختلف را براي حرف . ر ساده استاین جوابی بسیا
eیادگیرنده در عرصه آموزش الکترونیکی از حق انتخاب هایی مثل تعویض زمان، تعویض مکان، ذره سازي، شبیه . به معنی تجربه است

 .کترونیکی نیستند، بلکه به عمق شکوفایی و افزایش سطح تجربه بر می گردنداینها همه الزاما ال. سازي و حمایت جامعه برخوردار می شود
eیادگیرنده با داشتن آموزش الکترونیکی قادر خواهد بود که تمدیدي براي حق انتخاب هاي یادگیري پیشنهاد . به معنی تمدید شده است

و با . به آموزش الکترونیکی در طول زمان بزرگتر خواهد بودردپاي تجر. کند و از چشم انداز واقعه به فرایند در حال جریان حرکت کند
موقعیت توسعه عرصه هاي تعلیم در فراسوي محدودیت . به معنی توسعه یافته است e.ل زندگی کاریش تاخیر زمانی داردیادگیرنده در طو

آیا می توانیم یادگیري را به تمام یادگیرندگان به طور جهانی عرضه کنیم؟ آیا   . هاي کالس درس، به طرز باور نکردنی هیجان انگیز است
این همه آن چیزي است که به آموزش . )1384روزنبرگ،(می توانیم دسترسی به تعداد نامحدودي از موضوعات را عملی کنیم؟

ما نیاز داریم تا اطمینان حاصل کنیم تهیه کنندگان و سرمایه گذاران می فهمند ساده ترین بخش از ایفاي . الکترونیکی مربوط می شود
ت ترین بخش ، اختراع و ابداع سخ. این مثل برگزیدن یک دوربین و یدئویی یا گیرنده خوب است. یادگیري الکترونیکی فناوري است

بخش جالب این است که چگونه کالس درس و . محتوایی است که مدل هاي جدیدتري از تجربه را براي انتقال با این فناوري ایجاد کند
ده است که از آن و باالخره بازار نهایی که باید به آن توجه داشته باشیم یادگیرن. یادگیري الکترونیکی را با روش هاي مناسب ترکیب کنیم

 . استقبال کند
 تعریف آموزش الکترونیکی

اصطالح آموزش الکترونیکی شامل فهرست بزرگی از کاربرد ها و عملکرد ها و از . وري استی، آموزشی بر پایه ي فناآموزش الکترونیک
تعریف فوق بر اساس نحوه . جمله آموزش بر پایه وب، آموزش بر پایه ي رایانه، کالس هاي مجازي،و همکاري هاي الکترونیکی است

اینترنت، اینترانت، اکسترانت، انتشار ماهواره اي، : نه ها عبارتند ازاین رسا. ارایه ي موضوعات از طریق تمام رسانه هاي الکترونیکی است
 .بر اساس نکات فوق، آموزش الکترونیکی با آموزش از دور متفاوت است. ها CDنوارهاي ویدیویی یا صوتی، تلویزیون محاوره اي، و 

  

۱.khan 
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-Onدر ضمن، آمـوزش الکترونیکـی بـا    . وشتاري را شامل می شودزیرا در آن، آموزش بر پایه ي متن و ارایه ي دروس از طریق مکاتبات ن

line. Learning آموزش . است متفاوتOn-line Learning    آموزش بر پایه ي وب است که بخشی از آموزش بر پایـه ي فـن آوري
یک برنامـه  . آموزش متغیر استسطح حرفه اي این نوع . در این روش آموزش از طریق اینترنت، اینترانت، و اکسترانت انجام می شود. است

در حـالی کـه یـک برنامـه ي     .متحانات و نگهداري امتیازات اسـت شامل متن و تصاویر یک درس، تمرینات، ا ي ساده آموزش الکترونیکی
شامل فیلم، نمونه سازي ها، قسمت هاي ویدیویی و صوتی، داشتن انجمن هـاي تخصصـی بـرا ي مـذاکره      On-line Learningحرفه اي 

آمـوزش  . اعضا، اتصال به مطالب روي اینترانت یا وب سایت حقوقی، اساتید مجازي و ارتباط داشتن با سوابق آموزش حقـوقی اسـت   کردن
تی بـه مثابـه ي تجـارت      . الکترونیکی تصویري از تکامل آموزش هاي مشارکتی و شخصی است آموزش الکترونیکی در مقابل آمـوزش سـنّ

تی   . استالکترونیکی درمقابل تجارت سنّ
 ؟قبل از ایجاد دوره چه شرایطی باید فراهم شود

آموزش از دور که از رایانه بهره می گیرد به طور روزافزونی در حال گسترش است و هر روز دانشجویان بیشتري به سوي آن 
ان به عنوان چوب اما بر خالف آنچه بعضی از افراد تصور می کنند، آموزش مبتنی بر اینترنت را نمی تو. گرایش پیدا می کنند

اگر چه تحقیقات جدید مانند . جادویی تصور کرد که به صورت خودکار ، محیط آموزشی غنی و ایده آل را تضمین می کند
). 1999، 1راسل(ه دوره وجود نداردیگذشته به این نتیجه رسیده اند که هیچ تفاوت معنی داري در نتایج دانشجویان بر اساس نوع ارا

 .داشت که فناوري آموزشی از دور مبتنی بر وب و پداگوژي مربوط به آن اما باید به خاطر
 تعریف دوره الکترونیکی

دوره چیست؟ از آن جایی که گزینه ارایه مبتنی بر وب براي بسیاري از موسسات تازگی دارد، هیچ » الکترونیکی بودن« منظور از 
قبل از ایجاد دوره چه شرایطی باید  .تشکیل دهنده آن وجود نداردتعریف استاندارد و جامعی از دوره الکترونیکی و اجزاي 

آموزش از دور که از رایانه بهره می گیرد به طور روزافزونی در حال گسترش است و هر روز دانشجویان بیشتري به فراهم شود؟
بر اینترنت را نمی توان به عنوان اما بر خالف آنچه بعضی از افراد تصور می کنند، آموزش مبتنی . سوي آن گرایش پیدا می کنند

اگر چه تحقیقات جدید . چوب جادویی تصور کرد که به صورت خودکار ، محیط آموزشی غنی و ایده آل را تضمین می کند
، 1راسل(ه دوره وجود نداردیمانند گذشته به این نتیجه رسیده اند که هیچ تفاوت معنی داري در نتایج دانشجویان بر اساس نوع ارا

مطالعه دوره هاي مبتنی بر اینترنت .اما باید به خاطر داشت که فناوري آموزشی از دور مبتنی بر وب و پداگوژي مربوط به آن). 1999
دوره ) 1: که در حال حاضر ارایه می شوند، دو طبقه اصلی را نشان می دهد که در بین آن ها فاصله و فضایی بزرگ قرار می گیرد

و در آن از رایانه براي بهبود امور ) متن به صورت الکترونیکی یا به وسیله پست ارسال شده( تن هستندهایی که اساسا مبتنی بر م
دوره هایی که به طور اخص براي محیط اینترنت طراحی شده است و چندین جزء آموزشی کوچک تر را به ) 2: استفاده می شود

 . )1385اندرسون و الومی،( یک دوره مطالعاتی تبدیل می کند
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تا به امروز، اکثر دوره هاي آموزش از دور که بر روي شبکه قرار می گیرند از نوع نخست هستند و شامل متنی است که بعد 
امتیازات این نوع . ازتبدیل شدن به شکل الکترونیکی بر روي شبکه قرار گرفته است تا دانشجویان بتوانند آن را مطالعه و چاپ کنند

دسترسی سریع دانشجویان به مطالب و رفع تاخیرات پستی، تسهیل در کاوش و دستکاري متن به : مطالب عبارتند ازه یروش ارا
روز آمد ) با استفاده از الگوي دوره(وسیله دانشجو، کاهش هزینه هاي انتشار و حمل و نقل، افزایش سهولت در طراحی و تولید

قابلیت اینترنت در ایجاد ارتباط اشکال گوناگون تعامل دانشجو با دانشجو،  عالوه بر آن. کردن و بازنگري در مطالب آموزشی
دانشجو با محتوا و دانشجو با استاد را میسر می سازد که از این امر می توان براي افزایش تعامل مستقل دانشجویان با محتواي چاپ 

رت می گیرد به دلیل عدم استفاده این دوره از ابزار بیشترین انتقادي که از این نوع دوره آموزشی صو. شدن دوره استفاده کرد
. آموزشی مدل چندگانه و مبتنی بر رایانه است که امروز موجود می باشد و همچنین هزینه هاي چاپ که بر عهده دانشجو است

مانند اتاق هاي بحث و  انتقاد دیگر این است که این دوره هاي الکترونیکی مبتنی بر متن اغلب به وسیله ابزار تعاملی الکترونیکی
گفتگو تکمیل می شوند و این موارد به مثابه ي موارد اضافه یا اقدمات بعدي دوره اصلی اجرا می شوند و در نتیجه ارزش آموزش 

همراه با تکامل دوره هاي الکترونیکی، نوع دوره، در طرف دیگر طیف دوره الکترونیکی مورد .آنها مصنوعی و غیر قطعی است
به این معنی  .این دوره ها از قابلیت هاي اینترنت به منزله محیط آموزش و یادگیري بهره می گیرند. افزون قرار می گیردتوجه روز 

به این معنی که از ماهیت باز، توزیعی، پویا، قابلیت دستیابی در سطح . که اینترنت به منزله محیط آموزش و یادگیري بهره می گیرند
در این نوع دوره الکترونیکی، ).2002، 1الیوت و مک گریل.( و بایگانی اطالعاتی اینترنتی سود می برند جهانی، فیلتر شده، تعاملی

اگر چه هنوز متن می تواند نقش پررنگی درامر آموزش ایفا کند و به . همه مطالب و فعالیت هاي دوره بر اساس اینترنت می باشد
این اجزاء . وزش را می توان بین دیگر اجزاء چند رسانه اي نیز توزیع کردصورت تکه هاي کوتاه و مختصر ظاهر می شود، اما آم

متن، نامه الکترونیکی، بوردهاي بحث و گفتگو ، امکانات : الکترونیکی که به عنوان اشیاء یادگیري شناخته می شوند عبارتند از
تاه، فعالیت هاي تعاملی، شبیه سازي و بازي چت، صدا در پرتکل اینترنت و پیام رسان فوري،صداي همزمان، تصاویر ویدئویی کو

ایجاد یک دوره کامل تحصیلی با استفاده از اشیاء . ها، فعالیت هاي خود امتیازدهی، امتحان کوتاه و آزمون ها و وب سایت ها
زهاي یادگیري کنونی و نیا) مانند دوره هاي مبتنی بر مهارت ها یا مبتنی بر دانش( یادگیري می تواند نیازهاي کوتاه مدت یادگیري 
 ). 2000، 2النگ مایر(و آینده که مبتنی بر دوره نمی باشد را  تامین کند
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امـا وب سـایت هـایی    . تابه امروز به سختی می توان دوره نمونه اي که کامل حول محور این اشیاء یادگیري ایجاده شـده باشـد را یافـت   
و سایت تاریخچه شبکه خبررسـانی  ) (hettp://www.nationalgeographic.com/kids 1جغرافیایی کودکانمانند سایت ملی 

نشان می دهد که چگونه می توان از اشیاء چند رسانه  ) (hettp://www.bbc.co,UK/history/multimedia_zone 2بریتانیا
نوع دوره الکترونیکی که براي ایجاد آن برنامه ریزي می کنیـد  . اي الکترونیکی براي ارتقاء یادگیري در زمینه موضوعی خاص استفاده کرد

رد فوق قرار گیرد و شامل مجموعه اي از ممکن است در یکی از دو طبقه هاي ذکر شده فوق قرار گیرد یا ممکن است در جایی میان دو مو
اشیاء یادگیري فوق باشد، اما صرف نظر از اینکه شما چگونه مطالب آموزش الکترونیکی را تعریف می کنید، به منظور کمک به مربیـان در  

بـراي آنهـا ایـن نـوع     خصوصا اگـر  ( سازماندهی و تهیه دوره و همین طور کمک به جهت گیري دانشجویان به سمت یادگیري الکترونیکی 
 :این اسناد می تواند شامل موارد زیر باشد. ، دوره شما باید شامل اسناد اداري و مدیریتی خاصی باشد)دوره تازگی داشته باشد

 .یک نامه خوش آمد گویی اختصاصی براي هر دانشجوي جدید -
رس دانشجویان براي دریافت کمک فنـی و بـه دسـت آوردن    اطالعات کلی درباره یادگیري الکترونیکی، نیازهاي فناوري، منابع در دست -

 .خدمات نرم افزاري و اینترنتی مناسب و ضروري براي هر دوره
 .و چگونگی استفاده به موقع از اطالعات) وب(شبکه -
 .اطالعات مربوط به رمز عبور و چگونگی وارد شدن دانشجو به وب سایت دوره -
 .استفاده از ابزار تعاملی قوانین، روش کارها و کمک در زمینه -

ترجیحا بر روي صفحات عمومی و اصلی وب سایت، به طوري که دانشجویان بتوانند از قبل نسبت  -رئوس و فهرست مطالب دوره درسی
نیـاز،   نمایی کلی از دوره، برنامه زمانی دوره، فهرستی از متن و مطالب مـورد : که شامل موراد زیر می شوند -به فعالیت اطالع کسب کنند

هاي آکادمیک و رایانه اي که به طور شفاف بیان شده باشد، تبیین دقیق انتظارات، اطالعات در مورد  پیشنیازهاي ضروري در زمینه مهارت
تماس با مربی استاد، اطالعاتی در مورد تماس با اساتید و ساعت تماس و دفتر کار آنها، و اطالعاتی در مورد نحوه تماس دانشجویان جهت 

 .ایت از آن هاحم
نکاتی درباره حریم شخصی و محرمانه بودن کپی برداري و سـرقت ادبـی، رویـه هـاي درخواسـت تحصـیلی،       : مقررات اداري از جمله -

 ).3،2000فوکس و هالفورد(تسهیالت کتابخانه و دسترسی به خدمات مشاوره

 جامعه ي اطالعاتی و رویکردهاي نوین در آموزش
، جامعه روستایی و جامعه عشایرياز آن جمله می توان به جامعه . انسان در طی مسیر تکاملی خود با جوامع متعددي روبرو شده است

اختراع رایانه در اواسط قرن بیستم، گسترش شبکه هاي ارتباطی و اهمیت اطالعات در حیات اجتماعی، منشأ تحوالت . صنعتی اشاره کرد
 .می باشد 4دوران جدید که به عصر اطالعات موسوم است مولود فناوري اطالعات و ارتباطات. شده است نوینی در زندگی انسان

۱.Na onal Geografphic `s children site 

۲.Bri sh Broadcas ng 

۳.Fax & Helford 

۴.Informa on and Communica on Technology 

 

http://www.nationalgeographic.com/kids)
http://www.bbc.co,UK/history/multimedia_zone)
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 چنین جامعه اي. ت و ارتباطات را تجربه می کند که از ویژگی هاي خاص خود برخوردار استبشر امروز جامعه اي مبتنی بر فناوري اطالعا 

 اقتصاد، آموزش، کسب و کار، : در این گونه از جوامع، مفاهیم سنتی موجود در زمینه هایی همچون. را جامعه اطالعاتی گویند 

 .مدیریت، تجارت و جنگ دچار تحول می شود

نشأ اصل جامعه ي اطالعاتی نتیجه ي ظهور رایانه، توسعه ي شبکه هاي مخابراتی و نیاز روز افزون به استفاده از فناوري اطالعات بعنوان م
مطالعات انجام شده در ارتباط با برنامه هاي توسعه اغلب کشورها نشانگر محوري بودن نقش فناوري اطالعات و . اطالعات بوده است

به گونه اي که تعاریف مختلفی . اد گسترده این فناوري، تعریف دقیق آن را با مشکل مواجه می سازدابع. ارتباطات در اینگونه برنامه هاست
 :براي آن ارائه شده که به برخی از آن ها اشاره خواهیم کرد

 فناوري اطالعات تلفیقی از دستاوردهاي مخابراتی، روش ها و راهکارهاي حل مسأله و توانایی راهبري با استفاده از  -الف
 .دانش رایانه اي است

: همه ي اشکال فناوري ساخت، ذخیره سازي، تبادل و بکارگیري اطالعات در شکل هاي گوناگون: فناوري اطالعات عبارت است از -ب
 .ه چند رسانه اي و سایر اشکالی که هنوز به وجود نیامده اندیاراطالعات تجاري، مکالمات صوتی، تصاویر ساکن و متحرك، ا

 .اطالعات مجموعه اي از سخت افزار، نرم افزار و فکر افزار است که گردش و بهره برداري از اطالعات را امکان پذیر می کندفناوري  -پ

و پردازش آن را مطالعه و کاربرد داده  1فناوري اطالعات شاخه اي از فناوري است که با استفاده از سخت افزار، نرم افزار و شبکه افزار -ت
امکان پذیر  4و داده آمایی خودکار 3، انتقال، مدیریت، جابه جایی، مبادله، کنترل، سوییچینگ 2زخیره سازي، دستکاري: در زمینه هاي

 .میشود

معمول ترین تعریف جامعه ي اطالعاتی بر نوآوري هاي چشمگیر فناوري . از جامعه ي اطالعاتی نیز تعاریف گوناگونی ارایه شده است
ینه هاي پردازش، ذخیره و انتقال اطالعات منجر به بهره گیري از فناوري هاي اطالعاتی تقریباً در همه زمینه هاي تاکید دارد و پیشرفت در زم

محوریت چنین جامعه اي، اطالعات و تولید ارزش هاي اطالعاتی است نه تولید ارزش هاي مادي جامعه اطالعاتی . اجتماعی گشته است
 .که در آن مفاهیم سنتی آموزش، کسب و کار، اقتصاد و تجارت متحول می شوده کننده مدلی نوین از جامعه است یارا

 ویژگی هاي آموزش از دور
 آموزش تجربه اي مبتنی بر یادگیري است و یادگیري به معنی ایجاد تغییري نسبتاً دائمی در رفتار بالقوه که  بر اثر تجربه ایجاد می شود

 ).تعریف رفتارگرایان(

۱.Netware 
۲.Manipulator 
۳.switching 
۴.Automa c Acquisi on 
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درکنار . روشی است که مبتنی بر اصل خود آموري بوده و تهیه مواد آموزشی خود آموز از اهمیت باالیی برخوردار است 1آموزش از دور
 .ه واینترنت نیز استفاده می شودخود آموز از ابراز و وسایل دیگر آموزشی و کمک آموزشی مانند رادیو، تلویزیون، ویدئو، ماهواره، رایان

 :مهم ترین ویژگی هاي آموزش از دور عبارتند از

 از یکدیگر هم از نظر مکانی و هم از نظر زمانی) معلم و شاگرد( جدایی یاددهنده و یادگیرنده  •

 ارایه آموزش از طریق یک سازمان پشتیبانی کننده •

 )رسانه هاي آموزشی مختلف(جدید استفاده از فناوري در آموزش با استفاده از وسایل  •

 )معلم(تأمین ارتباط دو سویه میان یادگیرنده و یاددهنده •

 )جمعی صرف نظر از ساعات رفع اشکال( کالسیادگیري متفاوت با شکل سنتی در •

 یاددهی بعنوان عامل اصلی -مشارکت معلم در شکل صنعتی شده فرآیند یادگیري •

م یادگیرنده تعیین کننده زمان و مکان یادگیري متناسب با استعدادها و عالیق و بطـور کلـی   در این نظا(فردي و خصوصی کردن یادگیري •
 .توانایی ها و ویژگی هاي فردي خود است

در صورتی که افزایش تعداد دانشجو در نظام سـنتی موجـب   . در نظام آموزش از دور، با افزایش دانشجو، از هزینه سرانه کاسته می شود •
 .بلکه با افزایش تدریجی تعداد دانشجویان بر میزان هزینه سرانه افزوده می شود. نمی شودکاهش هزینه سرانه 

 علل گسترش آموزش از دور
گرچه فلسفه وجودي آموزش از دور وجود فاصله زمانی یا مکانی میان فراگیر و معلـم یـا مؤسسـه آموزشـی اسـت، دالیـل زیـر را نیـز بـراي          

 :کرد گسترش این نوع آموزش می توان بیان

 پراکندگی جمعیت و دشواري دسترسی به امر آموزش •

 ازدیاد جمعیت شبیه کشورهایی مثل چین و هند •

 نارسایی هاي نظام آموزش رسمی به ویژه نظام آموزش عالی نیاز شدید و فوري به تربیت معلم •

انـزوا و نیـاز مسـتمر بـه کـارآموزي یـا       آموزش بزرگساالن و آموزش مادام العمر و نیز شیوه هاي جدیـد زنـدگی بـه ویـژه خـودگرایی و       •
 .بازآموزي حرفه اي

 موقعیت هاي شغلی، گرفتاري هاي خانوادگی و ناتوانی جسمانی فراگیران یا حتی مشکل ترافیک و ایاب و ذهاب •

 کاهش هزینه هاي ارتباطات در مقایسه با هزینه هاي تردد و اسکان •

 نیاز روز افزون به آگاهی، دانش ، آموزش و یادگیري •

درنظـام  . مقرون به صرفه بودن در مقایسه با نظام سنتی که به ازاي تعدد فراگیران نیاز بـه کـالس، تجهیـزات، معلـم و کـادر پشـتیبانی دارد       •
 .آموزش از دور مواد چاپی به سهولت قابل تکثیر است که در اختیار تعداد نامحدودي از فراگیران قرار می گیرد

 

۱.Distance Education 



٢٢ 
 

 .هزینه سرانه با استفاده از رسانه هایی همچون رادیو و تلویزیون از طریق تحت پوشش قرار دادن تعداد زیادي از فراگیرانکاهش  •

 استادمحورو آموزش  فراگیر محورآموزش 
 .فرآیند آموزشی از حیث فعالیت متعلمین به سه دسته تقسیم می شوند

 1استاد محوري  •

 2فراگیر محوري •

 ترکیبی •

اما در دومی استاد هیچ کاري انجام نمی دهد . استاد اطالعات را به صورت اختیاري با شیوه هاي مختلف در اختیار فراگیر می گذارددر اولی 
جز اینکه محتوا را در معرض دید فراگیر قرار می دهد و فراگیر مفاهیم و اطالعات را بیرون می کشـد همـان کـاري کـه کودکـان در سـنین       

البته این شیوه در تمام زندگی انسان وجود دارد و اگر چنین شیوه اي وجود نداشت، هیچ اختـراع و اکتشـافی   . م می دهندابتدایی زندگی انجا
 .عمالً انجام نمی شد

در ایـن رهگـذر آمـوزش از دور،    . ترین و اساسی ترین نقش را در ترقی و تعالی خـود بـر عهـده دارد    در نظام آموزش از دور دانشجو مهم
هـاي   در ایـن نظـام دانشـجویان درمرکـز فعالیـت     . یا فراگیر محور است "دانشجو محور ". است "استاد محور "زش سنتی که برخالف آمو

این موضوع خود مؤید آن است که از میان اصول آموزش از . آموزشی قرار دارند و بیشتر به شایستگی ها و قابلیت هاي آنان توجه می شود
ار بیشتري برخوردار است که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در تحقق اهداف نظام آموزشی تأثیر دارد و دور دو اصل آن از اهمیت و اعتب

 .آن را از آموزشی حضوري متمایز می سازد

 :این اصول عبارتند از

  3اصل یادگیري در حد تسلط یا تسلط محوري •

هاي تعیین شـده   نظر گرفته شود، همه دانشجویان می توانند قابلیتبا توجه به این اصل اگر شرایط مناسب یادگیري فراهم و زمان کافی در 
 .به اصل مذکور یکی از ضرورت هاي نظام آموزش از راه دور حساب می شود توجه. را به طور کامل بیاموزند

 فعالیت یادگیرنده •

یادگیرنده براي . یادگیرنده یا دانشجوستعاملی که بیشتر از همه در یادگیري تأثیر دارد نقشی است که در جریان یادگیري به عهده 
کسب دانش و آگاهی الزم با سطوح بکارگیري و خالقیت باید از توانایی ها و قابلیت هاي فردي خود حداکثر استفاده را بکند و در 

 .این راه به کمترین کمک معلم متکی باشد

                 
     ۱.Emit 

۲.Elicit 
۳.Mastery Learning 
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 یادگیري -تحول آموزش افزارها در فرآیند یاددهیروند 
بشر در طول تاریخ پیدایش خود همواره متکی به قدرت آفرینش و ابتکار خود بوده و با نوآوري هاي شگفت انگیز کیفیت و کمیت زندگی 

با ساختن این ابزارها با استفاده از قدرت ابتدا با استفاده از اشیاي پیرامون خود به عنوان ابزار تسهیل کننده و سپس  .را دگرگون کرده است
اندیشه راه را براي متحول ساختن زندگی هموار ساخت و از این طریق، با ترکیب فناوري با ساختار اجتماعی، شیوه هاي نوینی از زندگی را 

) چندین هزار سال پیش( ورزيعمده ترین تحوالت حاصل از ترکیب عبارت بود از ابزارسازي، که موجب پیدایش انقالب کشا. پدید آورد
وقوع هر یک از این انقالبات تحوالت عمده اي در حیات اجتماعی و اقتصادي انسان پدید . شد) در سیصد سال پیش(و سپس انقالب صنعتی

 .آورد و افق هاي تازه اي براي تفکر و اندیشیدن در مسائل فرهنگی، اجتماعی و تربیتی گشود

عوامل . یري نیز به عنوان یکی از فعالیت هاي اساسی زندگی بشر، تاریخ تحول عمیق و پیچیده اي داشته استیادگ -فرایند تربیت و یاددهی
است که به صورت پویا و با بکارگیري واسطه هایی نظیر گفتار شفاهی، کتاب ) شاگرد( و یادگیرنده) معلم( بنیادي این فرایند همان یاددهنده

برقرار می کنند تا هدف اصلی تربیت یعنی انتقال دانش، ارزش و مهارت در یک رابطه ي تعاملی دو سویه  و سایر آموزش افزارها با هم رابطه
 .تحول تاریخی این فرایند به ظاهر ساده ولی در واقع پیچیده و دشوار نیز همواره وابسته به تحول دانش و فناوري بوده است. تحقق یابد

انتقال کتبی آن حاصل خلق دو فناوري مهم و سرنوشت ساز یعنی خط و کتیبه و سپس کاغذ و گذر از انتقال شفاهی و محتواي آموزش به 
تحوالت عمده ي بعدي این دو فناوري، به عنوان آموزش افزار، همواره در جهت آسان سازي و سرعت بخشیدن به فرآیند .چاپ بوده است

 :ایش دادیادگیري انجام گرفته که می توان آن را به صورت زیر نم -یاددهی

 یادگیري -روند تحول آموزش افزارها در فرایند یاددهی :  1-1شکل 

 
همگرایی رایانه هاي قدرتمند با فناوري ارتباطات از راه دور، طی سه دهه ي گذشته، سومین انقالب بنیادي تاریخ بشر را به وجود 

فناوري ارتباطات و گذر از سامانه هاي آنالوگ به انفجار اطالعات یا دانش در آخرین دهه ي قرن گذشته، توسعه ي . آورد
توجه اصلی عصر اطالعات یا دوران . دیجیتال، موجب ایجاد تغییرات اساسی در شیوه ي تولید، نگهداري و توزیع اطالعات شد

مانجولیکا و (تدیجیتالی متمرکز شده اس) ICT(دانش، که با آغاز قرن بیست و یکم همزمان است، بر فناوري اطالعات وا رتباطات
 ). 2002، ردي
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و این فناوري ثابت کرد که با توجه به توانمندي هاي آن در ادغام رسانه هاي گوناگون به منظور پایه گذاري آموزش افزارهاي چند رسانه اي 
گیري از تـوان اتصـال بـه    کاربرد ساده و آسان آن ها، تعامل انعطاف پذیري میان یاددهنده و یادگیرنده در حال شکل گیري است که با بهره 

ا شبکه ي ارتباطی جهانی، بسیار قوي تر و مؤثرتر از آموزش افزارهاي گذشته هستند، با استفاده از این آموزش افزار چنـد رسـانه اي، نـه تنهـ    
غیـره را مـی   شنیداري، گرافیکی، تصاویر ثابـت و متحـرك و    -متون نوشتاري بلکه طیف گسترده اي از آموزش افزارها شامل متون دیداري
یعنی، به جاي اسـتفاده از اجـزاي مختلـف از جملـه مـتن چـاپی،        .توان به صورت مجموعه ي یگانه، همزمان یا ناهمزمان، ذخیره و منتقل کرد

نه شنیداري و پخش رادیویی یا تلویزیونی آنها به طور جداگانه، می توان تمامی این اجزا را در یک بسته ي ساده چند رسـا  -نوارهاي دیداري
ویژگی اصلی عصر اطالعات و ارتباطات و اهمیت فزاینده ي آن در زندگی امـروزي، نـه در بسـتر فنـاوري شـگفت      . یه کرداي ترکیب و ارا

به این معنی که فرایند گذر از مرحله ي دانستن، به معناي توانایی به حافظه . انگیز و تحول یابنده ي آن بلکه در ماهیت شناختی آن نهفته است
،به کارگیري اطالعات، تحلیل و کاربرد آن براي تولید دانش و دادن معنی جدید به آنها، ضرورت دسترسی مداوم به اطالعات ودانش سپردن

را به وجود آورد که آن هم به نوبه ي خود موجب پیشرفت فناوري اطالعات و ارتباطات شد نه بـرعکس، زیـرا روش هـایی کـه معلمـان در      
و محققان در فرایند تحقیق از آنها استفاده می کنند تابع چارچوب هـاي شـناختی مفـاهیمی اسـت کـه درحـوزه ي        یادگیري -فرایند یاددهی

استدالل می کنند که اطالعات و دانش از ضروریات توسـعه ي اقتصـادي و    )2002( مانجولیکا و ردي. دانش و تخصص خود به کار می برند
در نتیجه، توسعه ي منابع انسانی، که در واقع تولید کننده و مصرف کننـده ي دانـش و اطالعـات محسـوب مـی شـود، کلیـد        . اجتماعی است

قرن بیست و یکم، بیش از آنکـه بـه سـطح و نـوع فنـاوري       تعیین میزان پیشرفت هر فرد یا ملتی در. توسعه ي پایدار هر ملتی را در دست دارد
 .مورد استفاده ي آنها وابسته باشد، وابسته به توانمندي منابع انسانی آن ها در اکتساب، تحلیل، تولید و کاربرد دانش است

 در آموزش 1محیط هاي چند رسانه اي
جانبی آن فراهم آمـده است،اسـتفاده از رسـانه هـاي مختلـف از جملـه       در سال هاي اخیر با پیشرفت هایی که در فناوري رایانه و تجهیزات 

نظام هاي آموزشی به کمک رایانه با در اختیار گـرفتن مـدیریت ایـن رسـانه هـا و      . صوت و تصویر در سامانه هاي رایانه اي میسر شده است
 .هم می آوردکاهش هزینه استفاده از آنها، امکان استفاده توأم از آنها را در هنگام آموزش فرا

 محیط هاي مجازي
محیط حقیقـی همـان محیطـی    . 2محیط حقیقی و محیط مجازي. زمانی که از برخورد با محیط سخن می گوییم، دو نوع محیط مورد نظر است

ولی محیط مجازي محیطی است که داراي خصوصیات فیزیکی و واقعی است در رابطه با . است که داراي خصوصیات فیزیک و واقعی است
محیط حقیقی محیطی است که شرایط و عوامـل موجـود در محـیط داراي همـان خصوصـیاتی      « درتعریفی دقیق تر . وضوع مورد نظر نیستم

محیط مجازي محیطی است که شرایط و عوامل موجود در آن داراي همان « و با توجه به این تعریف» هستند که درتعاریف آن بیان شده است
محیط هاي » .ف آن محیط بیان می شود بلکه با تمهیداتی رفتار مورد نظر محیط واقعی را از خود بروز می دهندخصوصیاتی نیستند که درتعری

مجازي در نظام هاي آموزش به کمک رایانه داراي اهمیت بسیار زیادي هستند و استفاده از محیط هاي مجازي به عنوان یکـی از مهـم تـرین    
ــک را  ــه کمـ ــوزش بـ ــاي آمـ ــام هـ ــاي نظـ ــازي در  توانـــایی هـ ــاي مجـ ــیط هـ ــاهیم محـ ــتفاده از مفـ ــه اسـ ــوند کـ ــی شـ ــه محســـوب مـ  یانـ

 :داقل می توان درسه زمینه برشمردنظام هاي آموزش به کمک رایانه را ح 

۱.Mul media Environment 
۲.Virtual Environment 
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 هاي شبیه ساز سامانه
مـی   1هاي شـبیه سـاز   سامانه هاياستفاده از . واقعی براي انجام آموزش ممکن و مقرون به صرفه نیست سامانه يبسیاري از اوقات به کارگیري 

واقعی را تقلید می  سامانه يهایی هستند که در محیطی مجازي، رفتار  سامانههاي شبیه ساز  سامانه . تواند در چنین مواردي کمک کننده باشد
 .زش کمک   می کنندشبیه سازها در ابعاد مختلف به آمو. کنند

 هاي نمایشی مجازي سامانه
هـاي نمایشـی    سـامانه زمانی که بخواهیم محیطی را مشاهده کنیم که یا هنوز به وجود نیامده و یا آنکـه امکـان بازدیـد از آن میسـر نیسـت،      

ا اسـتفاده از ابزارهـاي جدیـدتري نظیـر     مجازي می توانند به کمک ما بیایند و با استفاده از ابزارهاي معمولی نظیر رایانه هاي شخصی و یـا بـ  
رایانه هاي شخصی و یا با استفاده از ابزارهاي جدید تري نظیر عینک واقعیت مجازي ویا با دستکش واقعیت مجازي، امکان سـیر و سـفر در   

اسـی، علـم نجـوم و فضـا،     ها براي آموزش ساختمان بدن، زمین شنامانه این س. فضایی را بدهند که امکان و شرایط حضور در آن را نداریم
 .جغرافیا و موارد متعدد دیگر بسیار مفید است

 کالس درس مجازي
حضور فیزیکی عوامل کالسی از آموزش گیرنده تا مدرس هم از نظر مکانی و هم از نظر زمانی، بـزرگ تـرین مشـکل دوره هـاي آموزشـی      

گونه اي که مدرس در یک شهر و آموزش گیرنـدگان در شـهرهاي    با پدید آمدن شبکه هاي رایانه اي، امکان ایجاد کالس مجازي به. است
ه و از همین یدر کالس درس مجازي مدرس از طریق شبکه رایانه اي مطالب را به دانشجویان خود ارا. مختلف پراکنده هستند فراهم می آید

 .خود را از مدرس بپرسندطریق آنها را ارزشیابی می کند و دانشجویان نیز می توانند از طریق همین شبکه سؤاالت 

 محاوره انسان و رایانه
این درحالی است . آموزش گیرنده نقش ضعیفی در امر آموزش برعهده دارد. شیوه هاي سنتی و معمولی آموزش معموالً یک طرفه است

ه کمک رایانه می نظام آموزش ب. که تعامل بین آموزش دهنده و آموزش گیرنده یکی از مهم ترین جنبه هاي آموزش محسوب می شود
رایانه ها، بعنوان موجودات با حوصله، می توانند به صورت خستگی ناپذیر با آموزش . تواند بعنوان راه حلی براي این مشکل مطرح شود

 .گیرندگان سرو کله بزنند و سؤاالت وي را پاسخ دهند و وي را راهنمایی کنند

 

 

 

 

۱.Simulator 
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  1سفارشی کردن آموزش
خصوصیت پویاي نظام هاي آموزش به کمک رایانه که در بندهاي گذشته از آن سخن گفتیم، امکان ایجاد دوره هاي آموزشی با توجه به 

 .که با توجه به خصوصیات مخاطبین تنظیم و تدوین شده است میسر می شود

 2آموزش الکترونیکی

شده و می توانند بدون تحرك فیزیکی به اطالعات و اخبار با رشد شبکه هاي رایانه اي و بسترهاي مخابراتی، منازل به شبکه متصل 
در چنین . چنین قابلیت هایی جامعه را به سمتی سوق می دهد که تمام شئون آن مبتنی بر فناوري اطالعات است. دسترسی داشته باشند

اتی نظیر انتقال متن، صوت و تصویر در امکاناتی که پیشرفت فناوري شبکه و بسترهاي مخابر. جامعه اي آموزش نیز دستخوش تغییر می شود
 .اختیار می گذارد نوع جدیدي از آموزش را باعث شده که به نام آموزش الکترونیکی می گوییم

 :برخی از مزایاي آموزش الکترونیکی عبارتند از

 )امکان یادگیري در هر مکان و زمان( حذف محدودیت زمان و مکان •

 امکان یادگیري در هر سن •

 تحصیلکاهش هزینه  •

 دسترسی ساده به منابع آموزشی جدید •

 تحقق عدالت در نظام آموزشی •

 امکان یادگیري مشارکتی بدون هیچ حد و مرز جغرافیایی •

 یادگیري انتخابی دوره هاي آموزشی •

 :این آموزش از دیدگاه کاربردي و با توجه به سامانه هاي در حال توسعه به چهار دسته تقسیم می شود که عباتند از

 3ش مبتنی بر وبآموز •

 4سامانه هاي الکترونیکی پشتیبان کارآیی •

 5کالس مجازي آسنکرون •

 سامانه هاي مدیریت آموزش الکترونیکی  •

 :این دو سامانه عبارتند از. در محیط آموزش الکترونیکی دو سامانه مدیریتی وجود دارد که درکنار هم وظایف فوق را به انجام می رسانند

 

 
 

۱. Specialize Customize 
۲. E- Education 
۳. Web Based Training (WBT) 
۴. Electronic Performance Support SYSTEM (EPSS) 
۵.Asynchronous Virtual Classroom (SVC) 
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 1سامانه ي مدیریت آموزش •

 2سامانه ي  مدیریت محتواي آموزشی •

 مدیریت آموزش سامانه ي
هر دانشجو،  3اشتراك اموري مانند مدیریت. نرم افزاري است که بر آموزش دانشجویان نظارت دارد امانه يسامانه ي مدیریت آموزش، س

به طور کلی ارزشیابی . ثبت نام، انتخاب واحد، جمع آوري اطالعات در مورد پیشرفت تحصیلی دانشجو، امتحانات دوره اي، امتحانات پایانی 
 .و نمره دادن از وظایفی است که به عهده سامانه ي آموزش قرار دارد

 مدیریت محتواي آموزشی سامانه ي
دراین سامانه . براي هر دانشجو ارایه شود 4ه ، مدیریت محتواي آموزشی است که می تواند به صورت سفارشیهدف اصلی و اولیه این سامان

منظور از محتواي آموزشی، . قرار داد و به حذف یا اصالح آنها پرداخت 5می توان محتویات آموزشی را ایجاد و ذخیره و مورد استفاده مجدد
امروزه با پیشرفت هایی که در زمینه توسعه نرم افزار ها صورت . ید به دانشجویان منتقل شوندمطالبی است که در قالب دروس مختلف با

وجود دارد، سامانه ي مدیریت محتواي آموزشی نیز به سمت سامانه ي  6گرفته است به خاطر گرایشی که به سمت سامانه هاي شیء گرا
از محتویات درسی و حتی دانشجویان می توانند یک شیء محسوب دراین حالت هر یک . مدیریت اشیاء آموزشی در حال حرکت است

 .بنابراین می توان ا نتظار داشت که سامانه ي مدیریت محتواي آموزشی به صورت شاخه اي ازسامانه ي مدیریت آموزش درآید. شوند

 فناوري هاي آموزش الکترونیکی
وانند از انواع بسیار ساده مثل متن وگرافیک تا فناوري هاي پیشرفته تر مانند فناوري ها و ابزارهاي به کار رفته در آموزش الکترونیکی می ت

 .شبیه سازي ها و معلم هاي مجازي تشکیل شوند

 متن
یکی از پراستفاده ترین ابزارها در وب است و بدیهی است که در مورد یک محیط آموزشی و ارایه محتویات آموزشی نقش بینادي را بازي 

 .می کند

 
 

 
۱. Learning Management System (L.M.S) 

۲. Learning Content Management System (LCMS) 

۳. Account Management 

۴. QUIZ 

۵. Customized 

۶. Object Oriented 
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 1مستندات
 :موارد ذیل اشاره کرداز انواع مستندات   می توان به . منابعی هستند که در کنار محتویات اصلی دروس می توانند به امر فراگیري کمک کنند

 

 )Excellمثالً مستندات نرم افزار( نمودارها •

 )PDFمثالً مستندات برنامه آکروبات در قالب ( رساله ها و مقاالت •

 )Power Pointمثالً مستندات برنامه ( اسالیدهاي آموزشی مرتبط با درس •

 2صوت و تصویر
اما در عین حال به دلیل محدودیت پهناي باند مخابراتی، . اي در وب دارند امروزه صوت و تصویر جایگاه خاصی در سامانه هاي چند رسانه

رفع این مشکل با کمک فناوري هایی مثل فناوري جریانی و فناوري هاي خطوط پر سرعت . انتقال آنها تا حدودي با مشکل مواجه است
 .اینترنت امکان پذیر شده است

 پست الکترونیکی 
می توانند ... وضعیت انضباطی، نمرات، اطالعیه ها و . ي برقراري ارتباطات در سامانه هاي آموزشی می باشدیکی از مهم ترین ابزارها برا

به طور خودکار تولید و ارسال  LMSنامه ها می توانند به وسیله یکی از بخش هاي سامانه. توسط پست الکترونیکی به اطالع دانشجویان برسند
 .شوند

 4گفت و گو 3پیام رسانی فوري

می توانند از طریق نرم افزارهاي پیام رسانی فوري مانند آنچه : در صورتی که برخی از اعضاي کالس، همزمان با هم، فعال باشند 
این فناوري شباهت زیادي به گپ زنی دارد، ولی در برخی . یافت می شود، با یکدیگر به تبادل اطالعات بپردازند MSNو yahooدر

وجود  5از تفاوت هاي آنها می توان به این موضوع اشاره کرد که براي گپ زنی نیاز به مرورگر. کدیگر دارندجهات تفاوت هایی نیز با ی
 .دارد در حالی که برنامه هاي پیام رسان فوري، نرم افزارهاي مستقلی هستند که بر روي دستگاه رایانه کاربر نصب می شوند

 گروه هاي خبري
در یک محیط . که به یک موضوع خاص عالقه دارند و به بحث و تحقیق درباره آن  می پردازند هر گروه خبري متشکل از افرادي است

 .آموزشی می توان دانشجویان و اساتید را در قالب گروه هاي خبري به فعالیت واداشت

 
۱. Documents 
۲. Streamig Audio/Video 
۳. Instand Messaging 
۴. Chat 
۵. Browser 
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 1تابلو هاي اعالنات

 .مجموعه اي از چند گروه خبري است که نکات مهم و برگزیده را روي یک تابلوي مجازي که درمعرض دید عموم قرار دارد، نصب می کنند

 2تخته هاي سفید

. دمحل هایی هستند که کاربران می توانند در آنجا متن یا تصویر دلخواه را بچسبانند و فناوري مناسبی براي آموزش بصري محسوب می شون
 .است Microsoft Net meetingنرم افزار. یکی از محصوالتی که در آن از فناوري تخته سفید استفاده شده است

 3برنامه هاي کاربردي اشتراکی

این فناوري خصوصاً . هر کاربرد می تواند برنامه هاي کاربردي موجود در رایانه خود را با سایر کاربران موجود در شبکه به اشتراك بگذارد
درمواقعی که دانشجویان مشغول کار بر روي پروژه هاي عملی رایانه اي خود هستند و یا زمانی که هزینه برخی نرم افزارها باالست مفید 

 .واقع می شود

 کنفرانس هاي صوتی یا ویدئویی
یکی از . در جهان متداول است این فناوري به صورت انتقال بر خط و دو طرفه صوت تصویر عمل می کند وامروزه در بسیاري از کاربردها

یکی از محصوالتی که از . است که در واقع یک نوع کنفرانس صوتی است IP۴شناخته شده ترین انواع این فناوري، انتقال صوت بر روي
 .است Pal Talkاین فناوري بهره می گیرد نرم افزار 

 5فضاهاي مجازي چند کاربره

هر کاربر . شوندو با یکدیگر به تعامل بپردازند 6می توانند با اسم و شخصیتی خاص به آن داخلفضاهاي مجازي فضاهایی هستند که کاربران 
. در این فضاي مجازي می تواند به گشت و گذار پرداخته با یکدیگر گپ بزند و فضاي مورد عالقه و اشیاء مورد نظر خودش را ایجاد نماید

 .این فناوري بیشتر مبتنی بر متن است. استفاده می کند Unixیا  DOSل براي این منظوراز یک خط فرمانی شبیه سامانه ي عام

 محیط هاي مجازي گرافیکی
مثال معروف آن . شبیه فضاهاي مجازي چند کاربره است با این تفاوت که محیط مجازي آن مبتنی بر متن نیست و گرافیکی می باشد

 .است Palaceمحصولی به نام 

 
۱.Bulle n Roards 
۲. White Boards 
۳. Shared Applica on 
۴. Vaice Over IP (VOIP) 
۵. Mul  User Dimension(MUD) 
۶. login 
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 شبیه سازي
به نظر می رسد که . شبیه سازي ها معموالً تالش می کنند که محیطی شبیه به آن محیطی که آموزش واقعی در آن صورت می گیرد را بسازند

 .پیاده کرده شبیه سازي محیط هاي آموزشی مبتنی بر وب باشدزبان جاوا فناوري مناسبی براي 

 پایگاه داده ها
آن هـا مـی تواننـد نقـش عمـده اي را در      . به طرق گوناگونی می توانند در محیط هاي آموزشی مورد استفاده قرار گیرنـد  1پایگاه هاي داده

سؤاالت امتحانی و ثبت و بازیابی نتایج امتحانات بدون اسـتفاده از   ذخیره سازي و مدیریت پروفایل کاربران،. برنامه هاي آموزشی ایفا کنند
 .پایگاه داده امکان پذیر نیست

 نرم افزار هاي کنترل از دور
ایـن امکـان را   ) دراینجا معلم( 3نصب شوند و به سرویس دهنده 2برنامه هایی هستند که می توانند بر روي رایانه و در سمت سرویس گیرنده

ایـن فنـاوري خصوصـاً بـراي آمـوزش      . سامانه ي عامل رایانه دانشـجو را از پشـت رایانـه خـود و از دور در دسـت بگیـرد       بدهند که کنترل
 .الکترونیکی مباحث رایانه اي و سامانه ي عامل کاربرد دارند

 معلم مجازي
این . لم را در کالس درس مدل کنیممجموعه اي از فناوري هاي مختلف است که درکنار هم به ما این امکان را می دهد که حضور یک مع

 .گرهاي قوي و هوشمند صدا و متن باشد فناوري می تواند شامل پردازش

 فناوري هاي آموزشی 
براي گسترش آموزش نیز . انسان همواره براي پاسخ به نیازهایش بدنبال خلق فناوري هاي جدید و یا اصالح فناوري هاي موجود بوده است

 .شده است که اولین آن خط است و اختراع خط بود که زمینه ساز آموزش از دورشد فناوري هاي مختلفی خلق

 خط
ابداع و سپس خط مصور  6در مرحله بعد لوگوگرام. است 5و ایده نگاري 4ابداع خط در چند مرحله صورت گرفته که اولین آن تصویرنگاري

 .سال پیش ازمیالد دریونان اختراع خط الفبایی که بزرگ ترین اختراع بشر است به وقوع پیوست 700در حدود . پدید آمد
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. دانشمندان برجسته نظیر هوالك بر این عقیده بودند که این فناوري مفهوم زیر بنایی توسعه فلسفه و علوم غربی است که امروزه می شناسیم 
این اختراع همچون پلی بر شکاف میان گفتار و زبان مکتوب بود که بدین ترتیب گفته را از گوینده جدا کرده و گفتمان مفهومی را امکان 

سال ادامه داشت تا اینکه جامعه یونان به فناوري دست یافت که هوالك آن را  3000آموزش و ارتباط بصورت شفاهی به مدت . مودپذیر ن
البته این سامانه عیب بزرگی داشت . این اختراع و کشف بزرگ آغاز دگرگونی کیفی در ارتباطات و آموزش انسانی بود. ذهن الفبایی نامید

. دیداري نمادها و ادارکات که براي بیان کامل ذهن انسان بسیار حیاتی بود جـدا کـرد   -شتاري را از سامانه ي شنیداريوآن اینکه ارتباط نو
این امر به ایجاد یک سلسله مراتب اجتماعی انجامید که آشکارا و بطور تلویحی بین فرهنگ مکتوب و بیان شنیداري و دیداري تمایز قائـل  

 .داشتن عمل انسان در کالم مکتوب به بهاي راندن جهان صداها و تصاویر به پشت صحنه تمام شدمی شد و به این ترتیب ریشه 

 رادیو، تلویزیون و رایانه
در . امروزه پیشرفت و دگرگونی در فناوري روز به روز شدید تر شده به گونه اي که می تـوان آن را بـه یـک حرکـت بهمنـی تشـبیه کـرد       

بعد از آن اسـتفاده از آهـن   . ها گذشت تا آتش اختراع شد سال. ساده بود و حتی از آتش هم خبري نبودابتداي خلقت انسان زندگی بسیار 
به تدریج انسان اقدام به ساخت اسلحه نمـود و بـه شـکار پرداخـت و در مقابـل      . رواج پیدا کرد و زندگی انسان وارد مرحله جدید تري شد

ز دور فکر انسان را به خود مشغول کرده بود تا اینکه برق و رادیو اختراع شـد کـه توانـایی    همیشه انتقال مفاهیم ا. دشمنان از خود دفاع کرد
 .ه نمودیانتقال صوت از دور را ارا

رسانه اي که می توانست در همه جا و در همه مکان مـورد اسـتفاده   . رادیو وسیله اي قابل دسترس در زمان هاي راحت و ساعات خوب بود
م کم و قیمت ارزان، قابلیت حمل و نقل و استفاده از برق و باطري هنوز از پرطرفدارترین رسانه هـا محسـوب مـی    قرار گیرد و به علت حج

 .شود

دوم اینکه از محتوا و وسایل کمک آموزشی بهره    نمی گیرد که تا حدودي آن . یکی اینکه محدود به زمان است. اما رادیو، دو مشکل دارد
با اختراع تلویزیون امکان ارسال تصاویر به مکان هاي دور میسر گشت و در واقع دنیاي . و چاپ مرتفع نمود را می توان با صنعت کاغذسازي

در . استفاده از تلویزیون در آموزش کالسیک نیز در حـال توسـعه اسـت   . رشد استفاده از تلویزیون سریعتر از رادیو بود. عینی وارد منازل شد
 .تص کارهاي آموزشی است راه اندازي شده استکشور ما نیز یک شبکه آموزشی که مخ

توان پردازش آن به سرعت رشد و قیمت آن به شدت تنزل پیدا نمود طوري که امروزه روي میزهاي اکثر . بعد از تلویزیون رایانه اختراع شد
 .ند به صورت گسترده استفاده شودرایانه به علت قابلیت فوق العاده که رسانه هاي دیگر فاقد آن هستند، می توا.خانه ها یافت می شود
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ما از طریق درك و روشـن  . مبانی نظري به عنوان زیربناي تدریس و یادگیري بیانگر ارزش ها و عقاید مربوط به یک تجربه ي آموزشی است
هنگـامی  . نمودن عناصر نظري یک تجربه ي آموزشی است که می توانیم آرمان هایی را که سعی در تحقق آن ها داریم، به نمایش درآوریم 

فناوري هاي ارتباطی جدیدي را مورد استفاده قرار داده و از ظرفیت هاي بالقوه آن در جهت تغییر فعالیت هـاي تـدریس و    که قصد داریم تا
اگـر چـه یـادگیري    . می بایست حتماً نسبت به آرمان هاي خود آگاهی داشته و آن هـا را بـه طـور شـفاف مطـرح سـازیم      . یادگیري بهره بریم

غییر و تحول در آموزش عالی مطرح شده است، اما خود نیازمند هدف و مقصدي مشخص تغییر و تحـول در  الکترونیکی به عنوان سردمدار ت
اما در این قسمت سعی داریم تا هدفی مشخص را براي ایـن  . آموزش عالی مطرح شده است، اما خود نیازمند هدف و مقصدي مشخص است

هدف این قسمت توصیف و تشـریح مفروضـات،   . گیري الکترونیکی اتخاذ نماییم منظور به دست آوریم تا بر مبناي آن راهبردي را براي یاد
سؤاالت اساسی که دراین راه مطـرح  . طرح ها ، مفاهیم و اصولی است که چهارچوبی نظري را براي یادگیري الکترونیکی به وجود می آورند

 . مورد نظر مربوط می شوندمی گردد بیشتر به ماهیت یک تجربه ي آموزشی بازده هاي یادگیري دلخواه و 

 دیدگاه فلسفی
در حقیقت، درك و . و پرورش وجود دارد، دسترسی هر چه بیشتر به اطالعات نیست یادگیري موضوع و مسأله اساسی که امروزه در آموزش

می توان این . اضر استچالش اساسی آموزش و پرورش در زمان ح. فهم اطالعاتی که فراگیران به طور مداوم در معرض آنها قرار می گیرند
بـه دلیـل   . طور بیان نمود که درك و فهم تمامی اطالعات موجود در عرصه ي حتی محدودترین دانش ها، امري محال و غیرممکن می باشـد 

هدف اصلی، . همین انفجار اطالعات و پیشرفت هاي حاصل شده در عرصه ي ارتباطات است که نیاز به رویکردهاي جدید احساس می شود
معلمان دریافته اند . یه مهارت ها و راهبرد هایی است که دانشجویان بتوانند بوسیله ي آنها این حجم گسترده ي اطالعات را مدیریت نمایندارا

که فراگیران نه تنها در آن به یادگیري بپردازند بلکه یادگیري چگونه . که تنها راه حل دستیابی به این هدف، ایجاد محیط هاي آموزشی است
از همین رو، آموزش و پرورش در تالش است تا مهارت هاي تفکر انتقادي و یادگیري خود هدایت شده که قادرند در . دگرفتن را بیاموزندیا

بنابراین محصول دلخواه آموزش و پرورش دیگر جـذب قطعـات اطالعـات نبـوده و ایجـاد      . طول عمر به افراد کمک نمایند، را تقویت نماید
در نهایت، آمـوزش و پـرورش بایـد    . انش که قادر باشند خود را با یادگیري دیگر منطبق سازند، هدف اساسی آن استساختارهاي منسجم د

باشند چیزي که آموزش عـالی ادعـاي آن را داشـته امـا مشخصـه عصـر دانـش در حـال          1فراگیران را طوري تربیت کند که فراگیرانی مداوم
 .حاضراست

یادگیري الکترونیکی مهم ترین فناوري است که خواهد توانست رویکرد هاي جدید تدریس و یادگیري را با وجود اینکه ما اعتقاد داریم 
اما باید بدانیم که اگر قرار است بازده هاي یادگیري معنادار و ارزشمندي بدست آوریم، باید ابتدا اصول آموزش . مورد حمایت قرار دهد

 . ند، مدنظر قرار دهیممنطقی و درستی که مبناي کار را بوجود می آور

روابط میان معناسازي فردي و تأثیر اجتماعی در شکل گیري اعمال  .نسبت به آموزش و یادگیري است» ساختن گرا و مشارکتی«  در رویکرد
 ).2014گرسیون و آرچر،(آموزش به رسمیت شناخته شده است

۱.Con nous learners 
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اگر قصد داشته باشیم تا چهارچوبی . را به رسمیت می شناسند 1این فرایند واحد، کنش متقابل میان معانی فردي و دانش آزاد بخش اجتماعی 
ن دو نظري را بنیان نهیم که از طریق آن بتوانیم یادگیري الکترونیکی را درك نموده و براي مقاصد آموزشی به کار بریم، باید در ابتدا ای

ه کارآمدتر و مؤثرتر اطالعات مورد استفاده قرار ایاز آنجایی که یادگیري الکترونیکی همواره در جهت ار.ی را به رسمیت بشناسیمویژگ
. گرفته است، روابط عمیق و نزدیک میان دنیاي مشخص و مشترك را مورد توجه قرار داده و از یادگیري مستقل حمایت به عمل آورده است

سترده و با نفوذ به نحوي بوده است که شرایط محدود کننده اي را براي بهره برداري کامل قابلیت هاي آموزش ماهیت این کاربرد گ
 2با وجود اینکه استقالل و دسترسی به اطالعات ماهیتاً اموري زیانبار نمی باشند، اما درکنار آن ماهیت اجرایی. الکترونیکی بوجود آورده است

این توانایی . کترونیکی در حمایت از یادگیري مشارکتی و غیرهمزمان به ندرت مورد توجه قرار گرفته استال یادگیريتجربیات آموزش و 
. فنی و منحصر به فرد یادگیري الکترونیکی در ایجاد اجتماعی از فراگیران فارغ از محدودیت هاي زمانی و مکانی است که باید شناخته شود

ه دهد که همواره جاي خالی آن ایرونیکی بتواند ابزاري را به منظور خلق تجاربی آموزشی به ما اراز این دیدگاه، ممکن است یادگیري الکت
را می توان با آثار جان دیویی ) اجرایی(از نقطه نظر فلسفی، این دیدگاه مشارکتی و ساختن گرایانه.نظریه هاي آموزشی احساس شده استدر 

از نظر دیویی، جامعه و فرد . رد نموده است -خصوصاً در مورد فرد و جامعه -ث گرایانه رادیویی تمامی انواع تفکرات ثنوی. مرتبط دانست
). 1981دیویی و چایلدز، (نمی توانند جداي از یکدیگر باشند و هیچ کدام را نیز نمی توان نسبت به دیگري درمرتبه ي پایین تري قرار داد

این .  ن منافع و تجارب شخصی و ارزش ها، هنجارها و شناخت اجتماعی استدرك آموزش و پرورش به معناي درك این کنش متقابل میا
دو اصل را شناسایی نموده است که در ) 1938(دیویی.انش آموزان به عینه مشاهده نمودکنش متقابل را می توان در تعامالت میان معلمان و د

و ) شخصی(می باشد که دنیاي ذهنی » تعامل« یکی از این اصول، . چارچوب نظري ارایه شده در این کتاب نیز مورد استفاده قرار گرفته اند
از طریق این تعامل ایده هایی شکل می گیرند که روشنگر دنیاي . را در چهارچوب زمانی بالفصلی با یکدیگر پیوند می دهد) اجتماعی( عینی

این تعامل، ایده ها در جریان ارتباطات منتقل شده و دانش  از طریق. بیرونی می باشند و معانی جدید ساخته شده مورد مبادله قرار می گیرند
نام دارد که اهمیت ایجاد مبانی مشخصی را براي یادگیري هاي » تداوم« دومین اصل، . جدید ایجاد شده مورد تأیید و تصدیق قرار می گیرد

یند آموزش، ایجاد ظرفیت در جهت آموزش نتیجه و محصول فرا« ) : 68،ص1916(همان طور که دیویی  می گوید. بعدي مطرح می سازد
اگر دیویی در قید حیات بود مطمئنا حق انتخاب و تنوعی که آموزش .معه از ارزشی بسزا برخوردار استکه براي فرد و جا» هاي بعدي است

با آغوش باز مورد استقبال قرار فراهم می سازد را » تنوعات فردي« و » مکاشفه ي منطقی«الکترونیکی با خود به همراه دارد و فرصتی که براي 
مورد نیاز است را براي جنبه ي » مکاشفه اي منطقی« می دهد، اما در عین حال تالش می نمود تا نظم و انضباطی که براي ارتقاء این فرایند به 
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داشته باشند باید تجاربی را فراهم » واقعا ـ آموزشی«یاد گیري الکترونیکی و اینترنت، منابعی غنی از ایده ها هستند، اما اگر قرار باشد ماهیتی  
دیدگاه فلسفی که در فرضیه ي ساختن گرایی .و یا بنیادي را براي تجربیات یادگیري جدید و ارزشمند فراهم سازد» تداوم« سازند که 

به طور مشخص تر، می توان اینگونه بیان نمود که مشارکت و . شارکت گرایانه مورد استفاده قرار گرفته است، معرف تعامل آموزشی استم
اعمال تدریس و یادگیري، نوعی بازنمایی و تبدیل منسجم . ساختن گرایی با مسئولیت تدریس و یادگیري در تجارب آموزشی ارتباط دارند

 .در یک تجربه ي آموزشی مشارکت گرایانه و ساختن گرا است پویایی هاي موجود

 دیدگاه اجرایی
به با وجود اینکه شناخت را محصولی اجتماعی  می دانند، اما در ساختار آموزش و پرورش این خود فراگیر است که باید معانی را دریابد و یا 

حصولی ارزشمند از لحاظ فردي و اجتماعی را تسهیل نماید را باید در فرایند هدفمندي که سعی دارد تولید م. شناختی بهتر دست پیدا کند
الکترونیکی می توان جستجو این اعمال را در تمامی تجارب آموزشی،از جمله آموزش . محور اعمال تدریس و یادگیري جستجو نمود

( هدف نخست، ایجاد معانی. قصد استاز همین رو، می توان این طور بیان کرد که یک  تجربه ي آموزشی داراي دو هدف و م.نمود
هدف بعدي نیز پاالیش و تحکیم نمودن این شناخت به نحوي مشارکت گرایانه و درون . از یک دیدگاه فردي است) بازسازي تجارب

متمایز معلم و ممکن است در نگاه اول اینطور به نظر بیاید که این هدف دو گانه، انعکاس دهنده ي دیدگاه هاي . اجتماعی از فراگیران است
در می یابیم که این هدف دو گانه، جدایی ناپذیري نقش هاي . با این حال اگر نگاه دقیق تري به موضوع داشته باشیم . دانش آموز است

د ما تنها یک فرایند واح. تدریس و یادگیري، و همچنین اهمیت توجه به فرایند آموزش به عنوان یک فرایند واحد مورد توجه قرار می دهد
این دو دیدگاه، سؤاالت اساسی متعددي را در مورد موضوعاتی چون مسئولیت . را از دو دیدگاه مختلف مورد مشاهده قرار می دهیم

 .یادگیري و کنترل فرایند تدریس مطرح می سازند

 2و کنترل 1مسئولیت

از آنجایی که . یادگیري به کار می برنددر تمامی اعمال آموزشی، موضوعاتی چون مسئولیت و کنترل را در مورد هم تدریس و هم 
مسئولیت هاي یک معلم در ایجاد و شکل گیري محیط هاي یادگیري غنی و در حال پیشرفت نقش اساسی دارد، بسیار پیچیده و دشوار 

باید شرایط معلمان . این چالش هنگامی حالت نگران کننده تر به خود می گیرد که فناوري هاي قدرتمندي وارد عرصه می شوند. است
شناختی و اجتماعی را بوجود آورند که به دانش آموختگان امکان دهد و آن ها را تشویق نماید تا یادگیري خود را به نحوي معنادار به 

اگر چه این امر نیازمند تخصص در زمینه محتوي است، اما به هرحال عملی است که معلمان به روش آموزشی باید آن را . دست آورند
 .گیري خود احساس مسئولیت می کنندهند و مشخص کننده درجه و میزانی است که دانش آموزان در قبال یادانجام د
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هم از لحاظ ساختارهاي  -ترغیب فراگیران به پذیرش مسئولیت در قبال یادگیري خود، گامی مهم در تحقق بازده هاي آموزشی موفق است
 .از لحاظ دستیابی به مهارت هاي شناختی سطح باالیی که براي یادگیري مداوم ضروري استمشخص دانش و هم 

آموزش و پرورش اساسا فرایندي تعاملی و اجرایی . کنترل، موضوعی است که هم در مورد تدریس و هم در مورد یادگیري به کار می رود
با کمال تأسف . از نقش هنجاري و مسئولیتی می باشد که به عهده دارد است چالش ها و مسایلی که در مورد کنترل وجود دارد بیشتر ناشی

در فرایند برنامه ریزي فرصت و موقعیت چندانی براي مشارکت وجود ندارد و این بدان معناست که دانش آموز تأثیر و درونداد  بسیار 
این امر موجب ایجاد موقعیتی متناقض می شود . ه می دهدیراناچیزي در برنامه ریزي فرایند و یا بازده هاي مورد انتظار تجربیات آموزشی ا

که در آن از دانش آموزان انتظار می رود تا در فعالیت هاي مشخص مسئولیت هایی را به عهده بگیرند ولی از سوي دیگر درونداد 
 .ه نکنندایچشمگیري در طراحی بازده هاي مورد نظر ار

ه می شود و جزء تفکیک ناپذیر آن می باشد، این است که باید براي دانش آموزان فرصت هایی را یراه حلی که غالباً در دیدگاه اجرایی ارا
اگر چه برخی از . فراهم نمود تا در مورد بازده هاي مورد انتظار، فعالیت هاي یادگیري وابزارهاي سنجش و ارزشیابی به گفتگو بپردازند

مورد بحث قرار داد، اما بسیار حائز اهمیت است که دانش آموزان را در این درك و  جنبه هاي اعمال آموزشی را نمی توان به طور آزاد
اگر دانش آموزان را در فرایندهاي مهم تر مشارکت دهیم و در شرایط مناسب به آن ها حق انتخاب دهیم، نوعی . شناخت مشارکت دهیم

آیا بزرگ . در قبال کیفیت بازده هاي آموزشی مسئولیت به عهده گیرنداحساس کنترل را به آن ها منتقل نموده و بنابراین باعث می شویم تا 
دیدگاه اجرایی در زمنیه ي .ترین چالش مربیان این نیست که کاري کنند تا دانش آموزان در قبال یادگیري خود مسئولیت به عهده گیرند

داف آموزشی و توانایی هاي دانش آموزان مطابق تدریس و یادگیري، منعکس کننده تعادلی پویا از مسئولیت و کنترل است که با اه
براي اینکه ما بتوانیم تأثیراتی که این . یادگیري الکترونیکی توجه ما را به موضوعات بنیادینی چون مسئولیت و کنترل جلب می نماید.باشد

 .یمفناوري بر اعمال آموزش به جاي می گذارد را به طور کامل درك کنیم باید تالش بیشتري صورت ده

 مفاهیم نظري
اگر می خواهیم اقدامات و اعمال آموزشی را شناخته و درك کنیم باید مسیر حرکت خود را از بازده هاي یاد گیري مورد نظرمان شروع 

ی که از آنجای. تفکر خالق و انتقادي -در آموزش عالی، این بازده ها همواره با یادگیري سطوح باال همراه اند. نموده و به عقب بازگردیم
به قبول مسئولیت در قبال یادگیري خودشان امري سهل و آسان نیست، اخیراً واژه ها وگرایش هایی همچون خود  یادگیرندگانترغیب 

 .نیز به این مجموعه اضافه شده اند 1هدایت گري

وند از سوي دیگر، ضرورت از یکسو و چالش هاي فردي که مانع از انطباق با ایده ها و دانش جدید می ش 2ناپایداري دانش عمومی
 .ت بر یادگیري را شدت بخشیده اندبرخورداري از تفکر انتقادي و خود هدایت گري در مدیریت و نظار
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مهارت هاي تفکر و محتوي، تشخیص سوء تعبیرها و تضمین بازده هاي یادگیري کیفی باید از  همچنین معلمان براي انتخاب و سازماندهی
. تفکر انتقادي نوعی فعالیت کل نگرانه است که فعالیت هاي تأملی و مشترك را با هم در بر می گیرد. گفتگو هاي منطقی برخوردار باشند

تفکر انتقادي نوعی الگوي شناختی است که به طور .الکترونیکی بوده است تفکر گفتگوي انتقادي محور اساسی چهارچوب نظري آموزش
این الگو انعکاس دهنده ي مراحل مختلف تفکر انتقادي است و مداوماً بین . اتی از درون سرچشمه گرفته و به سمت بیرون جریان می یابدذ

 2یک حادثه ي تهییج کننده: عبارتند از) 1اکتشاف عملی( مراحل مختلف تفکر انتقادي. دنیاي شخصی و عمومی فرد در حال حرکت است
اما از سوي دیگر، یادگیري خود هدایت گر نیز نوعی الگوي مکمل اجتماعی است که  .5و ارایه راه حل 4رچه سازيیکپا 3بررسی و کاوش

یادگیري خود هدایت گر موضوعاتی چون مدیریت ، نظارت و انگیزش را مورد . ابتدا دیدگاهی بیرونی داشته و سپس به درون نظر می افکند
فهومی مهم مطرح شده است که سعی دارد تا مسایلی را که فناوري یادگیري خود هدایت گر به عنوان نوعی الگوي م. بررسی قرار می دهد

نقش محوري یادگیري خود هدایت گر بیشتر با راهبرد ها و . اده اي را به فراگیر منتقل کندبوجود آورده درك نموده و قدرت کنترل فوق الع
که در حال دگرگون  -اظ فنی و چه از لحاظ شناختیچه از لح -این، مدیریت یادگیري است. مسئولیت هاي مدیریتی ارتباط پیدا می کند
در حالی که . مدیریت فنی، دسترسی به اطالعات و سازماندهی آن ها را مدنظر قرار می دهد. نمودن آموزش عالی به طور بنیادین است

. را مورد توجه قرار می دهد)  تفکر انتقادي: مثال(مدیریت شناختی در یادگیري، نظارت شناختی و فراشناختی وظایف و خواسته هاي ذهنی
اقدامات انجام شده ي اخیر در آموزش عالی مانع از توسعه ي اعمال مدیریتی همچون یادگیري خود هدایت گر می شوند و استفاده از 

یادگیري  مفاهیمی چون تفکر انتقادي و.د را محدود می سازندفناوري هاي چون یادگیري الکترونیکی که مدیریت فنی ازآن حمایت می کن
این بدان دلیل است که . خود هدایت گر قادرند نوعی مکانیسم نظري براي طراحی و اجراي اعمال آموزشی معنا دار و ارزشمند فراهم سازند

سطح مفهومی بعدي که در تشریح یادگیري . این مفاهیم فرایندهایی را که یادگیري موثر بوسیله آنها حادث می شود را تشریح می نمایند
 .ر وجود دارد، بررسی رویکردها و اصول می باشدمؤث

 اصول 
مهم ترین پژوهشی که در زمینه ي شناخت تجارب آموزشی صورت گرفته و پایگاه علمی ارزشمندي براي آن به وجود آورده است، 

ا افتاده اي چون بازیابی شرایطی را مورد بررسی قرار داده که قادرند سطوح عمیقی از درك و شناخت را تسهیل نمایند و موضوع پیش پ
صورت ) 1976مارتون و سالجو، ( این پژوهش نخستین بار توسط مارتون. اطالعات حقیقی را از دایره ي کار خود بیرون گذاشته است

 . مورد تایید قرار گرفت) 1983انت ویسل و رامزدن، ( پذیرفت و توسط انت ویسل
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که در آن شاگردان درك و  1پردازش سطحی: این پژوهش به دو سطح مشخص و متمایز در پردازش و درك اطالعات اشاره نموده است
که هدف آن درك و نظم دهی به اطالعات بر اساس  4پردازش عمقی. از یادگیري و راهبردهاي آن دارند 3یا طوطی وار 2برداشتی بازآفرینانه

 .انسجام بخشیدن آن ها با دانش موجود است میزان اهمیت آن ها و

این بدان معناست که شاگردان تحت . واضح و مشخص است که این رویکردهاي یادگیري تا حد زیادي تحت تأثیر محیط آموزشی هستند
مکانیسم این شرایط به . انتظارات و ویژگی هاي ساختاري که در آن قرار دارند وفق می دهند نفوذ سریع و بالفصل مربی بوده و خود را با

این گونه است که ساختار تا حد زیادي درك دانش آموزان از وظایف یادگیري افزایش می دهد و از این رو راهبردهایی که براي حصول 
براین عقیده است که سه حیطه بر ادراك فرد از یادگیري و رویکردهاي )1988رامزدن،(یادگیري اتخاذ می کنند را تحت تأثیر قرار می دهد
البته در میان این سه حیطه ي ذکر شده هم پوشی . سنجش، برنامه ي درسی و تدریس: اتخاذ شده توسط وي نسبت بدان تأثیر می گذارند

 .نیز وجود دارد

ري مقاصد دانش آموزان و چگونگی برخورد آن ها با یک تجربه ي سهم ظریف اما عمده اي در شکل گی) آزمودن و نمره دادن(سنجش
در حقیقت شاید بتوان گفت که سنجش، عمده ترین عامل موقعیتی است که بر انتخاب راهبردهاي یادگیري تأثیر می . آموزشی دارد

آموخته شوند و نحوه ي حصول نحوه ي سنجش دانش آموزان نشان دهنده اهمیت مطالبی است که باید ). 164،ص1988رامزدن، (گذارد
یادآوري اطالعات « اگر سامانه ي امتحانات مبتنی بر یادآوري اطالعات باشد، شاگردان نیز منطقاً تالش خود را بر . یادگیري را تعیین می کند

این نوع سامانه  درمشخص است که ). 25،ص1976مارتون و سالجو، ( » واقعی متمرکز نموده و درك عمیق تر مطالب را فداي آن می کنند
این شیوه چگونگی حصول یادگیري توسط .دغدغه ي اصلی عده ي کثیري از دانش آموزان تنها پشت سر گذاشتن امتحانات می باشد

از همین رو، سنجش راباید متناسب با بازده هاي یادگیري مورد نظر . شاگردان و بنابراین مطالبی که باید آموخته شوند را مشخص می کند
 .راحی نموده از به اجرا در آوریم خود ط

صرف نظر از . بویژه حجم کار یا میزان موادي که در یک دوره ي زمانی معین باید اجرا گردد. حیطه ي دو با برنامه ي درسی مرتبط است
. اقتباس می نماید بهره ي هوشی و یا عالیق ذاتی دانش آموزان، برنامه هاي درسی فشرده و حجیم نوعی رویکرد سطحی نسبت به یادگیري

 اگر نگاهی به انتظارات سنگین برنامه هاي درسی فشرده که خارج از کنترل شاگرادان نیز می باشد داشته باشیم، تأثیرات منفی که آن ها بر
ادگیري یکی از شرایط مهمی که با رویکردهاي عمیق نسبت به ی. رویکردهاي عمیق نسبت به یادگیري دارند را بوضوح مشاهده می نماییم

 ).167،ص1988رامزدن، ( متناسب است، داشتن آزادي بیشتردر انتخاب محتوا است
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اقیانوسی است عظیم، بی دانش دنیایی است خیره کننده، « یکی از چالش هایی که فراروي دانش آموزان و معلمان قرار دارد این است که 
با وجود اینکه تعلیم و تربیت براي حل این چالش ضروري و حیاتی است، اما یادگیري )23،ص 2008 اشن باخ،( » کران و با اعماق زیاد

 .الکترونیکی نیز ابزاري مهم در ایجاد محیطی مناسب براي رویکردهاي عمیق و معنا دار یادگیري است

تأثیر زیادي بر رویکردهاي اتخاذ شده نسبت به یادگیري داشته و به طور مستقیم به بررسی این چالش می تدریس بعنوان حیطه ي سوم 
معلمان تصمیم گیرنده ي اصلی در انتخاب اهداف، محتوي و . معلم بیشترین تأثیر را بر شکل گیري محیط و بازده هاي یادگیري دارد. پردازد

طالعات و سهولت دسترسی به این اقیانوس گسترده، وظیفه ي معلمان این است که مسیر مناسبی با توسعه و گسترش ا. نوع سنجش می باشند
 . را جهت اتخاذ رویکردي عمیق نسبت به یادگیري فراهم آورند

 گریسون( دیدگاه اجرایی در تدریس مؤثر به معناي پشت سر گذاشتن روش هایی چون ارایه ساده اطالعات و اتخاذ روش هاي تسهیلی است
عرضه ي . در تدریس بسیار شایع بوده و هیچ تالشی براي مشارکت دادن مخاطبان از خود بروز نمی دهند 1رویکرد ارایه اي). 2010و آرچر، 

با وجود اینکه این موارد از ویژگی هاي یک تدریس . مؤثر به عواملی چند نظیر سازماندهی، وضوح و روشنی و میزان عالقه بستگی دارد
 .وانند اتخاذ رویکردي عمیق نسبت به یادگیري را تسهیل و ترغیب نمایندارزشمند به حساب می آیند، اما به تنهایی نمی ت

همان طور که در عبارت باال نیز ذکر شد، عنصري که جاي خالی آن در رویکرد ارائه اي مشاهده می شود تعامل یا گفتگوي انتقادي است 
اجتماعی از فراگیران را به عنوان آرمان خود مدنظر قرار  در تدریس، 2در مقابل، رویکرد تسهیل سازي. که محور اصلی دیدگاه اجرایی است

اما این . تسهیل مؤثر ممکن است نیازمند ویژگی هاي ارائه مؤثر باشد. می دهد و سعی در همگام نمودن بحث ها با بازده هاي مورد نظر دارد
ماهیت اجرایی رویکرد تسهیل سازي به . ه داشته باشندویژگی ها باید انعطاف پذیري، محیطی حمایتی و بحث انتقادي را نیز با خود به همرا
این امر نیازمند برخورداري از توانایی قضاوت در سطح . دانش آموزان امکان می دهد تا در تعیین اهداف و انتخاب محتوي مشارکت جویند

 .به فرد می دهد خصوصاً اینکه یادگیري الکترونیکی نوعی آزادي و استقالل گسترده در این زمینه. حرفه اي است
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 اصول تدریس
لزوم کنارآمدن با این پیچیدگی ها و اتخاذ فناوري هاي جدید باعث شده است تا معلمان به مجموعه اي از اصول راهنما و هدایت کننده 

سنجش، حجم : ستیابی به بازده هاي یادگیري کیفی مشخص نمودیم که عبارتند ازدر بخش هاي پیشین،سه عنصر را براي د. نیازمند گردند
در حقیقیت هدف از ارایه این اصول . اصول زیر بیانگر دیدگاهی اجرایی و رویکردي عمیق نسبت به یادگیري می باشند. کار و حتی انتخاب

داشته و از عناصر اصلی چهارچوب یادگیري الکترونیکی است که در  ایجاد اجتماعی اکتشافی از فراگیران است که ماهیتی انتقادي و حمایتی
 . اینجا ذکر می شوند

 .انتظارات قابل مذاکره، که به روشنی بیان شده باشند، رویکرد هاي عمیق نسبت به یادگیري را ترغیب می کند -1
 .می باشند 1یکپارچهتسهیل کننده ي یادگیري هدفمند و ) طرحواره ها(ساختارهاي انسجام یافته ي دانش -2

 .کنترل باعث ایجاد تعهد شده و مسئولیت هاي فردي در قبال نظارت و مدیریت بر رویکردهاي معنادار یادگیري را ترغیب می نماید -3

داشتن حق انتخاب در زمینه ي محتوي و فرایند نوعی عامل شتاب دهنده براي تجارب و بازده هاي یادگیري خالقانه و خود انگیخته می  -4
 .باشد، در حالی که در عین حال مواردي چون شهود و بینش را نیز به رسمیت شناخته و ارزش و اعتبار می دهد

 .گفتگوي انتقادي سبب تحکیم و درك و فهم گشته و سوءتعبیر هاي موجود را مورد شناسایی قرار می دهد -5

 .تفکر انتقادي باید به عنوان یک الگو مطرح شده و مورد تشویق قرار گیرد -6

 .سنجش باید به بازده هاي یادگیري مورد انتظار هماهنگ باشد -7

ل آموزشی و محتوي یموفقیت درایجاد اجتماع آموزشی کاوشگر منوط به زمینه سازي، حضور مداوم و تخصص چشم گیر در زمینه ي مسا
ران و اتخاذ رویکردهاي عمیق نسبت به نمی تواند مشارکت کامل فراگی 2همانطور که می بینید، هیچ چیز به اندازه ي حضورتدریس. است

در یک ساختار آموزش الکترونیکی ، ویژگی هاي فنی . یادگیري را تضمین نماید، خواه ارتباط از نوع چهره به چهره باشد یا از نوع با واسطه
 .و درك شوند هند باید شناخته شدهاي که به طور مستقیم یا غیر مستقیم رویکرده اي یادگیري را تحت تأثیر قرار می د

 تدریس و فناوري
افراد درگیر آموزش عالی ). 62، ص1999پري وایتیر،(» .فعالیتی است که با کمک فناوري صورت می پذیرد«توسعه ي دانش در عصر حاضر

که به طور باید به این حقیقت آگاه باشند که فناوري عنصري مهم در محیط آموزش بوده و فرصت ها و محدودیت هایی چند را براي تعامل 
با ظهور فناوري قدرتمندي همچون یادگیري الکترونیکی، تأثیر فناوري ها . عمده اي بر ادارك دانشجویان تأثیر می گذارد، فراهم   می سازد

شد و این می با یادگیرندهرسانه ي ارتباطی انتقال دهنده پیام به . بیشتر آشکار شده و لزوم شناخت و درك میزان تأثیر آن ها تشدید می گردد
 . رسانه می توان پیام آموزشی مورد نظر را تقویت یا تضعیف نماید
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با ظهور فناوري قدرتمندي همچون یادگیري الکترونیکی، تأثیر فناوري ها بیشتر آشکار شده و لزوم شناخت و درك میزان تأثیر آن ها تشدید 
 . می باشد و این رسانه می توان پیام آموزشی مورد نظر را تقویت یا تضعیف نماید یادگیرندهرسانه ي ارتباطی انتقال دهنده پیام به . می گردد

رسانه ها تنها همانند وسایل نقلیه اي می « :از جمله نظر کالرك که عقیده دارد. اخیرأ پژوهشگران برخی از نظرات را مورد سؤال قرار داده اند
ندارند، درست مانند کامیونی که میوه ها و  یادگیرندهباشند که آموزش را تحویل می دهند و هیچ تأثیري بر میزان پیشرفت یا موفقیت 

وي عقیده دارد که این طراحی آموزش است که از ).445،ص1983(» .جات را به ما تحویل می دهد و تأثیري بر نوع تغذیه ي ما نداردسبزی
 ).2005، 1983کالرك،( یادگیري تأثیر می گذارد طریق فعالیت هاي یادگیري بر بازده هاي

سی این است که آیا این تعمیم دهی را   می توان به تمامی بازده هاي البته اهمیت طراحی آموزش بر هیچ کس پوشیده نیست، اما موضوع اسا
می تواند تأثیر چشم ) مانند یادگیري الکترونیکی( مختلف یادگیري نسبت داد و یا به عبارتی دیگر، آیا ویژگی هاي یک فناوري ارتباطی 

 ).2013کوزما، .( گیري بر یادگیري سطح باال بر جاي گذارند

که فرضیات خنثایی، همچون نظریه ي کالرك و دیگران، مبنی برعدم تأثیر وسایل ارتباطی در تسهیل تفکر و بحث انتقادي آیا منطقی است 
پژوهش هاي انجام شده در زمینه کاربرد فناوري در ساختار هاي آموزشی نشان داده اند اي یادگیري سطح باال را بپذیریم؟و حصول بازده ه

سنجش بازده هاي یادگیري بر مبناي نتایج امتحانی ( گونه بهبودي در بازد هاي یادگیري بوجود نیاورده است که استفاده از رسانه ها هیچ
به هر حال بهتر است بدانیم که در اکثر این پژوهش ها ماهیت و کیفیت بازده هاي یادگیري . 2007راسل، ) دانش آموزان صورت گرفت

زده هاي یادگیري مورد انتظار در این مطالعات بر مبناي تجربیات آموزشی سطح پایین و جذب مورد کنترل قرار نگرفتند، در واقع، غالب با
اما آیا می توان اینطور . اطالعات تعریف شده بودند که عبارتند از بازگویی حقایق و اطالعات ثابتی که به طور طوطی وار فراگرفته شده اند

ال مدنظر باشد، و یا روش ارتباط از زبان شفاهی به کتبی تغییر یابد، باز هیچگونه تحولی بیان نمود که حتی اگر بازده هاي یادگیري سطح با
« .صورت نخواهد پذیرفت؟یکی از پیشگامان کاربرد ارتباط نوشتاري براي مقاصد آموزشی عقیده دارد که فرضیات خنثی قابل پذیرش نیست

چرا » به عنوان جانشین ضعیف براي حضور فیزیکی و روش سخنرانی مطرح نمود« بر این باور است که متن و نوشته را نمی توان » فین برگ
 ).245،ص1999(که نوشته و متن رسانه اي مهم براي بیان می باشد که ویژگی ها و نقاط قوت خاص خود را دارد

ر است که زبان نوشتاري را نمی توان تنها است که بر این باو) 1994(» اسلون«این عقیده بیانگر نظریه هاي مربوط به پژوهشگران رسانه ها مانند
سایه ي ضعیفی از زبان شفاهی دانست، چرا که خود هویتی مستقل داشته و از ویژگی هاي منحصر به فردي بهره می برد که ارزش مطالعه و 

فایرو « . اي دارد درحال ظهور است که جدید بوده و ماهیتی میان رشته» 1علم متن« نیز اشاره می کند، نوعی» استین«همانطورکه . بررسی دارند
 )2013(نیز موضوع مقابله ي متن با گفتار را به عنوان موضوعی مهم در ارتباط با یادگیري سطح باال مورد بررسی قرار دادند» و گریسون
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ؤثر از ارتباط مبتنی بر رایانه، خصوصاً یادگیري تفاوت هاي موجود میان ارتباط شناسی و متنی به ما کمک خواهند کرد تا چگونگی استفاده م
نکته مهمی که باید بدان توجه نماییم این است که متغیرهاي ساختاري، ماهیت و کیفیت بازده هاي . الکترونیکی را شناخته و درك نماییم
. زده هاي دلخواه و مورد نظر هماهنگ نمودضرورت هاي ساختاري و فعالیت هاي یادگیري را باید با با. یادگیري را تحت تأثیر قرار می دهند

این امر خصوصأ هنگامی که نوعی فناوري، مانند یادگیري ). 1988مارتون، (محتواي یادگیري از روش یادگیري جدایی ناپذیر است
وش انتقال یا ارتباط نوعی ر. الکترونیکی با ویژگی هاي ارتباطی منحصر به فرد خود را مورد استفاده قرار می دهیم اهمیتی بسزا پیدا می کند

مربیان باید هم از دیدگاه فناوري و هم از دیدگاه تربیتی نسبت به ساختاري که در حال ایجاد آن هستند، . عامل ساختاري مهم می باشد
 . آگاهی داشته باشند

 پیدایش صنعت یادگیري مبتنی بر وب
،همچنین دیگر موسسات مالی، هم 2بانک آمریکا، هامبرچ، و مریل لینچ. متوجه صنعت یادگیري الکترونیکی شد 1براي اولین بار، وال استریت

صنعت یادگیري الکترونیکی خیلی متغیر ).1384روزنبرگ، ( ایه گذاري کننداکنون به دنبال آن اند که در صنعت یادگیري الکترونیکی سرم
تقریبا تنها پیشگام یادگیري غیر  )www.nova.edu(هم اکنون دانشگاه جنوب شرقی نووا،( دا در فلوری 3دانشگاه نووا 1970در سال. است

. هاي وب ساده توسعه می دهند امروزه نووا و تقریبا تمام موسسات آموزش عالی سنتی حضور اینترنتی را در فراسوي سایت. حضوري بود
بین دانشجویان و مربیان به طور شخصی،و دسترسی به کتابخانه هاي تحقیقی تنها بعضی از   توانایی هایی اند که  دوره هاي برخط، تعامل

 .برخی از صدها دانشکده و دانشگاهی که برنامه هاي تحصیلی برخط پیشنهاد می کنند به شرح زیرند. پدیدار می شوند

 www.worldcampus.psu.edu: دانشگاه ایالت پنسیلوانیا

 www.fsu.edu/~distance:دانشگاه ایالت فلوریدا

 www.kcvu.org:دانشگاه مجازي مشترك المنافع کنتاکی

 sln.suny.edu/admin/sln/original.nsf :دانشگاه ایالتی نیویورك

 www.umuc.edu/distance/index.html:دانشگاه مریلند

 www.wgu.edu:دانشگاه گاورنرز غربی

، دانشگاه بین المللی )www.phoenix(گروه آپولوي دانشگاه فونیکس. حال رشد،دانشگاه هاي انتفاعی استاز دیگر عرصه هاي در 
هایی از دانشگاه هاي انتفاعی الکترونیکی  مثال) www.waldenu.edu(و دانشگاه والدن) www.jonesinternational.edu(جونز

 )4،2014وینگر.(اند که دوره هاي آموزشی را با پیروي از مدل سنتی برگزار می کنند
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 بنیان راهبردي براي یادگیري الکترونیکی
دستیابی . آنچه می خواستیم، ساخت و انتقال تعلیم با کیفیت باال در وب بود، یادگیري الکترونیکی به اندازه کافی پیچیده می شداگر همه 

شیوه هاي دستیابی جدید به یادگیري .به راهبرد یادگیري الکترونیکی که احتمال موفقیت بیشتري دارد، نیازمند توجه به موارد زیر است
راهبرد (دوره هاي آموزشی و شبیه سازي هاي شغلی ایجاد می کند و مدیریت دانش): راهبرد آموزشی(آموزش بر خطالکترونیکی شامل 

 .را که پایگاه داده هاي اطالعاتی و ابزار پشتیبانی اجرایی است به وجود می آورد) اطالعاتی

دیگر سازمان هاست و ایجاد همکاري با کالس  همان هماهنگی یادگیري الکترونیکی با تالش هاي یادگیري: معماري هاي یادگیري
. استفاده از توانایی هاي فناوري سازمان تا یادگیري الکترونیک را انتقال دهد و مدیریت کند: زیر ساخت.هاي آموزشی را شامل می شود

الکترونیکی را در راه خود  هاي مدیریت یادگیري می تواند یادگیري امانهفقدان زیر ساخت خوب، از دسترسی عمومی به وب گرفته تا س
 .متوقف کند

ایجاد و پشتیبانی از محیط سازمانی اي که یادگیري را به عنوان فعالیتی : فرهنگ یادگیري، تملک مدیریت و مدیریت تغییر
بتکار در با دادن فرهنگ یادگیري منفی و ا. ارزشمند در کسب و کار تشویق می کند و مدیران ارشد خالصانه در این فرآیند درگیرند

یادگیري الکترونیکی کیفی، آنچه تقریبا همیشه برنده می شود فرهنگ است و بدون وجود الگوي مناسب از یادگیري الکترونیکی ابتکار 
 .استفاده موثر از مدیریت تغییر ممکن است کمک به برعکس شدن جریان کند. ممکن نیست برنده شود

ب و کار مکمل که یادگیري الکترونیکی از پشتیبانی کند و معیارهاي قدیمی دانش تبلور یک مورد کس: تجربه موفق در کسب و کار
اتخاذ مدل تجاري و سازمانی اي که به جاي محدود کردن رشد : بازآفرینی نظام آموزشی. آموزي و معلمی نتواند آن را کنار بگذارد
مند شیوه ها ي جدیدي براي اداره کردن، حرفه اي نمودن و شیوه هاي جدید یادگیري، نیاز. یادگیري الکترونیکی آن را پشتیبانی کند

 ).1384روزنبرگ،(تعلیم است/اندازه گیري عملکرد یادگیري

هر چه اجـزاي پایـه   . نمایش داده شده است 2-1را تشکیل می دهند که در شکل » بنیان راهبرد یادگیري الکترونیکی«این عوامل با یکدیگر
دربـاره اینکـه چطـور    . بیشتر باشد، احتمال اینکه این ابتکارها پایدار بمانند بیشتر می شود) ی کننده اند تا مانعکه ترجیحا پشتیبان( اي و بنیانی

آیا تالش هاي شما متحد و یکی شده است یا بیشتر شبیه به این است . شرکت تان به یادگیري الکترونیکی دستیابی پیدا می کند، فکر کنید
ند؟ آیا شما بیشتر درباره اینکه چه ابزاري را براي تالیف استفاده کنید بیشتر بحث می کنید یـا اینکـه   که هر کس براي خودش تالش می ک

چه محتوایی را انتقال دهید؟ آیا مربیان شما، کمی درباره شغل شان نگران اند و اعتقاد دارند که وب تمامی کالس هاي آموزشـی را از بـین   
یی بی ثبات مانع شماست؟ آیا دوره هاي آموزشی بر خط را چشم بسته می خرید بدون اینکه واقعا بدانید خواهد برد؟ آیا نبود زیربنا یا زیربنا

آیا بودجه هاي یادگیري الکترونیکی اولین بودجه هایی اند که طی بحرانی مـالی قطـع مـی شـوند؟ آیـا کارمنـدان        چه به دست می آورید؟ ِ
یري خود در نظر می گیرند پنهان کنند یا براي آن عذر خواهی کنند؟ اینها عالیم خیلی احساس می کنند که باید زمان کاري که براي یادگ
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این پاي و بنیان شما را در این راه و دیگر چالش هایی که در پیش دارید راهنمایی می کند تا آن را . واضح و آشکار راهبرد غیر موثر است
 .موثرتر و بادوام تر کند

. بیشتر چیزهایی که راهبرد یادگیري الکترونیکی فاقد آن است؛ اغلب همان چیزهایی است که راهبرد یادگیري عمومی نیـز فاقـد آن اسـت   
اگـر  . بیشتر شرکت ها در ایفاي یادگیري سازمان یافته کمتر موفق بوده اند، زیرا همان عوامل را جدي نگرفته اند. این نکته اي کلیدي است

نیم، خیلی زود با فناوري هاي کامپیوتر و نرم افزاري قوي به قیمت از دست دادن موضوعات فرهنگی، رهبري، دسترسی، تغییر دقیق عمل نک
بـدون بنیـان   . منحـرف شـویم  ) مثال اینترنت(با پیام دهنده) مثال محتوا(همچنین ممکن است که با اشتباه گرفتن پیام. آن اغوا می شویمو جز 

 .ر این موقعیت خیلی رایج شده و در همه جا رو به شکست استراهبردي جامع و فراگی

 یادگیري الکترونیکی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: منبـع (که تمامی اجزاي ابتکار موفق آموزش الکترونیکی را به تصویر کشـیده اسـت   بنیان راهبردي آموزش الکترونیکی: 2-1شکل 
 ).40،ص1384روزنبرگ،

 
 منافع و مزایاي یادگیري الکترونیکی

ــده            ــه ش ــا پذیرفت ــازمان ه ــان در س ــت کارکن ــراي تربی ــده و اصــلی ب ــه روش عم ــه منزل ــی ب ــادگیري الکترونیک ــی، ی ــور روز افزون ــه ط ب
همین راستا، موسسات آموزشی حرکت به سوي کاربرد اینترنت براي عرضه دروس دانشگاهی و آموزش از دور را در ). 1،2002سیمونز(است

 سازمان ها و موسسات پرهزینه است معموال، این حرکت براي. آغاز کرده اند

۱.Simmons 

 معماري یادگیري

 

فرهنگ یادگیري، تملک مدیریت ، 
 مدیریت تغییر

 تجربه موفق در کسب و کار

 باز آفرینی نظام آمورشی

 آموزش برخط مدیریت دانش
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بعضی از منافع براي یادگیرنـدگان و مربیـان در   . برد یادگیري الکترونیکی وجود داشته باشدربراي توجیه هزینه باید منافع عمده اي براي کا 
براي یادگیرندگان، یادگیري الکترونیکی محدوده زمانی   نمی شناسد، مکان، موقعیت و فاصله نیـز مسـئله اي   . قسمت زیر آورده شده است

وزش الکترونیکـی دسترسـی داشـته    در یادگیري الکترونیکی ناهمزمان دانشجویان در هر زمانی می توانند بر محتواي آم. محسوب نمی شود
یادگیرنـدگان مـی تواننـد از    . در یادگیري الکترونیکی همزمان امکان تعامل واقعی میان دانشجویان و مربی در یک زمان وجـود دارد . باشند

یادگیري . رار کننداینترنت براي دسترسی به محتواي آموزشی روزآمد و مناسب استفاده  کنند و با متخصصان رشته تحصیلی شان ارتباط برق
بنـابراین یـادگیري در   . زیرا یادگیرندگان می توانند در زمان اشتغال دوره هاي الکترونیکی را بگذراننـد .در موقعیت شغلی تسهیل شده است
 .زمینه واقعی آسانتر حاصل می شود

می توانند روزآمد شوند و یادگیرندگان محتواي آموزشی الکترونیکی . آموزش خصوصی می تواند در هر زمان و از هر مکانی انجام شود
زمانی که یادگیرندگان به محتواي آموزشی در اینترنت دسترسی دارند، مربیان بهتر می توانند . می توانند تغییر را بالفاصله مشاهده کنند

باید از طراحی  اگر بخواهد طراحی خوب صورت بگیرد. آنان را در جهت کسب اطالعات مناسب و بر اساس نیازشان هدایت کنند
آموزش الکترونیکی به منظور تعیین نیازهاي یادگیرندگان و سطح دانش تخصصی آن ها بهره گرفت و تعیین نیازهاي یادگیرندگان و 
سطح دانش تخصصی آنان بهره گرفت و محتواي آموزشی مناسب را براي یادگیرندگان تخصیص داد تا از میان آن ها دست به انتخاب 

فواید آموزش الکترونیکی را بطور خالصه در ) 2009(اندرسون و الومی.ن ترتیب به اهداف مطلوب یادگیري دست یابندبزنند و به ای
 :ارایه نموده اند) 2-2(جدول
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 )2009اندرسون و الومی، ( فواید آموزش الکترونیکی ) : 2-2( جدول
 شرح عنوان

 

 آموزش الکترونیکی

 هزینه ها را کاهش می دهد

خالف ظواهر بیرونی، آموزش الکترونیکی اغلب باصرفه ترین راه براي بر 
زمان الزم براي . هزنیه هاي مسافرت را ندارد. انتقال آموزش یا اطالعات است

تعلیم را کاهش می دهد و نیاز به کالس درس یا مربی را محدود می کند یا 
آن بر  هنگامی که گسترش و توسعه. به میزان قابل توجهی کاهش می دهد

اساس نمونه هاي موفق کسب وکار است، سرمایه گذاري هاي الزم با صرفه 
 .جویی در هزینه انتقال به سرعت جبران می شود

 آموزش الکترونیکی

 قدرت پاسخگویی را افزایش می دهد

تعداد نامحدودي از افراد می توانند از آموزش الکترونیکی به طور مجازي و 
گامی که توانایی ها و مهارت هاي کسب و کار هن. همزمان بهره مند شوند

 .باید به سرعت تغییر کنند، این امر اهمیت بسیار می یابد

 .پیام ها ممکن است بسته به نیاز ثابت یا سفارشی باشند

با این . هر کس می تواند محتواي خاصی را با روش خاص به دست آورد
 اطبان و وجود برنامه ها براي نیازهاي یادگیري مختلف یا مخ

 .گروه هاي مختلف سفارشی می شوند

 

 

 

 

 محتوا جدیدتر و قابل اعتمادتر است

به خاطر قدرت بخشی وب، آموزش الکترونیکی به سرعت جدید می شود و 
این . اطالعات دقیق تر و مفیدتري در مدت طوالنی تر به دست می آید

سرعت می توان توانایی که محتواي یادگیري الکترونیکی را به سادگی و به 
مطابق روز کرد و سپس به سرعت، اطالعات جدید را به تعداد زیادي از 
کارمندان، شرکا و یا مشتریانی که در همه جا پخش اند توزیع کرد، نعمت 
بزرگی براي شرکت هایی است که سعی دارند در عین سهولت مردم را در 

 .جریان تغییرات نگه دارند

ساعت شبانه روز و هفت  24یعنی در : است 7/24آموزش  
 روز در دسترس است

مردم در هر کجا و هر زمان می توانند به آموزش الکترونیکی دسترسی داشته 
فقط دستیابی در هر زمان است که عملیات یادگیري سازمان را به طور . باشند

 .واقعی جهانی می سازد

یلیون ها افرادي که در وب هستند و با فناوري مرور گر راحت اند، با وجود م براي استفاده کننده وقت گیر و دست و پا گیر نیست
فراگیري دسترسی به آموزش الکترونیکی به سرعت موضوعی پیش پا افتاده 
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 تبدیل می شود

 

 جهانی است

آموزش الکترونیکی توانایی خود را از وب می گیرد و از مزایاي قراردادهاي 
نگرانی در مورد اختالفات در . مرور گر جهانی اینترنت برخوردار می شود

هر . چارچوب هاي آموزشی و سامانه هاي اجرایی به سرعت رو به زوال است
کس در وب می تواند به طور مجازي همان اطالعات را از همان طریق به 

 .دست آورد

 

 از امکان ساخت اجتماع برخوردار است

ها بسازند که در  وب افراد را قادر می سازد که اجتماعات پایداري از مهارت
آنجا می توانند گرد هم جمع شوند و دانش و بینش ها را مدت ها بعد از پایان 

این امر محرك خوبی براي یادگیري سازمان . دوره تعلیم به اشتراك بگذارند
 یافته است

 

 قابلیت توسعه دارد

با برنامه ها . راه حل هاي آموزش الکترونیکی به میزان باالیی قابل سنجش اند
و حتی  100شرکت کننده به  10تالش کم یا با هزینه توسعه یافته اي از 

تا زمانی که زیر بنا در جاي خود قرار ( شرکت کننده تغییر می کنند 100000
 )دارد

مجریان دائما به دنبال راه حل هایی اند که قدرت نفوذ سرمایه گذاري عظیم  نیروي سرمایه گذاري جمعی در وب باالست
آموزش الکترونیکی یکی از آن . را در اینترنت هاي جمعی باال ببردآن ها 

 عوامل است

 

 امکان خدمات رسانی دائمی و با ارزش به مشتري را داراست

فعالیت هاي بازرگانی الکترونیکی حرفه اي به طور داخلی متمرکز نشده اند، 
نوبه خود به اما با استفاده موثر از آموزش الکترونیکی گسترش می یابند که به 

 .مشتریان کمک می کند تا از سایت فواید بسیاري ببرند

 طراحی محتواي آموزش الکترونیکی
بنابراین،  قبل از اینکه هر گونه محتواي آموزشی تولید شده باشد مربیان باید به اصول . هدف هر نظام آموزشی ارتقاء یادگیري است

این مورد به ویژه براي آموزش الکترونیکی صدق می کند، جایی که مربی و . باشندیادگیري و چگونگی یادگیري دانشجویان آگاه 
. یادگیرنده از یکدیگر جدایند و محتواي آموزش الکترونیکی موثر و کارآمد باید بر مبناي نظریه هاي مطمئن و متقن یادگیري تولید شود

رایه می شود عامل تعیین کننده کیفیت یادگیري نیست، بلکه طراحی همانطور که در باال بحث کردیم رسانه اي که از طراحی آن آموزش ا
 ).1،2014روویا(دوره است که اثربخشی یادگیري را تعیین می کند
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هیچ یک از این مکاتب به طور انحصاري براي طراحی محتواي یادگیري الکترونیکی . مکاتب فکري گوناگون براي یادگیري وجود دارد
 جا که نظریه منفردي براي دنبال کردن وجود ندارد می توان ترکیبی از از آن. استفاده نشده است

به عالوه با پیشرفت تحقیق و پژوهش ها، نظریه هاي جدید یادگیري . نظریه ها را براي طراحی محتواي یادگیري الکترونیکی استفاده کرد
راهبردهاي یادگیري که . اگون یادگیري مطلع باشدشکل می گیرند که باید در طراحی محتواي الکترونیکی باید از رویکردهاي گون

 انتخاب شده اند باید یادگیرندگان را برانگیزانند، پردازش اطالعات عمقی را تسهیل بخشند، فرد کاملی بسازند، پاسخ دهنده نیازهاي فردي
را تسهیل بخشند و ) موقعیتی(ادگیري زمینه ايباشند، ارتقا دهنده یادگیري معنادار باشند؛ تعامل را تشویق کنند، بازخوردي فراهم کنند؛ ی

 . در خالل فرآیند یادگیري پشتوانه هاي یادگیري را فراهم کنند

 آموزش الکترونیکی و کار مجازي
سه نرم افزار مهم در این . سامانه هاي مبتنی بر وب برنامه هاي زیادي را که مربوط به کشف، ارتباط و همکاري هستند میسر می سازند

 .آموزش الکترونیکی، آموزش از دور و کار از دور: ارایه می شودقسمت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱.rovai 
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 آموزش از دور وآموزش الکترونیکی 

به دلیل نقاط مشترکی که مفاهیم آموزش الکترونیکی و آموزش از دور دارند، ممکن است بنابراین با تعریف کوتاه این دو مفهوم آغاز 
این نوع آموزش می تواند در  کالس هاي درس . آموزشی است که اینترنت از آن پشتیبانی می کند، 1آموزش الکترونیکی.می کنیم

آموزش الکترونیکی می تواند پشتیبان آموزش سنتی باشد، مانند وقتی که دانش آموزان از خانه یا کالس با اینترنت کار می . اجرا گردد
که تمام کارهاي درسی به صورت برخط انجام می شود و اعضاي  2مجازي همچنین آموزش از دور می تواند در کالس هاي. کنند

کالس یکدیگر را به صورت رودررو نمی بینند، مورد استفاده قرار می گیرد، که در این صورت قسمتی از آموزش از دور خواهد 
این آموزش از طرق . ات رو در رو ندارند، به وضعیتی گفته می شود که در آن معلمان و دانشجویان با یکدیگر مالق3آموزش از دور.بود

رادیو به  1920در اوایل سال . قدیمی ترین حالت آن مکاتبه بود که تمام ارتباط ها از طریق پست انجام می شد. مختلف انجام می شود
نتقال درس ها به این بعد از آن کاست هاي صوتی، نوارهاي ویدئویی و تلویزیون براي ا. جمع وسایل پشتیبان آموزش از دور اضافه شد

بعد از معرفی لوح هاي فشرده، پیشرفتی . تلفن و فکس با استادان ارتباط داشتند "پست کاغذي "دانشجویان از طریق . جمع اضافه شدند
در نهایت اینترنت یک محیط . لوح فشرده، رسانه اي قوي بوده و امکان خودآزمایی و بازخورد را فراهم می کند. بزرگ حاصل شد

در عین حال، برخی از . آموزش الکترونیکی تنها یک کانال آموزشی از دور است.فراهم کرد 4رسانه اي تعاملی براي خودآموزي چند
آنچه بین این دو نوع آموزش مشترك . صورت می گیرد) نه به صورت غیر حضوري( مراحل آموزش الکترونیکی به صورت رو در رو 

در هر دو مورد، سامانه هاي اینترنتی، دسترسی به دانش را . وعات روش شناسی آموزشی می باشداست، بعضی از ابزارهاي انتقال و موض
آموزش الکترونیکی و آموزش از دور می توانند هم به عنوان . براي کسانی که به آن نیاز دارند، در هر زمان و مکان ممکن می سازند

 .براي آموزش سازمانی موثر، کارآمد و مفید باشدمحیطی براي تسهیل آموزش در مدارس و هم به عنوان محیطی 

همچنین این منبع مقایسه اي میان آموزش الکترونیکی . نحوه تسهیل آموزش از طریق فناوري هاي اینترنتی را توضیح می دهند 5لیوا و هوانگ
 6بحث ما دراینجا بر یادگیري الکترونیکی که در نماي وسیع تر به آن آموزش الکترونیکی. با آموزش سنتی در کالس درس انجام می دهد

 ).2013البلوشی،(گفته می شود، تمرکز دارد

 منافع آموزش الکترونیکی
آموزشی که فرد، خود آغاز کننده و پیش برنده آن اسـت، ابقـاء محتـوا را افـزایش مـی      : در تئوري، آموزش الکترونیکی منافع زیادي دارد

هـر  ( و پایـدار ) د آمـده  که توسط متخصصان محتوي به وجـو ( مواد آموزشی بر خط، امکان ارایه محتواي بسیار جدید با کیفیت باال . دهد
 .را فراهم می کند). لحظه راه یکسانی را نشان می دهد
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در نهایت، بعضـی از  .دانشجویان در شرایط آموزش الکترونیکی از انعطاف پذیري از هر مکان و در هر زمان و مطابق میل خود بهره مند هستند 
فراگیران در هر دو مجموعه تحصیلی و سازمانی از آنچه که آموزش الکترونیکی در محیط عاري از ریسـک ارایـه مـی دهـد، رضـایت دارنـد،       

در مراکز آموزش سازمانی، عموما مدت زمان آموزش کمتر . ن آزادتر از حالت آموزش رودر رو می توانند خود را مطرح کنندجایی که در آ
و در ). 2002یوردان و وجن،(درصد کاهش یافته 70تا  50در نتیجه، هزینه هاي آموزش . بوده و در نتیجه افراد بیشتري می توانند آموزش ببینند

می کند که می تواند بـه ارزش روش هـاي    یهآموزش الکترونیکی، مجموعه ابزار جدیدي را ارا.توان صرفه جویی کرد وزشی نیز میفضاي آم
معموالً آموزش الکترونیکی، جایگزین محیط کالس نمی شود، بلکه آن را با بهره گیري از فناوري هاي جدید محتوا و . آموزشی سنتی بیفزاید
حتوا و وسیله انتقال با شیوه یادگیري افراد متناسب تر باشند، ماندگاري محتوا بیشتر شده و نتایج یادگیري بهبـود  هر چه م. انتقال، ارتقاء می دهد

به ارزش آموزش سنتی در مقطع تحصیالت  WebCTو  Blachboardمحیط هاي پشتیبان آموزش الکترونیکی پیشرفته مانند . خواهند یافت
مشکالت احتمالی موجود براي آموزش الکترونیکی ،در فایل بر . آموزش الکترونیکی را تقلیل می دهندبرخی مشکالت، منافع .عالی می افزایند

پیشنهاداتی در مورد اینکه چگونـه بـر ایـن مشـکالت فـائق آمـده و از شکسـت برنامـه هـاي امـوزش           . مورد بحث قرار گرفته اند ۳٫۱۸Wخط 
 .ه شده استیارا) 2013(و هریکو) 2012(الکترونیکی جلوگیري کنیم،در آثار وور

 دانشگاه هاي مجازي
دانشگاه هاي برخطی که دانشجویان آن ها از خانه یا مکان هاي خارج از دانشگاه از طریـق اینترنـت دوره   (  1دانشگا هاي مجازيمفهوم 

لستان گرفته تـا امـارات و   صد ها هزار دانشجو در بسیاري از کشورها، از انگ. به سرعت در حال گسترش است) هاي آموزشی را می گذرانند
و سایر موسسات سطح باالي دیگر، گونه  2بسیاري از دانشگاه هاي کنونی، شامل دانشگاه استنفورد. تایلند، دراین دانشگاه ها درس می خوانند
و ) cvc.edu( 3کالیفرنیا، دانشگاه مجازي )Phoenix(بعضی از دانشگاه ها مانند دانشگاه فونیکس. هایی از آموزش برخط را ارایه می دهند

هزاران دوره درسی و ده ها رشته را به صورت کامال برخط به دانشجویان سراسر جهـان ارایـه   ) umuc.edu/distance(  4دانشگاه مریلند
س کال دانشگاه هاي دیگر دوره هاي درسی و مدارك برخط محدودي ارایه  می دهند و از روش هاي نوآورانه و چند رسانه اي در. می دهند

بعـالوه  . مفهوم دانشگاه مجازي به دانشگاه ها امکان می دهد کـالس هـا را در سـطح جهـانی برگـزار کنـد      .هاي درس سنتی استفاده می کنند
ممکن است به زودي شاهد مدارك تلفیقی باشیم، به این صورت که دانشجویان بـا برداشـتن  واحـد هـایی از دانشـگاه هـاي مختلـف بتواننـد         

  و eschool-world.comچنـد دانشـگاه کـامال مجـازي عبارتنـد از     .احتیاجاتشـان را بـرآورده مـی سـازد مطالعـه کننـد       دروسی که بهتر

trainingzone.co.uk  .ل پیاده سـازي در زمینـه فنـاوري،    ینقش اینترنت در آموزش از دور را در آموزش عالی شرح داده و مسا 5هافمن
 .ی کندمحتواي دوره درسی و فن آموزشی را بررسی م
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 کار مجازي و کار از دور

ي بین به تیم هاي کاري که از لحاظ جغرافیایی پراکنده هستند، تیم هاي پروژه هاي بین المللی، تیم ها) توزیع شده( محیط هاي کار مجازي
کاربرد چنین محیط هاي .سازمانی و محیط هاي کاري غیرسنتی مانند سازمان هاي مجازي، مراکز کاري سیار و کار از راه دور گفته می شود

. هستند 1بسیاري از شرکت کنندگان در چنین محیط هایی کارکنان سیار. کار توزیع شده اي در سازمان ها به سرعت در حال گسترش است
تجهیزات قابل حمل پوشیدنی و بی سیم و همچنین . محبوبیت فزاینده این محیط ها با پشتیبانی فناوري اطالعات از آن ها رابطه مستقیم دارد

 .ابزار هاي گروه افزار که پیش تر توصیف شدند از نمونه هاي آن هستند

مشکالتی در رابطه با چگونگی پیاده سازي محیط هاي کار مجازي و چگونگی به دلیل تعداد زیاد افراد سهیم در کار مجازي، سازمان ها با 
 ). 2012بالنچر،.(استفاده از پشتیبانی فناوري اطالعات روبه رو هستند

ار به تمهیداتی گفته می شود که از طریق آن کارمندان می توانند، معموال با استفاده از کامپیوتري که به محل ک کار از دور.  2کار از دور
پیشتر پست عادي و پیشتاز، پیک هاي ویژه و . آن ها متصل است، از خانه، مکان مشتري، مکان هاي کاري ویژه و یا در هنگام سفر، کار کنند

تدریج بنابراین اینترنت به . فاکس نوعا براي پشتیبانی کار از راه دور مورد استفاده قرار می گرفتند، ولی این موارد گران و به نسبت کند هستند
 .تقریبا تمام فناوري هاي گروه افزار را می توان براي پشتیبانی از کاراز راه دور مورد استفاده قرار داد. جایگزین آن ها  می شود

، ایجاد یک دفتر کار در منزل، ارزان تر و 4، و تلفن هاي اینترنتی3با استفاده از کامپیوتر هاي لپ تاپ، تلفن هاي داراي پهناي باند زیاد
 ).2014والس،(کاراتر از قراردادن کارکنان در محیط هاي بزرگ تر است
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مکتب فکري رفتارگرایی از . طراحی شده استاولین نظام هاي یادگیري رایانه اي بر مبناي رویکرد یادگیري رفتارگرایی 
این مکتب تاکید می کرد یادگیري، تغییر در رفتار قابل مشاهده است و علت . تاثیر پذیرفت) 1974(و اسکینر) 1927(فول،پا)1913(ثرندایک

دهد یادگیرنده چیزي را  رفتارگراها مدعی اند رفتار قابل مشاهده است که نشان می). 5،1974اسکینر(آن محرك بیرونی در محیط است
در پاسخ، بعضی مربیان و آموزش دهنده ها ادعا . رفتار گراها به آنچه در ذهن یادگیرنده اتفاق می افتد کاري ندارند. فراگرفته است یا نه

از رفتار گرایی به نظریه به همین دلیل، تغییر جهتی . کرده اند که هر نوع یادگیري قابل مشاهده نیست و یادگیري بیش از تغییر در رفتار است
 .هاي یادگیري شناختی صورت گرفت

روانشناسی شناختی مدعی است یادگیري شامل به کارگیري حافظه، انگیزش و تفکر است و اندیشه و تفکر منطقی نقش مهمی در یادگیري 
 . بازي می کند
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تاکید می کنند که مقدار یادگیري یادگیرنده به میزان توانایی پردازش یادگیرنده آن ها یادگیري را به منزله فرایندي درونی در نظر دارند و 
و ساختار موجود دانش وي ) 1975کرایک و تالوینگ، 1972کرایک و لوکهارت، (ق پردازشیمیزان تالش وي در فرایند یادگیري عم

نظریه . ه سمت رویکرد ساخت گرایی وجود داشته استاخیرا حرکتی ب). 1385، به نقل از اندرسون و الومی،1،1974آزوبل(بستگی دارد
هاي ساخت گرایی معتقدند که یادگیرندگان اطالعات و جهان را بر اساس واقعیت فردي شان تفسیر و تعبیر می کنند و از طریق مشاهده 

ویلسون (رمی آورندرا درون دانش اختصاصی خود به صورت شخصی د) اطالعات(پردازش و تفسیر یاد می گیرند و سپس این دانش
بریا کسب  یادگیرندگان زمانی بهتر یاد می گیرند که بتوانند آنچه را یاد می گیرند به منزله   زمینه اي براي کاربردهاي فوري و). 2،1997

زمانی که مکاتب فکري رفتارگرایی، شناخت گرایی و ساخت گرایی به طور دقیق مورد تحلیل قرار می گیرند .معناي فردي تلقی کنند
به . طراحی و یادگیري الکترونیکی می تواند شامل اصولی از هر سه نظریه باشد. همپوشی هاي فراوانی در مفاهیم و اصول ظاهر می شود

راهبردهاي رفتارگرایی می تواند . ي می توانند به منزله طبقه بندي یادگیري استفاده شونداین سه مکتب فکر) 1993(عقیده ارتمر و نیوباي
استفاده شود و ) فرایندها و اصول(اخت گرایی می تواند براي یاددادن چگونگیشناستفاده شود، راهبردهاي ) حقایق(براي یاددادن چیستی

تفکر سطح باال که معناسازي فردي و یادگیري موقعیتی و زمینه اي را (فاده شودراهبردهاي ساخت گرایی می تواند براي یاددادن چرایی است
به تجزیه و تحلیل الگوهاي گوناگون طراحی آموزش پرداختند تا اجزاي حمایت کننده کیفیت ) 2001(جانیکی و ال لیگل). ارتقا می بخشد

زا و عناصر طراحی در هر یک از مکاتب یادگیري رفتار گرایی، اج. هاي آموزشی مبتنی بر وب را شناسایی و تعیین کنند طراحی در محیط
 .شناخت گرایی و ساخت گرایی در قسمت بعد آورده شده است

 مکتب یادگیري رفتار گرایی
 به طور. تلقی می کند، پاسخ به محرك به لحاظ کمی می تواند مورد مشاهده قرار بگیرد» جعبه سیاه« مکتب رفتار گرایی ذهن را به مثابه 

بنابراین، این مکتب رفتارهاي آشکاري را بررسی می کند که توسط . کلی، در این دیدگاه فرایندهاي فکري ذهن نادیده گرفته می شود
 ).2000، 3گود و برافی(هاي یادگیري مورد مشاهده و سنجش اند شاخص

 نهادهاي مکتب رفتار گر ایی براي طراحی یادگیري الکترونیکی پیش
یادگیري باید به طور واضح و روشن براي یادگیرندگان بیان شود تا آنان بتوانند انتظارات را درنظر بگیرند و قضاوت  نتایج و پیامدهاي -1

 .کنند که آیا به نتایج درس الکترونیکی رسیده اند یا نه
 ر، آزمون الکترونیکی یا شکلبدین منظو. یادگیرندگان باید آزمون شوند تا مشخص شود که آیا به نتایج یادگیري دست یافته اند یا خیر -2

خورد مناسب را براي او هاي دیگر ارزشیابی باید در سلسله مراتب یادگیري گنجانده شده باشد تا سطح موفقیت یادگیرنده را کنترل و باز
 فراهم کند
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هاي  این ترتیب و توالی می تواند شکل. تا یادگیرنده ارتقا پیدا کند ه شده باشدیمحتواي یادگیري باید در ترتیب و توالی مناسبی ارا -3
 .ساده به پیچیده، شناخته به ناشناخته و دانش بکاربرده را شامل گردد

 
به یادگیرندگان بازخوردهاي مناسب داده شود به گونه اي که بر چگونگی انجام کار خود نظارت و کنترل داشته باشد و در صورت  -4

 ).2002هینیچ و همکاران ،(اشتباهات را دریافت کنند لزوم تصحیح 

 مکتب یادگیري شناخت گرایی
 حافظه: 1قسمت

روان شناسی شناختی، . شناخت گراها به یادگیري به منزله فرایند درونی، دربرگیرنده حافظه، تأمل، انتزاع، انگیزش و فراشناخت نگاه می کنند
قبل از پردازش، ). 3-1شکل(ش انواع حافظه در خالل یادگیري یادگیرنده بررسی می کندیادگیري را از دیدگاه پردازش اطالعات و نق

این اطالعات براي کمتر از یک ثانیه در منبع حسی باقی می . اطالعات و احساسات از طریق منبع حسی دریافت می شود
در آموزش الکترونیکی باید .دا نکند از بین می رودانتقال پی) در حال کار(اگر این اطالعات فورا به حافظه فعال). 2،2013کاالت(ماند

به گونه اي که محتواي یادگیري از حواس به . راهبردهایی اتخاذ شود تا به یادگیرندگان اجازه دهد آماده دریافت محتواي یادگیري شوند
به میزان توجه به اطالعات مناسب است یا  مقدار اطالعات انتقال داده شده به حافظه فعال. منبع حسی و سپس به حافظه فعال منتقل می شود

بنابراین،وظیفه طراحان آموزشی است تا ببینید که آیا در حال حاضر ساخت هاي شناختی یادگیرنده مناسب پردازش اطالعات است و . خیر
ه منزله بخشی از فرایند در صورتی که ساختارشناختی موجود نباشد، باید از راهبردهاي بیش از آموزش مانند پیش سازمان دهنده ها؛ ب

 ).3،1960آزوبل(یادگیري استفاده شود
     انواع حافظه: 3-1شکل 
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اطالعات در حافظه فعال به قدر کافی پردازش ثانیه و اگر  20استمرار و دوام اطالعات در حافظه فعال تقربا 
 ).2009کاالت،(نشده باشد براي ذخیره شدن به حافظه بلند مدت فرستاده نمی شود

راهبردهاي یادگیري الکترونیکی باید محواي یادگیري را به روشی عرضه کندو راهبردهایی را به کار برد تا 
از آنجا که ظرفیت حافظه فعال . و موثر پردازش کنندیادگیرندگان بتوانند اطالعات را به صورت کارآمد 

محدود است؛ اطالعات باید سازمان یابند یا به قطعات کوچک با اندازه مناسب تقسیم شوند تا پردازش 
چون ظرفیت حافظه کوتاه مدت افراد محدود است؛ ).1956(1به عقیده میلر. اطالعات به راحتی صورت پذیرد

او پیشنهاد می کند که . و سلسله مراتب معنی داري دسته بندي و طبقه بندي شوداطالعات باید درون توالی 
قطعه )7-+2یعنی(واحد معنادار 9تا  5براي جبران محدودیت ظرفیت حافظه کوتاه مدت، اطالعات باید در 

 .قطعه شود
اطالعاتی که به  مقدار. پس از اینکه اطالعات در حافظه فعال پردازش شد، در حافظه بلند مدت ذخیره می شود

هر چه . انتقال پیدا می کند با میزان کیفیت و عمق پردازش در حافظه فعال تعیین می شود حافظه بلند مدت
. پردازش اطالعات عمیقتر باشد؛اطالعات کسب شده جدید تداعی هاي بیشتري را در حافظه تشکیل می دهند

بلندمدت جذب و تطبیق داده در حافظه . قال می کنداطالعاتی که از حافظه کوتاه مدت به حافظه بلند مدت انت
روانشناسی شناختی مسلم فرض می کند که اطالعات در حافظه بلند مدت به شکل نقاط یا گره هایی .می شود

محتواي . این نقاط یا گره ها به هم وصل می شوند تا روابط را در شبکه ها تشکیل دهند. ذخیره شده اند
نقشه هاي اطالعاتی ، مفاهیم اصلی یک موضوع و . حاوي نقشه هاي اطالعاتی باشد یادگیري الکترونیکی باید

نقشه اطالعاتی، روشی براي آشکار ) 2012(2به عقیده استویانوا و کامرز. روابط بین آن مفاهیم را نشان می دهد
 .کردن و به نمایش گذاشتن ساختار شناختی یادگیرندگان است

براي کمک به پردازش عمیق تر یادگیرندگان باید تشویق . ی و انتقادي استو تولید آن نیازمند تفکر منطق
 .شوند تا خود نقشه هاي اطالعاتی را تولید کنند
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 نهادهاي مکتب شناخت گرایی براي طراحی آموزش الکترونیک پیش 

دریافت، توجه و دقت کردن به اطالعات را فراهم کند به طوري که اطالعات به راهبردهایی استفاه شوند که به یادگیرندگان امکان  -1
بنابراین براي به . یادگیرندگان از نظام هاي حسی خود براي ثبت اطالعات به شکل احساس استفاده می کنند. حافظه فعال انتقال داده شود

مثال ها شامل موقعیت مناسب اطالعات بر روي صفحه، ویژگی ها و  .حداکثر رساندن احساس باید از راهبردهاي تسهیل کننده استفاده شود
قبل . است) شنیداري،دیداري، پویا نمایی، ویدئو(هیسرعت عبور اطالعات و شبه ارا) رنگ، گرافیک، اندازه متن و غیره(اختصاصات صفحه

بار این احساسات نباید بیش از . اس دریافت کننداز اینکه اطالعات درك و پردازش شود یادگیرندگان باید این اطالعات را در قالب احس
از احساسات و هیجان هاي بی مورد و غیر ضروري باید دوري شود تا یادگیرنده به . عث افت یادگیري می شودحد باشد چرا که با

 .ودراهبردهاي افزایش درك و توجه به فرایند یادگیري الکترونیکی شامل موراد زیر می ش. اطالعات مهم توجه کند
) هاي فارسی از راست به چپ براي متن(اطالعات مهم باید در مرکز صفحه قرار داه شود و یادگیرنده بتواند اطالعات را از چپ به راست -

 .بخواند

براي مثال در درس الکترونیکی باید از . اطالعات مهم باید برجسته و نمایان شود تا موجب جلب توجه و تمرکز دقت یادگیرنده شوند -
ها را مورد توجه  ها و سرفصل براي سازماندهی جزئیات و قالب بندي استفاده شود تا یادگیرنده بتواند به اطالعات دقت کند و آن نوانع

 .خود قرار دهد

ات یادگیرندگان باید بین اطالع. سطح دشواري محتوا با سطح شناختی یادگیرنده هماهنگ شود تا یادگیرنده بتواند به اطالعات دقت کند -
استفاده از طرحواره هاي ذهنی جزو راهبردهاي تسهیل بخش است که در . جدید و اطالعات مرتبط در حافظه بلند مدت پیوند برقرار کنند

 .قسمت زیر آورده شده است

به هم پیوند استفاده از پیش سازمان دهنده ها براي فعال کردن ساختار شناختی موجود یا فراهم کردن اطالعاتی که جزئیات درس را  -
براي مثال، براي یادآوري اطالعات قبلی از پیش سازماندهنده توضیحی هم می تواند براي تلفیق و یکپارچه سازي ). 1960آزوبل،(دهد

هاي خود از مطالعات پیش سازماندهنده به این نتیجه رسید زمانی این  در فراتحلیل) 1979( 2مایر). 1،1980علی(جزئیات درس استفاده شود
از آنجا که اغلب دوره ها دربرگیرنده محتواي جدید براي . بردها موثرند که یادگیرندگان در حال یادگیري متن در قالبی ناآشنایندراه

 .یادگیري استفاده شود
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ساختار مورد نیاز را براي  الگوهاي مفهومی براي یادگیرندگان فراهم شود تا به آن ها در بازیابی الگوهاي موجود ذهنی کمک کند و -
 .آموختن جزئیات درس جدید فراهم کند

هایی که  سوال. به منظور برآورده کردن انتظارات و نیز فعال کردن ساختار دانش فعلی یادگیرنده، از سواالت پیش از آموزش استفاده شود -
یادگیرندگان کمک می کند محتواي آموزشی را یاد بگیرند و آنان لذا، به . قبل از درس ارایه می شود یادآوري دانش فعلی را آسان می کند

 .را بر می انگیزاند تا براي رسیدن به نتایج نهایی درس به جستجوي منابع اضافی بپردازند
لیل به د. براي فعال کردن ساختار دانش پیش نیازي که براي یادگیري محتواي جدید ضروري است از آزمون پیش نیاز استفاده می شود -

هاي گوناگون می توانند،  ه شود، دانشجویان با پیشینه ها و دانشیانعطاف پذیري یادگیري الکترونیکی، قبل از اینکه اطالعات جدید ارا
 .مناسب ترین مسیر را براي مرور یادگیري قبلی یا پیش نیاز انتخاب کنند

محتواي یادگیري الکترونیکی ). 1956میلر، (اید قطعه قطعه شوندبراي جلوگیري از بار اضافی در خالل پردازش حافظه فعال، اطالعات ب -2
در صورت وجود موارد . مورد باشد تا پردازش کارآمد در حافظه فعال را آسان کند 9تا  5که روي صفحه به نمایش در می آید باید بین 

-2همانطور که در شکل هاي . ن آن ها را نشان دهدمتعدد در یک درس، آن موارد باید به شکل نقشه اطالعاتی سازماندهی شود تا ارتباط بی
نمایش داده شده است، نقشه اطالعاتی تعمیم یافته براي مرور کلی درس الکترونیکی می تواند خطی، سلسله مراتبی یا  3-4و 3-3و  3

 ).2005، 2، اسمیت و ریگان1979و دیگران،  1هالی(عنکبوتی باشد

 نقشه اطالعات خطی: 3-2شکل -3
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 نقشه اطالعات عنکبوتی: 3-3شکل
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 نقشه اطالعات سلسله مراتبی: 3-4شکل 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در پایان درس، مجددا نقشه تعمیم یافته نشان داده می شود اما این . هر موضوع تعمیم یافته در نقشه اطالعاتی به موارد فرعی تقسیم می شود
 .بار ارتباط میان موارد زیر به نمایش گذاشته می شود

براي تسهیل پردازش عمیق، از یادگیرندگان خواسته می شود در خالل فرآیند یادگیري نقشه هاي اطالعاتی تهیه کنند یا اینکه بعد از هر 
). 1997 ،1بنک و رینولدر(درس خالصه فعالیت یادگیري، نقشه هاي اطالعاتی تهیه کنند یا اینکه بعد از هر درس خالصه فعالیت ارائه دهند

تسهیل پردازش اطالعات نقشه هاي اطالعاتی با ارائه نمایی کامل از محتواي آموختنی به یادگیرندگان کمک می کند تا جزئیات عالوه بر 

 موضوع اصلي

 ۴مورد ٣مورد ٢مورد ١مورد

 ٢مورد فرعي  ١مورد فرعي 
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ه می یهاي پردازشی و بصري رایانه، نقشه هاي اطالعاتی به یادگیرندگان ارا یادگیري الکترونیکی با تکیه بر قابلیت. درس را بهتر درك کنند
 .از یادگیرندگان می خواهد با استفاده از نرم افزارهاي نقشه سازي، نقشه هاي اطالعاتی تولید کننددهد و یا اینکه 

هاي گوناگون یادگیري باشد، به گونه اي که یادگیرندگان  هاي متناسب با سبک محتواي یادگیري الکترونیکی باید در برگیرنده فعالیت -4
یادگیرندگان با سبک تجربه عینی نمونه هایی را ترجیح می دهند  . نظرشان انتخاب کنندفعالیت هاي مناسب را بر اساس سبک ترجیحی مورد 

ها کار گروهی و  آن. آن ها تمایل دارند با همتایانشان در ارتباط باشند نه با افراد مسئول و صاحب قدرت. که در آن درگیر و مشغول شوند
هاي حمایت کننده اي را  این یادگیرندگان روش. ربی یا کمک دهنده در نظر می گیرندبازخورد همتایان را دوست دارند و استاد را به مثابه م

یادگیرندگان مشاهده گر . ترجیح می دهند که به آن ها اجازه می دهد با همتایانشان تعامل برقرار کنند و از استاد خود راهنمایی کسب کنند
 . این گروه تمایل دارند قبل از انجام هر عملی با دقت به مشاهده بپردازند. ه بپردازندفکور تمایل دارند قبل از انجام هر عملی با دقت به مشاهد

آن . این گروه تمایل دارند تمام اطالعات مورد نیاز براي یادگیري در دسترس آن ها باشد و استاد را به منزله فردي متخصص تلقی می کنند
یرندگان با سبک مفهوم پرداز انتزاعی بیشتر تمایل دارند با اشیاء، چیزها وعالیم کار کنند تا یادگ. ها تمایلی به برقراري تعامل با دیگران ندارند

یادگیرندگان آزمایش گر فعال، ترجیح می دهند از . هاي نظامدار را اجرا کنند آن ها تمایل دارند با نظریه کار کنند و تجزیه و تحلیل. با افراد
هاي یادگیري فعال و تعامل با همتایان را براي دریافت  آن ها روش. ث هاي گروهی یاد بگیرندطریق انجام دادن پروژه هاي عملی و بح

 .آنان تمایل دارند شخصا مالك هایی را براي ارزشیابی موقعیت ها وضع کنند. بازخورد و اطالعات ترجیح می دهند

دریافتند ) 2012(2علی و فاي . عالوه بر فعالیت ها، براي دانشجویان با سبک هاي گوناگون یادگیري باید حمایت هاي کافی فراهم شود
براي مثال، جذب کننده ها حضور بیشتر . دانشجویان با سبک هاي یادگیري گوناگون، سلیقه هاي متفاوتی براي حمایت و پشتیبانی دارند

 .ی دهند در حالی که وفق یابنده ها حضور کمتر استاد را ترجیح می دهنداستاد را ترجیح م

 اطالعات باید به شیوه هاي گوناگون ارایه شود تا با تفاوت هاي فردي افراد در پردازش اطالعات سازگار شود وآسان تر به حافظه بلند مدت
بر طبق نظریه رمز گردانی دو . ه شود تا رمز گردانی بهتر انجام گیردیاراتا حد امکان، اطالعات به اشکال متنی، شفاهی و دیداري . انتقال یابد

فقط (بهتر از اطالعاتی که تنها با یک شیوه) متنی و تصویري( اطالعاتی که به شیوه هاي گوناگون دریافت می شوند). 32،1986پایویو(گانه
ه در بخش هاي گوناگون مغز مورد پردازش قرار می گیرد و در اطالعات کد گذاري شده دو گان.  ارایه می شوند پردازش خواهد شد) متن

 .نتیجه به رمز گردانی بیشتر منجر می شود
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اگر . مهم نیست که محتواي آموزشی الکترونیکی چقدر موثر هستند. یادگیرندگان باید براي یادگرفتن برانگیخته شوند تا یادبگیرند
نشات گرفته (مسئله این است که براي انگیزش دانشجو باید از انگیزش درونی. یادگیرندگان برانگیخته نشده باشند، یاد نخواهند گرفت

طراحان محتواي یادگیري الکترونیکی . استفاده کرد) که از مربی و عملکرد نشات می گیرد(یا از انگیزش بیرونی) از درون یادگیرنده
؛ با این وجود، انگیزش بیرونی نیز باید مورد استفاده قرار گیرد چرا )1،1981میلون(انگیزش درونی استفاده کنند باید از راهبردهاي

که شامل توجه، ارتباط، اطمینان و ) ARCS(کلر مدل. بعضی از یادگیرندگان از طریق روش هاي برانگیزاننده بیرونی برانگیخته شده اند
 ).2،1988؛کلر و سوزوکی1983کلر،(گیرندگان در جریان یادگیري پیش نهاد کرده استرضایت است را براي برانگیختن یاد

 : توجه

محتواي یادگیري الکترونیکی باید شامل . توجه یادگیرندگان در آغاز درس جلب شده و این جلب توجه در کل درس حفظ می شود
 .کند فعالیتی در شروع جلسه یادگیري باشد تا با یادگیرندگان ارتباط برقرار

 :ارتباط

بدین منظور از راهبردهایی استفاده می شود که توضیح دهد چقدر . یادگیرندگان از اهمیت درس و مفید بودن درس مطلع می شوند 
این . گرفتن سود خواهند برد و چگونه می توانند آنچه که یادگرفته اند را درموقعیت هاي زندگی واقعی به کار برندیادیادگیرندگان از 

بدین وسیله، عالقه در . د کمک می کند تا یادگیري در زمینه ها و موقعیت هاي واقعی به وقوع بپیوندد و یادگیري را معنادارتر سازدراهبر
 .سرتاسر جلسه یادگیري حفظ می شود

 : اطمینان

برنامه ریزي و طرح ریزي  .شامل راهبردهایی است که براي موفقیت یادگیرندگان و آگاه کردن آنان از انتظارات درس طراحی می شود
برنامه ریزي و طرح ریزي براي موفقیت از طریق تنظیم توالی مطالب درسی از ساده به . براي موفقیت از طریق تنظیم درس طراحی می شود

براي تکمیل  با استفاده از رویکرد شایستگی محور فرصت هاي استفاده از راهبردهاي گوناگون. پیچیده، از آشنا به ناآشنا صورت می گیرد
یادگیرندگان از نتایج درس آگاه می شوند و براي تکمیل کردن درس به طور مداوم مورد . کردن درس براي یادگیرندگان فراهم می شود

 .تشویق قرار می گیرند
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 :رضایت

می گیرند در موقعیت هاي واقعی زندگی به کار  آنچه را یادبر اساس عملکرد بازخورد فراهم می شود و به یادگیرندگان اجازه می دهد  
یادگیرندگان تمایل دارند چگونگی انجام کارشان را بدانند و دوست دارند آنچه را یاد می گیرند در زمینه زندگی واقعی به . برند

 .کارگیرند

، 1998، 1میر(ري، ترغیب و تشویق می شوندیادگیرندگان با استفاده از مهارت هاي فراشناختی خود براي کمک به فرآیند یادگی
فراشناخت عبارت است از توانایی یادگیرنده در آگاه بودن از توانایی هاي شناختی خود و استفاده از این توانایی ). 1998، 2استرنبرگ

ادگیري الکترونیکی، باید به در ی. یادگیرنده در آگاه بودن از توانایی هاي شناختی خود و استفاده از این توانایی ها براي یادگرفتن
یادگیرندگان فرصت داده شود تا درمورد آنچه یاد می گیرند تفکر و تامل کنند، با دیگر یادگیرندگان مشارکت کنند و پیشرفت خود را 

به هاي توام با بازخورد در طول درس راهبردهاي مناسبی است که  هاي خود آزمون و تمرین بررسی و بازبینی کنند، دادن سوال
هاي فراشناختی خود شیوه یادگیري شان را  یادگیرندگان اجازه می دهد تا چگونگی کار خود را بررسی کنند و با استفاده از مهارت

 .تعدیل کنند

هاي گوناگون  راهبردهاي الکترونیکی که انتقال یادگیري را آسان می کند باید به کارگرفته شوند تا کاربرد یادگیري را در موقعیت
همچنین باید به . واقعی ترغیب کند، شبیه سازي موقعیت واقعی و استفاده از موارد زندگی واقعی باید قسمتی از درس باشد زندگی

یادگیرندگان فرصت انجام دادن تکالیف و پروژه هایی داده شود که در آن ها از خواسته ها، تقاضاها و اطالعات زندگی واقعی استفاده 
هاي واقعی زندگی به یادگیرندگان کمک می کند تا معانی شخصی شان را توسعه دهند و این اطالعات را در  انتقال به موقعیت. می شود

 .زمینه مورد نظر به کارگیرند

به حافظه بلند مدت انتقال  روانشناسی شناختی اظهار می کند، یادگیرندگان اطالعات را دریافت و پردازش می کنند تا براي ذخیره کردن
یزان اطالعاتی که پردازش می شود به میزان اطالعاتی که دریافت می شود بستگی دارد و میزان اطالعاتی که در حافظه بلند م. داده شود

هاي الکترونیکی موثر و کارآمد باید از  درس. مدت ذخیره می شود به کیفیت و چگونگی پردازش اطالعات در حافظه فعال بستگی دارد
یادگیرندگان اجازه می دهند اطالعات را دریافت و ادارك کنند و باید راهبردهایی را در برگیرند که با  شیوه هایی استفاده کنند که به

بعد از اینکه یادگیرندگان اطالعات را کسب کردند، . پردازش سطوح باالي اطالعات، انتقال آن ها را به حافظه بلند مدت آسان کند
مکتب یادگیري ساخت گرایی اظهار می داد که . ادگیري را معنا دار سازنددانش شخصی شان را تولید می کنند تا محتواي ی

 . یادگیرندگان دانش شخصی شان را از تجارب یادگیري می سازند

 

۱.Meyer 

۲.Sternberg 
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 مکتب یادگیري شناختی

 تفاوت هاي فردي

سازگار شدن با این تفاوت ت هاي فردي را در یادگیري شناسایی می کند و براي اومکتب یادگیري شناختی اهمیت تف
سبک یادگیري اشاره دارد به . ها، مجموعه اي از راهبردهاي متنوع یادگیري را در آموزش الکترونیکی به کار می برد

اینکه یادگیرندگان چگونه محیط یادگیري را درك می کند، با این تعامل برقرار می کند و به آن پاسخ می دهد، در واقع 
ابزارهایی براي سنجش سبک هاي گوناگون یادگیري استفاده . و معیار تفاوت هاي فردي است سبک یادگیري ، مالك 

براي نمونه، پرسشنامه سبک یادگیري کولب به دنبال این است که . می شود تا سبک یادگیري دانشجویان تعیین شود
از ) 1978(2شاخص مایرزحال آنکه ).1،1984کولب(یادگیرندگان چگونه اطالعات را دریافت و پردازش می کنند

این شاخص مقیاس هاي . مقیاس هاي دو گانه براي اندازه گیري برون گرایی در مقابل درون گرایی بهره می گیرد
دوگانه برون گرایی را در مقابل درون گرایی، عقل را در مقابل شهود، تفکر را در مقابل احساس و قضاوت را در مقابل 

 .پرسشنامه اي سبک یادگیري کولب را مورد مالحظه و توجه قرار می دهددر ادامه بحث، . ادراك می سنجد

ادراك به روشی اشاره دارد که . ادراك و پردازش: دو جزء  تجارب یادگیري را می سازد)1984(به عقیده کولب
ه یادگیرندگان اطالعات را از محیط اطراف خود احساس و جذب می کنند، از تجربه هاي ملموس گرفته تا مشاهد

فکورانه، تجربه ملموس با میل و رغبت دانشجویان براي یادگرفتن چیزهایی که داراي معناي شخصی در زندگی اند 
دانشجویان تمایل دارند در خالل مشاهده فکورانه زمانی را براي تفکر و تامل کردن روي محتواي یادگیري . مرتبط است
نشجویان چگونه اطالعات جذب شده را پس از دریافت درك دومین جزء پردازش مربوط است به اینکه دا. صرف کنند

یادگیرندگانی که در .پردازش از مفهوم پردازي انتزاعی تا آزمایشگري فعال در تغییر و نوسان است. و پردازش می کنند
یافتن تزاعی برتري دارند، تمایل دارند حقایق و شکل ها را یاد بگیرند و به تحقیق و پژوهش براي نمفهوم پردازي ا

اطالعات جدید درباره موضوعات گوناگون بپردازند یادگیرندگانی که در آزمایشگري فعال برتري دارند، ترجیح می 
. ه شده فراتر روندییت هاي واقعی زندگی به کار ببرند و از آنچه که به آن ها اراعدهند آنچه را که یاد گرفته اند در موق
یادگیري الکترونیکی از طریق شناسایی تمایالت . د و از تجربه هایشان یاد بگیرندآنان تمایل دارند چیزها را آزمایش کنن

یادگیرندگان و فراهم کردن فعالیت هاي یادگیري متناسب با سبک یادگیري یادگیرنده، می تواند پاسخگوي تفاوت 
به معناي روش خاص  سبک شناختی به سبک ترجیحی یادگیرنده براي پردازش اطالعات داللت دارد و.هاي فردي باشد

 .طر آوردن، یا حل کردن مسئله استهر فرد در فکر کردن، به خا

۱.Kolb 

۲.Myers 
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بنابراین سبک شناختی .بنابراین، سبک شناختی شاخص هر فرد در فکر کردن، به خاطر آوردن،یا حل کردن مسئله است
است که نگرش ها، ارزش ها و تعامل سبک شناختی به منزله بعد شخصیتی . شاخص دیگري از تفاوت هاي فردي است

یکی از ابعاد سبک شناختی که کاربردهایی براي یادگیري الکترونیکی دارد، . اجتماعی را تحت تأثیر قرار می دهد
 ).1977و دیگران، ۱ویتکین(تفاوت میان شخصیت هاي وابسته به زمینه و نابسته به زمینه است

لی با محیط برخورد می کنند، براي مثال آنان می توانند شکل ها را از زمینه شخصیت هاي نابسته به زمینه، با روشی تحلی
تجربه هاي افراد وابسته به زمینه به شیوه هاي کلی تري رخ می دهد و کمتر در شیوه هاي متمایز و . تشخیص بدهند

. گیري اجتماعی وسیع تري دارند افراد وابسته به زمینه در مقایسه با افراد مستقل از زمینه جهت. جداگانه اتفاق می افتد
) براي مثال، خودآموزي( احتمال دارد،افراد مستقل از زمینه تحت شرایط انگیزش درونی، به شکل موثرتري یاد بگیرند

 .این افراد کمتر توسط تقویت هاي اجتماعی تحت تاثیر قرار گرفته اند

 
 حافظه درنظریه یادگیري خبر پردازي

فرایند هاي یادگیري، به یاد سپاري، و یاد آوري در ارتباط با یکدیگر مورد مطالعه و  در نظریه هاي خبر پردازي
بنا به این شکل ابتدا . نشان داده شده است 2-6روابط متقابل میان این فرایند ها در شکل . بررسی قرار می گیرند

تلف چون چشم، گوش، محرك هاي محیطی، مانند نور،صدا،حرارت، بو، و غیره به وسیله ي گیرنده هاي مخ
در حافظه حسی ذخیره ) حدود یک تا سه ثانیه(ها دریافت می شوند و براي مدت کوتاه  پوست، بینی و جز این

بخشی از این اطالعات . ما از طریق فرایند توجه و ادراك از وجود این محرك ها آگاه می شویم. می گردند
) به رمز در می آیند(، یا معانی رمز گردانی می شوندکه بر اثر توجه به صورت الگوهاي تصویر ذهنی،صداها

ثانیه در این  30تا  15اطالعات وارد شده به حافظه کوتاه مدت براي حدود . وارد حافظه کوتاه مدت می شوند
بخشی از این اطالعات که با اطالعات یاد گرفته شده قبلی ارتباط برقرار می کنند به . حافظه ذخیره می شوند

اطالعات وارد شده به حافظه . مدت انتقال می یابد و مابقی با اطالعات جدید جانشین می شوند حافظه دراز
دراز مدت به صورت موارد سازمان یافته در می آیند که براي مدت هاي طوالنی، حتی براي تمام عمر، در 

اه مدت بازگشت می اطالعات موجود در حافظه دراز مدت در صورت لزوم به حافظه کوت. آنجا باقی می مانند
 .به توضیح مفصل تر این فرایند توجه نمایید. ها پاسخ می دهد نمایند و شخص بر اساس آن

 

  

 

۱.Witkin 
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 حافظه حسی
به حافظه حسی، مخزن . نخستین مرحله خبر پردازي است 1دیده می شود، حافظه حسی 3-5چنان که در شکل 

به طور ) ها  نور، صدا، حرکت، بو و جز این( محیطی  محرك هاي. نیز گفته می شود 3و ثبت حسی 2حسی
 .دایم بر گیرنده هاي حسی ما اثر می گذارند

 )2000از بایلر و اسنومن، (الگوي خبر پردازي یادگیري  3-5شکل 
 

 
 
 
 
 
 
 
١.sensory memory 
٢.sensory stor 
٣.sensory register 

 
 

 فرآیندهاي کنترل 

حافظه حسی یا مخزن  حافظه کوتاه مدت یا فعال حافظه دراز مدت
 حسی

 محرك هاي محیطی

 )درون داد(

 حذف اطالعات
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نظام کلی گیرنده ها را حافظه . چشیدن، بوییدن و لمس کردن هستندگیرنده ها اجزاي نظام حسی مربوط به دیدن،شنیدن، 
محرك ها به گیرنده ها تشکیل می شوند، پس از قطع تاثیر  الگوهاي فعالیت عصبی که به هنگام رسیدن.حسی می نامند

نتخاب اطالعات حفظ می شوند، اما در همین فاصله کوتاه ما فرصت ا) یک تا سه ثانیه ( محرك، براي مدت بسیار کوتاهی 
 .را براي انتقال به حافظه کوتاه مدت داریم

 
بعد ضربه زدن را . براي روشن شدن موضوع، با انگشت خود به بازویتان ضربه بزنید و احساس آنی آن را تجربه کنید

ا بعد تنها ابتدا شما احساس واقعی ضربه را حس می کنید، ام. متوقف کنید و ببینید چگونه احساس به سرعت زایل می شود
در این آزمایش، درون داد حسی پس از حذف محرك بسیار کوتاه باقی می . به یاد می آورید که به بازویتان ضربه زده اید

دست نخورده ) حداکثر همان سه ثانیه ( بنابراین، اطالعات وارد شده شده به حافظه حسی تنها براي مدتی بسیار کوتاه . ماند
 .حفظ می شوند

 
برخی از صاحب نظران را عقیده بر این است که براي هر . ی نسخه دقیقی از اطالعات حسی ذخیره می شوددر حفظه حس

با این وجود،حواس دیداري و شنیداري بیشترین مقدار اطالعات . یک از حواس ما یک حافظه حسی جداگانه وجود دارد
و حافظه حسی منطبق با حس شنوایی را  1تصویري حافظه حسی منطبق با حس بینایی را مخزن. محیطی را به ما می رسانند

دستتان را در مقابل صورت  ". در زیر به مثال هایی از وجود این دو مخزن حسی نسبتا توجه کنید. نامیده اند 2مخزن پژواکی
مشخصی بر  ست تان باقی می ماند، یعنی آثار رویداد اتفاق افتاده، گواهدرد ضعیفی که پس از کنار رفتن . تان تکان بدهید

دست تان را مشت کنید و به سرعت دو تا از انگشتانتان را باز کنید، دوباره با داکثر سرعت . وجود یک نظام حسی است
ها را  اگر دقت کنید، ردي از انگشتانتان را خواهید دید که آن قدر دوام می آورد تا آن. ممکن دستتان را مشت کنید

 ).5، ص1982، 3نورمن(بشمارید
 

ما در هر لحظه اطالعاتی بسیار . ها در حافظه حسی ثبت می گردند اطالعات بسیار زیادي حس می شوند و همه آن همزمان
بااین حال، تنها اطالعاتی که مورد توجه مان قرار می گیرند حفظ می . فراتر از آنچه بتوانیم به یاد آوریم دریافت می نماییم

جود در حافظه حسی که مورد توجه قرار می گیرند وارد حافظه کوتاه به سخن دیگر ، آن بخش از اطالعات مو. شوند
پس، نخستین عامل مهم در یادگیري توجه یا . مدت می شوند، ولی بقیه اطالعات از این حافظه حذف یا فراموش می شوند

کلی، اطالعات یا به طور . اطالعاتی که به حافظه حسی وارد می شوند ازاست، یعنی تمرکز انتخابی بر روي بخشی  4دقت
تن درسی سنگین و همزمان گوش دادن به مبراي نمونه، مطالعه یک . فعالیت هاي تازه و ناآشنا نیاز به توجه بیشتري دارند

 .رادیو کاري دشوار است، در حالی که خواندن یک مطلب ساده و گوش دادن به رادیو کار چندان دشواري نیست
 

 
١.iconic store 
٢.echoic store 
٣.Norman 
۴.Attention 
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به طور کلی، ما از طریق توجه کردن به بعضی امور و بی توجهی به بعضی امور دیگر تصمیم می گیریم که تنها 
ها به  اطالعات  انتقال آن 1بنابراین، توجه یا دقت در ادراك. آنچه را که می خواهیم ادراك کنیم انتخاب نماییم

با وجود این، ادراك محرك ها صرفا . ظه دراز مدت نقش اساسی به عهده داردحافظه کوتاه مدت و از آنجا به حاف
ها نیست، بلکه ادراك تحت تأثیر حاالت ذهنی،تجارب قبلی، دانش، انگیزش و بسیاري  به معنی دریافت آن

 .ویژگی هاي دیگر ادراك کننده قرار دارد
 

 حافظه کوتاه مدت
 

تنها بخش کوچکی از اطالعات وارد شده به حافظه حسی که مورد توجه چنان که در رابطه با حافظه حسی دیدیم، 
اطالعاتی که در حافظه . قرار می گیرد به حافظه کوتاه مدت می رسد و بقیه اطالعات از این حافظه حذف می گردد

به تبدیل می شوند و ) یا سایر رمز هاي حسی ( حسی مورد توجه قرار می گیرند، به الگوهاي تصویري یا صوتی
بنابراین، بر خالف حافظه حسی که در آن اطالعات دقیقا مطابق با محرك هاي . حافظه کوتاه مدت انتقال می یابند

 ).رمز گردانی می شوند( حسی ذخیره می شوند، در حافظه کوتاه مدت، اطالعات به صورت رمز در می آیند
ز گردانی می شوند، اما این حافظه از در حافظه کوتاه مدت، اطالعات عمدتا با شکل صوتی یا شنیداري رم
رمز شنیداري وابسته به صدا یا تلفظ . رمزهاي دیگري چون رمزهاي دیداري و معنایی نیز استفاده می کند

محرك است؛ رمز دیداري مبتنی بر نوعی تصویر ذهنی از محرك است؛ و رمز معنایی متکی بر معنی محرك 
براي نمونه، وقی که ما به شماره تلفنی نگاه . است) رك هاي دیگر مثال نوعی تداعی میان آن و محرك با مح(

یا یک : می کنیم  و تا لحظه گرفتن شماره آن را حفظ می نماییم  یکی از کار هاي زیر را انجام می دهیم
عالوه بر ). رمز معنایی(دهیم، مثال آن را با یک شماره آشنا تداعی می کنیم  تصویر ذهنی از آن شماره می

مثال . ها، رمز هاي مربوط به سایر حواس، مانند المسه و بویایی، نیز در حافظه کوتاه مدت ذخیره می شونداین
 .بوي شیر ترشیده تا چند ثانیه بعد از تجربه کرن آن در یاد ما می ماند

 
شوند  ثانیه باقی می مانند و پس از آن فراموش می 30اطالعات وارد شده به حافظه کوتاه مدت براي حداکثر 

اگر بخواهیم اطالعات موجود در این حافظه را براي مدت زمان بیشتري نگه ). از این حافظه حذف می شوند (0
تا زمانی که اطالعات تکرار یا مرور می . کمک بگیریم 2داریم باید از استراتژي یا راهبرد تکرار یا مرور ذهنی

می خواهیم آن  فأر براي اطالعاتی مفید است که صرتکرار یا مرو. شوند در حافظه کوتاه مدت باقی می مانند
ها را مورد استفاده قرار دهیم و بعد فراموش شان نماییم، مانند شماره تلفنی که نیازي به حفظ کردن آن نداریم، 

 .اما از زمانی که آن را می بینیم یا می شنویم تا زمانی که آن را می گیریم باید در حافظه ما نگه داري شود
 

 
١.Perception 
٢.rehearsal 
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ن ها را با مطالبی که قبال آموخته و آبراي مطالبی که قصد یادگیري آن ها را داریم،عالوه بر تکرار یا مرور ذهنی الزم است                          
شود که بتوانیم در این حالت، مرور ذهنی به این سبب انجام می . در حافظه دارز مدت ذخیره کرده ایم نیز تداعی نماییم

) 1:( معموال اطالعات از دو منبع مختلف وارد حافظه کوتاه مدت می شوند. ارتباط الزم بین مطلب جدید و قدیم ایجاد نماییم
براي مثال، وقتی . غالبا اطالعات به طور همزمان از این دو حافظه کوتاه مدت می شوند. حافظه دراز مدت) 2(حافظه حسی، 

در همین . بینیم،حافظه حسی ما تصویر ذهنی این محرك را به حافظه کوتاه مدت می فرستد  سار را میکه ما یک پرنده مثال
حال، مکن است که ما، به طور ناهوشیار، در حافظه دراز مدت خود به جستجو بپردازیم تا اطالعات مربوط به پرندگان را 

همراه با این شناسایی، ممکن است که اطالعات . اسایی کنیمبیابیم و از این طریق پرنده مورد نظر را به عنوان یک سار شن
دیگري درباره سارها به حافظه کوتاه مدت ما بیاییند، از جمله خاطرات تجارب گذشته ما درباره سارها یا احساس ما نسبت به 

ک از طریق پردازش ذهنی همه این اطالعات در طول زندگی ما تدریجا به حافظه دراز مدت وارد شده اند، و این. این پرندگان
 .منظره سار به حافظه کوتاه مدت ما رسیده و به صورت هوشیار و آگاهانه درآمده اند

حافظه کوتاه مدت را می توان حافظه هوشیار آدمی دانست،زیرا ما از تمام محتواي آن آگاه هستیم و هریک از اطالعات 
هرگونه اطالعی را که بخواهیم مورد .یم و بر اساس آن پاسخ بدهیمموجود در این حافظه را می توانیم به سادگی به یاد آور

یعنی اطالعات موجود در حافظه دراز مدت نیز براي تبدیل به . تاه مدت بفرستیمواستفاده قرار دهیم ابتدا باید آن را به حافظه ک
 .پاسخ باید ابتدا وارد حافظه کوتاه مدت بشوند

زیرا این حافظه با اطالعاتی که در ذهن به طور فعال وجود دارند و در .نیز می نامند 1اه مدت را گاه حافظه فعال حافظه کوت                         
حال فعالیت براي انتقال به حافظه دراز مدت هستند سرو کار دارند حافظه کوتاه مدت بیشتر به صورت یک تدبیر ذهنی براي 

یده اش این است که به ما امکان می دهد تا اطالعات را براي مدتی که نیاز رفع نیاز هاي آنی عمل می کند و مهم ترین فا
این مدت . به همین سبب ، طول مدت نگاهداري مطالب در حافظه کوتاه مدت بسیار مختصر است. داریم در ذهن نگاه داریم

ثانیه  30تا  15را می بینیم، مدت  مثال وقتی که ما در دفترچه تلفن شماره اي. نی انسان کفایت می کندآبراي رفع نیاز هاي 
یا هنگام مطالعه ، از لحظه اي که اولین کلمه یک . کافی است تا قلم و کاغذ برداریم و شماره مورد نظرمان را یادداشت کنیم

جمله جمله را می خوانیم تا زمانی که به پایان جمله می رسیم مجموعه کلمات جمله را در حافظه نگه می داریم تا اینکه معنی 
را درك نماییم و بعد بالفاصله کلمات را از یاد می بریم یعنی زمانی که به کلمه آخر جمله می رسیم هنوز کلمه نخست آن را 

هر چند که اطالعات . ل و تصمیم گیري هاي مختلف، به این حافظه متکی هستیمیهمچنین در حل کردن مسا. به یاد داریم
درك معنی جمالت از خارج حافظه کوتاه مدت می آیند، اما عمل واقعی حل مسئله یا ل یا یمورد نیاز براي حل کردن مسا

 .درك معنی جمله تنها از اطالعاتی که در حافظه کوتاه مدت موجودن میسر می شود
 

 
 

۱.Working memory 
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باقی می مانند و اگر تکرار در حافظه کوتاه مدت ) ثانیه 30حداکثر تا (چنان که گفته شد، اطالعات براي مدت بسیار کوتاهی 

بنابراین در هر لحظه اطالعات زیادي وارد حافظه کوتاه مدت می شوند و اطالعات زیادي از آن . نشوند فراموش می گردند
بدون این فراموشی، ذهن با انبوهی از . فراموش شدن سریع اطالعات از حافظه کوتاه مدت بسیار مفید است. خارج می شوند

چنان که . ما به تماي اطالعاتی که وارد حافظه کوتاه مدت مان می شوند نیاز نداریم. ري انباشته می شوداطالعات غیرضرو
گفتیم، وقتی که ما جمله اي را می خوانیم یا می شنویم تمام کلمات آن را تا زمانی که معنی جمله را درنیافته ایم در حافظه 

افتیم دیگر نیازي به خود کلمات نداریم و به سرعت آن ها را فراموش می نگه می داریم، اما پس از آنکه معنی جمله را دری
 .کنیم

 
پژوهشگران یادگیري گنجایش این حافظه را براي . ویژگی مهم دیگر حافظه کوتاه مدت گنجایش اندك آن است

اده اطالعاتی را در حافظ م 9یعنی  7+2بعضی افراد می توانند در یک زمان . ماده اطالعاتی برآورد کرده اند 7+-2بزرگساالن
ما می توانیم . ماده اطالعاتی هستند 5یعنی  7-2کوتاه مدت خود نگه داري کنند، در حالی که بعضی دیگر قادر به حفظ تنها 

رقمی را بعد از نگاه کردن از دفتر تلفن و تا رسید به تلفن و گرفتن آن شماره در حافظه نگه داریم، اما اگر قرار  7یک شماره 
رقمی برابر  7رقمی را با هم حفظ کنیم این کار از عهده حافظه ما بر نخواهد آمد زیرا دو شماره تلفن  7د دو شماره تلفن باش

 .ماده اطالعاتی که فراتر از گنجایش حافظه کوتاه مدت ماست 14است با 
 

 تقطیع
ود می شود، با این حال می توان به کمک سازمان دادن مطالب یا ماده محد 7-+2هرچند که گنجایش حافظه کوتاه مدت به                         

. تقطیع عبارت است از دسته بندي اطالعات یا قطعه هاي کمتر. نام دارد، ظرفیت این حافظه را افزایش داد 1تدبیري که تقطیع
عات موجود در حافظه دراز براي این منظور، باید از اطال. یک قطعه شامل گروهی از ماده هاي اطالعاتی به هم مرتبط است

آموخته و به حافظه دراز مدت سپرده ایم اطالعاتی را که فراتر از حد  کنیم، یعنی با توج به آنچه که قبالًمدت استفاده 
براي مثال، اگر بخواهیم این . گنجایش حافظه کوتاه مدت ما هستند دسته بندي کنیم و پس از دسته بندي کردن به یاد بسپاریم

براي مثال، اگر بخواهیم این حروف . ا م ش ر ا د ح گ ن ا د خ چند ثانیه پس از دسته بندي کردن به یاد بسپاریم :حروف را
ا م ش ر ا د ه گ ن ا د خ چند ثانیه بعد از دیدن آن ها از حفظ بگوییم، قادر به انجام این کار نخواهیم بود، زیرا تعداد :را

اما اگر با استفاده از اطالعات موجود در حاظه دراز مدت یاد . ت ما بیشتر استاز گنجایش حافظه کوتاه مد) فد 12(آنها
ها  را شامل می شود آنگاه به راحتی می توانیم آن) سه قطعه( بیاوریم که این حروف به طور معکوس کلمات خدا نگهدار شما

 .دانیمبقطعه  7-+2ماده، 7-+2را حفظ و تکرار نماییم پس باید گنجایش حافظه کوتاه مدت را به جاي 
۱.chunking 
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 حافظه دراز مدت
. حافظه تمامی عمر ما  دراز مدت نام دارد این حافظه هر آن چه را که ما در طول زندگی می آموزیم در خود جاي می دهد

چنان که اطالعات رسیده به حافظه حسی اگر مورد توجه قرار گیرند به حافظه کوتاه مدت انتقال می یابند و اطالعات رسیده 
ور شوند و با اطالعات قبال آموخته شده ما مرتبط گردند به حافظه دراز مدت انتقال رسبه حافظه کوتاه مدت نیز اگر تکرار و 

تر رفته و به حافظه دراز مدت انتقال یابند ابه سخن دیگر، براي این که اطالعات از حافظه کوتاه مدت یک مرحله فر. می یابد
ها به  حالت انتزاعی در آوردن اطالعات یعنی باز نمایی آنشکل دادن یا به  زین منظور از رمز گردانی ". بشوند 1باید رمز گردانی

 )64، ص 1997لفرانسوا، ("صورتی به غیر از صورت اولیه است
 

 سطوح پردازش
. توضیح دیگري براي حافظه هاي گوناگون است 2سطح پردازش. رمز گردانی مهم ترین عنصر پردازش اطالعات است                        

؛ اطالعاتی که فقط )حافظه حسی( می شوند تنها یک تأثر حسی موقتی از خود بر جاي می گذاردناطالعاتی که پردازش 
حافظه کوتاه مدت؛ و اطالعاتی که ( تکرار می شود، یعنی به طور سطحی پردازش می شوند، براي چند ثانیه قابل دسترسی اند

براي . اطالعات در حافظه دراز مدت نیز یکسان پردازش نمی شوند. شتر پردازش می شوند به حافظه دراز مدت راه می یابندبی
نمونه،اگر از یاد گیرندگان خواسته شود تا یک کلمه را یاد بگیرند و به یاد آورند ممکن است آن را به طور بسیار سطحی 

در سطحی عمیق تر از پردازش ، ممکن است به تلفظ آن . اهري آن توجه نمایندپردازش کنند، یعنی صرفا به ویژگی هاي ظ
و باز هم در سطحی عمیق تر ممکن است معنی کلمه را هم در نظر بگیرند، یعنی آن کلمه را به طور . کلمه هم توجه نمایند

که دیدیم، در نظریه حافظه هاي  چنان. نظریه سطوح پردازش رقیب نظریه حافظه هاي سه گانه است.معنایی رمزگردانی کنند
معروف است،محرکات یا درون داده ها از زمان دریافت به توسط گیرنده هاي حسی  3شیفرین-سه گانه که به نظریه اتکینسون

برخالف این نظریه پیروان نظریه سطوح . تا زمانی که به صورت یادگیري در می آیند از سه حافظه نسبتا مستقل گذر می کنند
،به جاي حافظه هاي گوناگون به سطوح )1991نگاه کنید به اسالوین،( 6،و کرین 5،الکهارت4از جمله کریکپردازش 

پردازش  به اعتقاد ایشان، محرك ها یا درون دادهاي محیطی در چند سطح مختلف. گوناگون پردازش اطالعات باور دارند
ما ممکن است با دیدن یک اتومبیل در خیابان وجود آن را  براي نمونه،. می شوند، نه اینکه از چند حافظه مختلف می گذرند

این پایین ترین سطح پردازش است و ممکن است به ما کمک نکند تا بعدها آن . ادراك کنیم اما توجهی به آن نشان ندهیم
 . اتومبیل را به یاد بیاوریم

 
١.encoding 
٢.levels of processing 
٣.Atkinsin-  shiffrin 
۴.Craik 
۵.Lockhart 
۶.Crain 
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این نام گذاري . در سطح عمیق تري از پردازش، ممکن است آن اتومبیل را با نام شناسایی کنیم ، مثال پیکان یا بنز است
در عالی ترین یا عمیق ترین سطح . موجب سهولت یادآوري اتومبیل خواهد بود، زیرا در سطح عمیق تري پردازش شده است

مثال انکه متوجه می شویم که ما خود یک پیکان هم  رنگ اتومبیل مورد بحث داریم، . می دهیمپردازش،ما به اتومبیل معنی 
بنابراین، هر قدر که ما بیشتر به جزئیات یک محرك توجه کنیم، از لحاظ ذهنی بیشتر آن را پردازش می کنیم و لذا احتمال 

 .فظه و یادآوري به عمق پردازش وابسته استبه سخن دیگر، حا. اینکه بعدها آن را به یاد آوریم نیز بیشتر است
در این نظریه . نام دارد2است، نظریه رمز دوگانه1نظریه دیگري که به نظریه سطوح پردازش نزدیک است و واضع آن پایویو                         

اشیاء یا . یره می شوندگفته می شود که اطالعات یا به صورت تصاویر ذهنی یا به صورت کالمی در حافظه دراز مدت ذخ
رویدادهاي عینی مانند گربه، گوسفند، تجارب تعطیالت نوروزي، یا دیداري از یک موزه به صورت تصاویر ذهنی ذخیره می 

همچنین بعضی امور که داراي هر . امور انتزاعی مانند حقیقت، عدالت و از این قبیل به صورت کالمی ذخیره می شوند. شوند
در  اد خانه احتماال به هر دو صورت تصویري و کالمی در حافظه ذخیره می شوند، امنانتزاعی هستند، ماندو ویژگی عینی  و 

بنا به نظریه رمز دوگانه، اطالعاتی که قابل رمزگردانی به هر . این صورت یکی از دو رمز ممکن است بر دیگري غالب باشد
شاید به همین دلیل است که توضیح کالمی مطالب همراه با  .دو صورت تصویري و کالمی هستند آسان تر آموخته می شوند

 شکل و نمودار به یادگیري  و یاد آوري مطالب کمک بیشتري می کند
 

 راه هاي انتقال اطالعات به حافظه دراز مدت 
تکرار  افزون بر این،. چنان که پیشتر گفته شد، تکرار یا مرور ذهنی موجب نگهداري مطالب درحافظه کوتاه مدت می شود

براي مثال،وقتی که ما شماره . و مرور ذهنی به انتقال مطالب از حافظه کوتاه مدت به حافظه دراز مدت نیز کمک می کند
تلفنی را از روي دفتر تلفن نگاه می کنیم می توانیم آن را بی درنگ مورد استفاده قرار دهیم، اما بعد آن را به سرعت از یاد 

را یک ساعت بعد مورد استفاده قرار دهیم، باید آن را با صداي بلند یا به آرامی براي مدتی  حال اگر آن شماره. می بریم
بنابراین، تکرار اطالعات موجود در حافظه کوتاه مدت نه تنها آن اطالعات را . تکرار کنیم تا ورود حافظه دراز مدت بشود

بنابر آنچه گفته شد، یکی از راه هاي  .دت کمک می کنددر این حافظه نگه می دارد، بلکه به انتقال آن به حافظه دراز م
الزم به ذکر است که گرچه تکرار یا . انتقال اطالعات از حافظه کوتاه مدت به حافظه دراز مدت تکرار آن مطالب است

رایندها در مرور ذهنی به انتقال اطالعات از حافظه کوتاه مدت به حافظه دراز مدت کمک می کند، اما این فرایند از سایر ف
بر سر اینکه تکرار به تنهایی و بدون ربط دادن مطالب  حتی در میان نظریه پردازان یادگیري. انتقال اطالعات کم اثرتر است

جدید یا مطالب قبال آموخته شده می تواند موجب اندوزش اطالعات در حافظه دراز مدت باشد یا نه اختالف نظر وجود 
انتقال اطالعات از حافظه کوتاه مدت به حافظه دراز مدت ایجاد نوعی تداعی یا رابطه بین  عامل مهم). 3،1995ارمرود(دارد

 .اطالعات جدید و اطالعات قبلی موجود در حافظه دراز مدت است
١.Paivio 
۲.dual- code theory 
٣.Ormrod 
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آنچه به ذخیره ساي یک مطلب .گرددبه سخن دیگر، باید بین اطالعات جدید و اطالعات قدیم نوعی رابطه معنی دار برقرار 
براي مثال اگر شخصی در فهرستی از کلماتی که . در حافظه دراز مدت کمک می کند معنی آن است نه شکل ظاهري اش 

کوتاه سخن اینکه، . را به زبان آورد "سرخ"قبال دیده کلمه قرمز را حفظ کرده باشد، ممکن است در یادآوري بعدي کلمه
اطالعات سبب نگهداري آن ها در حافظه کوتاه مدت می شود ولی براي اینکه این اطالعات وارد  تکرار و مرور ذهنی

حافظه دراز مدت شوند بهتر است عالوه بر تکرار آن ها را دسته بندي و سازمان دهی کرد و با اطالعاتی که از قبل در 
 .حافظه دراز مدت موجودند ربط داد
 اقسام حافظه دراز مدت

بنا به تعریفی که قبال دیدیم، تغییر شکل اطالعات جدید براي جایگزینی آن ها در حافظه را رمز گردانی یا به رمز                       
) 1: اطالعات براي ذخیره سازي در حافظه دراز مدت به سه صورت عمده زیر رمزگردانی می شوند. درآوردن می نامند

 ظه رونديحاف) 3حافظه معنایی و )2حافظه رویدادي؛ 
 1حافظه رویدادي

نوعی فیلم ذهنی از آنچه دیده و یا شنیده ".منظور از حافظه رویدادي خاطرات ما از تجارب شخصی خودمان است
ن و به سخن دیگر، حافظه رویدادي شامل اتفاقاتی است که در زندگی ما رخ داده و به زما). 138،ص1991اسالوین،.("ایم

مونه وقتی به یاد می آوریم که در میهمانی شب گذشته چه کسان تازه اي را مالقات کردیم نبراي . مکان خاصی وابسته اند
. خاطرات رویدادهاي ویژه را به یاد می آوریم. یا در آخرین روز جمعه اي که به کوه رفتیم چه منظره هاي تازه اي را دیدیم

ه هاي تازه اي را دیدیم، ما عموما صحنه هاي آن اگر کسی از ما بپرسد که در آخرین جمعه ي که به کوه رفتیم چه منظر
بنابراین،تصاویر . روز تعطیل را در کوهستان پیش خود مجسم می کنیم و به یاد می آوریم که چه چیزهایی را دیده ایم

می همچنین سرنخ ها یا نشانه هاي مربوط به زمان و مکان به ما کمک . در حافظه رویدادي نقش مهمی ایفا می کنند 2ذهنی
 .کنند تا اطالعات را از این بخش حافظه بازیابیم

 حافظه معنایی
به عنوان نمونه وقی که ما جمله اي را در یک کتاب .چنان که از نامش بر می آید، معانی ذخیره می شوند 3در حافظه معنایی

موجود در حافظه معنایی  اطالعات. می خوانیم، معنی آم را حفظ می کنیم، نه کلمات یا ویژگی هاي دستوري آن جمله را
 .ذخیره می شوند 5و طرحواره 4عموما به صورت گزاره 

 

۱.episodic memory 

۲.images 

۳.seman c memory 

۴.proposion 

۵.Schema 
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 "علی کتاب تازه را خرید "این گفته که . گزاره کوچکترین واحد اطالعاتی است و می توان آن را درست یا غلط نامید
هاي کوچک معنی ج گزاره ها براي بازنماي یا معرفی وا.کتاب تازه است. 2   .علی کتاب را خرید. 1:است شامل دو گزاره

تري از دانش سازمان یافته مورد نظر است گزاره ها چندان کارساز  مناسب اند، اما زمانی که بازنمایی مجموعه هاي بزرگ
طرحواره یک ساختار انتزاعی . طرحواره استفاده می شود براي مجموعه هاي بزرگ دانش، به عوض گزاره ها از. نیستند

انتزاعی است از آن جهت که اطالعات مربوط به موارد یا مثال هاي  ". است که معرف اطالعات ذخیره شده در حافظه است
ي چیز  متعدد یک چیز را خالصه می کند، و ساختارمند است از آن جهت که اطالعات مربوط به موارد یا مثال هاي متعدد
بایلر و  ("را خالصه می کند و ساختارمند است از آن جهت که نشان می دهد چگونه اجزاي اطالعاتی آن به هم مربوط اند

یا شبکه ... شبکه هایی از اندیشه ها یا روابط به هم مرتبط "طرحواره را به صورت ) 1991(اسالوین). 388،ص1993اسنومن،
وجود دارند و آنان را قادر می سازند تا اطالعات تازه را درك و جذب هایی از مفاهیم که در حافظه افراد 

) 1991(سیفرت .به باور روانشناسان شناختی طرحواره ها سنگ بناهاي شناخت هستند. تعریف کرده است). 139ص("نمایند
ه وارد یک فروشگاه به عنوان نمونه او می گوید وقتی ک. می گوید طرحواره ها هدایت کننده عملیات پردازش خبر هستند

این کار به شما امکان می دهد تا رفتار فروشندگان  را .در شما فعال می شود "طرحواره خرید کردن "بزرگ می شوید
رفتار و اشیاي موجود . تفسیر کنید، معنی برچسب قیمت هارا بر اجناس بفهمید و اعمال صندوق ار برایتان قابل درك باشد

شما براي فروشگاه مقایسه می شوند و اگر این دو به اندازه کافی شبیه به هم  ي طرحواره خیالیدر فروشگاه با رفتار و اشیا
اطالعاتی که وارد حافظه می شوند و با یکی از طرحواره هاي یادگیرنده همخوان .شود میباشند تعامل در فروشگاه آسان 

بگز و . برکت همین همخوانی معنی دار می شوندهستند به سادگی آموخته و نگهداري می شوند، زیرا اطالعات جدید از 
 2موضوعی) 2(که به ساختار اطالعات اشاره می کند؛  1صوري) 1:( دو نوع  طرحواره کلی را توصیف کرده اند) 1993(مور

) 1984(3شناس به عنوان موردي از طرحواره صوري مثال ساختار داستان را از مندلر این دو روان. که با محتوا سرو کار دارد
مندلر می گوید قصه هایی که از سال هاي نخست زندگی براي کودکان گفته می شوند همه داراي یک . نقل کرده اند

روزي بود و  ": می شوند عاز جمله اینکه همه این داستان ها با جمله اي شبیه به این شرو. ساختار طرحواره اي هستند
عالوه . است "ها به خوبی و خوشی با هم زندگی کردند ز آن پس سالا"همه این قصه ها همچنین جمله پایانی ".روزگاري

بر این ، معموال اي قصه ها از دو سنخ قهرمان خوب و بد تشکیل می شوند که خوب ها مطابق با هنجار هاي جامعه و بدها 
) 1993(گز و موربی. برخالف هنجارهاي جامعه عمل می کنند و آخر سر خوب ها پیروز می شوند و بدها شکست می خورند

همچنین می گویند که ساختار داستان به صورت یک طرحواره به قصه هاي کودکان ختم نمی شود، بلکه شکل هاي دیگر 
ها باید از طرحواره   همه این ". ادبیات، از جمله داستان هاي پلیسی، عشقی، جنایی و موارد دیگر را نیز شامل می شود

باشند؛نوشته هایی واقعا ابداعی و آفریننده که با طرحواره هاي قراردادي  سر سازگاري  پیروي کنند تا قبل چاپ و پول ساز
ه کطرحوار موضوعی به صورت مجموعه مفاهیمی است ).224ص("ندارند اگر چاپ هم بشوند خریدار نخواهند داشت

 . ضروري است این نوع طرحواره براي هر گونه یادگیري معنی دار. موید یک مفهوم یا مضمون کلی تر است
۱.formal 

۲.substan ve 

۳.Mandler 
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را به عنوان مثالی  3-6دیاگرام شکل) 2005(بیگز و مور. غالبا می توان طرحواره موضوعی را به صورت دیاگرام نشان داد                      
شکل  "است که در آن مفهوم این  2-8طرحواره نشان دادخه شده در شکل  ویژگی. از این گونه طرحواره ذکر کرده اند

 .به صورت یک شبکه سلسله مراتبی از طرحواره نشان داده شده است "زندگی 

نقشه مفهومی بنا به تعریف به یک روش  خالصه گونه براي مرتب . است1بسیار شبیه به نقشه مفهومی 3-6طرحواره شکل  
، خطوط، و غیره به منظور نشان دادن روابط میان اجزاي میکردن اطالعات گفته می شود که در آن از کلمات  ، نهادها، عال

 براي کسب آگاهی بیشتر در این باره و آشنایی با گونه هاي مختلف طرح مفهومی به کتاب روان. اطالعات استفاده می شود
 .مراجعه کنید)  1392سیف،(شناسی یادگیري و مطالعه 

 

 

 ).2005از بیگز و مور، ( دیاگرام طرحواره موضوعی: 3-6شکل 

 

 
 
 

 

۱.concept map 

                                                                                                               
 شکل زندگی

 حیوان گیاه

 ماهی

 فلس کیسه هوا

 گربه

 ایرانی

 پلنگ سیامی
 گربه وحشی

 خز
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 حافظه روندي

حافظه مربوط به چگونگی انجام امور به ویژه فعالیت فعالیت هاي فیزیکی یا جسمانی مانند بازي هاي ورزشی را حافظه  
پاسخ ذخیره می  -می گوید این نوع حافظه ظاهرا در یک روشته زوج محرك)2007(اسالوین . می نامند 1روندي یا روشی

نمونه ، اگر ما مدتی طوالنی دوچرخه سواري نکرده باشیم ، به محض اینکه شروع به این کار بکنیم، محرك به عنوان  ".شوند
ما به طور غریزي وزن خود را به )یک محرك(وقتی که دوچرخه به سمت چپ خم می شود. ها پاسخ ها را فرا می خوانند

به همین سبب است که هرچند یک عمل بیشتر تکرار ) 141ص(") پاسخ(سمت راست می دهیم تا تعادل مان را حفظ نماییم 
به طور خالصه حافظه روندي به دانستن چگونه انجام دادن یک عمل گفته می . شود حالت خودکا بیشتري به خود می گیرد

 .شود

 گنجایش و طول مدت نگهداري اطالعات در حافظه بلند مدت

ري تا تمامی طول عمر شخص را شامل می شود، و براي  حافظه دراز مدت حفظ اطالعات از چند دقیقه پس از یادگی
به سخن دیگر، این حافظه می تواند تمامی اطالعات دریافتی را براي همیشه . گنجایش آن نیز هیچ محدودیتی وجود ندارد

حافظه دراز مدت و حافظه کوتاه مدت را از لحاظ گنجایش و طول مدت نگهداري ) 2006(2وولفولک. نگهداري کن
اطالعات خیلی سریع وارد حافظه کوتاه مدت می شوند، اما ورود اطالعات به :ات به گونه زیر با هم مقایسه کرده استاطالع

در حالی که گنجایش حافظه کوتاه مدت محدود است، ظرفیت حافظه . حافظه دراز مدت به زمان و کوشش بیشتري نیاز دارد
عالوه بر این، پس از آنکه اطالعات به طور صحیح در حافظه دراز . سددراز مدت از تمام جهات عملی نامحدود به نظر می ر

از لحاظ نظري، ما باید بتوانیم هر چه را که می خواهیم و براي هر . مدت ذخیره شدند براي همیشه در آنجا باقی می مانند
دسترسی ما به اطالعات . را پیدا کنیم البته مشروط به اینکه بتوانیم اطالعات مورد نیاز. مدت زمانی که می خواهیم به یادآوریم

در حافظه کوتاه مدت فوري است، زیرا اطالعات موجود در این حافظه همان چیزي است که در آن زمان درباره اش فکر می 
 بنا به آنچه گفته شد، بزرگ).249ص(کنیم، اما دسترسی به اطالعات در حافظه دراز مدت مستلزم زمان و کوشش زیاد است

به همین سبب غیرفعال بودن اطالعات موجود در حافظه دراز . ودیت حافظه دراز مدت ماهیت غیرفعاالنه آن استترین محد
معرف این نوع  3"برسر زبان بودن "پدیده . مدت است که بازیابی آن ها مستلزم کوشش زیاد و گاه همراه با دردسر است

م اطالعاتی را از حافظه دراز مدت به یاد بیاوریم و در آستانه گاه اتفاق می افتد که ما هنگامی که می خواهی. مشکل است
. مثال آشنایی را می بینیم که نام او بر سر زبان ماست اما آن را به یاد نمی آوریم. یادآوري آن هستیم از عهده اش بر نمی آییم

این تجربه نزدیک شدن به . آید حتی ممکن است حرف اول آن را به یادآوریم ولی اسم کامل شخص مورد نظر به یاد ما نمی
 شهرت یافته است "بر سر زبان بودن "اطالع مورد نظر همان چیزي است که به پدیده 

۱.procedural memory 
۲.Woolfolk 
۳. p- of the tongue 
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 فرایندهاي حافظه       

از لحظه اي که تأثرات حسی به وسیله گیرندها دریافت می شوند تا زمانی که از حافظه کوتاه مدت می گذرند و به حافظه دراز  
از آنجا که این فرایندها به دانستن یا شناخت . مدت منتقل می شوند و یادگیري کامل می شود، فرایندهاي مهمی جریان می یابند

، بسط یا 1این فرایندها رامی توان در سه دسته تکرار یا مرور. ندهاي شناختی حافظه می گویندمربوط می شوند به آن ها فرای
 .به این فرایندها استراتژي ها یا راهبردهاي شناختی نیز می گویند. قرار داد 3، و سازمان دهی2گسترش

 تکرار یا مرور .1
نخست آنکه اطالعات را در حافظه . انجام می دهد در بخش حافظه کوتاه مدت گفتیم که تکرار یا مرور ذهنی دو کار عمده

ساده ترین شکل تکرار یا مرور . کوتاه مدت نگه می درد؛ دوم اینکه به انتقال اطالعات به حافظه دراز مدت کمک می کند
از  مثال راننده اي که آدرس محلی را.این است که یک مطلب را چه با صداي بلند و چه با صداي آهسته براي خود بگوییم

 -راست،چپ -چپ "کسی پرسیده است، براي اینکه آن را فراموش نکند، در ضمن رانندگی به شوي مقصد،مرتبا می گوید
نوع . یا شخصی که شماره تلفنی را از کسی پرسیده است ، براي حفظ کردن، آن را چندین بار تکرار می کند"راست -چپ

در . کرار تراکمی، فهرستی از تعدادي ماده ابتدا چند بار تکرار می شوددر ت. نام دارد 4پیشرفته تر این کار تکرار تراکمی
مرحله بعد، نخستین ماده فهرست کنار گذاشته می شود و ماده تازه اي به انتهاي آن افزوده می شود و باز هم فهرست براي 

ازه اي به انتهاي آن اضافه می در مرحله بعدي بار دیگر ماده باالي فهرست حذف مش ود و ماده ت. چند بار تکرار می شود
بهترین روش تکرار یا مرور . شود و باز هم فهرست براي چندین بار تکرار می شود، و این کار به همین صورت ادامه می یابد

تفاوتی از ماده هاي ممطالب این است که ابتدا آن ها را بنا به ویژگی هاي مشترك بین مواد دسته بندي نماییم و مجموعه هاي 
این نوع تکرار بهترین روش تکرار و مرور براي یادگیري مطالب است . ها اقدام نماییم گون بسازیم  و آن گاه به تکرار آنهم
اگر در زمان یادآوري ، یادگیرنده به هر طبقه یا دسته همگون از اطالعات حفظ شده نام یا عنوانی بدهد احتمال یادآوري . 

هر چند که استراتژي یا راهبرد تکرار و مرور بیشتر براي . سیار زیاد افزایش می یابدعناصر یا اجزاي آن طبقه به مقدار ب
 .یادگیري اطالعات ساده مانند شماره تلفن مفید است، اما در یادگیري مطالب پیچیده نیز می تواند مفید واقع شود

ق یادگیرنده به مطالبی که می بسط یا گسترش معنایی روش دیگري براي به خاطر سپردن اطالعات است که از آن طری .2
خواهد بیاموزد چیزهایی می افزاید یا آن ها را گسترده تر می کند، و هدف او از این کار آن است که مطالب رابیشتر قابل 

افزودن معنی به اطالعات تازه از راه ارتباط دادن آن ها با  "بسط را به عنوان ) 2010(وولفونک. یادگیري و یادآوري نماید
 ".تعریف کرده است) 254ص("قبلی دانش

 
١.rehearsal 
٢.elaboration 
٣.organization 
۴.Cumulativ rehrarsal 



٧٨ 
 

به سخن دیگر، ما طرحواره هایمان را مورد استفاده قرار می دهیم و از دانش موجود خود استفاده می کنیم تا معنی اطالعات 
به عنوان مثالی از بسط ). 254ص.(استفاده می کنیم تا اطالعات تازه را بفهمیمما از  ذانش موجود خود ... تازه را درك نماییم 

 :از آزمودنی ها خود خواستند تا جمله هایی نظیر جمله زیر را حفظ کنند) 1982( 2و آندرسون 1دادن، برادشاو

 "مرد چاق نوشته روي تابلو را خواند"

 :جمله زیر بسط داده بودند آن را بهتر به یاد آورند در آزمون یادآوري معلوم گشت که جمله باال را به صورت

 "مرد چاق نوشته روي تابلو را که به وجود الیه نازك یخ بر روي رودخانه اشاره می کرد خواند"

ن مطلب به دانش آبه طور کلی ، می توان گفت که بسط معنایی فرایند تفکر درباره یک مطلب جدید است براي ربط دادن 
ن کار از راه افزودن جزئیات بیشتر به مطلب تازه، خلق مثال ها مواردي براي آن، ایجاد تداعی بین آن و اندیشه ای. موجود فرد 

 .هاي دیگر و استنباط کردن درباره آن انجام می شود

 

ناگفته پیداست، مطالبی که سازمان یافته هستند از . سازمان دهی بهترین شیوه یادگیري مطالب پیچیده و مفصل است .1
بنابراین ، اگر بتوانیم مقدار زیادي . طالبی که پراکنده و نامرتبط اند سریع تر آموخته می شوند و آسان تر به یاد می آیندم

تقطیع که در رابطه با حفظ کردن . اطالعات را سازمان دهیم بهتر قادر  به اندوزش و بعدا بازیابی آن ها خواهیم بود
سازمان دهی مطالب می تواند .د، نمونه دیگري از سازمان دادن مطالب استاطالعات در حافظه کوتاه مدت معرفی ش
با این حال، ویژگی مشترك همه آن ها این است که بر شناخت ما از شباهت  . بسیار ساده و یا خیلی پیچیده صورت پذیرد

سان ها براي کسب معنی از ترین روش هایی که ما ان یکی از مهم) 2011(بنا به گفته لفرانسو. ها و تفاوت ها استوارند
تجارب مختلف مورد استفاده قرار می دهیم این است که عناصر مشترك میان تجارب مختلف را انتزاع می کنیم و بدین 

 .ها هستیم دست می یابیم وسیله به مفاهیم یا اندیشه هایی که قادر به یادگیري و یادآوري آن

 
 
 
 
 
 

 
 

۱.Bradshaw 
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( سازمان بندي کانی ها به صورت سلسله مراتبی براي بهبود یادگیري و یاداوري 3-7شکل

 ).1969از باور و همکاران،

  

 

، 4،و ینزنز 3،لسگولد 2، کالرك1باور(در ازمایش معروفی که براي تعیین تأثیر سازمان مطالب بر یادگیري و یادآوري انجام گرفت
کلمه مربوط به کانی ها را که در فهرست هاي جداگانه به  112، از آزمودنی ها که دانشجویان دانشگاه بودند خواسته شد تا )1969

کلمات به صورت سلسله مراتبی و سازمان یافته، نظیر شکل ) گروه آزمایشی( به یک گروه از آزمودنی ها. آنان ارایه شد حفظ کنند
زمایش نشان داد آنتایج این . کلمات به طور درهم و تصادفی ارایه شد) گروه گواه( نشان داده شد؛ به آزمودنی ها گروه دیگر 7-3

که میزان یادآوري آزمودنی هاي گروه آزمایشی که کلمات را به صورت سازمان یافته دریافت کردند، نسبت به میزان یادآوري 
تعداد کلماتی که گروه آزمایشی توانست به . تصادفی کلمات آموختند، بسیار بیشتر بود گروه گواه که کلمات را در فهرست

 )درصد کل کلمات 19(به یاد آورد تعداد کلماتی بود که گروه گواه) درصد کل کلمات 65(یادآورد متجاوز از سه برابر

 
۱.Bower 
۲.Clark 
۳.Lesgold 
۴.Winzen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کانی ها

 سنگ ها فلزها

 فلزهاي کمیاب فلزهاي معمولی آلیاژها سنگ هاي قیمتی سنگ هاي ساختمانی
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 یادآوري و فراموشی

بسیاري از اطالعاتی که ما فکر می . عبارت است از ناتوانی ما در به یادآوري اطالعات از حافظه دراز مدت 1منظور از فراموشی                  
پس، یادگیري واقعی به . ها را به درستی نیاموخته ایم کنیم فراموش کرده ایم هرگز به  حافظه دراز مدت وارد نکرده ایم، یعنی آن

با وجود این، در . ظه دراز مدت و فراموشی واقعی به از بین رفتن اطالعات از این حافظه گفته می شوداندوزش اطالعات در حاف
مسیر انتقال اطالعات هم از حافظه حسی به حافظه کوتاه مدت و هم از آنجا به حافظه دراز مدت حذف اطالعات صورت می پذیرد 

 .که در زیر به آن ها اشاره می کنیم

 ات از حافظه حسیعلت فراموشی اطالع

ها مورد  چنان که در بحث مربوط به حافظه حسی دیدیم، در هر لحظه اطالعات زیادي وارد حافظه حسی ما می شوند که غالب آن
از مجموعه اطالعات فراوانی ك در هر لحظه به حافظه حسی وارد می شوند تنها آن اطالعاتی که مورد . استفاده قرار نمی گیرند

بنابراین ، مهم ترین دلیل . گیرند انتخاب می شوند و براي پردازش به بخشی هاي دیگر حافظه سپرده می شوند توجه ما قرار می
 .فراموشی اطالعات از حافظه حسی بی توجهی است

 علت فراموشی اطالعات از حافظه کوتاه مدت

وقتی که حافظه کوتاه مدت پر شد، . عات پر می شوداز آنجایی که گنجایش حافظه کوتاه مدت محدود است به سرعت از اطال              
بنابراین، . می گویند 2به این پدیده جانشینی. براي اینکه اطالعات تازه اي وارد آن بشوند اطالعات قبلی باید از آن خارچ گردند

 .یک عامل مهم فراموشی یا حذف اطالعات از حافظه کوتاه مدت جانشینی مطالب جدید با مطالب قدیمی است

این نظریه . علت دیگر فراموشی اطالعات از حافظه کوتاه مدت حذف خود به خودي آن ها بر اثر گذشت زمان یا محو اثر است
طبق این نظریه اطالعات ذخیره شده در حافظه کوتاه مدت را می توان ردها یا آثاري . شهرت دارد 3به نظریه رد یاد یا رد حافظه

 .ونددانست که در طول زمان محو می ش

 علت فراموشی اطاعات از حافظه دراز مدت

شناسان عموما بر این عقیده اند که اطالعات وارد شده به حافظه دراز مدت به عکس حافظه هاي حسی و کوتاه مدت، هرگز  روان
ت را براي به با وجود این صاحب نظران چندین عل. هستند)یادآوري(ازبین نمی روند و یا بودن شرایط مناسب همیشه قابل بازیابی

 .یاد نیامدن اطالعات از حافظه دراز مدت ذکر کرده اند که در زیر آن ها را توضیح می دهیم

 
۱.forge ng 
۲.displacement 
۳.memory  trace 
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 واپس کردن روان شناسان.1

طور عمد، بعضی اطالعات یا شناسان که پیرو نظریه روان پویایی فروید هستند معتقدند که ما بعضی وقت ها به  دسته اي از روان
بنابراین یکی از نظریه هاي . خاطراي را که نمی خواهیم به یادآوریم واپس می زنیم و به همین دلیل آن ها را فراموش می کنیم

مفهوم واپس زدن یا سرکوب خاطرات . نام دارد 1مربوط به فراموشی اطالعات از حافظه دراز مدت نظریه واپس زدن یا سرکوب
ظریه روان پویایی فروید شهرت یافته است به ناتوانی انسان در یادآوري رویدادهاي ناخوشایند یا امور وابسته به آن ها که در ن

واپس زدن اطالعات را می توان مشکل بازیابی به حساب . به این نوع فراموشی اغلب فراموشی هیجانی می گویند. اشاره می کند
هاي الزم براي شخص امکان پذیر سازد راه یادآوري را می گشاید و موانع یادآوري خاطرات  طبق این نظر، به دالیلی نشانه. آورد

را به همین منظور به  -یعنی گفتن آنچه که به ذهن می رسد -روانکاوان یا تحلیل گران روانی روش تداعی آزاد. را کنار می زند
بی الزم را که به خاطرات فراموش شده می انجامد پیدا شخص ممکن است در ضمن تداعی آزاد نشانه هاي بازیا. کار می برند

 .کند
 تداخل.2

نام  2شناسان نظریه دیگري را براي توجیه علت به یاد نیامدن اطالعات از حافظه دراز مدت ذکر کرده اند که نظریه تداخل روان
طبق این نظریه ، اطالعات یاد گرفته شده با هم تداخل می کنند و در هم مخلوط می شوند و همین امر سبب به یاد نیامدن . دارد

بعضی وقت ها اطالعات تازه یادگرفته شده با اطالعات قبال آموخته شده تداخل می کنند و مانع یادآوري . آن ها می شود
گاه اطالعات قبال آموخته شده سبب می شوند که ما . می گویند 3نوع تداخل بازداري پس گستر به این. اطالعات قبلی می شوند

 .می گویند 4به این نوع تداخل بازداري پیش گستر. نتوانیم اطالعات تازه یادگرفته شده را به یاد آوریم
 مشکالت بازیابی.3
 5یاد نیامدن اطالعات از حافظه دراز مدت ذکر کرده اند مشکالت بازیابی شناسان براي به سومین و مهم ترین عاملی که روان              

طبق این نظریه، آنچه به حافظه دراز مدت سپرده می شود هرگز از بین نمی رود و علت اینکه ما پاره اي از مطالب آموخته . است
اگر نشانه ها . رنه مططالب در حافظه ما موجود هستندشده را نمی توانیم به یاد بیاوریم این است که در بازیابی آن ها ناتوانیم، و گ

این حالت دست مثل پرونده اي است که . یا سرنخ هاي بازیابی الزم را پیدا کنیم می توانیم اطالعات فراموش شده را به یاد آوریم
ته باشیم به راحتی می توانیم آن اگر شماره پرونده را در اختیار داش. در بایگانی ذهن موجود است اما شماره آن را در دست نداریم

به عنوان یک قیاس دیگر، کوشش براي پیدا کردن مطلبی از حافظه دراز مدت شبیه به پیدا کردن کتابی . را در بایگانی پیدا کنیم
یدا اگر ندانیم که کتاب مورد نظر با چه رمزي و در کجا قرار داده شده است نمی توانیم آن را پ. در یک کتابخانه بزرگ است

شواهد دیگر حاکی از این مطلب که اطالعات موجود در حافظه .کنیم، هر چند که که کتاب دلخواه ما در کتابخانه موجود باشد
 . و روان درمانی به دست آمده است) هیپنوتیسم(دراز مدت هرگز فراموش نمی شوند از تجارب مربوط به خواب تلقینی

۱. repression 
۲. interference 
۳. retroactive inhibtation 
۴. proactive inhibition 
۵.retrieval problems 
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بعضی افراد در خواب تلقینی و در جلسات روان درمانی می توانسته اند خاطرات فراموش شده دوران کودکی خود را به یاد 
 .آورند

نتیجه بگیریم که فراموشی به این علت پس اگر بپذیریم که اطالعات موجود در حافظه دراز مدت هرگز محو نمی شوند، باید 
. الزم را در اختیار نداریم 1دست می دهد که ما در لحظه اي که می خواهیم مطلبی را به یاد آوریم نشانه ها یا سرنخ هاي بازیابی
ی و ترجمه  براهن) 1983(براي روشن شدن این مطلب، آزمایش را از کتاب زمینه  روانشناسی تالیف اتکینسون و همکاران

. در این آزمایش از آزمودنی ها خواسته شد تا فهرستی طوالنی از کلمات مختلف را حفظ کنند. نقل می کنیم )۱۳۹۲(همکاران 
، و "پرتقال"، "سیب "، و بعضی نام ها میوه ها بودند، مانند"گربه "، "سگ"بعضی از این کلمات نام حیوانات بودند، مانند

) آزمایشیگروه ( به یک گروه از آن ها. زمان یادآوري، آزمودنی ها به دو گروه تقسیم شدنددر . بعضی دیگر نام اشیاء بودند

گروه آزمایشی از گروه گواه کلمات بیشتري را به . نشانه هاي بازیابی از قبیل حیوان ، میوه و غیره داده شد، و به گروه گواه این نشانه ها داده نشد
بنابراین، . به هر دو گروه نشانه هاي بازیابی را دادند، تعداد کلمات به یاد آمده در دو گروه یکسان بود در یک آزمون بعدي، وقتی که. یادآورند

 .اختالف اولیه بین دو گروه در یادآوري کلمات به ناتوانی گروه گواه در بازیابی اطالعات نسبت داده شد

 ویژگی هاي مهم حافظه هاي سه گانه:  ۳-۸جدول

 

 

۱.retrieval cues 

 

 حافظه دراز مدت حافظه کوتاه مدت حافظه حسی ویژگی ها

 نامحدود ثانیه 30تا  15 یک تا سه ثانیه هداري اطالعاتطول مدت نگ

 نامحدود )ماده یا قطعه 7+-2(کوچک نسبتا بزرگ گنجایش

 - تکرار و رمز گردانی توجه فرایندهاي انتقال

عمدتأ معنایی، قدري شنیداري و  شنیداري، دیداري،معنایی نسخه اي از درون داد نوع اطالعات ذخیره شده
 رویدادي

جانشینی مطالب جدید با مطالب  بی توجهی عمده فراموشیدلیل 
 قبلی،محو اثر

اخل،مشکالت تدسرکوبی،
 بازیابی
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 تعریف یادگیري و یادآوري در روانشناسی خبرپردازي
زمانی صورت می پذیرد که اطالعات دریافتی تمام مراحل حافظه را طی کنند و  1بنا به نظریه هاي وابسته به روانشناسی خبرپردازي، یادگیري

. کنیم2وري پس از آن، هر زمان که ما بخواهیم از یادگیري ها یا آموخته هایمان سود ببریم باید آن ها را یادآ. وارد حافظه دراز مدت شوند
بازشناسی یعنی اینکه تشخیص دهیم که موردي یا مطلبی را شناسایی می . 4و بازخوانی 3بازشناسی: یادآوري به دو صورت انجام می گیرد

معموالً چنین فرض می شود که بازشناسی مقدمه . بازخوانی به این معنی است که مطلب مورد نظر را کامالً از حافظه فرابخوانیم. کنیم یا نه
در ضمن فراموشی، . به بازشناسی و بعد قادر به بازخوانی خواهد بودیعنی در ضمن تمرین هاي یادگیري، یادگیرنده ابتدا قادر . بازخوانی است

پس از مدتی . مطلبی که خوب اموخته شده و هنوز از یادگیري آن زمان زیادي نگذشته ، قابل بازخوانی است. عکس این اتفاق درست است
یعنی یادگیرنده می تواند آن مطلب را از میان مطالب . که بدون استفاده باقی می ماند دیگر قابل بازخوانی نیست، اما قابل بازشناسی است

سرانجام اگر مطلب یاد گرفته شده باز هم براي مدتی بدون استفاده بماند، نه قابل . دیگر بازشناسی کند، ولی قادر به تولید آن نخواهد بود
 .مطالبی که اصالً آموخته نشده اند یادگرفته خواهد شد زودتر از 5یادآوري خواهد بود نه قابل بازشناسی، اما در یادگیري مجدد یا بازآموزي

 مقایسه انسان و کامپیوتر در نظریه خبرپردازي
براي مثال، انتقال .نه تنها نظریه خبر یک راه عینی براي اندازه گیري خبر فراهم آورد، بلکه راه هاي زیادي را براي ثبت اطالعات به دست داد

به صداي انسان رمز ) گوشی(را به عالیم الکتریکی تبدیل می کند و بعد این عالیم مجدداً توسط گیرندهتلفن صداي انسان ) دهنی( دهنده 
هم کامپیوتر و هم انسان نظام هاي خبري تصور می شوند که درون داد را به راه هاي مختلف رمز گردانی می کنند و بعد . گشایی می شوند

شناسان خبرپردازي بر این باورند که انسان ها به طرق مختلف  اکثر روان. تبدیل می نمایند) برون داد( این رمز ها را به نتیجه مطلوب 
مثالً اطالعات ابتدا در سطح حسی، بعد در سطح ادراکی و سرانجام برحسب خاطرات تجربه هاي قبلی . اطالعات را پردازش می کنند

آیند و بعد در ضمن پردازش برخی از اطالعات حذف یا تحریف می در هریک از این سطوح، اطالعات به رمز در می . پردازش می شوند
شناسی خبرپردازي، مانند نظریه خبر می کوشد تا فرایند ها، ساختارها و مکانیسم هایی را که تعیین می کنند ازلحظه ارسال خبر تا  روان. شوند

ست که همزمان با شناسایی این فرایندها ساختارها و مکانیسم باور بر این ا. زمان دریافت و عمل کردن چه بر سرآن خبر می آید کشف نماید
 .تر خواهد شد ها پردازش اطالعات بهبود خواهد یافت و ارتباط آسان

 

 

 
۱.learning 
۲. remembering 
۳. recogni on 
۴. recall 
۵. relearning 
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ازش خبربه  توسط انسان را با پردازش خبر به وسیله ي شناسانی که رویکرد خبرپردازي را مورداستفاده قرار می دهند، پرد غالب روان
 :این قیاس را به شرح زیر بیان کرده اند1لفتوس و لفتوس. قیاس می کنند) رایانه(کامپیوتر

را انجام کامپیوتر ها با استفاده از وسایل کارت خوانی، نوارخوانی، و غیره این کار . هم کامپیوتر و هم انسان اطالعات را از محیط می گیرند
در درون کامپیوتر ،اطالعات رسیده از محیط مورد .می دهند، در حالی که انسان ها از اندام هاي حسی خود براي این منظور سود می برند

این کار به . دستکاري واقع می شوند، به رمز در می آیند و با اطالعات دیگري که از قبل در کامپیوتر ذخیره شده اند ترکیب می یابند
در درون انسان، اطالعات مورد دستکاري واقع می شوند، به رمز در می آیند .ط فعال شدن ثبت کننده هاي الکترونیکی انجام می گیردتوس

باالخره، .این کار به توسط فعال شدن نورون ها انجام می گیرد. و با اطالعات دیگري که از قبل در انسان ذخیره شده اند ترکیب می شوند
به همین قیاس ، انسان اطالعات را از طریق . بیرون می دهند 3و چابگرها 2ات را از طریق تدابیر برون دادي ،نظیر دورنویس هاکامپیوتر اطالع

 )5-6صص(تدابیر برون دادي نظیر دهان  و دست ها بیرون می دهد

در کامپیوتر ، سخت افزار . را فراتر برده انددارند شباهت بین این دو 4لفتوس و لفتوس با گفتن اینکه هم کامپیوتر و هم انسان سخت افزار
در انسان ماهیچه ها، استخوان ها،پوست و مدار عصبی . عبارت است از چهارچوب فلزي، ترانزیستورها، مقاومت ها و مدار الکترونیکی

افزار عبارت است از برنامه هایی که به در کامپیوتر ، نرم . دارند 5عالوه بر این، همکامپیوتر و هم انسان نرم افزار. سخت افزار را می سازند
برنامه کامپیوتر مجموعه دستوراتی است که به کامپیوتر می گویند بر روي اطالعات .جازه می دهند تا عملیات مختلف را انجام دهدن اآنا
ته می شوند؛ مثأل چگونگی انجام در انسان ، نرم افزار عبارت است از عملیاتی که از تجربه آموخ. ه شده به آن چه عملیاتی انجام دهدایار

این برنامه هاي . ها جمع و تفریق، صحبت کردن و نوشتن ، چگونه راندن اتومبیل،نحوه شناسایی و طبقه بندي اشیاء، نحوه خواندن و جز این
که یک انسان ، به هنگام  زمانی. آموخته شده  به انسان ها امکان می دهند تا اعمالی راکه درموقعیت هاي مختلف مناسب هستند انجام دهند

وقتی که یک کامپیوتر به انجام چنین عملیاتی می . پردازش اطالعات پیچیده اي را انجام می دهد، ما به چنین عملیاتی هوش می گوییم
 6یبراي مثال، کامپیوتري که برنامه ریزي شده است تا شطرنج بازي کند از خود هوش مصنوع.پردازد، به آن هوش مصنوعی می گویند

می گویند که رفتار انسان و ) 1976(باز هم براي اینکه قیاس بین انسان و کامپیوتررا گامی پیشتر ببرند لفتوس و لفتوس . نشان می دهد
 .کامپیوتر پیچیده ترازآن است که قابل درك باشد

رفتار انسان مورد استفاده قرار داده و آن را گسترش براي اینکه قیاس بین کامپیوتر و انسان را به عنوان پایه اي جهت نظریه پردازي درباره 
با این حال، می دانیم . به ظاهر رفتارهاي خیلی پیچید ه اي ر انجام می دهند) درست مانند انسان ها( دهیم، متوجه می شویم که کامپیوترها

 .م تفسیر پذیر هستندکه رفتار هاي پیچیده کامپیوتر ها بر حسب برنامه هاي کامپیوتري نسبتا ساده و قابل فه

۱ ۱۹۷۶.Lo us,G.R &Lo us,E,F.( ).Humanmemory: processing of informa on. Hillsdale,NJ: Erlbaum. 
۲. teletypes 
۳. printers 
۴. hardware 
۵. So ware 
۶. ar ficial intelligence 
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بنابراین وظیفه . برنامه هاي نسبتا ساده و قابل فهم بوجود می ایند حال ما چنین فرض می کنیم که رفتارهاي پیچیده انسان ها نیز به وسیله 
شباهت ).7ص ( استنتاج کنند که این برنامه ها چگونه هستند) از داده هاي آزمایشی( شناسان پیرو رویکرد خبرپردازي این است که  روان

 .شده استنشان داده  3-9بین کامپیوتر و انسان به عنوان پردازش کنندگان خبر در شکل 

لفتوس، .آر.پردازش خبر، اثر جی: از کتاب حافظه انسان( شباهت بین کامپیوتر و انسان بعنوان پردازش کنندگان خبر3-9شکل 
 )6، ص 1976

 

 

 

 

 

 

صاحب این باور که کامپیوتر وسیله بسیار مناسبی براي آزمودن نظریه  هاي مربوط به فرایندهاي مختلف آدمی است مورد قبول بسیاري از 
هر نظریه اي را که به خوبی مشخص شده باشد می توان به صورت یک برنامه  ": می گویند) 1981(باور و هلیگارد. نظران قراردارد

بنابراین از کامپیوتر می توان براي آزمودن صحت نظریه هاي یادگیري، هوش، حافظه ، مفهوم سازي و ). 355ص (  "کامپیوتري دانست
می ) 1990( 1هیل. ها را از طریق کامپیوتر به عمل درآوریم پس از آن که نظریه ها برنامه ریزي شدند می توانیم آن. دحل مساله استفاده کر

 :گوید

برنامه هاي کامپیوتر چه چیزي را درباره فرایندهاي واقعی یادگیري و تفکر در ارگانیسم هاي زنده به ما خواهند گفت؟ مستقیماً هیچ  
یک کامپیوتر را می توان برنامه ریزي کرد تا به فرایندهاي معینی بیاموزد و فکر کند نشان نمی دهد که انسان ها یا این واقعیت که ...چیز

آنچه این برنامه ها می توانند نشان دهند تلویحات مربو به پاره اي فرض ها درباره . موش ها با همان فرایند ها می آموزند یا فکرمی کنند
یک نظریه پرداز می تواند یک برنامه کامپیوتري بنویسد که از قوانین یادگیري که او فکر می کند . م هاستچگونگی یادگیري ارگانیس

اگر اتفاقی که . ارگانیسم ها از آن پیروي می کنند مشتق شده باشد و بعد آن برنامه را به اجرا در آورد تا ببیند چه اتفاقی رخ خواهد داد
نسان یا حیوانباشد، این یافته این مطلب را بیشتر موجه جلوه می دهد که آنچه اتفاق افتاده از فرایندهاي می افتد شبیه به بازده یادگیري ا

 .ادگیري ارگانیسم ها پیروي می کندفرضی ی

۱ ۱۹۹۰.Hill,W.F.( ).Learning:A survey of psychological interpreta on.New Yourk: Harper and Row 
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بنابراین، . کامالً متفاوت باشد، در آن صورت فرض هاي نظریه پرداز احتماالً غلط بوده اند "واقعی "بازده یادگیرياگر اتفاقی که می افتد با 
کامپیوترها راه دقیق تري براي انجام آنچه کالرك هال می خواست انجام دهد به دست می دهند؛ اگر او از کامپیوترها استفاده کرده بود 

نه براي  -نقش برنامه کامپیوتري بسیار شبیه به نقش تحلیل ریاضی است. ر نظام یادگیري اش جلوگیري می کرداحتماالً از برخی تناقض ها د
 .تر تغییر منطق نظریه سازي، بلکه براي به اجرا درآوردن این منطق به طور دقیق تر و کامل

می گیرند، تعدادي دیگر با تاکید زیاد بر قیاس بین  شناسان خبرپردازي مورد استفاده قرار اگر چه کامپیوتر به وسیله تعدادي از روان
دونالد نورمن می گوید انسان ها اغلب به راه هایی اطالعات را پردازش می کنند و بر آن عمل می کنند  . کامپیوتر وانسان مخالف اند

 .است مثال زیر را ذکر کرده  1نورمن. که با نحوه پردازش اطالعات توسط کامپیوتر کامال متفاوت است

یکی از جنبه هاي مهم رفتار روزانه این است که ما چند فعالیت مختلف را گاه به طور همزمان و احتماالً براي مقاصد متضاد انجام می 
حتی زمانی هم که  نمی خواهیم اعمال را همزمان انجام دهیم باز هم ممکن است به هنگام طراحی یا مرور یک دسته از امور به . دهیم

ما هدف ها یا اعمال مان را به تأخیر می اندازیم و منتظر زمان مناسب می مانیم تا آن گاه آنها . ه دیگري از امور مشغول باشیماجراي دست
برخی هدف هاي زیستی نیازي به ارضا در زمان معینی ندارند، بلکه می توان . این کار را به دالیل مختلف انجام می دهیم. را تحقق بخشیم

مانند رفتن به بانک . ( پاره اي امور روزانه نیز چنین اند) . مانند خوردن، خوابیدن، یا توالت رفتن( ان هاي مقتضی ارضا کردها را در زم آن
ها در یک  بعضی از  کارها باید به تاخیر بیفتد چونکه زمان یا اطالعات کافی براي انجام آن) یا اداره پست و خریدن کاالهاي موردنیاز

بالخره حتی تکالیفی که از ) مثالً نوشتن یک مقاله علمی، خواندن یک کتاب، یادگیري یک تکلیف دشوار( ود نیستموقعیت معین موج
 ).1ص(ها کارهاي دیگري نیز انجام گیرند آغاز تا انجام پیوسته فعال هستند، می توانند آن قدر به طول انجامند که در ضمن انجام آن

 مکتب یادگیري ساخت گرایی
دانش از بیرون و یا از فرد دیگري دریافت نمی شود، بلکه . یادگیرندگان را به گونه اي فعال در نظر می گیرند نه غیر فعال ساخت گراها

. دانش تفسیرها و پردازش فردي یادگیرنده از آن چیزي است که از طریق احساساتی که دانش را خلق می کنند، دریافت شده است
باید به یادگیرنده اجازه داده شود تا دانش را . و استاد نقش راهنما و تسهیل کننده را بازي می کندیادگیرنده در مرکز یادگیري است 

یکی از تاکیدهاي عمده ساخت گراها یادگیري موقعیتی ). 1996دافی و کانینگهام،(بسازد نه اینکه دانش از طریق آموزش به او ارائه شود
هاي یادگیري که به یادگیرنده اجازه می دهد اطالعات را دریافت و در موقعیت  فعالیت. است که یادگیري را زمینه اي در نظر می گیرد

اگر اطالعات به گونه اي است که در بسیاري از زمینه ها کاربرد دارد، . و زمینه به کار برد، باید در آموزش الکترونیکی استفاده شده باشد
ینه اي را ارتقاء می دهد تا مطمئن شویم که یادگیرندگان می توانند اطالعات را در باید از راهبردهایی استفاده شود که یادگیري چند زم

( یادگیري در حال تغییر از آموزش یک طرفه استاد به دانشجو به ساختن و کشف دانش به وسیله دانشجو است. سطح وسیعی به کار ببرند
 )1998، 2تیپ اسکات

۱ ۱۹۸۱.Norman,D.A.( ) 
۲.Tep scat 
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. در نظریه تبدیلی اش از نظریه هاي ساخت گرایی و شناخت گرایی براي توضیح چگونگی یادگیري افراد استفاده می کند )1991(مزیرو
وي یادگیري را فرآیند به کارگیري تفسیر قبلی براي ساختن تفسیري جدید یا اصالح شده از مضمون تجارب فرد می داند که به منظور 

یادگیري تبدیلی عبارت است از تبدیل و تغییر فکورانه عقاید، نگرش ها، نظریه ها و عکس ). 12ص (هدایت علم آینده صورت می گیرد
مزیرو ادعا می کند ).223.ص(هاي مفهومی همراه است هاي عاطفی در قالب طرحواره هاي مفهومی که اغلب با تغییر در دیدگاه العمل

معنایی که  یادگیري در آن احاطه شده است، شرایط ارتباط، خط چارچوب ارجاع یا بعد : یادگیري شامل پنج زمینه متعامل است
یادگیري تصور یادگیرنده از خود و موقعیت و زمینه اي که یادگیرنده در خال فرآیند یادگیري با آن مواجه می ) فرایند (عمل
 ).13ص(شود

 تفاوت دو مکتب رفتار گرایی و ساخت گرایی در زمینه یادگیري: 3-10جدول 
 مکتب ساخت گرایی مکتب رفتار گرایی زشیعوامل آمو

در فعالیت هاي فراگیران کاوشگري جایی  کاوشگري
 ندارد

 فراگیران دست به کاوشگري می زنند

تر تقسیم  موضوع درس به اجزاي کوچک تبیین موضوع درس
 می شود

موضوع درس مطرح و به فراگیران براي 
 روشن شدن مشکالت کمک می کند

امر یادگرفته شده به موقعیت هاي مشابه  به موقعیت هاي جدیدانتقال آموخته ها 
 تعمیم داده می شود

در هر مرحله پاسخ هاي فراگیران 
 فراخوانده و بررسی می شود

راهنمایی هوشمند، و تحریک فراگیران  کنترل و تقویت فعالیت هاي فراگیر نقش معلم
 براي تعادل جویی مستمر

 فراگیرنده از طریق کاوشگري دانشدریافت کننده ي  نقش فراگیر

 ارتباط دو جانبه ارتباط یک جانبه نحوه ارتباط فراگیر و معلم

 

و این . امروزه اغلب کسانی که در عرصه تعلیم و تربیت به فناوري اطالعات می اندیشند رویکرد ساخت گرایی را انتخاب کرده اند
اگر غیر از این باشد، در واقع مفهوم اصالحات در تعلیم و تربیت . یادگیري به کارمی برند -ابزار رابا این جهت گیري در فرایند یاددهی

از روش هایی مانند روش مبتنی بر پروژه ها بارها اسم برده می شود و  ICTگرچه در راهنماهاي برنامه آموزش . ی استما کامال بی معن
از پرورش روحیه ي تحقیق در فراگیر صحبت می شود، ولی عمال سرفصل درس ها به گونه اي تدوین می شود که هیچ رهنمود عملی 

دي از سرفصل ها و بیان عنوان هاي تفضیلی مانند روشن و خاموش کردن رایانه، آشنایی با ه نمی گردد و به جز تعدایدر این مورد ارا
 .مطلبی که از آن احساس شود با این برنامه ها می توان جریان اصالحات آموزشی را تعقیب کرد، یافت نمی شود... صفحه کلید و 
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 آماده سازي یادگیرنده
آماده شوند، باید فعالیت هاي پیش از یادگیري متنوعی تدارك دیده شود تا یادگیرنده را براي اینکه یادگیرندگان براي جزئیات درس 

دلیل منطقی فراهم شود تا یادگیرندگان از اهمیت و مفید بودن درس الکترونیکی . برانگیزاند و او را براي یادگیري الکترونیکی آماده کند
ظور نشان دادن ساختار شناختی موجود، ترکیب و یکپارچگی جزئیات درس براي کمک به یادگیري جزئیات درس و به من. مطلع شوند

نقشه مفهومی درس نماي کامل از محتواي یادگیري را به . الکترونیکی و فعال سازي ساختارهاي موجود فراگیرندگان فراهم شود
شند به گونه اي که بدانند چه انتظارات و توقعاتی یادگیرندگان باید از پیامدها و نتایج یادگیري درس مطلع  با.یادگیرندگان ارائه می دهد

پیش سازمان دهنده اي باید آماده شده باشد تا . از آنان می رود و بتوانند پیش بینی کنند چه موقعی به نتایج نهایی درس رسیده اند
قبل می دانسته اند و آنچه را که در ساختاري را براي سازمان دادن جزئیات درس الکترونیکی ایجاد کند یا میان آنچه یادگیرندگان از 

پیش نیازهاي هر درس باید به گونه اي به یادگیرندگان گفته شود که آنان بتوانند بررسی .حال حاضر یاد می گیرند، ارتباط برقرار کند
ناختی مورد نیاز می شود برآورده کردن پیش نیازها براي یادگیرندگان باعث فعال شدن ساختار ش. کنند آیا براي درس آماده هستند یا نه

یابی در شروع درس به یادگیرندگان اجازه می دهد تا ببینند که آیا شخود ارز. و به آنان کمک می کند تا محتواي آموزشی رابیامورند
و  در صورتی که یادگیرندگان فکر کنند دانش. دانش و مهارت هایی را که در درس الکترونیکی آموزش داده می شود دارند و یا خیر

خود ارزشیابی به یادگیرندگان کمک می کند تا محتواي . مهارت هاي الزم را دارند، باید به آنان آزمون نهایی درس مورد نظر داده شود
همین که یادگیرندگان براي جزئیات درس آماده شدند، می توانند . درسی را سازماندهی کنند و قسمت هاي مهم درس را تشخیص دهند

 .الیت هاي یادگیري الکترونیکی درس را ادامه دهند و جزئیات درس را بیاموزندبا تکمیل کردن فع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 ه فعالیت ها ي متفاوتیارا
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. این مسئله موجب نگرانی مربیان شده است. آموزش الکترونیکی یکسان نیست رتجربه نشان می دهد، میزان یادگیري دانشجویان د                   
فعالیت هاي که به طور جفتی یا از طریق نامه الکترونیک (بر آن است که با تلفیق فعالیت ها ي مختلف، فرد با فرد) 1995( 1پاولسن 

( ، یا گروه با گروه)اسفاده از تابلو یا بولتن، محلی که در آن می توان به مواد آموزشی دست یافت( ، فرد با گروه)انجام می شود
مثال هاي در . ، می توان زمینه یادگیري هر چه بیشتر دانشجویان مجازي را فراهم کرد)نس رایانه اياستفاده از شیوه هاي کنفرا

 :خصوص هر یک  از طبقه بندي هاي یاد شده به قرار زیر است
به فهرست انجام تحقیقات اینترنتی شامل استفاده از پایگاه هاي داده ها و مجالت یادگیري الکترونیکی، مراجعه : 2فعالیت هاي فردي

هاي مربوط به مواد درسی، دریافت اطالعات از طریق نامه الکترونیک در خصوص گروه هاي درون شبکه اي که اطالعات مربوط 
 .به مواد درسی را ارایه می کنند، و به کارگیري دانش یا آموزه اي پیشین، شمار اندکی از این گونه فعالیت هاست

ها شامل انجام مطالعات مستقل، کارورزي، گرفتن دروس مکاتبه اي و بستن قراردادهاي  این فعالیت: 3فعالیت هاي فرد با فرد
 .یادگیري می شوند

این فعالیت ها شامل سخنرانی هاي درون شبکه اي، جلسات وایت بورد و برگزاري سمپوزیوم هاي درون : 4فعالیت هاي فرد با گروه                   
 .سمعی و بصري تولید شده به وسیله مربی می باشدشبکه اي با استفاده از وسایل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱Paulsen 

۲.One Alone Ac vi es 

۳.One to one Ac vi es 

۴.One to many Ac va es 
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 :1فعالیت هاي گروه با گروه

در صوتی که موضوعات مورد .و صفحه بحث می شود 2این ها عمومی ترین فعالیت ها بوده و شامل گروه هاي بحث، لیست سروها
دانشجویان می توانند در میان (بحث یا انتقاد درباره محتواي درسی به انحراف کشیده شود باید بوسیله مربی هایت شود، همانند سازي

، )رت ها کارکنندهشرایط واقعی یا فرضی مهیا شده به وسیله مربی، در قالب گروه هاي کوچک جهت کشف موضوعات و پرورش مها
مربی می تواند نقش را تعیین کند یا دانشجویان می توانند در خصوص موضوعاتی که در عرصه کار یا زندگی با آن ( ایفاي نقش

و طرح هاي گروهی مشترکی که ممکن است شکلی از طرح هاي تحقیقاتی مربوط به گروه ) برخورد می کنند، مورد سوال قرار گیرند
که در آنه شرایطی براي دانشجو طرح  3جلسات تحریک مغزي. مواد مورد بحث از جمله استراتژي اي مربی استهاي کوچک باشد، 

ها به سرعت واکنش نشان دهد، خواه به شکل همزمان نیز روش دیگر دراین ارتباط می  می شود و از او خواسته می شود تا در برابر آن
ها خواسته می شود، که با انتخاب موضوع یا مواد  گیري براي دانشجویان از آنباالخره در راستاي فراهم کردن فرصت یاد. شود

خواندنی مورد عالقه، ارسال یک یا دو پاراگراف درباره درکی که از موضوع دارند، بعضی از این مسئولیت ها را بپذیرند و سپس یک 
ت تمام عیاري که در خصوص تسهیل امر یادگیري دارداین امر مربی را از مسول. یا دو سوال از موارد مورد بحث از گروه بکنند ی .

خالص می کند، و باعث تجربه اندوزي دانشجویان می گردد، افراد یا گروه هاي کوچک را بر می انگیزاند تا مسئولیت تدریس به 
رس در نظر گیرد، توجه در صورتی که مربی فعالیت هاي متنوعی را در طراحی د.دیگران در حیطه موضوع ویژه اي را برعهده گیرند

 -صرف تمرکز بر خواندن و بحث کردن به بهاي  حذف دیگر فعالیت هاي یاددهی. دانشجویان در فرآیند یادگیري جلب می شود
یادگیري چنان که در بسیاري از دوره هاي آموزش الکترونیکی دیده می شود، ممکن است باعث کسالت و خستگی دانشجویانی شود 

شود در از این رو به کارگیري فعالیت هاي متنوع درجریان یادگیري سبب جذب دانشجویانی می  .دت ندارندکه به آن شیوه عا
 .دچار مشکل هستند   خصوص سبک هاي یادگیري خاص

 ویژگی هاي یادگیري  
و کارورزان نیز تجربه کرده اند، یادگیري ) 1990 ۴ گریسون و شیل(همان گونه که در بسیاري از نظریه پردازان استدالل کرده اند

الکترونیکی  زیر مجموعه اي از یادگیري است؛ از این رو، می توانیم انتظار داشته باشیم مسا یل مربوط به چگونگی یادگیري 
در کتابی ) 1999( ۵برانسفورد، براون و کاکینگ. بزرگساالن در محیط هاي الکترونیکی به اصول کلی یادگیري آنان مربوط باشد

، شواهدي فراهم کردند که نشان می دهد محیط هاي مؤثر یادگیري در محل برخورد چهار »علوم جدید یادگیري « خردمندانه درباره 
یابی و شیادگیرنده، دانش، ارز: آنان استدالل می کنند که یادگیري موثر بر چهار محوریت استوار است. لنز متداخل شکل گرفته است

قبل از بحث درباره هر یک از این لنز ها و کاربرد این چارچوب تحلیلی براي ویزگی هاي منحصر به فرد یادگیري . جامعه
 .الکترونیکی، الزم است مفهوم کلی یادگیري محوري مشخص شود

۱.Many to many Ac vi es 
۲.Listservs 
۳.Brainstorming sessions 
۴.Shale 
۵.Bransford, Brown and Cocking 
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 یادگیرنده محوري
زمینه یادگیرنده محور، محیطی نیست که در آن تنها به هوش، آرزو و خصیصه هاي ویژه هر فرد یادگیرنده پاسخ داده شود، بلکه زمینه 

جویان ی نیاز اساتید، نهاد ها و جامعه گسترده اي باشد که فراهم کننده حمایت وپشتیبانی براي دانشیگو هاي یادگیرنده محور باید پاسخ
نامیده » یادگیري محور « استدالل شده است که این ویژگی باید ) آندرسون، دردست چاپ ( به همین دلیل در جایی دیگر.و موسسه اند

به عقیده برانسفورد و دیگران، یادگیري یادگیرنده محور، در برگیرنده آگاهی از ساختار ها و ادراك ها ي . »یادگیرنده محور« شود نه 
بنابراین؛ در آغاز ساخت دانش جدید استاد تالش . حصر به فردي است که هر یاد گیرنده با خود به محیط یادگیري می آوردشناختی من

عالوه براین، محیط یادگیري . می کند تا از دانش پیشین یادگیرنده به انضمام بدفهمی ها و کج فهمی هاي یادگیرنده اطالع حاصل کند
ه ویژه زبان و شکل هاي ویزه بیان، که یادگیرنده براي تفسیر و ساختن دانش از آن استفاده می کند، به ویژگی هاي  خاص فرهنگی، ب

فعالیت هاي یادگیرنده محور، ابزارهه و فعالیت هاي تشخیصی جامع و گسترده اي فراهم می . احترام می گذارد و با آن سازگار می شود
یادگیري الکترونیکی . پیشین و موجود را بریا استاد و دانشجو قابل مشاهده می سازدها ساختار دانش  به گونه اي که کاربرد آن. کند

چالش هاي را نیز براي مربیان ایجاد کرده است، زیرا ابزار ها و فرصت ها براي کشف تعصبات و دیدگاه هاي فرهنگی اغلب تحت 
بعضی از . زبان و بدن و نشانه هاي فرازبانی محدود شودناي باند قرار می گیرد و موجب می شود تا مشاهده هتاثیر محدودیت هاي پ

شورت، ویلیام و (محققان استدالل کرده اند که این محدودیت ها اثر بخشی و کارایی ارتباطات را تحت تاثیر منفی قرار می دهد
تعامل ( مشخص می کندبعضی دیگر استدالل کرده اند ویژگی هاي منحصر به فردي که یادگیري الکترونیکی را ). 1976 1کریستی

با شواهدي از حضور اجتماعی معنی دار را در ).1996، 2والتر(می تواند به توسعه ارتباطات منتهی شود) هاي مبتنی بر متن غیر همزمان 
سنجش پیش ). 2002؛ رورك و اندرسون، 2002و گریسون، 4، اندرسون، آرچر3رورك(موقعیت هاي کنفرانس هاي رایانه اي یافته ایم 

زیرا استاد، به ویژه، در مراحل اولیه . ط ها و پیش نیاز ها ي فرهنگی در شرایط و موقعیت هاي یادگیري الکترونیکی مشکل استشر
به همین دلیل اساتیدي که در یادگیري الکترونیکی با . تشکیل جامعه یادگیري کمتر می تواند آشکار با دانشجویان تعامل برقرار کند

زمان زیادي را صرف می کنند تا انگیزه و فرصت کافی براي اشتراك  گذاشتن ادراکات، فرهنگ و ویژگی  تجربه اند در آغاز کار
این به اشتراك گذاشتن و سهیم شدن می تواند به صورت رسمی از طریق نظر سنجی و پرسشنامه . هاي خاص دانشجویان فراهم کنند

ل و نگرانی هایشان ییی براي معرفی دانشجویان به یکدیگر و بیان کردن مساهاي مجازي الکترونیکی  انجام شود و یا با دادن فرصت ها
) 1992(5بندایکت. محیط یادگیري اکترونیکی به خودي خود، زمینه فرهنگی منحصر به فردي است.با استاد و کالس فراهم شود

). 123ص ( داراي ماهیت، جغرافی، فیزیک و اصول و مقرراتی از قوانین انسانی است " 6استدالل کرده است فضاي شبکه رایانه اي
 .بسیاري از دانشجویان با این فضاي جدید ناآشنایند

 
۱.SHORT,Williams & Chis e 
۲.Walther 
۳.Rourke 
۴.Archer 
۵.Benedikt 
۶.Cyberspace 
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و غیر رسمی در محیط هاي مجازي و محیط هاي یادگیري الکترونیکی  اما به تدریج دانشجویان با کسب تصوراتی از تجارب رسمی
در حالی که، بعضی از این هنجارها و ابزارهاي ارتباطی تسلط . آنان بر هنجارها و ابزارهاي ارتباطی تسلط خواهند یافت. خواهند آمد

محققان تالش کرده اند مهارت و . مناسب نیست در حالی که، بعضی از این هنجارها براي موقعیت یادگیري الکترونیکی. خواهند یافت
، 1ایستین و لی رز(راحتی کار در محیط هاي یادگیري الکترونیکی و تاثیر اینترنت بر یادگیرندگان را با ابزارهاي نظر سنجی بسنجد

، داشتن احساس قوي از اثر آنان استدالل کرده اند تنها مهارت اینترنتی نیست که صالحیت و توانایی را تعیین می کند؛ بلکه). 2000
از این رو، . بخشی  اینترنت، به یادگیرنده اجازه می دهد تا به طور موثرتري با ملزومات و نیازهاي این محیط سازگار و هماهنگ شود

ا ارتقاء استاد کارآمد در یادگیري الکترونیکی به طور مداوم در تالش است تا از طریق فناوري آسایش یادگیرنده را فراهم کند و ب
از این رو، موقعیت . امن را فراهم کند تا احساس بهتري از اثر بخشی و کارآمدي اینترنت به دست آیدمحیطی  صالحیت و توانایی او 

یادگیري الکترونیکی یادگیرنده محور به فرهنگ کسب شده از زمینه هاي غیر الکترونیکی و شیوه هاي تعامل این محیط  با امکانات تو 
 .هاي وب بستگی داردتوانایی 

 دانش محوري  
و دیگر نظریه  پردازان تفکر انتقادي استدالل کرده اند که تدریس ) 1990(2مک پک. یادگیري کارآمد بدون محتوا اتفاق نمی افتد

دیگران بیان می همان گونه که برانسفورد و . مهارت ها و شیوه هاي تعمیم یافته تفکر، خارج از حوزه ي دانش بنیادي آن بی فایده است
زیرا مطالعه هر رشته شامل . کنند یادگیري موثر به وسیله عناصر علم شناسی، زبان و زمینه فکري هر رشته تعریف و  محدود  شده است

دانشجویان به .غالبا هر جهان بینی شیوه هاي خاصی را براي درك و صحبت کردن درباره دانش فراهم می کند. جهان بینی خاص است
آنان همچنین به فرصت هاي نیاز دارند تا . یی براي تجربه کردن و نیز به ایجاد ساختارهاي دانش از طریق آموزش نیازمندندفرصت ها

در .تامل، انتقال دانش فرد به زمینه اي ناآشنا و یا تولید ساختارهاي جددي دانش محدود است: درمورد افکارشان به تامل بپردازند
زیرا، شبکه فرصت هاي وسیعی . ی، یادگیري الکترونیکی مانعی براي یادگیري دانش محور ایجاد نمی کندمقایسه با یادگیري دانشگاه

بنابراین ابزارهاي تقریبا نامحدودي را براي افزایش .را براي دانشجویان فراهم می کند تا به طور عمیق تري در منابع دانش درگیر شوند
ک می کند تا مسیر خود را در حیطه دانش بیابند و به هزاران شکل و در زمینه هاي دانش دانشجویان فراهم می کند و به آنان کم

تهیه و تدارك منابع می تواند کاري طاقت فرسا باشد  و استاد الکترونیکی ماهر نیازمند فراهم کردن تصویر . گوناگون از آن سود ببرند
با تکیه بر آن، دانش و کاوش هایشان را در نوشته علمی مورد نظر کلی از حمایت ها و پشتوانه هایی است که دانشجویان می توانند 

فرصت هاي که نه تنها استاد را در بر می گیرد، : یادگیري الکترونیکی، فرصت هاي بسیاري براي ارزشیابی فراهم می کند.توسعه دهند
الگوریتم هاي پبچیده و ساده ماشینی براي در محیط هاي الکترونیکی، معموال از . بلکه از ثاثیر و تخصص همتایان بهره می گیرد

تر، یادگیرندگان تشویق می شوند تا یادگیري خودشان را فکورانه و با تامل  از همه مهم. ارزشیابی کار یادگیرنده استفاده می شود
ن تر ارزشیابی می براي طراحان یادگیري الکترونیکی، درك و فهم آنچه که مفید ترین است نسبت به آنچه که آسا. ارزشیابی کنند
 حساب می آید شود چالشی به
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ها  در طراحی ارزشیابی، به ما کمک می کند تا ارزشیابی هاي را مطرح کنیم که در  پیشرفت نظریه هاي یادگیري شناختی و کاربرد آن
براي مثال، از نظر بیکستر،الدر و . را ارزشیابی می کند راستاي محتواي موضوع مورد نظر است و فرآیندهاي شناختی و نتایج نهایی

ه دهند،طرح هایی حل مساله تولید ای، دانشجویان توانمند می توانند توضیحات منسجمی درباره موضوع ار)1996(1گالسر
زیابی هی بچه هاي می که من اراهنگ. کنند،راهبردهاي حل مساله را اجرا کنندو فعالیت هاي خود را نظارت، کنترل و قضاوت کنند

ها مجبور شده اند درصد باالیی از سواالتی را بنویسند که  شدم؛ زیرا آنامید نشگاه مورد بازبینی قرار داده ام، نا اخودم را در مدرسه و د
ه شده کمتر استفاد) تهیه شده توسط بیکستر و دیگران( جنبه یادآوري دارد و از راهبردهاي ارزشیابی سنجش صالحیت هاي چهارگانه

آیا می توانیم در یادگیري الکترونیکی کارها را بهتر انجام دهیم؟ممکن است نبود فرصت براي تعامل سریع و بالدرنگ میان .است
یادگیرندگان و اساتید،فرصت هاي ارزشیابی فرایند را کاهش دهد؛با این وجود، توسعه ظرفیت ارتباطات در یادگیري الکترونیکی و 

کترونیکی بزرگساالن در دنیاي واقعی کار، فرصت هایی را براي ایجاد نوعی از فعالیت هاي ارزشیابی فراهم کرده تمرکز بر یادگیري ال
. این پروژه ها غالبا به صورت مشارکتی انجام می شوند و از اظهار نظرهمکاران بهره مندند. محور و مبتنی بر محل کارند وژهاست که پر

خطري که نظام هاي یادگیري مبتنی بر ارزشیابی را تهدید می کند، .گیران نیز فراهم شده استفرصت هایی براي خود ارزشیابی فرا
راهبردهاي طراحی شده اي مورد نیاز است تا .افزایش حجم کاري است که از اساتید پر مشغله یادگیري الکترونیکی انتظار می رود

فهرستی از ابزارهاي رو به افزایش که فراهم . بر حجم کار استاد فراهم کند بتواند ارزشیابی هاي تکوینی و نهایی را با حداقل اثر مستقیم
 :ه شده استایکننده چنین ارزشیابی هاي بدون افزایش کار و مشارکت استاد است در زیر ار

ی مجازي به طور استفاده از نمره گذاري رایانه اي که فراتر از آزمون هاي تستی، با استفاده از تمرین هاي شبیه سازي و آزمایشگاه -
 .خودکار و فعال به ارزشیابی از یادگیري دانشجویان می پردازد

یابی می شمحیط هاي یادگیري  مشارتی که در آن دانشجویان اسناد و مدارکی می سازند و در گروه هاي یادگیري مجازي ارز -
 .کنند

و ) خود ارزشیابی( ا در ارزشیابی کارهاي خودساز و کارهایی نظیر داشتن استاد خصوصی خودکار الکترونیکی که دانشجویان ر -
 .ارزشیابی کار دیگران کمک و حمایت می کند

نمایندگان دانشجویان که فعالیت هاي همتایان را تسهیل می کنند و مورد نظارت قرار می دهد، تا دانشجویان فرصتی پیدا کنند به  -
 .طور غیر رسمی یکدیگر را کمک و ارزشیابی کنند

یا شبکه ها یعصبی براي نمره گذاري محتواي درسی پبچیده مانند 2فته زارهاي دقیق نرم افزاري، مانند تحلیل معنایی نهاستفاده از اب -
 .انشاء هاي دانشجویان به وسیله رایانه

ان بنابراین چالش یادگیري الکترونیکی تدارك ارزشیابی با کمیت و کیفیت باال و حفظ تداوم بخشیدن به عالقه و تعهد دانشجوی -
 .اغلب این اهداف از طریق ایجاد و توسعه جامعه یادگیري بهتر محقق می شود. است
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 جامعه محوري
. بگنجانیمجامعه محوري این امکان را براي ما فراهم می کند تا اجزاي ضروري یادگیري اجتماعی را در طراحی یادگیري الکترونیکی 

را براي  بررسی اینکه چگونه  دانشجویان می توانند در یک محیط و ) 1978(1اینجا،ما مفاهیم عمومی شناخت اجتماعی ویگوتسکی
این اکار . گیري الکترونیکی با یکدیگر کار کنند و به طور مشارکتی دانش جدیدي تولید نمایند را مناسب تشخیص می دهیمدزمینه یا

توسعه یافته است تا نشان دهد چگونه اعضاي جامعه ) 2001(3و ایده هاي جامعه فعالیت و نجر) 1991(2ی لیپمندر جامعه اکتشاف
) 2001(4ویلسون. یادگیري یکدیگر رامورد پرسشگري و حمایت قرار می دهند و همدیگر را در ساخت متناسب و موثر هدایت می کند

صیف کرده است که داراي حس مشترکی از تعلق، اعتماد، انتظار براي یادگیري و شرکت کنندگان محیط الکترونیکی را به گونه اي تو
گرچه، بسیاري از محققان یادگیري الکترونیکی قابلیت یادگیري الکترونیکی را .تعهد براي مشارکت و سهیم شده در این جامعه اند

ل مربوط به نبود ی، محققان دیگر، مسا)5،1995تورف هریسیم،هیتسن،تلس و(براي ایجاد جوامع یادگیري از راه دور، ستایش می کنند
، )7،2000اناند(علل این کم توجهی، محدودیت هاي اقتصادي).6،1997میسون و هارت(عالقه و مشارکت را مد نظر قرار می دهند

 ).8،1998جافی( مقاومت اعضاي هیات علمی و نهادها به خاطر احساسات رقابت تهدید آمیز با دیگر محیط هاي یادگیري مجازي است
، به نبود جا و مکان، مشکالت ناشی از گمنام بودن و ضعف اعضاي گوناگون جامعه در )9،2010هاین( مطالعات قوم شناختی شبکه

 -به طور خالصه، ممکن است تفکر درباره ایجاد و حفظ چنیین جوامعی چالش برانگیز باشد و این چالش ها. فضاي مجازي اشاره دارد
به عبارت دیگر، حضور دوگانه زمان و مکان ممکن است بسیار . مرتبط است) همزمانی (» نبود زمان خاص« و نیز » مکان  جا و«یا نبود 

 .اساسی تر از نبود حضور فیزیکی بدون حضور اجتماعی باشد
و براي آموزش به  به طور مرسوم، آموزش از دور دانشجویانی را جذب کرده است که براي رهایی از محدودیت هاي زمانی و مکانی

شیوه اي مستقل به این نوع آموزش از راه دور دسترسی فیزیکی نیست،بلکه به خاطر آزادي موقت یادگیرنده در گذراندن دوره 
شرکت در جمع فراگیران، به طور اجتناب ناپذیري محدودیت هاي را براي استقالل . مطالعاتی بر اساس سرعت و انتخاب خودش است

حتی زمانی که فشار و اجبار براي استفاده از ارتباطات همزمان وجود ندارد و بیشتر از ابزارهاي ارتباطی . یجاد می کندو عدم وابستگی ا
گاهی، اقتضائات زمینه یادگیري محور ایجاب می کند نحوي مشارکت تجویزي در جوامع یادگیري . غیر همزمان استفاده می شود

 .کن است شواهدي داشته باشیم که نشان دهد اصالح شود و یا تغییر یابد، اگر چه مم
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امکان مشارکت انعطاف پذیري جوامع مجازي .چنین مشارکتی باعث پیشرفت بیشتر در تولید دانش و باال رفتن میزان توجه می شود
هاي جهانی و عمومی تر را فراهم می کند، اما محیط واحدي که بتواند به تمامی نیازهاي دانشجویان پاسخ دهد، وجود ندارد؛ بنابراین 

 .نیاز به ایجاد تغییراتی است تا با نیازهاي گوناگون یادگیرندگان و استادان در مراحل گوناگون زندگی سازگار باشد
ه نیاز به طرح یک نظریه یادگیري الکترونیکی را مطرح می کند که با ویژگی هاي هر زمان و مکانی سازگار باشد و به این موانع بالقو

به این ترتیب، نیاز به نظریه اي براي یادگیري الکترونیکی وجود دارد که یادگیري محود . استقالل و یادگیري جامعه محوري بیانجامد
 . رصت هاي ارزشیابی واقعی واصیل را فراهم کند و بر مبناي زمینه هاي دانش موجود بنا شودباشد و بتواند تنوع وسیعی از ف

 
 1توانایی هاي شبکه

، 2نورمن( نظریه  هاي آموزشی موثر و کارآمد باید امکانات و محدودیت هاي زمینه اي که براي آن طراحی شده است را بررسی کند
چهره اي است که مجموعه وسیعی از ابزارهاي مدیریت اطالعات و ارتباطات را فراهم  شبکه جهان گستر وب یک فناوري چند). 1999

همچنین، از محدودیت هایی رنج می برد که به طور . می کند و می تواند براي تهیه و تدارك آموزش و پرورش موثر بهره برداري شود
 .مختصر در این بخش مطرح می شود
مجموعه اي از تمام آموزش هاي از دور، با فراهم کردن دسترسی به تجارب آموزشی، حداقل به یادگیري الکترونیکی، به منزله زیر 

هم اکنون، دسترسی به شبکه جهانی وب تقریبا . لحاظ زمانی و مکانی، نسبت به آموزش سنتی و مبتنی بر دانشگاه انعطاف پذیرتر است
درصد از بزرگساالن آمریکایی از  54اعام کرد که  2002چهارم فوریه در  3مجله وال استریت. در کشورهاي توسعه یافته فراگیر است

شاید این درصد باالي . سال کاربران دائمی شبکه اینترنت اند 17تا  15درصد از افراد  90شبکه وب به طور منظم استفاده می کند و 
دسترسی به شبکه . زشی رسمی عالقه مندنددرصد شهروندانی را در بر می گیرند که به گرفتن درس هاس آمو 90کاربران، بیش از 

اما قرار گرفتن وب در مکان هایی مانند کتابخانه هاي . اینترنت در درجه  اول از طریق رایانه هاي محل کار و منزل صورت می گیرد
اي اکثریت عمومی و کافی نت ها و اتصال از طریق وسایل شخصی بدون سیم  از جمله مواردي است که دسترسی بدون مشکل را بر

جاي تعجب است که در کشورهاي در حال توسعه، امکان دسترسی به .قریب به اتفاق شهروندان کشورهاي توسعه یافته فراهم می کند
براي مثال، استفاده مجانی از امکانات شبکه در رستوران هاي کشورهاي در حال توسعه . اینترنت در بعضی از مکان ها فراهم شده است

اما هنوز . ک دونالد ذر سائو پائولوي برزیل و وجود کافی نت هاي متعدد در بخش هاي گوناگون پین از آن جمله استنظیر رستوران م
دسترسی براي کسانی که گسترده اي از ناتوانی هاي جسمی دارند،ما باید ماهیت تعامل اجتماعی در یک محیط غیر کالمی را درك 

یک اجتماع منسجم را می توان بر مبناي دوستس هل بنا . اجتماعی اکتشافی را فراگیریم نموده و چگونگی استفاده از آن براي ایجاد
یک اجتماع می تواند خود را بر مبناي اینکه . نهاد و یا مقاصد مشترك دیگري نظیر هدف هاي مشخص آموزشی را مبناي آن قرار داد

 .اف شان دست پیدا می کنند،حفظ نمایدچگونه افراد و گروه  نیازهاي خود را برآورده  می سازند و یا اهد
۱.Affordance of the Net 
٢.Norman 
٣.Wall street 



٩٦ 
 

ما در اینجا سعی داریم تا تالش . هر یک از این مقاصد جوي خاص را بوجود آورده و در تحقق پیامدهاي مختلف تاثیر خواهند داشت
 .رکز سازیمخود را بر ایجاد یک اجتماع در ساختار یادگیري الکترونیکی متم

 
 یک اجتماع غیر کالمی

اجتماع آمیزه اي است از افراد و گروه ها، عوامل  روان شناختی و جامعه . اجتماع براي تمامی  جنبه هاي زندگی ضروري است
ن نقطه این غفلت  آشکار از اجتماع را می توان مهم تری. اما از دیدگاه آموزش و یادگیري این چنین نیست. شناختی، تامل و مشارکت

ه نماید که می بایست توسط ایضعف  آموزش از دور به شیوه سنتی دانست که بیشتر در صدد بود تا بسته هاي آموزشی تجویزي را ار
این دیدگاه بر مبناي این فرض بنا شده بود که یادگیري نوعی تجربه  با کمال تأسف. دانشجویان به تنهایی جذب و درك می شدند

آموزش و یادگیري در بهترین . واقع شده و یا درك افراد مورد تایید قرار گیرد مطالعهفردي بوده و نیازي نیست تا معانی مورد بحث و 
از این رو . ورداري  از عالئق مشترك استصورت آن نوعی مشارکت است که شامل احساس تعلق و پذیرش در گروه همراه با برخ

که به واسطه روش ارتباطی خاصش متمایز می  –باید تالش کنیم تا معنا و مفهوم حضور اجتماعی در یک اجتماع یادگیري الکترنیکی 
 .شود را فراگیریم

 
تماع کاوشگر در نشان دادن و ابراز توانایی مشارکت کنندگان یک اج ": حضور اجتماعی را می توان در اینجا این گونه تعریف نمود
و از طریق رسانه ارتباطی به کار گرفته ) مثال شخصیت  کامل خودشان( خود به صورت عاطفی و اجتماعی، به عنوان افرادي واقعی 

غیر قابل تصور است اگه فکر کنیم که می توان اجتماعی از بدون وجود ). 94،ص 2014گریسون، اندرسون و آرچر، ( "شده
به هر حال حضور اجتماعی هنگامی حالت مشخص تر و سخت تري به خود می گیرد . کترین حدي از حضور اجتماعی ایجاد کردکوچ

حضور اجتماعی باید با ) همانند حضور شناختی(اکتشاف در برگیرنده بحث هاي انتقادي مداوم. که اجتماع از نوع اکتشافی باشد
 چرا این امر داراي اهمیت است وچگونه به نظر می رسد؟.اهنگ باشداکتشاف وحصول بازده هاي یادگیري مشخص هم

باط غیر همزمان مبتنی بر متن،  نوعی چالش را درایجاد محیط اجتماعی واکتشاف اجتماعی به وجود آورده است تبه نظر می رسد که ار
می ، که عواملی مهم در شکل گیري روابط  نظریه پردازان پردازان ارتباطات سعی کرده اند تا فقدان نشانه هاي ارتباطی غیر کال.

شرت ، ویلیامز و کریستی مطالعه خود را در زمینه رسانه ها را بیان این امر به پایان رسانده . مشارکتی می باشند، را به ما یاد آوري نمایند
داده و اطالعات مربوط به خود عاطفی را کاهش  –فقدان شبکه هاي دیداري ، فرصت هاي الزم براي ابراز مواد اجتماعی «اند که 

 » .نگاره ، نگرش ها ، واکنش ها وخلق وخوي دیگران را تاحد زیادي تنزل می دهند

را به این منظور به کار برده اند تا نشان دهند که رسانه ، یک عامل  محدود » حضور اجتماعی «نویسندگان اصطالح )  .59، ص 1976(
سوال اساسی این است که آیا رسانه عامل مخربی در شکل گیري و تداوم یک . ست کننده جدي براي حضور اجتماعی مشترك ا

 اجتماعی اکتشافی مشارکتی است ؟ 
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عاطفی که جهت ایجاد یک اجتماع جمعی ضروري است واحساس  –است ابزاري را براي انتقال محتواي اجتماعی موظف آیا ارتباط 
می شود ، را به ما ارائه دهد؟ آیا اساتید و دانشجوایان مهارت هاي  1تگی اجتماعیسعه داده ومانع از هنجار گسیختوبا هم بودن را 

 ارتباطی جبرانی را جهت دستیابی به تجارب یادگیري مشارکتی و کیفی به دست آورده و به کار می برند؟

گونگی تغییر پیام ها به جاي و آهنگ هاي کالمی تأثیري عمیق بر چ 2دریک ساختار تصویري وکالمی نشانه هایی همچون زبان بدن 
آیا ماهیت زبان نوشتاري قادر است فقدان این گونه نشانه ها را جبران کند؟ آیا زبان نوشتاري ابزار دیگري را براي انتقال . می گذارند

ایی را براي عاطفی در اختیار ما قرار می دهد؟ ویا از سوي دیگر، آیا احتماال این رسانه قادر است مزای –نشانه هاي اجتماعی 
دانشجویانی که برون گرایی کمتري دارند، به همراه داشته باشد ، وفراتر از آن ، ظرفیت هاي بالقوه اي را در جهت برابري ومشارکت 
بیشتر فراهم آورد ؟ پاسخ این سواالت پیچیده این است که نشان داده شده است دانشجویان قادرند فقدان ارتباط غیر کالمی را از طریق 

م یمانند حروف بزرگ ، عالمت ها ، عال( 3قراري آشنایی با یکدیگر بواسطه کاربرد تعارفات ، تشویق ها ، تاکیدهاي شبه زبانی بر
شناخت ضمنی اهداف یک اجتماع )روروك وآندرسون (جبران نمایند) 4خود افشارگري:مانند(ونقش ونگارهاي شخصی ) عاطفی 

این امر از . ماعی ارائه شده و درشکل گیري ماهیت تعامالت مناسب وضروري مد درسان باشدکاوشگر باعث می شود تا نشانه هایی اجت
تحت یک چنین شرایطی ، این حقیقت که ارتباطی مبتنی بر متن . طریق حضور تدریس به نحو بارزتري تعریف شده وتقویت می گردد 

همانطور که ذکر کردیم ، رسانه هاي مبتنی بر متن . یاورد نوعی رسانه ضعیف است را می توان عامل محدود کننده مهمی به حساب ن
در صورت داشتن ویژگی هاي همچون انعکاسی بودن، صراحت داشتن ودقت می توانند مزایاي بالقوه اي در باال بردن سطح شناختی 

ري در جهت تسهیل تفکر و بجحث مبادالت داشته وموجب تمرکز بر آن گردند، به این معنی که می توان از این ارتباطات به نحو موثرت
نتیجه اي که در اینجا به ذهن می رسد این است که اگر چه یادگیري الکترونیکی مبتنی برمتن ظاهرا محدودیت هایی . انتقادي بهره برد

ضعف یا . نمی شود چند را با خود به همراه دارد ، اما امتیازاتی را نیز در خود جاي داده که در ساختارهاي آموزشی چهره به چهره یافت
پژوهش هاي انجام شده در . ه می کند، تعیین می گرددیقوت یک رسانه بر اساس وظیفه یاهدف آن ویا یافرصت هاي جبرانی که ارا

زمینه یادگیري الکترونیکی مبتنی بر متن نشان داده اند که این رسانه از ظرفیت بالقوه اي در جهت ایجاد سطح باالیی از ارتباط بین 
به عقیده ما حضور اجتماعی پیش زمینه اي مهم براي مشارکت ).1999روروك و دیگران ، (عاطفی برخوردار است –اجتماعی  فردي

با این همه باید توجه نمود که حضور . برقراري روابط میان اعضا وایجاد حس تعلق از امور بسیار مهم است. وبحث انتقادي است
نیست که باعث می گردد دانشجویان از ترس جریحه دار کردن احساسات دیگران » 5ناختیآسیب ش«اجتماعی به معناي ایجاد نوعی 

حضور اجتماعی به معناي ایجاد . وآسیب رساندن به روابط، از هرگونه شک گرایی یا انتقاد نسبت به عقاید ذکر شده دوري نمایند
 ورد تشویق وحمایت قرار می گیرندجوي است که در آن، سواالت محققانه ، شک گرایی، و عقاید روشنفکرانه م

۱.Anomie 
۲.Body Language 
۳.paralinguis c 
۴.Self – Disclosure 
۵.Pathological 
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این همان محیطی است که یادگیري هاي الکترونیکی با برخورداري از حضور آموزشی مناسب می تواند در آن رسانه اي مؤثر بوده واز 
باشد، حمایت به  1ودر عین فردي بودن ، متمرکز میز داشتهذهنی چالش برانگیز بوده ، حالتی احترام آیک اجتماع اکتشافی که از لحاظ 

 .از طریق ایجاد تعادل بین همین عناصر ظاهراً متضاد است که می توان یک محیط یادگیري کیفی بوجود آورد. عمل آورد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱.Focused 
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 طبقه بندي حضور اجتماعی

این فرایند تحلیل نظري ادبیات وهمچنین تحلیل . طرح طبقه بندي حضور اجتماعی در طی یک فرایند تکراري وممتد صورت گرفت
نتیجه این کار، ظهور سه دسته عمده از نشانگرهاي حضوري . ورمزگشایی نسخه هاي مربوط به همایش هاي رایانه اي را در خود داشت

 -تبادل احساسات اجتماعی) مراجعه کنید 3-11به جدول (فی ، ارتباط باز وپاسخ هاي ارتباطی منسجم عاط: اجتماعی بود که عبارتند از
 .عاطفی در کارکرد هاي ارتباطی وانسجام یک اجتماع اکتشافی حضور ذاتی دارد

 

 طبقه بندي ونشانگر هاي حضور اجتماعی 3-11جدول 

 مثال تعریف نشانگرها طبقه

هاي سنتی بیان حالت  بیان عواطف عاطفی 
عواطف یا حالت هاي غیر 
سنتی بیان عواطف شامل 
عالمت گذاري پشت سر هم 
وممتد، استفاده از حروف 
بزرگ به نحوي چشمگیر 
وکاربرد عالمت هاي عاطفی 

 .می باشد

نمی توانم تحملش کنم ، مخصوصا 
 ANY BODY THERE...!وقتی که 

 شوخی ، زبان بازي کنایه ، دست استفاده از طنز 
 کم گرفتن ، طعنه

 !طرف کبکش خروس می خونه 

جزئیات زندگی خارج از کالس  خود افشارگري  
ه نموده ویا نقاط ضعف را یرا ارا

 بیان می کند

این کاري است که در محل کارم 
معنی این  ی توانمنم-...انجام می دهم
 سوال را بفهمم

در یک استفاده از شکلک پاسخ  ادامه دادن یک روند ارتباط باز
نرم افزار به جاي شروع روندي 

 جدید

وابستگی به نرم افزار ، مثال استفاده از 
 Branchیا Subject:Rcقسمت 

fromدر هنگام ارسال ایمیل 
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استفاده از ابزارهاي یک نرم افزار  نقل کردن از پیام هاي دیگران  
در جهت نقل کل یک پیام یا کپی 
 کردن بخش هایی از پیام دیگران  

تگی به نرم افزار، مثال استفاده از وابس
» مارتا معتقد است«عباراتی همچون 

 یا استفاده از نشانه هاي نقلی در متن

مراجعه مستقیم به متن نامه هاي  مراجعه صریح به پیام هاي دیگران 
 دیگران

در پیام تان اشاره کردید که مور «
 »...نوعی تمایز میان

دانشجویان یا دانشجویان از دیگر  پرسیدن سوال 
 فرد واسطه سوالتی را می پرسند

آیا شخص دیگري تجربه کار با «
WEBECTرا دارد؟ 

 

تکمیل کردن دیگران با تکمیل  تکمیل نمودن ، قدردانی کردن  
 نمودن متن پیام هاي دیگران

از برداشت شما نسبت به متن لذت «
 .»بردم

تایید دیگران با محتواي پیام هاي  تایید کردن  
 دیگران

واقعا . من هم به همین فکر می کردم«
 »زدي به هدف

صدا زدن یا ذکر نام مشارکت  استفاده از کلمات ندا پاسخ هاي ارتباطی منسجم
 کنندگان 

فکر می کنم جان به نکته خوبی «
جان، تو چی فکر می «، »اشاره کرد

 » کنی ؟

مراجعه به گروه یا مخاطب  
ها با استفاده از  قراردادن آن

 ر جمعیامض

ي همچون ما، یرگروه را باضما
براي ما، بچه ها مخاطب قرار می 

 .دهند

فکر «، » ...کتاب ما اشاره دارد به «
 » ...کنم موضوع بحث منحرف شدیم

ارتباطی که نوع کارکرد اجتماعی  ر وعالئم احترامیاستفاده از ضما 
 خالص دارد؛ تعارفات

« ،»براي االن کافیه »«سالم به همگی «
 »ما بهترین آب وهوا را اینجا داریم

 

 پاسخ هاي عاطفی

عالقه . پاسخ هاي عاطفی را نمی توان تنها به حضور اجتماعی نسبت داد ، بلکه مشارکت در یک اجتماع کاوشگر را نیز در بر می گیرد
این عواطف ، شرایط تسهیل کننده اي . وپشتکار از عناصر ضروري یک تجربه یادگیري بوده ونوعی پاسخ عاطفی محسوب می گردند

عاطفی شرایط  –پاسخ هاي محترمانه  وحمایتی اجتماعی . معنادار و تجربیات آموزشی بوجود می آورندرا براي مشارکت در مکالمات 
پاسخ هاي عاطفی جهت شناسایی ضمنی روابط دو جانبه با اجتماع به کار می . الزم براي تامل وگفتگوي انتقادي را ایجاد می کنند
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نخست، هنگامی که نشانه هاي بدنی و ) 3-11مراجعه کنید به جدول.(ردارندپاسخ هاي ارتباطی عاطفی از سه نشانگر عمده برخو.روند
و عالمت هاي ) در زبان انگلیسی(حالت هاي آوایی وجود ندارند از طریق ابزارهاي همچون عالمت گذاري، استفاده از حروف بزرگ 

دوم، صرف نظر از این ابزارهاي غیر . پیدا کرد 3-11نمونه این موارد را می توان در جدول . عاطفی می توان به بیان عواطف پرداخت
شاید آسان ترین راه درك این نکته کاربرد طنز و عبارات مشابه . مرسوم بیان عواطف، زبان خود  یک انتقال دهنده قوي عواطف است

سوم، یکی . اصی وجود ندارداین بیانات نوعی متن تفاهم را انتقال دهنده و نشان می دهند که هیچ چالش شخصی خ. نظیر کنایه ها باشد
اساسا هر چه ما . دیگر از راه هاي انسانی که می توتن براي ایجاد روابط و پیوندهاي عاطفی مورد استفاده قرار داد، خود افشاگري است

 .گویی ما نسبت به آن ها نیز بیشتر می شود چیزهاي بیشتري درباره اعضاي اجتماع بدانیم، اعتقاد و پاسخ

 ارتباط باز

که این حالت . ارتباط باز حالتی دو جانبه و احترام آمیز دارد. اسخ هاي عاطفی تاثیري مستقیم بر تعامل و ارتباط باز به جاي می گذاردپ
ارتباط باز با نوعی حالت کیفی همراه است که جوي از اعتماد و . براي حصول بازده هاي یادگیري عمیق و معنادر ضروري است

این ارتباط به افراد امکان می دهد تا در عین اینکه عزت نفس خود را حفظ می کنند و مورد پذیرش اجتماعی . پذیرش را نشان می دهد
ارتباط باز را می توان از طریق فرایند به رسمیت شناختن تکمیل نمودن و پاسخگویی به . قرار می گیرند،سوالت خود رانیزمطرح سازند
تاثیر دیگران و در همان حال مورد پرسش . ت مشارکت و تعامل منطقی را ترغیب نمودکمک هاي دیگران ایجاد کرد و به این صور

ه پاسخ هاي مربوطه و سازنده به یارتباط باز با ارا. قرار دادن ماهیت پیام ها، نشان دهنده مشارکت در فرایند بحث و تامل انتقادي است
ی مبتنی بر بینش که در یک تجربه یادگیري الکترونیکی وجود دارد ارتباط بالفطره منطق. سوالت و کمک هاي دیگران سرو کار دارد

 .به طور اساسی بر مبناي ارتباط باز شکل می گیرد

 پاسخ هاي منسجم

. ارتباط پیدا می کنند -یعنی انسجام گروهی –تمامی نشانگرهاي که قبال به آن ها اشاره شده مستقیما با دسته سوم حضور اجتماعی 
خصوصا در یک گروه یادگیري الکترونیکی که به . حفظ تعهد و اهداف یک اجتماع اکتشافی ضروري است  انسجام گروهی براي

واسطه عوامل زمانی ومکانی از هم جدا می باشد ، به طور مشخص تر می توان این طور بیان نمود که ساخت معنا و تثبیت شناخت تنها 
ن خود را به عنوان عضوي از یک اجتماع اکتشافی بپذیرند ، اشتراك معانی ، اگر دانشجویا. در یک اجتماع منسجم امکان پذیر است 

کسانی که قصد برقراري انسجام دارند کار خود را نشانگرهایی . بحث ها و کیفیت بازده هاي یادگیري به سطح بهینه خواهند رسید 
به » ما«ر جمع مانند یهی را می توان با کاربرد ضماانسجام و همبستگی گرو. همچون مخاطب قرار دادن دیگران با نام شروع می کنند 

نیز می توانند موجب برقراري و انعکاس انسجام » سالم به همگی«کلمات احترام برانگیز دیگري همچون . سطح بعدي ارتقاء داد
 .گروهی گردند 
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 الزامات عملی

ي الکترونیکی به وجود آورد که بتواند اجتماعی سوال اساسی این است که چگونه می توان نوعی حضور اجتماعی در محیط یادگیر
گویی به این سوال پذیرش این  کلید پاسخ. اکتشافی را حمایت نموده ودر همان حال بحث هاي منطقی و انتقادي از نیز ترغیب نماید

ایینی باشد نمی تواند اگر حضور اجتماعی در سطح بسیار پ.  امر است که باید به سطح بهینه اي از حضور اجتماعی دست پیدا کرد 
از سوي دیگر در صورتیکه حضور اجتماعی بسیار شدید باشد ممکن است مانع تقابل اندیشه ها شده و . تداوم اجتماع را ضمانت کند

به هر حال تعامل اجتماعی و حفظ گروه بخاطر خود گروه را نمی توان . اظهار نظر هاي سطحی و شوخی هاي جمعی را ترغیب نماید
گروهی که به وسیله ي حضور اجتماعی حفظ شده و تداوم می یابد تنها وسیله اي براي رسیدن به هدف . قصد اصلی دانستهدف و م

 .هدف هاي اصلی فراهم آوردن تجارب یادگیري کیفی براي تک تک دانشجویان است . است

در معرض توجه ما قرار » لیام رورك« خستین باراین وضوع که حضور اجتماعی باید وسیله اي براي دستیابی به هدفی واالتر باشد ، ن
 :وي درمورد دانشجویان می گوید. وي در جریان تحقیق بر روي این موضوع سمت دستیار پژوهش را به عهده داشت. داد

 بر خالف شایعات موجود ، دانشجویان هیچ گاه شکایت نکرده اند که همایش هاي رایانه اي ، غیر اجتماعی ، خشک و خصمانه« 
بر عکس اگر شکایتی هم از طرف دانشجویان مطرح شده باشد ، بیشتر در این ارتباط بوده که همایش ها بیش ازحد اجتماعی و . هستند

 ) 2000رورك (» ماخوذ به ادب هستند و حالتی چالش برانگیز و انتقادي ندارند و از این رو تجربه یادگیري پر باري نبوده اند 

مهم ترین چالش موجود در یک ساختار یادگیري الکترونیکی تضمین یک محیط یادگیري پر بار و ترغیب  از دیدگاه حضور اجتماعی
 . برانگیز از لحاظ شناختی است 

 

 

باز « بر جلسات حاکم است که نهایتا منجر به » 1حالت نزاکت « انتقادي که معموال از سوي دانشجویان ابراز می شد این بود که نوعی 
ـ »  آسیب شناختی« یکی از دانشجویان این پدیده . شده و دانشجویان را با وضعیتی چالش برانگیز مواجه نمی سازد» 2خورد هاي گرم 

 :عبارتی که همکارمان والتر آرچر آنرا ابداع کرد ـ را به شکل زیر توصیف نموده است 

ز اهمیت یان دادن خود در برابر همکاران ـ از دوستی حادر  ساختار گروه ، متمایز نمودن اعتماد ـ یعنی اشتیاق براي آسیب پذیر نش« 
اعتماد ، پایه و اساس واقعی براي ارائه سواالت چالش برانگیز به وجود می آورد در حالیکه دوستی می تواند مانع از گفتگوهاي . است

 . » صادقانه گردد 
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انتقادي را تسهیل نمایند ، حتما این تمایز را درك نموده و اگر اساتید قصد داشته باشند اجتماعی کاوشگر به وجود آورده و بحث هاي 
 .بشناسند 

، اما تمامی ) 1999رورك و دیگران،(به طور شخص تر باید اذعان کرد اگرچه این نشانگرها تا حدي از اعتبار تجربی برخوردار هستند
طنز را باید با نهایت دقت مورد استفاده قرار داد ، در غیر براي مثال . ها در ایجاد حضور اجتماعی اهمیتی همطراز با یکدیگر ندارند آن

جایی که استفاده موثر از طنز در رسانه هاي مبتنی بر متن و ضعیف با  از آن. این صورت سبب انزوا و کناره گیري افراد می شود 
اگر قرار است طنزي به کار . یافت نمودخطراتی همراه است ، نمونه هاي طنز را به سختی می توان در اجتماعات یادگیري الکترونیکی 

 .برده شود ، باید صبر نمود تا پایه هاي حضور اجتماعی محکم شده و شخصیت افراد به نحو موثري بازر و آشکار گردد 

ادن الگو قرار د. ه می کندییکی دیگر از عوامل مهمی که در ایجاد حضور اجتماعی موثر می باشند ، الگویی است که معلم آن را ارا
این گونه پیام . ها به وجود آید پیام ها و پاسخ هاي مناسب و خوب دانشجویان باعث می گردد تا نوعی احساس پذیرش و تعلق در آن

به همین جهت ، . ها و پاسخ ها باید جوي مناسب به وجود آورده و دانشجویان بی میل و ناراضی را نیز به درون بحث ها وارد نمایند
به خاطر داشته . یانجی باید خصوصا در ابتداي شروع یک تجربه یادگیري الکترونیکی بسیار حساس و پاسخگو باشداستاد و یا فرد م

از این رو باید دانست که به چالش طلبیدن عقاید هم . باشید که هدف از ایجاد یک محیط امن ، تسهیل تفکر انتقادي و مکاشفه می باشد
این همان نقطه اي است که استاد می تواند با تشویق دانشجویان . راتی به همرا داشته باشدکالسی ها و خصوصا اساتید می تواند خط

حالتی که در اثر این عمل به وجود می آید باعث پذیرش بیشتر . ها عرضه دارد براي به چالش طلبیدن عقاید او الگویی مناسب را به آن
 . را براي وي به همراه ندارد استاد توسط مشارکت کنندگان می شود و هیچگونه خطر فردي 

این عمل باعث . سرانجام اینکه در صورت امکان بهتر است در ابتداي دوره یک گردهمایی حضوري بین اعضاي گروه برگزار گردد
می شود تا حضور اجتماعی با سرعت بیشتري شکل گیرد و پویایی هاي گروه باعث بیشتري به سوي فعالیت هاي ذهنی پربار تغییر 

آن دسته از فعالیت هاي یادگیري که احتماال در مجموعه هاي چهره به چهره ، اثر بخشی و کارایی بیشتري دارند را می . دهدجهت 
این رویکرد هاي ترکیبی از مزایاي عمده اي برخوردار می باشند که حتی فراتر از حضور اجتماعی . توان در این هنگام به اجرا در آورد

به هر حال این مبادله اي است که ارزش . ها نیز از بین رفتن آزادي زمانی و مکانی است بته نکته منفی آنال. را نیز شامل می شود
 .صورت گرفتن دارد 

 

 

۱.Tone of Denecy 

  ۲.Warm Feedbacks 
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 آفرینندگی
 تعریف آفرینندگی

در طبقه بندي خود ) 1977(گانیه.است آفرینندگی یا خالقیت، از فرایندهاي فکري است که به فرایند حل مساله بسیار نزدیک
. باالترین سطح یادگیري را حل مساله می داند و معتقد است که آفرینندگی نوع ویژه اي از حل مساله است.از انواع یادگیري

این اعمال آفرینشی ؛ مانند . یک کشف علمی بزرگ یا یک اثر هنري بزرگ مطمئنا از فعالیت حل مساله سرچشمه می گیرد
حل مساله به مقدار زیادي از معلومات پیش آموخته شده  چه از نوع معلومات عمومی شناخته شده در علوم و چه از نوع  رفتار

بسیاري از اندیشمندان آفریننده اظهار داشته اند که . معلومات خصوصی شناخته شده به وسیله شخص هنرمند متکی هستند
در واقع اگر .ه مسائل مربوط به آن عمیقا به مطالعه و تفحص مشغول بوده اندپیش از آفرینش یک اثر براي مدتی طوالنی دربار

در اظهارات این افراد هیچ چیز نشان نمی دهد که بین حل مساله و کوشش هاي . مطلب به غیر از این بود تعجب آور بود
 )165ص (ردآفریننده اي که منجر به کشفیات داراي آثار مهم اجتماعی می شود، تفائت زیادي وجود دا
ل شد که حل مساله فعالیت عینی یبا وجود شباهت زیاد بین حل مساله و آفرینندگی می توان بین این دو از این لحاظ تفاوت قا

یعنی حل مساله بیشتر بر واقعیات استوار است و هدف از آن عینی و . تر از آفرینندگی است و هدف مشخص تري از آن دارد 
به عبارت . فرینندگی بیشتر جنبه شخصی دارد و زیادتر از حل مساله مبتنی بر شهود و تخیل استدر حالی که آ. بیرونی است

دیگر، در حل مساله، شخص با موقعیتی روبرو می شود که باید براي آن راه حل بیابد، اما در آفرینندگی فرد هم موقعیت 
که آن را از حل مساله متمایز می کند تازگی نتایج ویژگی مهم دیگر آفرینندگی . مساله و هم راه حل آن را خود می داند

بنابراین تأکید . یعنی راه حل هاي آفریننده راه حل هایی تازه هستند که دیگران قبال به آن دست نیافته اند. تفکر آفریننده است
. تازگی تشکیل می دهد هسته اصلی تمام مفاهیم مربوط به آفرینندگی را مفهوم. آفرینندگی بر اثر یا بازده فکري تازه است

 ). 149،ص1987وول فولک،(آفرینندگی به راه هاي تازه اصیل مستقل و تخیلی اندیشیدن درباره انجام کارها می انجامد
 1تفکر واگرا

تفکر واگرا و تفکر همگرا دو بخش عمده تفکر انسان هستند، اما . یکی از ویژگی هاي اصلی تفکر آفریننده تفکر واگرا است        
تفاوت آن ها در این است که در تفکر همگرانتیجه تفکر از قبل معلوم است یعنی همیشه یک جواب درست یا غلط وجود 
دارد اما در تفکر واگرا جواب قطعی وجود ندارد و تعداد زیادي جواب موجود است که هر یک از آن ها ممکن است از نظر 

ستین کسی بود که مبحث تفکر واگرا را در روانشناسی آفرینندگی نخ) 1950، 1962،1959( 2گیلفورد. منطقی درست باشد
این عوامل و . تفکر واگرا از مجموعه عواملی تشکیل یافته است. و پروژه هاي زیادي را در این زمینه انجام داد. مطرح کرد

حظه می کنیدعوامل تفکر چنان که در این جدول مال. داده شده اند 3-12نمونه سوال هاي آزمون مربوط به آن ها در جدول 
باید توجه داشت که براي . واگرا که تفکر آفریننده را می سازد عبارتند از سیالیت، اصالت، انعطاف پذیري، و بسط و گسترش

در ضمن پژوهش هاي انجام شده نشان داده اند که عامل بسط و . گیلفورد عامل اصالت، بخشی از عاملی سیالی فکر است
بنابراین عامل عمده اي در تفکر خالق به حساب نمی ) 1972، 3کروکنبرگ(یگر، رابطه زیادي نداردگسترش با سه عامل د

 .آید
 
۱.Divergent thinking 
۲.Guiford 
۳.Grockenberg 
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براي مثال ، گیلفورد به حافظه قوي نیز به عنوان . عالوه بر عوامل باال ، عوامل دیگري نیز هستند که تفکر واگرا را می سازند
البته حافظه قوي به خودي خود کمکی به تفکر واگرا نمی کند، اما شخص دارنده . یکی از عوامل تفکر واگرا اشاره می کند

-12با توجه به نمونه سوال هاي جدول.طرز فکر اصیل که حافظه اي غنی نیز دارد از توانایی آفرینندگی بیشتري برخوردار است
براي اندازه گیري انعطاف پذیري آزمون . واگرا، آزمون هاي متعددي طرح شده استبراي اندازه گیري عوامل مختلف تفکر 3

براي مثال در این آزمون به آزمون شونده کلمه اي مانند آجر یا سنجاق داده می . استفاده اي غیر معمول گیلفورد به کار می رود
در جواب به این سوال تمام پاسخ هاي . را نالم ببرد شود و از او خواسته می شودتا در مدت هشت دقیقه تمام موارد استفاده آن

آزمون شونده براي سیالیت فکر نمره می گیرند، اما تنها پاسخ هایی که از لحاظ طبقه با پاسخ هاي دیگر تفاوت دارند، براي 
دارند، اما زمانی که طبقه پاسخ عوض شود  همه از لحاظ انعطاف پذیري یک نمره... پذیري نمره می گیرند، مثأل ساختن خانه مدرسه مغازه و انعطاف 

 .و مثال از ساختن به گذاشتن جلو در اتاق یا هر چیز دیگر تغییر می یابد نمره دیگري به انعطاف پذیري اضافه می شود و الی آخر

 عوامل موجود در تفکر واگرا و تفکر آفریننده:  3-12جدول

 نمونه سوال هاي آزمون عوامل

 :سیالیتعوامل مربوط به 

 اندیشه سیالیت-

 کمیت اندیشه هاي بیان شده

 سیالیت تداعی-

 تکمیل روابط، ایجاد روابط قیاسی

 سیالیت بیان-

 توانایی ساختن جمالت

 

 عوامل مربوط به انعطاف پذیري 

 انعطاف پذیري خود جوش-

 )بدون راهنمایی( توانایی در تغییر دادن طبقه پاسخ ها

انعطاف پذیري انطباقی اصالت به صورت انعطاف پذیري -

 اشیاي خوردنی گرد را بنویسید

همه اشیاء جامد نرم و رنگی را که به ذهتان می رسد 
 .بنویسید

 .کلماتی که معنی خوب می دهند بنویسید

 .ه معنی مخالف سخت می دهند بنویسیدکلماي ک

با استفاده از چهار حرف به عنوان حروف اول کلمات، 
هرچند کلمه چهار حرفی که به ذهنتان می رسد 

هیچ یک از کلمات را بیش از یک بار به کار ( بنویسید
 .)نبرید

تمام موارد استفاده از یک آجر را که به ذهنتان می رسد، 
به تعداد طبقات پاسخ ها نمره در این آزمون، .(بنویسید

داده می شود، مثال ساختن چیزها، فرو کوفتن یک 
 .)میخ،تهیه خاکه آجر

به آزمون شونده یک داستان کوتاه داده . عنوان داستان
می شود،و سپس از او خواسته می شود تا تمام عنوان 
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 .در رابطه با مواد کالمی تعبیر می شود

 بسط و گسترش بیان انواع کاربردها و تلویحات

هاي معمولی، نمره مربوط به سیالیت اندیشه داده می 
عمولی ، نمره مربوط به سیالیت به عنوان هاي م. شود

به عنوان هاي زیرکانه نمره اصالت . اندیشه داده می شود
 .داده می شود

با دادن طرح مقدماتی یک برنامه کار ، به آزمون شونده ، 
از او خواسته می شود تا گام هاي تفصیلی مورد نیاز براي 

 .تکمیل کردن آن طرح را بنویسد

  

 پیشرفت تحصیلیرابطه آفرینندگی باهوش و 

در این آزمون ها . هوش عبارت است یک توانایی کلی که بوسیله آزمون هاي معروف هوش اندازه گیري می شود 
تمامی ویژگی هاي فکري و ذهنی از جمله حافظه،درك روابط، توانایی کالمی، تجسم فضایی، و از این قبیل، مورد 

فراد در آزمون هاي هوش و آزمون هاي پژوهش هایی که در آن ها رابطه بین نمرات ا. سنجش قرار می گیرند
. آفرینندگی مقایسه شده اند نشان داده اند که بین نمرات این دو ازمون رابطه چندانی وجود ندارد

پژوهش که به همین  187همبستگی هاي بین نمره هاي آزمون هاي هوش و آزمون هاي آفرینندگی را در )1975(تورنس
با توجه به . را که ضریبی به نسبت پایین است گزارش کرد+ 20/0ب همبستگی منظور انجام گرفت محاسبه کرد و ضری

پژوهش هاي انجام شده، می توان این گونه نتیجه گیري کرد که آزمون هاي آفرینندگی دسته اي از ویژگی هاي فکري 
 .و ذهنی را می سنجد که در آزمون هاي هوش به سنجش در نمی آیند

یعنی بین این دو . پیشرفت تحصیلی و آزمون هاي آفرینندگی نیز چندان چشمگیر نیسترابطه بین نمرات آزمون هاي 
ت تحصیلی یا موفقیت فبه عبارت دیگر از روي نمرات پیشر. دسته آزمون رابطه همبستگی زیادي بدست نیامده است

عالوه بر این، بین اندازه هاي  .هاي کالسی دانش آموزان نمی توان افراد خالق یا افراد داراي تفکر واگرا را انتخاب کرد
درجه بندي معلمان از آفرینندگی دانش آموزان و نمرات آن ها در آزمون هاي آفرینندگی نیز رابطه زیادي دیده نشده 

سال عمال از خود نشان دادند هیچ  12در پژوهشی نشان داده که این دانش آموزان پس از گذشت )1972(تورنس. است
معنی این سخن این است که معلمان نمی توانند دانش آموزان آفریننده خود را به . دیده نشدگونه رابطه معنی داري 

هر  چند که رابطه بین نمرات هوش و . احتیاط تعبیر و تفسیر کرد ید بانتایج پژوهش باال را با. خوبی تشخیص دهند
که افرا آفریننده را باید میان افراد کم  پیشرفت تحصیلی و نمره هاي آفرینندگی خیلی عمیق نیست،نباید چنین تصور کرد
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الزمه هر گونه تفکر خالق میزان قابل توجهی هوش و . درهوش یا داراي توانایی هاي ضعیف یادگیري جستجو ک
 .ستایادگیري 

 

 راهبردهاي آموزشی وب و خالقیت

دیست که دست اندرکاران آموزش را بر جایگاه وب به عنوان مکانیسمی جایگزین براي سیسیتم ارایه خدمات آموزشی چن        
خالقیت مستلزم ) 1972(بر طبق مطالعات ترانس . آن داشته تا فرایندهاي فراگیري مشارکتی، سازنده و کارایی را تدوین کنند

این است کهع فراگیران وجود شکاف هایی را  در اطالعات موجود حس کرده ، حدس ها و فرضیه هایی مطرح کنند، ایده ها 
تمام این موارد بخشی از مهارت هاي فرااندیشی بوده یا به . زموده و بازنگري کنند و نتایج حاصل را با دیگران تبادل کنندرا آ

دریافتند که وب ) 1996(در یک بررسی گسترده که از خالقیت در تحقیق به عمل آمد، بانک و رینالدز. آن منجر می شوند
آن ها پی بردند که استفاده از وب . هنجار هاي فراینده یادگیري حمایت می کند فراگیران را از دلسردي در مقابل اصول و

 : باعث تقویت و بروز ویژگی هاي مهم زیر که در اکثر افراد خالق یافت می شوند، می گردد

 تمایل به خطر پذیري-

 احساس تعهد نسبت به کار -

 کنجکاوي-

 استقبال از تجربیات-

 داشتن عالیق گسترده-

 ابتکار-

 خالقیت در تخیل-

 الهام-

 گرایش به تجدد و نوآوري و کارهاي پیچیده-

 قابلیت هاي هنري-

 )غیر واقعی(تفکر استعاري -

 مسئله یابی-

 شرح و تفسیر دیدگاه ها-

راه بدست آوردن این فرآیند سازنده و دانش آفرین نقشی است که معلم در اداره ي این فرآیند بر عهده گرفته و در پیوست 
خصیصه ها با نظرات و پیشنهاداتی که به فراگیران در طی مراحل کسب تسلط علمی هدایت و از نظر علمی حمایت می این 

بسیاري از رهیافت هایی که در کالس سنتی براي تولید خالقیت و مدیریت به کارگرفته می شوند، در . می کند اکنند، ایف
بیان شده اند، ولی تمرکز بر نوع فعالیت بسته به  3-13بهی در جدول مشا 1شناختیفعالیت هاي .محیط وب نیز کاربرد دارند

تاکید و تمرکز را در یک عملکرد واحد می توان بر چند فعالیت معطوف . نوع تفکر و یادگیري مورد پسند تغییر می کند
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یدگاه هاي خود ممکن است در گروه هاي کوچک فراگیري تفکراتی رخ دهد، سپس آن ها د 1براي مثال، در ردیف . کرد
را دسته بندي کرده و باالخره در محل کالس طی یک فرایند اسمی عناوین را نسبت به میزان کارایی و اهمیت رأي گیري یا 

یکی از ساده ترین راه هاي آغاز .در مثال هاي دیگر، ممکن است فقط یک دسته از فعالیت ها استفاده شود. درجه بندي کند
مثال بحث ها، ایفاي نقش نمایشی، مطالعات (کارهایی است که در محیط کالس رخ می دهند این فرآیند تهیه فرصتی از

سپس طرحی را براي تعامالت و فعالیت هاي مشابه در محیط مبتنی بر وب ). موردي، جلسات پرسش و پاسخ و تکالیف
به محیط آموزش از راه  دور و بررسی می کند که  چگونه می توان این فعالیت هاي کالسی را  3-14جدول . تدوین کنید

 .ی بر وي انتقال داده و بکار گرفتمبتن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱-cognitive 
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 مکانیسم هاي بازخورد

در محیط آموزشی آن الین تکالیف به صورت ضمیمه ایمیل . منبع و مبناي اکثر ارزشیابی ها از تکالیف خانگی ناشی می شود
تصویري براي مطالب  هاي و پرونده  ۱مطالب واژه پردازي برنامه صفحه گستر -اده می شودشکلی که مورد نیاز باشد فرست ربه ه

وقتی که معلمان با این سیل امکانات ارایه تکالیف روبه رو می شوند، برخی از آن ها فورا به این می اندیشند که چگونه در این محیط . اسکن شده
روزهاي جمع آوري تکالیف در کالس؛ تصحیح کردند آن ها و تحویل آن ها در هفته . نشان دهندجدید می توانند به تکالیف ارایه شده بازخورد 

ولی این کار دیگر . قطعا اینجا هم شما هنوز گزینه تصحیح و برگرداندن تکالیف از طریق خدمات پستی به فراگیران را دارید.بعد دیگر گذشته است 
انتظاراتی که از شما می رود ارایه بازخورد الکترونیکی یعنی ارسال یک کپی تصحیح شده از .ر دارندکافی است و آن چیزي نیست که فراگیران انتظا

              .طریق ضمیمه ایمیل براي فراگیران و خوشبختانه امروزه امکاناتی فراهم شده که در ارایه بارخورد درست به همین ترتیب کمک می کنند

 تفکر و یادگیري: ۳-۱۳جدول  

 یادگیري مشارکتی تفکر نقاد )خالق(سازنده  تفکر

 ، هر چه شدیدتر بهتر)طوفان فکري(بروز افکار نو

 

ایجاد رده بندي  -برنامه هاي دسته بندي
 شناسی ها یا ماتریس هاي متضاد

 ارزش گذاري یا درجه بندي و ارزشیابی مفاهیم

حدسیات تصور کنید که تفکر شبیه سازي داستان هاي علمی تخیلی 
 افسانه هاي جادوییو 

فعالیت هاي مشارکتی و تبادل، بررسی، بیان و بازگویی ایده  استدالل بر مبناي موارد تجربی
 ها با هم

داستانی را در مورد موضوع  –داستان هاي تخیلی : نوشتار سازنده
 درس مطرح کرده و از فراگیران بخواهید که آن را کامل کنند

همزمان و چند جانبه تبادل پیام کنفرانس و تبادل نظر غیر  مساله
براي در میان گذاشتن ایده ها، افسانه ها و بکارگیري داستان 

 هاي کوتاه

به صورت نمایش درآوردن مطالعه  -تفکر ناشی از ایفاي نقش
مثل قاضی، مخترع، عقاید، صاحب نظر، ( موردي و ایفاي نقش 

 )حامی شرارت، خوش بین و غیره

عناوین بحث اریه نقد و ارزشیابی از 
 پیرامون شده در نمایش هاي اجرا شده

فراگیران دو به دو در  -ایجاد اختالف هاي نظري تدوین شده
 .دسته هاي موافق و مخالف قرار می گیرند

نقش هاي شخصی خاصی براي کاربرد دانش کسب  -شبیه سازي
مثل معلم، والدین، ندیر، سیاستمدار و ( شده، در نظر گرفته می شوند

 )غیره

نمایش هاي طنز، گفتگو و بحث پیرامون 
 موضوعات مطروحه

فراگیران براي تولید یک  -گروه فراگیري حل مسائل
 .محصول یا حل یک مساله با هم کار می کنند

فراگیران قیاس هاي طرح شده را تکمیل می  -طرح موارد قیاسی
خوب مانند یک کارگردان هنرمند یا مبلغ  on lineیک معلم. کنند
 است

خالصه کردن، مرور و بررسی چکیده 
 هاي مقاالت و عناوین

دهریک از دسته هاي کوچک فراگیري یک  -تورهاي گالري
خالصه یا صفحه مشترك از آنچه در خصوص یک موضوع 

 .انجام داده ایجاد می کند

نوشتن یادداشت ها پس از  -تکالیف تحلیلی/یادداشت هاي شخصی
یک ترم نوشتن تکالیف با  ارایه نقطه نظر در خصوص کل. کالس

 زمان محدود

خالصه مباحثات و یادداشت تامالت در 
از سواالت راهبردي براي   -مورد درس

 انگیختن تفکر استفاده کنید 

ارایه  یادداشت هاي شخصی براي دیگر فراگیران دانش 
آموزان که تجربه مشابهی داشته اند و ارایه تفاسیر و نظراتی از 

 سوي آن ها
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طرح تداعی آزاد که داراي مشخصات و ویژگی  -ذهنیاتتدوین 
 هاي یک مفهوم باشد

طرح ها و نمودار هاي گرافیکی براي 
نمودار هاي  -سازماندهی رسم کنید

، نمودارهاي )روند نمادها(گردشی
اتخاذ تصمیم، طرح هاي  –درختی 
 مفاهیم 

همه فراگیران  -کنفرانس و تبادل نظر از طریق یک وایت برد
 .ه هاي خود نمودارهایی می افزایندبه اید

هاي پرسش به منظور انگیزش ایده هادر خصوص موضوع  فهرست
یس با آن یمثال تو چه می توانی اضافه کنی؟ حذف کنی؟ ر( درس

 چگونه با آن برخورد می کند؟ و غیره

فراگیران سواالتی براي امتحان خود، 
. امتحان میان ترم با نهایی طرح می کنند

جلسات پرسش و پاسخ را در  فراگیران
 مورد موضوعات خاصی هدایت می کند

موضوعاتی را بین گروه ها تقسیم کرده و از  -تحقیق گروهی
آن ها می خواهیم در مورد آن ها تحقیق کرده و نتیجه را به 

 .کالس ارایه دهند
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 انتقال تعامالت کالسی سنتی به محیط مبتنی بر وب:  3-14جدول شماره

 توضیحی در مورد استفاده بالقوه شکل بر مبناي وب تعامل تعامل کالسی

زمان هاي مشخصی را براي چت در نظر بگیرید که  فعالیت چند جانبه همزمان و فوري -چت بحث هاي کالسی
طی آن فراگیران بتوانند براي بحث و بررسی یک 

بهتر است که جلسات چت را با . جمع شوندموضوع 
 .طرح سواالت و موضوعاتی از قبل شکل دهیم

به صورت غیر همزمان بوده و  تابلوي اعالنات 
زمانی را براي ارایه پاسخ هاي تهیه شده فراهم می 

 .آورند

سواالتی در تابلوي اعالنات اعالم کرده و از فراگیران 
 .درخواست جواب کنید

داراي امکانات مورد )( MOOS/MUDS( ایفاي نقش
 )استفاده چند نفر

فراگیران با برداشتن نقش هایی به چت می آیند؛ یک 
سناریو را می توان از قبل روي یک صفحه وب ارسال 

 .کرد

) از طریق کتاب یا صفحات( مطالعات موردي از قبل چت مطالعات موردي
 ارایه شده و از فراگیران خواسته می شود تا در مورد

 .آن ها آماده شده و به چت بیایند

سواالتی مربوط به موارد تجربی خاص در تابلوي  تابلوي اعالنات 
 اعالنات مطرح کنید

فراگیرا را ملزم به انجام یک تکلیف تحلیلی و تفسیري  ایمیل 
 و ارسال آن از طریق ایمیل کنید

اعالنات براي پرسش و پاسخ موضوعی را در تابلوي  تابلوي اعالتات جلسات پرسش و پاسخ
 .مطرح کنید

ساعاتی را براي چت از قبل تعیین کنیدو بهتر است دو  چت 
صبح و  8مثل شنبه(زمان متفائت را در نظر بگیرید

در این برنامه اختالفاتی ) صبح بعدازظهر9چهارشنبه
زمانی ناشی از اختالفات جغرافیایی را در نظر داشته 

 .باشید
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نظرات بازخوردي تکالیف و نقطه 
 در مورد آن

به پیوست ایمیل تکالیف را براي معلم و براي نمره  ایمیل
 دهی و بازخورد از سوي او بفرستید

 را به معلم بفرستید URLتکلیف را به وب بفرستید و  صفحات وب 

مطالب را تعیین و در تابلوي اعالنات قرار می دهیم تا  نسب در تابلوي اعالنات 
مه باشد، می توان بازخورد نسبت به در اختیار ه

 .تکالیف را نیز بدین صورت ارایه داد

  

ابزارهاي بی نظیري دراین خصوص امکان ویراستاري الکترونیکی را فراهم می سازد که توسط برخی از برنامه هاي واژه                      
. نام دارد) Reviewing(خاصی براي ویرایش دارد که ارزیاببراي مثال، میکروسافت ورد نرم افزار . پردازي ارایه می شود

ردیابی تغییرات و درج : این نرم افزار دو طریق متلف براي ویرایش مطالب واژه پردازي شده ارایه می دهد که عبارتند از 
 .یادداشت هاي بازخوردي

 3و نوآوري 2، طراحی1خالقیت
بخواهید که یادداشت هایی در زمینه خطرات استفاده نامناسب از داروها تهیه کنند اگر به طور منطقی از فراگیران با انگیزه 

آن ها محترمانه این کا را انجام می دهند، اگر از آن ها بخواهید که یک جزوه کوچکی در مورد استفاده نامناسب داروه ها 
این فعالیت هاي خالق سرگرم . انجام دهندآن ها با رغبت این کار را . براي توزیع در دانشکده ها و مدارس طراحی کنند

یادگیرنده را افزایش می دهند و صرف نظر از رشته تحصیلی، نمی توان تاثیر انگیزشی   »4خود ارزشی« کنده بوده و مفهوم
اکثر اوقات خالقیت به عنوان قلمرو انحصاري هنرهاي خالق نگریسته می شود که قلمرو در گرو هاي .آن را نادیده گرفت

در دنیاي واقعی انسان به وسیله محصوالت تصور . ی مدرن قرار داشته و می توانید شواهد آن را در دو رو بر خود ببینیدعلم
وجود مهارت هاي خالق یک امر ضروري است زیرا آن ها براي تولید، طراحی » ۵جهان واقعی« در .خالق احاطه شده است

ریس، مهندسی،تزئینات منزل و خانه داري، معماري، آشپزي، نوشتن، بازاریابی، بسته بندي، مدیریت، مراقبت کودك،تد
 .تحقیق و توسعه، توسعه تاسیس شرکت ها، پرده گذاري پنجره ها و طراحی انبار مورد نیاز هستند

 

 

 

 

١.Creativity 
٢.Design 
٣.Innovation 
۴.Self worth 
۵.Real world 
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ا تفکراتی در زمینه ایده ها و فنون جدید و یا حل مساله درگیر هستندضروري در واقع مهارت هاي خالق براي همه  افرادي که ب
در بسیاري .خالقیت یک رشته تحصیلی نیست بلکه یک ابزار شناختی ضروري است که به تمرین و ممارست نیاز دارد. می باشد

یی که توسط دیگران مطرح می شود را از یادگیري ها، از یادگیرنده انتظار می رود که دانش ها، مهارت ها، فنون و ایده ها
کار خالق در این رابطه یک استثناء بسیار مهم است که اغلب توسط معلمان و افراد دیگر به خوبی درك نشده و . دریافت کند

کار خالق براي یک معلم در هر موضوع درسی به سه دلیل اصلی حایز .کمتر از ارزش واقعی خود مورد توجه قرار می گیرند
 :می باشد که عبارتند از  اهمیت

 گسترش دادن توانایی هاي فراگیران براي تفکر به طور خالق-1
 افزایش دادن انگیزه -2

در سلسله مراتب نیازهاي . خالقیت یک نیاز عمیق انسانی را براي ساختن چیزي و یا پی بردن به وجود آن چیز ارضا می کند
عالوه بر این، خالق . دو از طریق کار خالق بدست می آید، تاکید شده استکه هر 3و عزت نفس2برخودشکوفایی 1انسانی مازلو

 .بودن یک سرگرمی نیز هست
 4فراهم کردن فرصت براي بروز احساسات و ایجاد مهارت هاي ابراز وجود-3

ان به تمرین از جمله نیاز فراگیر. هاي کاري در تعلیم و تربیت وجود دارد موضوعاتی بیش از صرفا یادگیري حقایق و مهارت
آن ها همچنین الزم است به معنی سازي شخصی تجربیات خود و بیان  تجربیات . ذهنی، بروز احساسات و ادراکات خود دارند

یک مدرسه در نیویورك از مشکالت انضباطی زیادي رنج می برد و براي انجام بهتر امور انضباطی، نگهبانان .به دیگران بپردازند
مسئوالن مدرسه در رابطه با این مشکل با یک متخصص برنامه . راهروه هاي مدرسه استخدام کردمسلحی را براي گشت در 

بدین . او به آن ها پیشنهاد کرد که فعالیت هاي خالق را در مدرسه مورد توجه جدي قرار دهند. ریزي درسی نیز مشورت کردند
 بجال. قی بنوازند و کارهاي خالق دیگري را انجام دهندترتیب فراگیران تشویق شدند نقاشی کنند، به بازي بپردازند، موسی

 است که بعد از یک سال دیگر هیچ نیازي به وجود نگهبانان مسلح نبود
 برنامه ریزي براي کار خالق           

نیست، با ایجاد آمادگی هاي مناسب و با وجود این که خالقیت یک جریان مرموز است ولی چیزي فراتر از فهم و اثرگذاري                             
سوال این است که نیازهاي . انجام فعالیت هاي درست، کیفیت کار خالق در یادگیرندگان به میزان قابل توجهی افزایش می یابد

ده از ها آشنایی مقدماتی براي استفا فراگیران در هنگام درگیر شدن با یک کار خالق کدامند؟ قابل ذکر است که اولین نیاز آن
مثال الزم است بدانند که چگونه وسایل تراشکاري و نقاشی را استفاده کنند و یا در . ابزارها و مهارت هاي اساسی مور نیاز است 

اگر چه کار خالق می تواند براي .( کجا ویریگول هاي نقل قول که واسطه اي براي بیان خالقیت آن هاست را قرار دهند
اجازه بدهید در اینجا فرض کنیم که این نیاز اولیه حداقل تا حدي محقق .) رد استفاده قرار گیردگسترش این مهارت ها بعدا مو

 .شده است

۱.Maslow 
۲.Self actualiza on 
۳.Self esteem 
۴.Self  Expression 
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 تشویق خالقیت

بهبود می بخشند در اینجا خالقیت یک جریان پیچیده و متغیر است و تنها شکل ساده اي از فعالیت ها که خالقیت را 
، 3، نکته سنجی2،وضوح1مرحله مورد توجه قرار گیرد که شامل بداهت 5این جریان می تواند در . آورده شده است

در زمان انجام هر بخش خاص از کار ، هر مرحله . ا تشکیل می دهندر ICDIP 6می باشد که مجموعا 5و پیگیري 4مراقبت
در حال یادگیرنده معموال در هر . ممکن است بدون اینکه به صورت توالی با مراحل دیگر باشد، وقت زیادي را بطلبد

قرار  مطالعهاجازه بدهید در اینجا، این مراحل را به ترتیب مورد . زمان خاصی بر یک مرحله خاص متمرکز خواهد شد
 .دهیم

 

 بداهت

این مرحله به . این مرحله یک مرحله تحقیقاتی بوده که شامل جستجوهاي کم اهمیت در مورد ایده هاي خاص است
عنوان یک فرآیند پویا و با ویژگی هایی مثل خود انگیزشی، آزمایش، تصور نامحدود ، شهودگرایی، بدیهه سازي هاي 

ه که در اولین مرحله بارش مغزي گفته شد اگرچه در ابتداي کار ممکن است غیر همان گون.ریسک پذیر مشخص می شود
در زمینه هنرهاي خالق . عملی و بی اهمیت به نظر برسد، ولی ایده ها را به میزان زیادي در حد امکان گسترش می دهد

ردي مثل همدردي، معنویت این مرحله اغلب به جستجو براي یک زبان انفرادي و با تالش براي بروز احساسات عمیق ف
 .وتلقین موضوع خاص مربوط می شود

الزم است که آن ها را . ممکن است مشکالتی با ایت مرحله داشته باشند» نتوانند به هیچ چیز فکر کنند« اگر فراگیران 
نباید در مورد در این مرحله . تشویق کنید تا هر چیز قدیمی بدون اینکه در مسیر خود انتقادي قرار گیرند، تالش کنند

نگرانی داشت زیرا هدف عمده تفکر در مورد ایده هاست تا . شکل گیري ترکیب، عملی بودن، نظم و اندازه گیري و غیره
 .ضمنا اگر اکثر ایده بدست آمده قابل کاربرد باشند، ریسک پذیري وجود خواهد داشت. حد امکان وجود دارد

 

 

 
۱.inspiar on 
۲.Clarifica on 
۳.Dis llation 
۴.Incuba on 
۵.Prespira on 
۶.Inspira on, clarifica on, Dis lla on, Incuba on, Perspira on(ICDIP) 
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را که می گفت صرف وقت اندك در هر هفته براي آزمایش چیزي که هم مطابق موازي عقلی باشد و هم  1من این گفته مونت
 2درصد وقت را درست عمل کرد و فقط  98او ابراز داشت که در . حالت شهودي مورد نظر باشد، بی نتیجه است را قبول دارم

 . درصد وقت آزمایش بطور موثري به ایده هاي اساسی اختصاص داشت

 2وضوح

یا سعی می کنم چه ( سعی می کنم چه چیزي را بگویم: این مرحله، اهداف و مقاصد کار را از طریق سوال زیر روشن می کند
وقتی که یک فراگیر در تنظیم جمله بندي یک مقاله مشکل پیدا می کند، سعی کنید از او بپرسید که می ) چیزي را انجام دهم؟

ا می گوید؟غالبا آن ها هیچ نظري در این رابطه ندارند به جاي تفکر در مورد  موضوع خواهید آن سطر چه چیزي را به شم
جایگزین الزم است که مدنظرشان باشد که آن پاراگراف یا مقاله دقیقا به چه مسیري می رود؟ بحث مشابه در مورد اشکال 

 . قد می شود و به افق هاي دور چشم می دوزددر این مرحله فراگیر منطقی، تحلیل گر و منت. دیگر کار خالق نیز وجود دارد

 3نکته سنجی

در این مرحله ایده هاي مطرح شده، در مرحله بداهت یا مرحله پیگیري و شاید براساس اطالعات مرحله وضوح، غربال شده و                            
این مرحله در واقع یک مرحله . شتر انتخاب می شوندبهترین ایده ها به منظور یشرفت و بهبود بی. مورد ارزشیابی قرار می گیرد

به هر صورت ، . ویراستاري بسیار مهم است که بیشتر مستلزم یک تحلیل و داوري مالیم است تا ایجاد یک ایده خود به خودي
 .این مرحله نباید از آن چنان مهم باشد که به طور کامل از بهره وري و سودمندي جلوگیري کند

 4مراقبت

ا تحقق این مرحله در عمل سخت است ولی به طور آرمانی، در بعضی اوقات الزم است چند روز غیر فعال در بین مراحل غالب 
این مرحله زمانی را به طور نا خودآگاه براي کار در مورد مساله مورد مواجهه اختصاص می . فوق الذکر در نظر گرفته شود

ین خود و ایده هایشان فاصله اي قایل شوند به طوري که بهتر قادر باشند آن ها دهید و به یادگیرندگان فرصتی را می دهد که ب
مانی که مساله اي به وجود آمده ز نیزاین مرحله مخصوصا بعد از مرحله بداهت یا مرحله پیگیري و . را مورد ارزشیابی قرار دهند

وجود ندارد یادگیرندگان باید تشویق شوند در در حالی که هیچ فعالیت رسمی در طول این مرحله . باشد قابل کاربرد است
افراد خالق به ندرت جذب اولین ایده خود می شوند و به افکار ناپخته، ته . مورد آنچه که انجام می دهند ژرف اندیشی کنند

 .آن ها پخته شده و در نهایت چیزي از آن بیرون آید ذهنمانده و نا هماهنگ اجازه می دهند تا در 

 
۱.Monet 
۲.Clarification 
۳.Dis lla on 
۴.Inncub on 
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مخصوصا وقتی که مساله سخت و دردسرساز داشت، قبل از خواب بر روي آن کار می کرد او می گفت غیر   1سر اسحاق نیوتن
 ممکن بود که بدون حل مساله از خواب بیدار شوم                     

 2پیگیري
زمانی که ایده ها انتخاب شوند، به منظور تکمیل شدن، باید مورد حک و اصالح شوند، اگر چه این کار ممکن است معموال  

 .وضوح و پیگیري بیشتري را طلب کند،با پیش نویسی و دوباره نویسی هاي مرحله بداهت 
 

 

ولی این بدان . مورد استفاده قرار گرفته است ICDIPداشته باشید که اگر چه اولین حرف پنج مرحله فوق براي تلفظ  به خاطر
. بلکه ممکن است هر مرحله بارها در یک قسمت از کار خاص تجربه شود. معنی نیست که آن ها همیشه به ترتیب رخ می دهند

بنیادي مختلف می باشد که ذیال  "3نظم افکار "ه مراحل مختلف مستلزمخالق این است ک دیکی از مشکالت اصلی یک فراین
 .توصیف می ششود

 ، مخاطره آمیز، حساس، شادي بخش، ضربتی، فی البداهه، ذهنی، بدون قضاوتآگاهانهغیر مهم؛ عمیقا درگیر شده، : بداهت

 مهم، تحلیلی،منطقی، منصفانه: وضوح

 قابل قضاوتخود انتقادي، عینی، تحلیلی، : نکته سنجی

 ایجاد یک فاصله ناخواسته: مراقبت 

 عمدتا به صورت یک تالش مبرم غیر مهم: پیگیري 

افراد زیادي تغییر از یک نظم ذهنی به نظم ذهنی دیگر را خیلی مشکل می بینید مخصوصا اگر یک نظم ذهنی غالب و رایج                            
بدیهی . مرحله یک نظم ذهنی نادرست پیدا کند، غالبا محکوم به غیر اثربخش بودن استاگر یک فراگیر در یک .داشته باشند

است که این کار، کار درستی نیست، که وقتی در جستجوي یافتن ایده هایی هستیم منتقد و کمال گرا باشیم و هنگامی که به 
ن جریان رایجی است یادگیرندگان در یک مرحله البته ای. فکر جایگزینی ایده ها هستیم و غیر منتقد و از خود بی خود شویم

قوي و در مرحله دیگر ضعیف باشند زیرا ممکن است یک فراگیر داراي ایده هاي باشد ولی قادر نباشد با آن ها به شکل 
 .برخورد کند، در حالی که فراگیر ایده کمتري داشته باشد ولی در مورد آن داوري درست را انجام بدهد انتقادي

 
۱.Sir Issaac Newton 
۲.Perspira on 
۳.Mind sets 

 

 درصد پیگیري 99درصد بداهت و  1توماس ادیسون گفت نبوع یعنی 
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 1یادگیري الکترونیکی بر وب معنایی

ما در حال ورود به دوره اي هستیم که وب در حال تغییر از یک رسانه به نمایش دهنده محتوا است که در آن محتوا  از نعمت 
ه زیان هاي رسمی و قابل خواندن توسط ماشین اگر قالب و ساختار محتوا ب). 2013، 2لیزبرن(معناشناختی برخوردار شده است

توصیف شده باشد نه تنها به وسیله انسان بلکه به وسیله برنامه هاي رایانه اي که به عامل شهرت یافته اند قابل جستجو کردن می 
نامیده » معنایی وب« زلی حمایت می شود و به وسیله او ناین قابلیت جدید به نحو بارزي توسط طراح اصلی وب، تیم بر. باشند

اي کوچک رایانه اي براي هبرنامه  -شهرت یافته است» عامل هاي خودکار« وب معنایی به خاطر انواع گوناگونی از .شده است
هدایت و ناوبري شبکه وب، و جستجوي اطالعات به ویژه طراحی شده اند تا بر اساس اطالعات بدست آمده در جهت حمایت 

در آموزش و پرورش عامالن دانشجویی براي جستجوي هوشمندانه محتواي مناسب . کنند وظیفه هاي مشخص شده عملاز 
استفاده خواهند شد و به عنوان منشی هایی براي رزرو کردن و ترتیب دادن مالقات هاي مشارکتی ، براي خاطر نشان کردن 

یی براي مساعدت ، یاري، مشارکت و یا موعدهاي مقرر و قرارها به دانشجو، و براي مذاکره کردن با دیگر عامالن دانشجو
کمک کردن به حفظ و ثبت ( عامالن استاد براي فراهم کردن آموزش هاي کمکی و .اجتماعی شدن آن ها استفاده خواهد شد

محتوا می تواند . بر پیشرفت دانشجویان و حتی براي نمره گذاري و پاسخ دادن به ارتباطات دانشجویان استفاده می شود) پیشینه
به طور خودکار به روز شود و معانی محتوا را . می کنندمطالعه ز طریق عامالنی که حقوق کپی رایت و حق استفاده از کنترل و ا

همچنین وب معنایی، استفاده مجدد و انطباق محتوا  .)4،2003؛ جانسن،شاو و گینشین2003، 3پتیومپ، بورن و کمپل(بهبود بخشد
اخیرا ). 5،2010؛ دونز2010ویلی،(پشتیبانی می کند) دیجیتالی(انتشار محتوا در قالب رقمیرا با حمایت از ساخت، توزیع و 

با اساتید اجازه می دهد، با زبانی که بر روي وب در دسترس است نه تنها ) 6،2011کاپر(حضور زبان هاي الگو سازي آموزشی
توانایی ها و شایستگی هاي وب معنایی به ما اجازه می . محتوا، بلکه فعالیت ها، زمینه یا محیط تجارب یادگیري را توصیف کنند

این . محتوا، دو دانشجو استاد غنی سازیم -دانشجو، دانشجو -دهد که محیط یادگیري الکترونیکی را با تعامل هاي دانشجو
 .تعامل ها قابل دسترسی و استفاده مجددند و کاربرد آن ها به وسیله عوامل فعال تسهیل شده است

 ریزي براي دوره مبتنیبرنامه 
به پیروي از این منطق که طراحی کارا و موثر دوره عامل اصلی در موفقیت دانش آموزان دوره هاي آنالین است، 

ه اطالعات و افزایش تعامل بکار نمی ایبه این نتیجه رسید که اکثر طراحان دوره ها امکانات اینترنت را براي ار) 2000(7هارایسم
 به موفقیت دست یابند طراحی دوره بایستی شامل موارد زیر شود تا علی الخصوص. گیرند

 

 

 
۱.Seman c Web 
۲.Bernersle 
۳.Thaiupathump, Bourne & Campell 
۴.Ganeshan 
۵.Downes 
۶.Koper 
۷.Harasim 
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 میزان باالي مشارکت فراگیران - 

 فعالیت  گروهی بین فراگیران  -  

 کیفیت مطلوب و تبادالت علمی-

 .استفاده می شوند سازنده آن الینهنی و براي تطابق فراگیران با یک دوره ذتشبیهات مکانی که به عنوان الگوهاي -

. چرا که فراگیران از منبعی به غیر از کالس اطالعات بدست می آورند.در آموزش مبتنی بر وب امري ناگزیر است تنهایی
مساله مهمی که باید مورد توجه طراحان قرار گیرد، . ذهنی، اجتماعی، یا عاطفی منجر شود جداییبه  نباید تنهاییولیکن، 

عملکرد فراگیران در قبال تکالیف فوق برنامه اي و کمبود تجربه  اي است که  ،کمبود اطالعات داده شده به فراگیران
 .اکثر دانش آموزان در خصوص آموزش آن الین دارند

ناشی از فقدان فضاي  تنهاییبراي رفع احساس .. ی توان طی یک دوره آشناسازي برطرف کردبرخی از این موارد را م
 :کالس فیزیکی، مربی باید بتواندروش هاي متفاوتی براي مراوده و ارتباط با فراگیران به وجود آورد

 به د دارنداکثر معلمان نوعی وقت اداري تدوین شده براي فراگیران سنتی خو.  1ساعات اداري الکترونیکی -
باید زمان هاي خاصی را اختصاص داد که . همین ترتیب بایستی براي فراگیران کالس مبتنی بر وب اتخاذ شود

براي مثال،  یک استاد . شما بتوانید از طریق نامه الکترونیکی چت یا پاسخ فوري، در دسترس فراگیران باشید
زمان اداري  3-15واند مانند جدول شماره قت دارد می تودانشگاه به طور معمول هفته اي سه ساعت 

وردن آاغلب اوقات مربیان و معلمان چندین گونه از انواع زمان اداري را براي بر. الکترونیکی ایجاد کند
ها مراجعه  نیازهاي مختلف فراگیران که در زمان هاي خاص و با برنامه هاي کاري یا خانوادگی متفاوت به آن

 .می کنند، در نظر می گیرند

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



١١٩ 
 

 

 .که استاد جهت پاسخ گویی به سواالت و بازخوردهاي فراگیران در سامانه ي الکترونیکی آمادگی داردساعاتی .1
 
 

 

 وقت اداري الکترونیک/ 3-15جدول شماره 

 

 حضور مربی بروش ارتباطی ایام هفته

 سه شنبه

 چهارشنبه

 یک شنبه

 بحث چند جانبه 

 ایمیل 

 گفتگوي الکترونیکی چت

 صبح 10تا 9 

 بعداز ظهر 8تا  7 

 نیمه شب  2تا 1 

 

 .ایجاد روند ارتباط مطمئن
 

آنجایی که فراگیران قادر به دیدن شخص سخنگو یا ارزشیابی شخصیت او در زمان آغاز کالس آن الین نیستند، الزم است  از
که معلم یک روند ارتباطی قابل قبول را بنا نهاده و باعث تشویق فراگیران به برقراري ارتباط در همان اوایل دوره شود این کار 

 :زیر انجام داد را می توان با بکار گیري روش هاي

از طریق نامه الکترونیکی به تمام فراگیران شرکت کننده . فرستادن یک پیام خوشامد گویی •
ها بیان  در دوره تقدیر و تشکر براي آغاز و انتخاب این دوره، آرزو ي موفقیت براي آن

انتظارات خود از برگزاري دوره و چگونیگی ارتباط با معلم در طی دوره را به اطالع 
 .اگیران برساندفر

رسمی،و یا غیر ( تدوین یک روش ارتباطی در همان جلسه ي اول براي اعضاي کالس  •
اگر مایلید که بحث هاي رسمی ضبط شده و با استفاده از منابع خارجی خود را ) رسمی

اگر یک روند و جریان بحث آزاد را بدون توجه به . براي فراگیران جزء به جزء شرح دهید
آغاز . شده و فراگیران را به جواب به همان روش غیر رسمی وا می داردجزئیات نگارش 

 .کنید
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از فراگیران بخواهید که خود را به شما و یکدیگر معرفی کرده و از این طریق اطالعاتی را که  •
مثل سرگرمی ها، عالیق مختلف، ( در کار آموزش و دوره جنبه فرعی دارند، بدست آورید

یا اینکه می توانید معارفه را ) ها تطابق دارید و غیره حرفه اي آنآیا دوره با اهداف شخصی 
 .با معرفی خودتان آغاز کنید

ند و فراگیران را به ادغام امور اتجربیات واقعی زندگی خود را که به بحث ها مرتبط  •
 .مشارکتی وا دارند، با هم درمیان بگذارید

ا به عنوان هدایت کننده بحث ها، تعیین ه ارشاد و راهبري را در بین فراگیران با گماشتن آن •
کننده تکالیف مشارکتی و قیاس دیدگاه هاي مختلف در خصوص یک مساله به عنوان 

 .بخشی از فرایند یادگیري شان تقویت کنید

طراحان می توانند  ارزشیابی، -ها نسبت به تأمل و خود تشویق آنوو فراگیران  اساتیدبا طراحی دوره مشارکت فعاالنه از سوي          
 را به یک دنیاي کامل از ایده ها، افراد و فعالیت هاي جالب و مفید تبدیل کنند تنهاییل و مشکالت ناشی از یمسا

 

 

 تعیین روش تدریس 
سال هاست که مربیان پی برده اند که برخی از فراگیران روش هاي خاصی از تدریس را به دیگر روش ها ترجیح می 

این روش هاي فراگیر عالئق خاص فراگیر را در مورد  آموزش شکل داده و تحت تأثیر خصوصیات طبیعی و فردي . دهند
همچنین . گیري آن در آینده ارتقاء بخشیده و یا برعکس بکاهند او می توانند تواناییی او را در فراگیري یک مفهوم و بکار

همواره بحث و اختالف نظر زیادي در بین مربیان درخصوص این که آیا بایستی عالئق فراگیر را نسبت به روش هاي 
یت تدریس درکار طراحی دوره آموزش به حساب آورد یا نه، و آیا روشی که منفی به حساب نمی آید در میزان موفق

در تصدیق و تأیید هردو جنبه این قضیه  جاي تحقیقات زیادي وجود دارد که . فراگیران تأثیر دارد، جریان داشته است
بهترین راهکار شاید این باشد که  بدانیم که روش هاي . قرار گیرند مطالعهبایستی به همراه شمار کثیري از متغییر ها مورد 

ها چه تأثیراتی ممکن است بر روند طراحی دوره ما  کنیم که آگاهی از آنتدریس وجود دارند و الزم است مشخص 
 .داشته باشد

هایی باشد که  از آنجایی که ماهیت پدیده  وب تصویري و بر حسب متن می باشد، لذا احتمال می رود که مورد پسند آن
داري یا حرکتی را می پسندند در حالی که افرادي که روش هاي تدریس شنی. روش آموزش تصویري را ترجیح می دهند

ه اي که این مطلب به ویژه در مورد صدها دور. اغلب به این نتیجه می رسند که در محیط آموزش وب متضرر می شود
 .شامل سخنرانی و یاد داشت برداري بوده و تعامل و مراودات اندکی را دربردارند صادق است امروز موجود هستند و تنها



١٢١ 
 

که اغلب در آموزش از دور مورد استناد قرار می گیرد عالیق فراگیران را نسبت ) 2014(  1روش تدریس معروف کولب
او بیان می دارد که با گذشت زمان فراگیران یا نسبت به مبانی و تجربیات عینی . به روش هاي تدریس دو بعدي می سنجد

ها  همچنین آن. نتزاعی عالقه مند می شودعالقه مند می شوند یا در طی کسب دانش یا مهارت ها نسبت به تحلیل هاي ا
از این تئوري کلوب ) 2014( 2دیل و مزاك. ممکن است ترجیح دهند که درمورد تجربیات خود به تأمل و تعمق بپردازند

 .براي تشخیص و سنجش میزان موفقیت فراگیران در آموز ش مبتنی بر وب استفاده کردند
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

۱.Kolb 

۲.Dille and Mezack 
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هایی که در تجربیات عینی نمرات  ها پی بردند که فراگیرانی که تفسیر انتزاعی را ترجیح می دهند در محیط وب از آن آن

طی تحقیقی دریافتند گروه هایی که طبق تئوري کلوب همگرا و  1ترل و درینگوس. باالیی دارند، عملکرد بهتري دارند
 .همگون هستند در دانش آموختگی خود موفقیت بیشتري دارند

با در نظر گرفتن این یافته ها آیا باید چنین پنداشت که تنها عالقمندان به روش تدریس تصویري و تفسیر انتزاعی را می                                   
 هاست که به اتخاذ راهبردهایی از تدریس بپردازند ک اساتیدن به شرکت در دوره هاي آموزشی توصیه کرد؟ یا وظیفه توا

 استاد. نهفنه است یادگیرنده و استادتمام انواع عالیق رادربر می گیرد؟ جواب این سوال در احساس مسئولیت  مشترك بین 
مثل گرافیک، ( وع بخشد که شامل شماري از انواع روش هاي تدریس باشد را به نحوي تن باید راهبردهاي آموزش آن الین

این روش تدریس نه نتها مورد پسند فراگیران ). متن، روش هاي تحرکی، تعامل با معلم و دیگر هم کالسی ها و زمان آزاد
فراگیران باید درمورد روش مهم تر از آن . مختلف است بلکه با استفاده از روش هاي متعدد درك مفاهیم را تقویت می کند

. آموزشی مورد نظرشان آگاهی الزم را داشته باشند و بدانند که چگونه آن را با محیط آموزشی مبتنی بر وب تطایق دهند
دریافت که ) 2014( وقتی که فراگیران طی یک دوره آشناسازي با روش تدریس مورد عالقه شان آشنا شدند مک وي 

. را در تمام دوره هاي آینده بهبود داده اند نتوانایی خویش را در یادگیري و میزان موفقیت شاها  درصد از آن 94تقریبا 
ها توانایی خود را در بازشناسی روش آموزش مورد نظرشان و به حسب نیاز تطابق آن با تفاوت هاي  عالوه براي این، آن

روي آورده به روش هاي یادگیري متعدد و . ه اندموجود در محیط آموزشی از دور از یک کالس به کالس دیگر، نشان داد
متنوع به همان اندازه که در کالس مدرسه اي اهمیت دارد، در محیط آن الین نیز مهم است، ولیکن یافتن راهکاري که طی 

 .آن فراگیران بتوانند روش آموزشی خود را انتخاب کنند مهم ترین ابزاري است که یک مربی می تواند به وجود آورد
 

 تعمیم الگوها ي ذهنی
میم الگوهاي ذهتی شان به محیط جدید عها در ت یکی از بخش هاي مهم فراگیري فراگیران در چارچوب مفهمی توانایی آن

بیان می دارد که فراگیران ذهنیت خود را طی فرایندي که طرح ریزي ساختار نام دارد ) 2009(  2جوناسن. توصیف می شود
 .به پدیده هاي جدید تعمیم می دهند -کردن پیوندهاي ساختاري قدیمی به پیوندهاي جدیدو عبارت است از مرتبط 

 
 
 

 
 
١.Terrell and Dringus 
٢.Jonassen 
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کارلی و . داده نمی شود 1ولی، اغلب در محیط آن الین، به فراگیران مواردي براي قیاس و استفاده از فرآیند طرح ریزي ساختار
 :مورد از ویژگی هاي الگوهاي ذهنی موفق به شرح زیر بیشتر به این قضیه می پردازند 5شمردن با ) 1993( 2پالمکوئیست

 .الگوهاي ذهنی نمودهاي درونی هستند-

 کلید فهم الگوهاي ذهنی است ،زبان-

 .ی از مفاهیم بیان کردیت شبکه هارالگوها ي ذهنی را می توان به صو-

 .ر مفاهیم نهفته استها با دیگ معانی مفاهیم در بطن رابطه آن-

 .ست می آینده دداللت هاي اجتماعی این مفاهیم از تالقی الگوهاي ذهنی افراد مختلف ب-

ها وا می دارد ضروري می  این ویژگی ها همگی وجود یک زبان و رایطه بین مفاهیمی که فراگیران را به کسب معنی از آن
و تعامل بین مفاهیم کمک یا آموزش داده نشود، ممکن است در ایجاد پس اگر به فراگیران در تدوین و تعیین روابط . نماید

 .الگوهاي ذهنی جدید و الزم موفق نشوند

 همان گونه که در باال اشاره شد، الزم است که براي استاد و یادگیرندهدر تعامل بین » عنصر انسانی« عالوه بر افزایش نقش                             
ارها و تجهیزات مورد نیاز در تقویت فعالیت هاي آموزشی، فعالیت هاي فراگیرطراحی و تلفیق چند رسانه راهک یادگیرندگان

این راهکارها با یک دوره آشنا سازي مطلوب که زمینه تمرین مهارت هاي جدید در محیط آن الین را به . اي، فراهم شود
به مقایسه و یافتن رابطه بین محیط جدید و تجربیاتشان از وجود می آورد ، شروع می شود و به فراگیران کمک می کند که 

سپس، بر یک مبناي دوره به دوره، طراحی بایستی زمینه قیاس هاي . سنتی بپردازند دانشگاهی در نظام آموزش مدرسه اي و
 3-16جدول . وردمشابهی را که فضاي جدید را به انواع رابطه هاي تجربه شده در دوره آشناسازي ربط می دهند، به وجود آ

هر نوع عملکردي را که . ه می دهدینمونه هایی از فعالیت هاي بر مبناي کالس و تجربه قیاسی ممکن در محیط مبتنی بر وب ارا
این امر محیطی مطلوب . طراح  بنا دارد در دوره ها ي آینده مورد استفاده قرار دهد، بایسیت ابتدا در دوره آشناسازي تجربه شود

ران و دست اندرکاران به وجود می آورد که در آن فنون ومهارت هاي جدید را تمرین کرده و الگوهاي ذهنی خود براي فراگی
 . را قبل از زمان اضطراب  براي کسب نمره و ترفیع دوره بسازد

 

 
 
 

 

۱.Structure mapping 

۲.Cerly and Palmquist 
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 »وب تعامل بر مبناي کالس درس با« تعمیم : 3-16جدول شماره 

 

 

 تشریح استفاده ممکن شکل تعامل وب تعامل کالسی 

فعالیت چند جانبه سریع و : بخش چت بحث هاي کالسی
 همزمان

زمان هاي خاصی براي  چت اختصاص دهید 
که طی آن فراگبران براي تشریح موضوع 

بهتر است چت را با . خاصی جمع می شوند
 .طرح سواالت یا عناوینی از قبل تدوین کنیم

به طور همزمان ): اعالنات تابلو( میز مباحثه  
پاسخ هاي یه است و زمانی را براي ارا

 .بررسی شده اختصاص می دهد

سوالتی را در میز مباحثه مطرح کنید و از فرا 
ها  گیران بخواهید که جواب دهند از آن

بخواهید که اندیشه هاي آموزشی خود را در 
خص مجمع مطرح کرده و میزان تکالیف را مش

 .کند

به فراگیران یک نقش و سناریوي داده می شود  ) غیر همزمان( میز مباحثه  کار نمایشی
که بایستی در میز و به طور غیر همزمان بازي 

 .کنند

) مثال هفتگی ( فراگیران در زمان هاي معیین 
روي سایت آمده و با توجه به پارامترهاي 

تعریف شده نقش شان به کار حل یک مساله 
 .جاد بحث و بررسی بیشتر می پردازندیاای

 چت هاي غیر همزمان  

MOOs/MUDs 

فراگیران به ایفاي نقش هاي تخصیص داده 
ل سناریویی را قبشده می پردازند؛ می توان از 

سپس فراگیران به . روي یک صفحه قرار داد
صورت واقعی و با توجه به پارامترهاي نقششان 

 .تعامل می کنند
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فراگیران در زمان واقعی و در یک دنیاي  )همزمان( دنیاي مجازي  
که  در ) مانند یک بازي رایانه اي ( گرافیکی 

ها داده شده یا خود نقشش را  آن نقشی به آن
 . در محیط به وجود می آورد، تعامل می کنند

ها می  اغلب این محیط این ماکان را     به آن
را به طور ) تجسم ( دهد که تصویر خود 

 .به وجود آورده و در آن حرکت کنندفیزیکی 

از طریق ( از قبل یک تحقیق موردي را  )همزمان ( چت  )تجربی( تحقیقات موردي 
فراهم آورده و از ) صفحات وب یا متن 

فراگیران خواسته می شود تا براي تشریح آن در 
 .چت گرد هم آیند

تکلیف از فراگیران خواسته شود تا یک  )غیر همزمان ( ایمیل  
نوشتاري و تفسیري را به ایمیل متصل و براي 

 .بازرسی به معلم بفرستد

مانند یک ( فراگیران در یک دنیاي تصویري  )همزمان ( دنیاي مجازي  
بازي رایانه اي شرکت کرده در آن به صورت 

 .یک عامل حقیقی نقش ایفا می کند

جذابی براي سوال و جواب در میز موضوع  )غیر همزمان( میز مباحثه  جلسات پرسش و پاسخ
مباحثه مطرح می کنیم تا در طی کالس استفاده 

 .شود

آن گاه موضوعات فرعی دیگري نیز با سوال و 
جواب هاي مکرر مطرح می شود که با موضوع 

اصلی در ارتباط است و آنگاه فراگیران را وا 
می داریم تا موضوعات جذاب جدیدي براي 

 .سوال و جواب ایجاد کنند
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جلسات چت را همچنان با اعالم قبلی و به همان  )همزمان ( چت  
صورت که در بخش قبل تشریح شد ادامه می 
دهیم و فراگیران را وا می داریم تا به صورت 

گروهی مطالعه کرده و از طریق چت با هم 
مالقات کنند تا براي امتحان و تکالیف  آماده 

از  ها می توانند با یک سري سواالت شوند آن
قبل فراهم شده شروع کنند یا خود سوال طرح 

 .کنند

فراگیران می توانند مطالبی را به صورت ضمیمه  )غیر همزمان ( ضمیمه هاي ایمیل  تکالیف و نظرات هم کالسی ها 
ایمیل نزد معلم براي بررسی و اعالم نظر 

 .بفرستند

ها همچنین می توانند مطالبی را براي دیگر  آن
منظور ویرایش و اظهار نظر فراگیران به 

 .بفرستند

فراگیران کار را به وب داده و نتایج نهایی را  )غیر همزمان ( صفحه هاي وب  
براي معلم یا دیگر فراگیران براي نمره دهی 

 .می فرستند مطالعهبررسی یا نقد و

( معلم یا فراگیر بخش هایی از تکالیف را  )غیر همزمان ( مجمع مباحثات 
) استفاده از روش هاي برش و چسباندن با 

براي تقسیم میان تمام کالس تکثیر می 
 .کنند

 

 )2013مک وي (   Technoligy Sowrceجدول مشتق از چاپ اول  آن در انتشارات : منبع

 

تلفن  عالوه بر تعمیم فوق الذکر این امکان وجود دارد که محیط آموزشی مبتنی بر وب را به امکانات کنفرانس از طریق
این کار را می توان بر روي نرم افزارهاي شنیداري و . کنفرانس تعامل ویدئویی نیز مجهز کرد/ و یا ) پل شنیداري ( 
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براي ) مثل سی دي ( یا می توان از دیگر امکانات . ویدئویی مبتنی بر وب که در اینترنت استفاده می شود، انجام داد
 .کرد تکمیل کار سرویس دهی اینترنتی استفاده

 انگیزش 

انگیزش در آموزش آن الین به مبحث و مقوله اي تبدیل شده که عمدتا به موضوع میزان باالي ریزش فراگیران از 
ولی آموزشگران از دور دیر زمانی است که در دیگر مراحل ساختار . کالس هاي مبتنی بر وب ربط داده می شود

در خصوص موارد مربوط ) 2011(1هالووي و اهلر. سروکار داشته اندآموزش از راه دور نیز با مبحث انگیزش فراگیران 
به انگیزش فراگیران بیان می دارند که طراحی و استفاده از تکنولوژي آموزش از راه دور به اجراي تکالیف و وظایف 

عامل که در  5در عین حال برخی دیگر از محققان مباحث مربوط به انگیزش را با بر شمردن . آموزشی بهایی نمی دهد
 :موفقیت فراگیران در آموزش از راه دور نقش عمده اي دارند توصیف می کنند 

 عزم و اراده بر اتمام دوره  -

 تحویل زود هنگام کار و تکلیف -

 اتمام دوره هاي به وجود آمده در طی دوره  -

 میزان تعامل به وجود آمده در طی دوره  -

 ارتباط دوره با تجربیات واقعی فراگیران  -

ولیکن، برخی دیگر از راه مداخله شخصی . ا برخی از این عوامل را می توان در هنگام طراحی دوره لحاظ کردمسلم
هردوي این کارها را بایستی به طور همزمان به کار گرفت تا مطمئن شد که فراگیران در . مربی یا یک مشاوره میسر است

 . ند ماندطی دوره آموزش آن الین خود همچنان با انگیزه باقی خواه

 طراحی دوره

. تضمین موفقیت آمیز بودن دوره الزم است براياز محققان براین باورند که یک الگوي شناخت تدوین شده  تعدادي
فراهم آوردن زمینه بکار گیري تئوري یکی از ستون هاي اصلی یک آموزش مطلوب چه در کال س و چه در محیط آن 

گوي شناخت تدوین شده موافق بوده و به طور اخذ راهکارهاي زیادي را براي با ال) 2013( 2کلر و بورکمن. الین است
ها این راهکارها را بر میناي چهار عنصر، عالقه، رابطه، انتظار و رضایت  آن. ه می دهندیطراحی دوره هاي انگیزشی ارا

 :وند عبارتند ازراهکارهاي عمده اي که در این دسته به آموزش مبتنی بر وب مربوط می ش. تعریف می کنند

 

۱.Holloway and Ohler 

۲.Keller and Burkman 
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 عالقه

 

 ه محتوا را تنوع ببخشید ینحوه تدوین وارا-

 و افعال حرکتی استفاده کنید } نه مجهول { از جمالت معلوم -

 .زمینه تعامل فراگیر را با مربی، همدیگر و محتواي درسی از فراهم آورید-

از روش هاي مختلف تدریس استفاده . زمینه بحث و تبادل نظر را به وجود آوریدبا معرفی نظرات متناقض -
 .کنید

 .فراگیران را تشویق به رقابت کنید-

 

 رابطه

 .نشان دهید که چگونه مبحث آموزش با فراگیر رابطه دارد-

 .باشید که خود مطالب جدید یاد می گیرد یاد دهنده ايهمواره -

 .دستاوردها به وجود آوریدرابطه هاي قوي بین اهداف و -

با یک روش موضوع محور که دانش کسب شده را با موقعیت هاي واقعی زندگی مربوط می سازد تدریس -
 .کنید

 

 توقع و انتظار

 

 .کاري کنید که سیردوره آسان به نظر آید-

 .طرح کنید و سبک نوشتاري راحتی را بکار ببرید ب آموزشی را قابل فهم و در دسترسمطل-

 .اصول طراحی متنی و گرافیکی مطلوبی را دنبال کنید-

 .در خصوص انتظاراتتان از مشارکت فراگیران و کیفیت تکالیف صراحت داشته باشید-

 

 رضایت مندي 
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شرایطی را فراهم آورید که طی آن فراگیران فنون و دانش جدید خود را در دنیاي واقعی زندگی به کار -
 .ببرید

نبست به جایگاهشان در طی دوره و آنچه را می توانند براي بهبود یا حفظ دستاوردهاي همیشه فراگیران را -
 .عالی دوره انجام دهند تشویق و تقویت نمایید

 .با ذهنیتی مثبت نسبت به عملکردها پاداش دهید-

 .در کارهاي مفید و سودمند با دیگر فراگیران و موسسات مشارکت کنید-
 
 
 

یندهاي دسترسی و تعاملی محیط مبتنی  بر وب براساس نیاز برنامه ریزي و طراحی فرآ
 فراگیران

 

را حمایت می کند، می تواند تفاوت  فناوريکه یادگیري مبتنی بر وب و نیز تعامل با آن  یزیر بنای فناوري         
لیت هایی ممکن است صفحات زیبا، فعا یک استادچشمگیري در میزان و چگونگی یادگیري فراگیران ایجاد کندو 

فرایند دسترسی به صفحه ها به کندي و دشواري  و یا جالب و یک بحث چند طرفه پویا روي وب ایجاد کند، 
صورت گیرد، سمت وسوي یادگیري در دوره واحد فرق خواهد کرد بدین ترتیب علی رغم تالش هایی که براي 

طراح، نرم افزار و سخت افزار و  شناخت. طراحی آموزش صورت گرفته، فرایند یادگیري بی اثر خواهد شد
سرویس دهنده مناسب ایجاد یک تعامل مدون، خوب و یکپارچه بایستی از اولین اقدامات مد نظر در ایجاد محیط 

 .کالس مجازي باشند

 

 :که بایستی شما براي کالس  مبتنی بر وب خود به نحوي شناسایی و بکار گیرید عبارتند از فناوريعناصر 

 

 انتخاب و تدوین نرم افزار وسخت افزار سرویس دهنده اصلی  -

 1انتخاب و تدوبن نرم افزار و سخت افزار و سرویس دهنده به مشتري -

 سرویس دهنده و سرویس  گیرنده برايانتخاب روش ارتباط و توزیع مناسب   -                        

 موسسه / گروه آموزشی / سرفصل مطالب  / طراحی و تدوین تعامالت دوره  - 
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 امنیت - 

 حمایت فنی  - 

کتاب کامل را در بر می گیرد و کسب مهارت در هریک، سال ها به طول می  6تشریح و توضیح کامل هریک از عناصر فوق 
براي گرداوري گروهی از متخصان که در کار ایجاد  به جاي این که در تمام عناصر مهارت الزم را کسب کنید، باید . انجامد

ملزومات هر یک  از عناصر در بخش هاي زیر خالصه وار . و راه اندازي فضاي کالس  مجازي تبحر دارند، برنامه ریزي کنید
 .آمده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Clien.۱)م. رایانه اي که به سرور وصل می شود(
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 فعالیت هاي یادگیرنده
فعالیت هاي متنوعی براي یادگیرندگان الکترونیکی تدارك دیده شود تا به نتایج یادگیري دست یابند و نیازهاي فردي یادگیرندگان باید 

خواندن محتواي متنی، گوش دادن به محتواي شنیداري و مشاهده محتـواي  : نمونه هایی از فعالیت هاي یادگیري عبارتند از. برآورده شود
یادگیرندگان می توانند پژوهش هایی را در اینترنت انجام دهنـد و بـراي کسـب اطالعـات بیشـتر بـه کتابخانـه هـاي         . دیداري یا ویدئویی

تهیه مجله یادگیري این امکان را براي یادگیرندگان فراهم می کند تا در مورد آنچه یاد می گیرنـده بـه تفکـر و    . الکترونیکی متصل شوند
تمرین هاي کاربردي مناسب باید در سراسـر درس الکترونیکـی گنجانـده شـود، تـا      .  العات دست یابندتامل بپردازند و به معانی فردي اط

فعالیت هاي عملی به همـراه بـازخورد در درس لحـاظ شـوند تـا یادگیرنـدگان مجـال یابنـد بـر          . ارتباط و پیوستگی بین محتوا ایجاد شود
بنابراین اگر نیاز باشد، آنان می توانند روش هاي یادگیري خـود را تعـدیل    .چگونگی اجراي عملکردهایشان نظارت و کنترل داشته باشند

خالصه اي از درس تهیه شده باشد یا یادگیرندگان ملزم به تهیه خالصه درس شوند تا سطوج باالتر پردازش شده ارتقاء یابد و درس . کنند
 .خاتمه پیدا کند

 تعامل یادگیرنده
ل فعالیت هاي یادگیري می پردازند، آنان با مجموعه متنوعی از تعامل ها درگیـر و مشـغول خواهنـد    همان گونه که یادگیرندگان به تکمی

 . یادگیرندگان نیازمند تعامل با یک واسطه اند تا به محتواي یادگیري الکترونیکی دست یابند. شد

اطالعات را براي یادگیرندگان آسان سازند تا  بلکه باید دریافت. این میانجی و واسطه نباید بار سنگینی بر یادگیرندگان تحمیل کند
یادگیرندگان باید با محتوا تعامل برقرار کنند تا بتوانند . اطالعات به منبع حسی و از آنجا براي پردازش به حافظه کوتاه مدت انتقال یابد

دگیرندگان، میان یادگیرنده و استاد و میان میان یادگیرنده و دیگر یا. اطالعاتی که براي شکل دادن دانش پایه مورد نیاز است کسب کنند
هاي اجتماعی، یادگیرندگان باید قادر به تعامل با زمینه شان  یادگیرنده و متخصص تعامل برقرار باشد تا در شناخت مشترك و تشکیل شبکه

 .باشند تا اطالعات را شخصی کنند و معانی شان را خودشان بسازند

 انتقال یادگیري
راي یادگیرندگان فراهم شود تا آنچه را یاد می گیرند به موقعیت هاي واقعی زندگی انتقال دهند به گونه اي کـه بتواننـد   باید فرصت هایی ب

 .ه شده فراتر روندیخالق باشند و از آنچه که در درس الکترونیکی ارا

 برنامه ریزي براي آینده

ارایه راه هاي گوناگون براي طراحی و تولید محتـواي الکترونیکـی    هر یک از نظریه هاي رفتار گرایی، شناخت گرایی و ساخت گرایی در
استفاده کرد و از راهبردهاي شناخت گرایی بـراي  )چیستی ها(از راهبردهاي رفتار گرایی می توان براي آموزش حقایق. تداوم خواهد یافت

مربـوط بـه زنـدگی واقعـی، کاربردهـاي       مـوارد ، از راهبردهاي ساخت گرایی می توان براي آموزش )چگونگی(آموزش اصول و فرایندها 
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با حرکت به سمت یادگیري ساخت گرایی، به یادگیرندگان فرصـت داده مـی شـود تـا از طریـق      . شخصی و یاگیري زمینه اي استفاده کرد
 .ه شده معانی شخصی را خود را بسازندیاطالعاتی که طی جلسات آموزش الکترونیکی ارا

 

 گرایی براي طراحی محتواي آموزش الکترونیکیکاربردهاي دیدگاه ساخت 
فعال نگه داشتن یادگیرندگان و وادار کردن آنان به انجام دادن فعالیت هـاي معنـادار، منجـر بـه پـردازش      . یادگیري فرآیندي فعال است -1

را در موقعیت عملی بـه کـار    اینکه از یادگیرندگان خواسته شود تا اطالعاتی. سطوح باالي اطالعات و تسهیل ایجاد معانی شخصی می شود
 .برند فرآیندي فعال است و تفسیر و ارتباط شخصی را آسان می کند

سـاختن دانـش در آمـوزش تعـاملی     . ه شـده بـه وسـیله اسـتاد را بپذیرنـد     یـ یادگیرندگان خود باید دانش را بسازند، نه این که مطالـب ارا  -2
یادگیري ابتکار عمل را در دست بگیرند، با دیگـر دانشـجویان و اسـتاد تعامـل     الکترونیکی،آسان شده است، زیرا دانشجویان مجبورند براي 

در محیط الکترونیکی، دانشجویان ). 2014مورفی و سایفیوانتس، (در نتیجه عوامل یادگیري بوسیله دانشجویان کنترل می شوند. برقرار کنند
اي سبک،تجربه و آموخته هاي متفاوت با آنان باشد، اطالعـات  به جاي کسب و دریافت اطالعات پاالیش شده از استاد که ممکن است دار

در یک سخنرانی سنتی، استاد اطالعات را شخصی می کند و در زمینه به کار می گیرد . را به صورت مستقیم و بدون واسطه تجربه می کنند
در آمـوزش الکترونیکـی یادگیرنـدگان    . اشـد ممکن است این اطالعات براي همه یادگیرنـدگان مناسـب نب  . تا نیاز خودش را برآورده سازد

ها فراهم شود تا اطالعات را شخصی کنند و در زمینه مورد نظر بکار  اطالعات دست اول را بدون واسطه تجربه می کنند و فرصتی براي آن
 .برند

؛جانسون و 2007و هانافین، هوپر(یادگیري مشارکتی و جمعی مورد تشویق و حمایت قرار می گیرد تا یادگیري ساخت گرایی تسهیل شود -3
کار کردن با دیگر یادگیرندگان تجربه زندگی واقعی در گروه را به یادگیرندگان اعطا می کند و بـه  ). 2013؛ پالوف و پریت،2012جانسون، 

هـاي دیگـر   یادگیرنـدگان خواهنـد توانسـت از نقـاظ قـوت و توانـایی       . هاي فراشـناختی شـان را بـه کارگیرنـد     ها اجازه می دهد مهارت آن
عضویت یادگیرندگان بـراي کارهـاي گروهـی بایـد بـر اسـاس میـزان تخصـص و سـبک          . یادگیرندگان استفاده کنند و از دیگران یادبگیرند

 .یادگیري اعضاي گروه باشد به گونه اي که اعضاي تیم بتوانند از توانایی هاي یکدیگر استفاده کنند

شکلی از اکتشاف هدایت شده باید وجود داشته باشد تا یادگیرنـدگان  . ادگیرندگان سپرده شودکنترل و نظارت بر فرآیند یادگیري باید به ی -4
 .راهنمایی کم استاد، در مورد اهداف یادگیري تصمیم گیري کنند به 

زمند زمان اند تـا  در یادگیري الکترونیکی یادگیرندگان نیا. به یادگیرندگان باید زمان و فرصت کافی داده شود تا به تامل و تفکر بپردازند -5
سواالتی در محتواي کل درس لحاظ شود تا یادگیرندگان به فکر کردن و پـردازش  . در مورد اطالعات فکر کنند و اطالعات را درونی کنند

نـد تـا   اطالعات به شیوه اي مناسب و معنادار تشویق و حمایت شوند؛ یا از یادگیرندگان خواسته شود حین فرآیند یادگیري مجله اي تولید کن
 .بدین وسیله به تفکر، تامل و پردازش بپردازند

بـه  . هایی باشد که به یادگیرندگان مرتبط باشـد   محتواي یادگیري باید در برگیرنده مثال. یادگیري براي یادگیرندگان باید معنا دار باشد -6
یادگیرندگان اجازه دهند فعالیتی معنـادار را خـود   تکالیف و پروژه ها باید به گونه اي باشند که به . طوري که آنان اطالعات را درك کنند

 .انتخاب کنند و به آنان کمک کند تا اطالعات را به کار گرفته و شخص کنند

به عقیده . یادگیري باید تعاملی باشد تا یادگیري در سطوح باال و حضور اجتماعی را ارتقاء بخشد و به تولید معنی فردي کمک کند -7
هاي جدیدي که از طریق تعامل یادگیرنده با اطالعات  ها و نگرش ادگیري عبارت است از تولید دانش ها، مهارتی) 2014(هاینیچ و دیگران
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تعامل نیز براي ایجاد احساس حضور، احساس یگانگی و براي انتقال یادگیري براي یادگیرندگان الکترونیکی بسیار . و محیط حاصل می شود
ي یادگیري را از طریق فناوري دریافت می کنند، اطالعات را پردازش می کنند و سپس اطالعات را یادگیرندگان محتوا. مهم و ا ساسی است

در این فرآیند تبدیل، یادگیرندگان با محتوا، یادگیرندگان و اساتید تعامل برقرار می . گیرند شخصی کرده و در زمینه مورد نظر به کار می
ادعا می کند طراحی تجارب ) 2014(گریسون. قرار دهند و آنچه را که یاد گرفته اند به کار برندکنند تا ایده هایشان را مورد آزمون و تایید 

آموزشی است که متضمن ماهیت تعاملی روابط بین استاد، یادگیرندگان و محتوا است و از اهمیت باالیی براي تجربه یادگیري برخوردار 
 .است

راهبردهاي تعاملی براي ارتقاء یادگیري در سطوح  3-17شکل. گوناگون ارتقاء می بخشدانواع گوناگون تعامل، یادگیري را در سطوح 
ساختاري را براي تعامل در ) 2014(هایرومی ). 2000؛ چوئیر و میسانچاك،2008؛ گیلبرت و مور،2012برگ، (باالتر را نشان می دهد

تعامل یادگیرنده با خودش است که در درون یادگیرنده رخ می سطح اول، . یادگیري الکترونیکی پیشنهاد می کند که شامل سه سطح است
سطح دوم تعامل عبارت است از تعامل هاي . دهد و به او کمک می کند تا بر یادگیري خودش نظارت داشته باشد و آن را نظم دهد

سطح سوم تعامل یادگیرنده . عامل برقرار می کندجایی که یادگیرنده با منابع انسانی و غیر انسانی ت -یادگیرنده با عوامل انسانی و غیر انسانی
این مقاله کمی پا را فراتر نهاده و تعامالتی را پیشنهاد می . هایی براي رسیدن به نتیجه نهایی یادگیري است با آموزش است که شامل فعالیت

 .تعامل به سطوح باالتر می رسد کند که بر اساس مکاتب یادگیري رفتار گرایی، شناخت گرایی و ساخت گرایی از سطوح پایین تر

 سطوح تعامل در یادگیري الکترونیکی: 3-17شکل 

 
 

 

 

 تعامل بواسطھ 

 محتوا -تعامل یادگیرنده 

 -تعامل یادگیرنده

 استاد -یادگیرنده تعامل یادگیرنده  استاد -یادگیرنده

 محیط -تعامل یادگیرنده
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در این نوع تعامل، یادگیرندگان از . در پایین ترین سطح، تعامل به واسطه خود یادگیرنده است که از طریق حواس صورت می گیرد  
در یادگیري الکترونیکی، رایانه میانجی یا واسطه . حسی استفاده می کنند منبعحواس به منزله واسطه براي ثبت اطالعات در 

 -همین که یادگیرندگان به محتواي الکترونیکی دست یافتند، تعامل یادگیرنده. دسترسی به محتوا و برقراري تعامل با دیگران است
این اجزا می تواند شامل . درس دسترسی می یابندیادگیرندگان از طریق محتوا به اجزاي . محتوا به پردازش اطالعات کمک می کند

در دسترس گذاشتن محتواي یادگیري ومنابع براي استفاده . فعالیت هاي پیش از یادگیري، در حین یادگیري و پس از یادگیري باشد
ستفاده کنند که یادگیرندگان می توانند از محتوایی ا). 2014؛ ویلی،2014مک گریل،( مجدد جزئی از فعالیت هاي یادگیري است

ه یهمچنین باید یک یا چند نوع از سلسله مراتب یادگیري به یادگیرندگان ارا. به وسیله طراح یا استاد طراحی و ساخته شده است
به هنگام تعامل یادگیرندگان الکترونیکی با محتوا آنان باید تشویق و حمایت . شود تا آنان توانایی گزینش توالی را داشته باشند

، تجزیه و تحلیل و ترکیب اطالعات بپردازند و درباره آنچه فراگرفته اند به ارزشیابیبه . ا آنچه را یادگرفته اند به کار برندشوند ت
 در جریان تعامل یادگیرنده با محتوا است که یادگیرندگان اطالعات را پردازش می کنند تا آن). 2014برگ،( تفکر و تامل بپردازند

سطوح باالتر پردازش، موجب تداعی هاي بیشتر در حافظه بلند مدت شده و . ه حافظه بلند مدت انتقال دهندها حافظه کوتاه مدت ب
به هنگام کار یادگیرندگان بر روي  محتوا، آنان نیاز به حمایت یا پشتوانه دارند و این . منجر به یادگیري سطوح باالتر می شود

ه با یادگیرنده، یادگیرنده با استاد، استاد با یادگیرنده و یادگیرنده با متخصص حمایت ها می تواند به شکل هاي تعامل یادگیرند
 ).2004؛ سایسن،2004؛ رورك و دیگران،2000مور،( باشد

ار زمینه وجود داشته باشد، تا یادگیرندگان بتوانند آنچه را یادگرفته اند در زندگی واقعی به ک -باید راهبردهایی براي ارتقاء تعامل یادگیرنده
زمینه در توسعه دانش شخصی و ساخت معناي شخصی به یادگیرندگان  -تعامل یادگیرنده. که به دانش زمینه اي دست یابند برند به طوري

 .کمک می کند
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 اجزاي آموزش الکترونیکی موثر و کارآمد: 3-18شکل 

 
به منظور افزایش انعطاف پذیري و استفاده مجدد از محتواي یادگیري و نیز تحقق بخشیدن به نیازهاي انفرادي یادگیرندگان بهره گیري از 

به . محتواي یادگیري الکترونیکی در قسمت هاي منسجم کوچکی تولید خواهد شد. محتواي یادگیري در آینده متداول و فراگیرتر می شود

آماده 
 سازي

 یادگیرده

پبش 
 سازماندھنده

 پیش نیازها

 پیش نیازها

نتایج نھایي 
 یادگیري

 نقشه مفهومی

 نقشه مفهومی

 هاي فعالیت

 یادگیرنده

 به کار بستن

 تمرین کردن

 تمرین کردن

 نوشتن مجله

 قیتحق

 خواندن، شنیدن و دیدن

 تعامل

 یادگیرنده 
 محیط -یادگیرنده

 -رنده یادگی
 رسانھ

 -یادگیرنده

 -رندهیاد گی
 يپشتوانھ ھا

 انتقال

 یادگیري 
 معناسازي شخصی کاربرد در زندگی واقعی
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سرانجام، یادگیري الکترونیکی تنوع وسیعی . بلیت طراحی و تولید مجدد براي یادگیرندگان در زمینه گوناگون را داشته باشندگونه اي که قا
 .خواهد یافت تا پاسخگوي فرهنگ ها، سبک ها و انگیزش هاي گوناگون یادگیري باشد

 الکترونیکی کارکردهاي نظریه یادگیري
بسیاري از مدافعان و حامیان وجود نظریه معتقدند که نظریه به . مورد ستایش و نیز نکوهش واقع شده استنظریه در فعالیت و پژوهش تربیتی، 

چشم ما اجازه می دهد و حتی ما را مجبور می کند تا تصویر کلی را ببینیم و به ما کمک می کند تا به جاي پیش بینی کارها از راه هاي مبهم، 
این چشم انداز وسیع تر به ما کمک می کند تا با کار دیگران ارتباط برقرار . وهش هایمان را داشته باشیماندازي وسیع تر از فعالیت ها و پژ

تر از همه اینکه به ما  چارچوب هاي منسجم را ترسیم کنیم و بدین وسیله، فهم عمیق تري از کارهایمان به دست آوریم و شاید مهم. کنیم
یکی از منتقدان ) 2013( 1ویلسون. اي کسب کرده ایم، به تجربه ها و زمینه هاي جدید انتقال دهیمکمک می کند، تجربه اي را که در زمینه 

نظریه استدالل می کند طرفداري محض و متعصبانه از هر دیدگاه نظري خاص، ادراك ما را محدود می کند و ما را از مشاهده درس هاي 
به ما : کارکرد اول نظریه.کارکرد را براي نظریه آموزشی خوب قایل شده استسه وظیفه یا ) 2009(ویلسون. مهم واقعیت غافل می کند

شور و حرارت  داریم تا در میان جار و جنجال و تعداد کمی از ما نیاز به کمک . کمک می کند تا فضاهاي جدیدي را شناسایی کنیم
ما نیازمند نظریه ایم تا . و تصور فضاهاي جدید بپردازیم به پیش بینی) که در مجالت مشهور دیده می شود( طرفداران یادگیري الکترونیکی

اي بتوانیم به کمک ارتباطات توسعه یافته، بازیابی اطالعات و قابلیت هاي بالقوه اي که به وسیله شبکه فراهم شده است بهترین نتایج را بر
ام گسیخته در نظر بگیریم و تالش کنیم کارها بسیار ساده است که نوآوري هاي جدید را به شیوه اي لج. آموزش و پرورش کسب کنیم

نظریه خوب به ما کمک می کند چیزهایی :کارکرد دوم نظریه.واعمال جدید را بر مبناي سازگاري با موقعیت هاي منسوخ و کهنه انجام دهیم
ر روي منابع محدود و زمان سرمایه ما نیازمند نظریه هاي یادگیري الکترونیکی هستیم تا به کمک آن بتوانیم به طور موثري ب. را بسازیم

با وجود فرصت هاي بسیار، کمبود اساسی منابع همواره وضعیتی را به وجود می آورد که مجبور می شویم، اثربخشی فعالیت . گذاري کنیم
ریه به درك و فهم توصیه ه تصویري کلی از نظیامید می رود که این فصل با ارا. برسانیم ه را به حداکثریهاي مربوط به طراحی، تولید و ارا

نظریه خوب بر مبناي دانسته هاي قبلی . ویلسون استدالل می کند نظریه خوب ما را امانتدار نگه می دارد: کارکرد سوم.هاي ویژه کمک کند
مچنین ما را وادار می ه. بنا می شود و به ما کمک می کند تا موارد ناشناخته را مورد تفسیر و تعبیر قرار دهیم و براي آن برنامه ریزي کنیم

تی کند تا از پیشامدهاي روز به روز فراتر رویم و به ما اطمینان می دهد که دانش و  فعالیت هاي الکترونیکی مان مستحکم، قابل مالحظه و ح
 .   قابل توسعه باشد

 2سبک هاي یادگیري

در مورد نحوه استفاده از سبک . می دهد خود اختصاصموضوع سبک هاي یادگیري بحث زیادي را بین کارشناسان آموزش الکترونیکی به 
بعضی از طراحان آموزشی برآنند که به منظور استفاده از سبک . هاي یادگیري در آموزش الکترونیکی توجه به نکاتی چند ضروري است

 .یادگیري متنوعی باید صورت بگیرد -هاي یادگیري مختلف، فعالیت هاي یاددهی
۱.Wilson 
۲. Learning Styles 
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وقتی مربیان از چنین موضوعی باخبرمی شوند، به هراس می افتند و می پرسند چگونه درگیر و دار زندگی من فرصت این را پیدا می کنم  
بنابراین ضرورتی ندارد که مواد آموزشی به . که با توجه به محدودیت وقت در آموزش الکترونیکی از سبک هاي مختلفی استفاده کنم

اگر مربی از چند روش به شیوه درستی استفاده کند، دانشجویان با هر . هر یک از دانشجویان یادمی گیرند، عرضه گردد شیوه هایی که
به جاي بررسی سبک هاي یادگیري به عنوان مفاهیم محدود و . سبک یادگیري که داشته باشند، درگیر موضوعات مورد تدریس می شوند

جویان یاد می گیرند، سودمند آن است که بر حسب موضوع مورد یادگیري، سبک هاي یادگیري ها دانش بسته اي که صرفا از طریق آن
براي مربی، ایده ال آن است که دانشجو به همه سبک ها تسلط داشته باشد، اما آیا چنین امري ممکن است؟ از آنجا . اولویت بندي گردند
آیا . مع هذا همه سبک ها ارزشمند می باشند. ست بعضا نادیده انگاشته شوندم مورد استفاده قرار نمی گیرند، ممکن ایکه همه سبک ها دا

لیکن نکته این جاست که . مربی واقعا باید همه سبک هاي یادگیري را درآموزش درون شبکه اي مورد توجه قرار دهد؟ جواب مثبت است
 .میزان اهمیت استفاده سبک ها یکسان نیست

 تعریف سبک هاي یادگیري
ها کودکان و بزرگساالن می  سبک هاي یادگیري را به عنوان روش هایی تعریف می کنند که از طریق آن) 2014( 1و اوزیفلیتزینگر 

ها را در جهت توجیه روابط  سبک هاي یادگیري بعضا به عنوان فیلترهاي خود ساخته توصیف می شوند که افراد آن. اندیشند و یاد می گیرند
این فیلترها تحت تاثیر عواملی از قبیل جنسیت، بلوغ و تجربه قرار می گیرند و از این رو ممکن ). 2،2014اوکانر(خود با دنیا به کارمی گیرند

در حقیقت مطالعه سبک هاي یادگیري، طبقه بندي یا گروه بندي هایی از فیلترها ر ا براي ما فراهم می سازند؛ . است به مرور زمان تغییر کنند
 .از قبیل شنوایی، بینایی یا جنبشی طبقه بندي شوند بر حسب حواس ممکن است فیلتر ها مثال

مطالعات نشان می دهند، سبک هاي . بعضی افرد ممکن است نسبت به اطالعات شنیداري بیشتر از اطالعات دیداري واکنش نشان دهند
 3نظریه هوش هاي چندگانه گاردنر. استیادگیري مورد استفاده دانشجویان جهت پردازش اطالعات بر رویکرد حسی و شناختی مبتنی 

، )توانایی ادارك بینایی(فضایی-این نظریه سبک هاي یادگیري را به رده هایی چون بصري. حاصل یکی از این مطالعات است) 2000(
 توانایی کنترل(جنبشی -، بدنی)توانایی استفاده از استدالل، منطق و اعداد(ریاضی-، منطقی)توانایی استفاده از کلمات و زبان(زبانی-کالمی

توانایی برقراري ارتباط با (، بین فردي)ه و ارزش نهادن به موسیقییتوانایی ارا(ریتمی-، موسیقی)حرکات بدن و دسترسی به اشیاء با مهارت
آگاهانه از توانایی استفاده (، و طبیعت گرایانه)توانایی خود اندیشی و آگاهی از حالت درونی خویش(،درون فردي)دیگران و درك آنها
نظریه گاردنر را در کالس درس مورد آزمایش قرار داد و به چهار نتیجه ) 2002( 4ارم استرانگ. طبقه بندي می کند) جهان طبیعی و علوم

 .هر فردي تمام هشت توانایی را کسب    می کند و این توانایی ها ظرفیت ارتقاي به سطوح باالتر را دارند: رسید

 
         ۱.Litzingerand Osif 

          ۲.O connor                     
         ۳. Gardner s theory of mul ple intelligences                 

 ۴. Armstrong 
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دیگري تا کنون نظریه پردازان . هاي متعددي براي توانمند شدن وجود دارد این توانایی ها به طرق پیچیده اي با هم کار می کنند و راه 
هاي یادگیري بر حسب عامل جنسیت انجام شده، بررسی کرده اند و بیان می دارند که شیوه ها و شرایط  مطالعاتی را که در خصوص سبک
هاي  در بررسی مطالعات بی شماري که در خصوص سبک).1،۲۰۰۱بلنکی، کلینیکی،گلدبرگر و تارول(یادگیري مردان وزنان متفاوت است

بر حسب . 3الگوهاي فردي. ، شیوه هاي یادگیري افراد را به چهار طبقه تقسیم می کنند)۲۰۰۰(2کلکستون و مورل  یادگیري انجام شده،
 .ویژگی هاي شخصی مشخص می گردند مثل نگرش هر یک از افراد نسبت به جهان با توجه به دانشی که دارند

 .ریافت اطالعات دارندسعی در شناخت نحوه چگونگی پردازش و د 4الگوهاي پردازش اطالعاتی -

 .موضوعات جنسیت و زمینه اجتماعی را مورد مالحظه قرار می دهند 5الگوهاي تعامل اجتماعی -

 .به نحوه تاثیر صدا، نور، ساختار محیطی بر ادراکات می پردازند 6الگوهاي الویت بندي آموزشی و محیطی -

 هاي یادگیري مختلف توجه به سبک
هاي یادگیري نشان می دهد، دانشجویان زمانی به بهترین نحو یاد   می گیرند که نسبت به شیوه مطالعه  سبکنتایج تحقیقات در خصوص 

ها را به گونه اي طراحی کند که دانشجویان را در راستاي یادگیري مهارت ها با مشکل  به هر حال مربی می توان فعالیت. آگاهی پیدا کنند
 از روش یا تئوري که مربی بر حسب موضوع اتخاذ می کند، نکته اساسی توجه به وجود تفاوت صرف نظر).۲۰۰۰اوکانر،( روبه رو سازد

این مفروضه که . متناسب نیست» با همه یکسان برخورد کردن« رویکرد. هایی است که در کالس درون شبکه اي مالحظه می شوند
 .دانشجویان مجازي داراي دیدگاه و احساس یکسان هستند، درست نمی باشد

هاي فردي که در خصوص  بزرگ یاد می شود، برخورد با افراد باید با توجه به تفاوت 7رسانه اي مساوات محورگرچه از اینترنت به عنوان 
امروزه اعضاي هیات علمی با : می نویسد) 1993( 8شرودر . سبک یادگیري، جنسیت، فرهنگ و میزان توانایی دارند، صورت  می گیرد

ها  به علت ناآشنایی با بسیاري از ویژگی هاي جدید آن. که در کالس درس می بینند، متحیر و مبهوت می شوندمشاهده دانشجویانی 
امروزه روش . دانشجویان عصر اخیر را به عنوان کسانی که مایوس بوده و کمتر از نسل هاي پیشین تیزهوشی و انگیزه دارند؛ تلقی می کنند

 .ها از طریق شیوه هاي جدید به کسب دانش می پردازند آن. ده استایجاد انگیزه در دانشجویان تغییر کر
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ما به . ه محتوا نقش مهمی را در این زمینه ایفا می کندیست می یابند و شیوه ارابه واسطه درگیري با موقعیت درگیري به رشد د دانشجویان
ه می یارا) دانشجو(مطالبی را به فردي که نمی داند) مربی(فرآیند یادگیري سنتی عادت کرده ایم، فرآیندي که در آن شخصی که می داند

 .مال دارد براي اکثریت دانشجویان امروزي قابل استفاده نباشداین رویکرد ممکن است براي ما قابل استفاده باشد، لیکن احت. کند
 1توانایی هاي شبکه

 ).2003، 2نورمن( نظریه هاي آموزشی موثر و کارآمد باید امکانات و محدودیت هاي زمینه اي که براي آن طراحی شده است را بررسی کند
از ابزارهاي مدیریت اطالعات و ارتباطات را فراهم می کند و  شبکه جهان گستر وب یک فناوري چند چهره اي است که مجموعه وسیعی

همچنین، از محدودیت هاي رنج می برد که بطور مختصر در این . می تواند براي تهیه و تدارك آموزش و پرورش موثر بهره براري شود
 .بخش مطرح می شود

ور، با فراهم کردن دسترسی به تجارب آموزشی، حداقل به لحاظ یادگیري الکترونیکی، به منزله زیر مجموعه اي از تمام آموزش هاي از د
هم اکنون، دسترسی به شبکه جهانی وب تقریبا در . زمانی و مکانی، نسبت به آموزش سنتی و مبتنی بر دانشگاه انعطاف پذیر تر است

درصد از بزرگساالن آمریکایی از شبکه  54اعالم کرد که  2002در چهارم فوریه  3مجله وال استریت. کشورهاي توسعه یافته فراگیر است
شاید این درصد باالي کاربران، بیش . سال کاربران دائمی شبکه اینترنت اند 17تا  15درصد از افراد  90وب به طور منظم استفاده می کنند و 

ه شبکه اینترنت در درجه اول از دسترسی ب. درصد شهروندانی را در بر می گیرند که به گرفتن درس هاي آموزش رسمی عالقه مندند 90از 
اما قرارگرفتن وب درمکان هایی مانندکتابخانه هاي عمومی و کافی نت ها و اتصال از . طریق رایانه هاي محل کار و منزل صورت می گیرد

ورهاي توسعه طریق وسایل شخصی بدون سیم از جمله مواردي است که دسترسی بدون مشکل را براي اکثریت قریب به اتفاق شهروندان کش
. جاي تعجب است که در کشورهاي در حال توسعه، امکان دسترسی به اینترنت در بعضی از مکان ها فراهم شده است. یافته فراهم می کند

براي مثال، استفاده مجانی از امکانات شبکه در رستوراهاي کشورهاي در حال توسعه نظیر رستوران مک دونالد در سائو پائولوي برزیل و 
اما هنوز دسترسی براي کسانی که گستره اي از ناتوانی هاي . د کافی نت هاي متعدد در بخش هاي گوناگون چین از آن جمله استوجو

، با این وجود، در مقایسه با کتاب ها یا رسانه هاي ویدئویی چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی شبکه اینترنت استجسمی دارند، مساله ساز 
 .راي همه شهروندان با یا بدون توانایی هاي فیزیکی و جسمی فراهم می کنددسترسی بهتري را ب

تخصصی و -دسترسی نه تنها از بعد فناوري بلکه از نظر گستره پیکره محتوایی در حال افزایش است، براي مثال، رشد تعداد مجالت علمی
گذر از دوران کمبود و . نرخی تصاعدي در حال افزایش استمنابع عمومی با میلیونها  صفحه از محتواي تجاري، آموزشی و فرهنگی با 

ها به اندازه تهیه و  محدودیت در محتوا و منابع به دورانی که در آن منابع محتوایی بقدري وسیع اند که فیلتر کردن وکاهش دامنه انتخاب آن
 .تدارك محتوا مهم است در تدوین نظریه یادگیري الکترونیکی باید لحاظ شود
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بسیاري از . شود فناوري وب سریعا در حال تغییر از زمینه محتواي متن محور به زمینه اي است که در آن از همه اشکال رسانه ها استفاده می
مبتنی بر این فرض بود که ) ۲۰۰۰، 1؛ فین برگ۲۰۰۰هریسیم،(گرفت کارهایی که براي بهره برداري آموزشی از اینترنت و وب صورت می

شیوه هایی توسعه یافتند تا به کارگیري تعامل در این رسانه را تعریف می . تعامل هاي مبتنی بر متن، غیر همزمانی این رسانه را تعریف می کند
اکنون ما در حال . داراي کمبود هاي نسبی بود به حداکثر برسانند شیوه هایی توسعه یافتند تا به کارگیري تعامل در این رسانه را که. کند

ورود به دوره اي هستیم که ویدئوي ارسالی بر روي رسانه، کنفرانس هاي شنیداري و ویدئویی و فضاهاي مجازي، براي بهره برداري 
به مربیانی است که به هنگام مواجه شدن با آموزشی براحتی در درسترس اند، بنابراین، وظیفه  نظریه یادگیري الکترونیکی کمک کرن 

 .انتخاب گزینه هاي متعدد فناوري بتوانند با توجه به فعالیت هاي مورد نظرشان مناسب ترین انتخاب را انجام دهند

توسعه  ظرفیت بالقوه وب براي ایجاد فرا اتصال ها مقایسه شده است با شیوه اي که دانش در طرحواره هاي ذهنی ذخیره شده تا براي
به عالوه، با این قابلیت دانشجویان مسیر یادگیري خود را از طریق اتصال ). 2،۲۰۰۱جاناسن(ساخت هاي ذهنی مورد بهره برداري قرار گیرد

از این رو، اصول کار با نظریه هاي طراحی آموزشی ساخت گرایی که بر اکتشاف فردي و ساخت . هاي فرامتنی به محتوا خلق می کنند
 ). ۲۰۰۰جاناسن،(د می کند هم خوانی دارددانش تاکی

به صورت دستی یا با بهره گیري از عوامل خودکار ( سرانجام، سهولت روز آمد کردن اطالعات، تجدید نظر و اصالح متون الکترونیکی 
ولید شده در سایر رسانه محتوایی کاربر پسند به وجود آورده است که به مراتب پاسخگوتر و به طور بالقوه جدیدتر از محتواي ت) فناوري
براي مثال، . و نظام هاي مدیریت محتوا منجر به ساختن و عرضه نظام هاي جهانی وب شد) 3،۲۰۱۲ناتیس( رشد ناگهانی وب الگها . هاست

کمک برنامه فضایی را براي اساتید و یادگیرندگان ایجاد می کنند تا آنان بتوانند محتواي دوره شان را بدون  4تی و یا بلک بورد وب سی
طبیعی است که سهولت تولید و اصالح بالقوه منجر به بروندادي روزآمد می شود که داراي خطا و . ریزان یا طراحان، تولید و روز آمد کنند

از این اشتباه و کمتر استاندارد و حرفه اي است، با این وجود مربیانی که براي حفظ و کنترل و نظارت بر متن و محتواي آموزشی نگران اند 
ترین قابلیت و توانایی شبکه جهانی وب براي کاربرد  بزرگ. آموزش فقط دسترسی به محتوا نیست.آزادي و باز بودن استقبال می کنند

 . آموزشی، گسترش و توسعه چند وجهی و بنیادي در قابلیت تعامل وارتباطاتی است که فراهم می کند

 الکترونیکی و حضور اجتماعی یادگیري
از ظرفیت هاي بالقوه اي در جهت حمایت از تجارب یادگیري  فناورياربران آموزش الکترونیکی به سرعت دریافتند که این نخستین ک

به هر حال این امر موجب شد تا چالش هاي جدیدي براي خلق محیط هاي یادگیري که بتوانند نیازهاي آموزشی . مشارکتی برخوردار است
 .ده کنند، به وجود آیدمربوط به این تکنولوژي را برآور
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آنچه که . به همین دلیل، تفکرات و مباحث زیادي در ارتباط با چگونگی ایجاد تجاربی مشابه با تجارب کالس درس صورت گرفت 
ی بر درطی این فرایند به طور کامل مورد توجه قرار نگرفت این بود که ایجاد اجتماعی از فراگیران از طریق ابزار ارتباطی غیر همزمان و مبتن

اجتماع  از این رو، ایجاد یک. ه نوعی تغییر کیفی و دوري از روش هاي ارتباطی بالفاصله کالمی و چهره به چهره بودمتن، نشان دهند
ه نمی ینشان دادن کلمات و تصاویر بر روي صفحه نمایش هیچ نوع نشانه تصویري دیگري ارا ازاکتشافی منسجم در رسانه اي که به غیر 

ما باید ماهیت تعامل اجتماعی در یک محیط غیر کالمی را درك نموده .را رودرروي مربیان قرار دادکند، چالش جدید و منحصر به فردي 
یک اجتماع منسجم را می توان برمبناي دوستی ها بنا نهاد و یا مقاصد . و چگونگی استفاده از آن براي ایجاد اجتماعی اکتشافی را فراگیریم

یک اجتماع می تواند خود را بر مبناي اینکه چگونه افراد و گروه . مبناي آن قرار دادمشترك دیگري نظیر هدف هاي مشخص آموزشی را 
هر یک از این مقاصد جوي خاص را بوجود آورده . نیازهاي خود را بر آورده می سازند ویا به اهداف شان دست پیدا می کنند، حفظ نماید

سعی داریم تا تالش خود را بر ایجاد یک اجتماع در ساختار یادگیري ما در اینجا . و در تحقق پیامدهاي مختلف تأثیر خواهند داشت
 .الکترونیکی متمرکز سازیم

 نقش تعامل در آموزش الکترونیکی
 فناوري هاي ارتباطات در تعلیم و تربیت مورد بهره برداري قرار گرفته اند تا تعامل میان تمامی شرکت کنندگان در فعالیت هاي آموزشی را

ضروري در فرایند آموزشی محسوب می شود، به طور اعجاب انگیزي، یافتن تعریفی روشن و  ییا وجود اینکه، تعامل جزب. توسعه دهند
در فرهنگ عام، این واژه براي توصیف هر چیز تفریحی از بازي هاي . دقیق از این مفهوم در ادبیات تعلیم و تربیت کار مشکلی است

تعاریف گوناگون تعامل به . این مسئله بیان تعریف دقیق از واژه را مبهم تر می کند. ت به کار می رودهاي ایام تعطیال ویدئویی تا تفریح گاه
تعامل را خواهیم  از) 2003( 1اینجا فقط تعریف واگنر).2013آندرسون،(طور مشروح در مقاله اندرسون مورد بحث قرار گرفته است

تعامل زمانی اتفاق می افتد که این اشیاء و وقایع به . دوشی و به دو عمل نیاز دارد ل وقایع دو سویه اي است که حداقل بهتعام« پذیرفت؛ 
تعامل امکان انجام دادن کارها و وظایف گوناگون در فعالیت هاي آموزشی را ).8ص(»صورت متقابل یکدیگر را تحت تاثیر قرار دهند

ل و نظارت یادگیرنده؛ تسهیل انطباق و سازگاري برنامه بر مبناي کنتر: این اعمال را فهرست کرده است) 2005( 2سی مس. فراهم می کند
درونداد یادگیرنده، تسهیل انطباق و سازگاري برنامه بر مبناي درونداد یادگیرنده، تسهیل انطباق و سازگاري برنامه بر مبناي درونداد 

از این رو، وجود . اي کمکی براي یادگیري معنی دار یادگیرنده، شکل هاي گوناگون مشارکت و ارتباطات، تمرین و عمل به منزله وسیله
و دیگر نظریه پردازان با نفوذ تعلیم و ) 2009(، ونجر )2003(تعامل براي ایجاد جوامع یادگیري اساسی و بنیادي است و به وسیله لیپمن

زش دیدگاه فرد دیگر که معموال از طریق به این ترتیب، ار. تربیت که بر نقش اساسی جامعه در یادگیري تمرکز کرده اند، حمایت می شود
تعامل در آموزش از دور، حتی در ).2004جاناسن،(تعامل کسب می شود جزء اساسی یادگیري در نظریه اي یادگیري ساخت گرایی است

 .استدالل می کند) 2007( 3هالمبرگ. سنتی ترین نوع آموزش یعنی مطالعه مستقل، ارزش گذاري شده است
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همچنین . تعامل انفرادي میان دانشجو و استاد خصوصی زمانی داراي برتري است که از طریق مکاتبات پستی یا با تلفن حمایت شود،
 هالمبرگ ما را با ایده تعامل شبیه سازي شده براي الگوهاي مطالعه مستقل با سبک نوشتاري مناسب در آموزش از دور آشنا   می کند برنامه

شامل آنچه از طرق راه دور (شکل هاي گوناگون آموزش)  3-10(گریسون و شیل. نام گرفته است» تعامل هدایت شده آموزشی« یسی او نو
 . و نیز تعامل هاي میان محتوا، دانشجو و استادان را تعریف می کنند) ه می شودیارا

 

 ویژگی هاي رسانه آموزشی: 3-19شکل 

 
 

از سال .مکالمه اي از یادگیري ساخته است که در آن تعامل میان استادان و دانشجویان نقش اساسی را بازي می کندالگوي ) 2001( 1لوري الرد
به نظر وي تعامل زمانی روي می دهد که دانشجو . ، جان دیویی از تعامل به مثابه عنصر تعیین کننده فرآیند آموزشی یاد کرده است1916

 2بیتس). 1916دیویی،(و انتقال یافته است را شکل دهد و دانشی با کاربرد و ارزش فردي و شخصی بسازداطالعات جامدي که از دیگران به ا
مطالعه و بازشناسی نقش کلیدي تعامل در حمایت و حتی . ه آموزش تعامل استایاظهار نظر کرد مالك اولیه در انتخاب رسانه براي ار) 2002(

انواع  3-20در شکل . شبکه جهان گستر وب فراهم کننده شکل هاي گوناگون تعامل است.اردتعریف تعلیم و تربیت، تاریخی بس طوالنی د
 وزش از دور را نشان داده شده استرسانه هاي متداول و قابل استفاده در آم

 
        ۱. Laurillard 
        ۲. Bates 
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و قابلیت آنها براي حمایت و پشتیبانی از تعامل بر روي ) مکانبه زمان و ( امکانات این رسانه ها در حمایت از استقالل و عدم وابستگی 
عموما مشاهده شده است که شکل هاي ارتقاء یافته ارتباطات، محدودیت بیشتري براي استقالل افراد ایجاد می . نمودار نشان داده شده است

 .کند

 

 

 

 رسانه هاي آموزشی گنجانده شده در وب: 3-٢٠شکل 

 

 

همانطور که می بینیم شکل هاي . شبکه جهان گستر وب را در حمایت از شکل هاي گوناگون رسانه نشان می دهدقابلیت  3-۲۰شکل 
. شخصی می تواند از وب براي توسعه آموزش مبتنی بر کالس استفاده کند. گوناگون تعامل در آموزش با کمک وسیله حمایت می شوند

هم چنین تعامل می تواند .ت و گزینه هاي متعددي را در اختیار افراد قرار می دهدظرفیت وب براي حمایت یادگیري بیش از حد وسیع اس
اولین کسی است که متداول ترین شکل تعامل سه گانه در آموزش از  1میکائیل مور. به لحاظ عوامل شرکت کننده در آن توضیح داده شود

این فهرست توسط اندرسون و ). ۲۰۰۶مور،(محتوا -دانشجواستاد، و  -دانشجو، دانشجو -دانشجو: دور را مورد بحث قرار می دهد
من معادله هم ارزي تولید کرده ام تا . محتوا را در برگیرد -محتوا و محتوا -استاد، استاد -گسترش پیدا کرد تا تعامل استاد) ۲۰۰۰(گریسون

 ۲۰۱۳؛ آندرسون،۲۰۱۲آندرسون،( ضیح دهدقابلیت جایگزینی شکلی از تعامل به اشکال دیگر را بر اساس عوامل هزینه و دسترسی تو

۱. Michael moor 
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 .هر یک از این تعامل ها به طور مختصر در زیر توضیح داده شده است. شش نوع تعامل آموزشی را نمایش می دهد 3-۲۱شکل  

 

 

 تعامل هاي آموزشی: 3-٢١شکل 
 

 

 دانشجو -تعامل دانشجو
علت آن، محدودیت هاي . منزله یک نیاز و ضرورت براي آموزش از دور کمتر بها داده شده استدانشجو به -به طور سنتی، به تعامل دانشجو

اکثر نظریه پردازان ). ۲۰۰۱هالمبرگ،(دسترسی به فناوري و سوگیري هاي قبلی نظریه پردازان آموزش از دور درباره یاگیري انفرادي است
تحقیق روي یادگیري مشارکتی، . گانه، به ارزش تعامل همتا با همتا تاکید کرده اندساخت گرایی نوین در بررسی و توسعه دیدگاه هاي چند 

از جمله، موجب تکمیل شدن وظایف و اکتساب مهارت . منافع و مزایاي بالقوه اي را در کسب مهارت هاي یادگیري شناختی نشان می دهد
و دیگران در آموزش خصوصی به وسیله همتا، ) ۲۰۰۱(  2یموند). ۲۰۰۲، 1اسالوین(هاي انتقادي اجتماعی در آموزش و پرورش می شود

به طور . مزایایی را براي استاد خصوصی همتا و نیز دانشجوي همتا برشمردند که می تواند ناشی از شکل هاي گوناگون تدریس دو طرفه باشد
جوامع یادگیري به ). ۲۰۱۴، 4و اسنیدر 3ونجر، مک درموت(یقین، تعامل همتایان براي توسعه و گسترش جوامع یادگیري ضروري است

یادگیرندگان اجازه می دهد مهارت هاي بین فردي را توسعه دهند، دانش پنهان بین اعضاي جامعه یادگیري تقسیم شود و همچنین برنامه 
 .درسی رسمی مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد

 
           ۱. Slavin 

        ۲. Damon 
        ۳. Mc Dermott  
        ۴. Snyder   
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 استاد-تعامل دانشجو
استاد، به روش و شکل هاي گوناگون از جمله ارتباطات غیر همزمان و همزمان متنی یا با کمک  -در یادگیري الکترونیکی تعامل دانشجو

بسیاري از اساتید به خاطر سهولت و سادگی برقراري چنین ارتباطاتی موجب می شود تا . محتواي شینداري و ویدئویی حمایت شده است
 .افزایش کمیت ارتباطات دانشجویان و نیز افزایش انتظارات آنان براي دریافت جواب فوري، دچار فشارهاي طاقت فرسا شوند

در یادگیري . عالوه بر درك نقش هاي مربی و دانشجو در یادگیري الکترونیکی، فهم ماهیت تعامل در این نوع آموزش ضروري است
، الکترونیکی از دانشجویان انتظار می رود که در ارتباط با سواالتی که مربی طرح می کند، پاسخ هاي خود را ارسال کنند، نیز از روي تفکر

بعضی مربیان از دانشجویان می خواهند بر اساس یک روش منطقی به سواالت . ه نمایندینسبت به پاسخ هاي هم کالسی هاي خود بازخورد ارا
 .ند، صرف انتقاد و واکنش منفی نسبت به مطالب دیگران درست نیستپاسخ ده

عالوه بر ویژگی هایی که دانشجوي مجازي براي ورود به آموزش باید داشته باشد، از او انتظار می رود که نسبت به نحوه تعامل در فرآیند 
ه شده به وسیله دو نفر از دانشجویان به نام یتفاسیر ارا. وظیفه دانشجوي مجازي کسب تجربه براي صرفا خواندن نیست. یادگیري مطلع شود

هاي کریستین و تانیا در پاسخ به دا نشجوي همکاري بوده که احساس می کرد بهتر است صرفا براي دیدن منابع جدید و جمع آوري مقاالت 
یادگیري بوده، از این رو دانشجویان دیگر  این دانشجو کمتر مسئولیت پذیر و پویا در جهت اهداف. دانشجویان دیر وارد سایت درسی شود

دانشجویان باید مسئولیت خود را در جهت تشکیل گروه یادگیري و تعامل با دیگران . نتوانسته اند از تجربیات وي در گروه بهره مند شوند
 .درك کنند

ها  ر گرفته باشد، باید در طی دوره آندر حقیقت در صورتی که موسسه رویه هاي مشخصی را در خصوص تعامل مربی با دانشجویان در نظ
مثال بعضی موسسات رویه هایی را در خصوص بازخورد مربی نسبت به تکالیف درس دارند و اجازه می دهند که طی . را مشخص کند

بعضی از موسسات رویه هاي دیگري در خصوص پاسخ گویی به مقاالت . روزهاي مشخص دانشجویان به دریافت بازخورد بپردازند
 .لکترونیک دارند، مثال این که دانشجویان می توانند به صورت بیست و چهار ساعته منتظر هر نوع پاسخی باشندا

درك تفاوت ها و تعامل بین . اگر چه نقش مربی یادگیري الکترونیکی از دیگران متمایز است، ولی دانشجویان نباید احساس بی خیالی کنند
ها کمک می کند تا تجاربی را که در  وري احساس انزوا را در دانشجویان کاهش داده و به آنکالس یادگیري الکترونیکی و کالس حض

می نویسد، در صورتی که ) 2013( 1در بررسی فرایند تشکیل گروه، براون. آموزش درون شبکه اي کسب کرده اند، ارزشیابی نمایند
یادگیري و محتواي  -ي کنند، نیز به بررسی روش هاي جدید یاددهیدانشجویان وارد شبکه شده و وقت بیشتري را صرف آشنایی با فناور

اصوال دانشجویان در مورد ماهیت گروه یادگیري الکترونیکی، نحوه تشکیل و . درسی بپردازند، انگیزه تشکیل گروه یادگیري را پیدا می کنند
ظاراتی که نسبت به دانشجویان وجود دارد، اطالعاتی در متعاقبا در جریان راهنمایی عالوه بر مشخص کردن انت. اهمیت آن سوال می کنند

 .ها قرار گیرد مورد نحوه تشکیل گروه باید در اختیار آن

               ۱. Brown  
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 محتوا -تعامل دانشجو
آموزش چهره به حتی در مطالعه کتابخانه اي یا خواندن متن کتاب در . محتوا بخش عمده اي از آموزش رسمی بوده است -تعامل دانشجو

محتوا -شبکه جهان گستر وب این نوع از شکل هاي تعاملی غیر فعال دانشجو. چهره شکل هایی از تعامل دانشجو و محتوا به چشم می خورد
همچنین، محیط وب فرصت هاي جدید و فراوانی را فراهم می کند که شامل مجذوب شدن در محیط هاي . را تحت حمایت قرار می دهد

ه اي، تمرین در آزمایشگاه هاي مجازي، تدریس هاي خصوصی الکترونیکی به کمک رایانه و تولید محتواي تعاملی است تا به کوچک رایان
بعضی از امتیازات ) ۲۰۰۷( 1ایکلوند). به آن اشاره می گردد "الگوهاي دانشجویان "اغلب با نام (ویژگی ها و رفتار دانشجویان پاسخ دهد

 :را بیان می کند، این رویکردها به مربیان اجازه می دهد تا بالقوه  چنین رویکردهایی
در صورتی که کاربر مدل سازي شده باشد، مسیرهایی که از طریق فضاي اطالعاتی باید ردیابی شوند به وسیله ابزار کمکی هوشمند  -

 .طراحی می شود
بتنی بر نمونه هاي متعددي از اقشار گوناگون کاربران استفاده براي اصالح محیط و انطباق با تک تک کاربران از رابط یا واسط تطبیقی م -

 . شود
از جمله استفاده از وسایل و ابزار کاوش، کاوش، پاسخ گویی به سواالت و کمک ( بهره گیري یادگیرنده از محیط را الگوسازي می کند -

 .فراهم کند تا بهترین مسیر متناسب با هر فرد را از طریق پایگاه دانش) هاي درخواست شده
به این امتیازها باید قابلیت فراهم کردن بازخوردهاي فوري براي راهنمایی یادگیري رسمی و نیز مساعدت به موقع یادگیرنده از طریق  -

 .راهنمایی هاي شغلی و دیگر ابزارهاي حمایت کننده عملکرد را افزود
 استاد –تعامل استاد 

کردن و پیشرفت حرفه اي اساتید از طریق ارتباط با همکاران فراهم می کند، همچنین این تعامل  استاد فرصتی را براي حمایت -تعامل استاد
 .ها اساتید را تشویق می کند تا از پیشرفت و اکتشاف دانش در موضوع مورد نظرشان درباره جامعه علمی اساتید منفعت هایی بدست آورند

 محتوا-تعامل استاد
محتوا و تعیین فعالیت هاي یادگیري به وسیله اساتید تمرکز دارد و به آنان اجازه می دهد به طور مداوم بر فعالیت محتوا بر تولید  -تعامل استاد

 .ها را روزآمد کنند ها، منابع و منابع محتوایی که براي یادگیري دانشجویان تولید شده است نظارت داشته باشند و آن
 محتوا -تعامل محتوا

و در حال توسعه از تعامل آموزشی است که در آن محتوا طوري برنامه ریزي شده است تا با دیگر منابع اطالعاتی  محتوا جدید -تعامل محتوا
براي مثال، استاد مخصوص آب و هوا ممکن است داده . رایانه اي تعامل برقرار کند و با کسب قابلیت هاي جدید به طور مداوم روزآمد شود

 .بگیرد تا بتواند محتوایی روزآمد و متناسب با یادگیرنده را تهیه کند ها را از سرورهاي  جدید هواشناسی
 

        ۱. Eklund 
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محتوا به منزله ابزاري براي کنترل و حفظ حقوق نویسندگان و ردیابی میزان استفاده از اطالعات توسط گروه -بهره گیري از تعامل محتوا 
 .هاي گوناگون یادگیرندگان و اساتید ضروري است

 الکترونیکی یادگیريالگویی براي 
متغیرها نشان داده شده  غالبا، اولین قدم در ساختن نظریه، ساختن الگویی است که در آن متغیرهاي اصلی مشخص شده اند و روابط بین این

زیگر این الگو در برگیرنده دو با.الگویی است که دو شیوه اصلی یادگیري الکترونیکی را نشان می دهد 3-۲۲شکل . است
یادگیرندگان می توانند به طور مستقیم با محتوایی که . کنش هاي متقابل آنان با یکدیگر و با محتوا می باشد). یادگیرندگان و استادان(اصلی

ها ترجیح می دهند یادگیري شان به کمک استاد جهت  اما بسیاري از آن. به شکل هاي گوناگون بر روي وب می یابند تعامل برقرار کنند
ویدئویی، شنیداري، (این تعامل می تواند در جامعه کاوش با بهره گیري از فعالیت هاي همزمان متنوع مبتنی بر شبکه. ی و ارزشیابی شودده

این محیط ها به طور ویژه اي     غنی اند و براي یادگیرندگان . صورت پذیرد) کنفرانس هاي رایانه اي، اتاق هاي گفتمان و یا دنیاي تعاملی
یادگیري مهارت هاي اجتماعی، یادگیري محتوا به صورت مشارکتی و توسعه روابط میان فردي بین شرکت کنندگان را فراهم می  امکان
اما جامعه، یادگیرندگان را موظف و متعهد به رعایت زمان می کند، آنان را به جلسات منظم یا حداقل یادگیري با سرعت گروه مجبور . کنند

لگوهاي جمعی پرهزینه ترند و هنگامی که با جمعیت زیادي از یادگیرندگان مواجه می شوند دچار ضعف و ناتوانی به طور کلی ا. می کند
ابزارهاي مشترکی . الگوي دوم یادگیري ابزار یادگیري ساختار یافته را در ارتباط با یادگیري مستقل نمایش می دهد. شده و آسیب می بینند

آزمایشگاه هاي . شامل آموزش هاي خصو صی به کمک رایانه، تمرین ها و شبیه سازي ها می شوندکه در این حالت استفاده می شود 
مجازي، که دانشجویان در آن شبیه سازي هاي مربوط به تجارب آزمایشگاه را کامل می کنند و ابزارهاي کاوش و بازیابی دقیق در حال 

که اکنون اغلب به شکل ( براي سال ها، در یادگیري مستقل متن هاي چاپی  .تبدیل شدن به ابزارهاي رایجی براي یادگیري انفرادي اند
 الکترونیکی توزیع و خوانده 

 .براي انتقال تفاسیر تعابیر و دیدگاه هاي استاد استفاده شده است) شود می
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 الگوي یادگیري الکترونیکی و انواع تعامل:  3-٢٢شکل 

 
اغلب همکاران محل کار،همتایانی که در موقعیت هاي محلی قرار . مستقل، دانشجو تنها نیستبا این وجود باید متذکر شد هنگام یادگیري 

و اعضاي خانواده به منزله منابع مهم حمایت ومساعدت براي یاگیرندگان مطالعه مستقل اثبات ) یا از طریق شبکه پراکنده شده اند( گرفته اند
عامل مهم . الکترونیکی، نیازمند تصمیم گیري هاي مهم به وسیله اساتید و طراحان است بنابراین به کارگیري الگوي).۲۰۰۲، 1پاتر(شده اند

 : استدالل می کند که همه ما یاد می گیریم) ۲۰۱۲( 2مارك پرنسکی. در تصمیم گیري، بر اساس ماهیت یادگیري تجویزي است
 رفتارها را از طریق تقلید، بازخورد و تمرین؛ -
 بازي کردن؛خالقیت را از طریق  -
 .حقایق را از طریق تداعی، تمرین، تکرار، به خاطر سپاري و سوال کردن -
 

 
        ۱. Potter 
        ۲. Marc Prensky 
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 قضاوت را از طریق مرور موارد، پرسیدن سوال ها، انتخاب کردن ها، دریافت بازخورد و مربی گري؛ -

 محیط طبیعی و واقعی؛زبان را از طریق تقلید، تمرین و کاربرد در  -

 را از طریق تقلید،تمرین و فعالیت؛ کارروش  -

 فرآیندها را از طریق کشف اصول و تحلیل نظام، ساخت گشایی و تمرین؛

 نظام ها را از طریق کشف اصول و انجام دادن مهارت هاي تدریجی؛

 الش زا؛مهارت هاي جسمی یا ذهنی را از طریق تقلید، بازخورد، تمرین هاي مستمر و چ -

 سخنرانی ها یا نقش هاي اجرایی را از طریق به خاطر سپاري، تمرین و مربی گري؛ -

 .نظریه ها را از طریق منطق، توضیح و سوال کردن -

پرنسکی اظهار می دارد شکل ها وسبک هایی از بازي ها وجود دارد که به صورت الکترونیکی یا غیر خطی، براي آسان سازي آموزش 
هر یک از این فعالیت ها از طریق  یادگیري الکترونیکی، با بهره گیري از فعالیت هاي جمعی الکترونیکی و فعالیت هاي . ونداستفاده می ش

با دنبال کردن تعامل هاي مورد انتظار که از طریق این الگو براي یادگیرندگان فراهم . یادگیري مستقل یا حمایت گرایانه انجام پذیر است
انجام برنامه ریزي اطمینان حاصل کرد که ترکیب مناسبی از تعامل دانشجو، استاد و محتوا براي رسیدن به هر بازده  می شود می توان با

 .یادگیري طراحی شده است

 الکترونیکی یادگیريبه سوي نظریه اي براي 
آموزشی موجود با شیوه ها و ابزارهایی طراحی شده امکانات . وب انبوهی از توانایی ها و  قابلیت هاي نیرومند را براي مربیان فراهم می کند

براي مثال، دانشگاه . اند تا بر محدودیت هاي رسانه اي قدیمی تر غلبه کنند و از ظرفیت ها و قابلیت هاي فناوري جدید بهره برداري کنند
هاي دست نوشته و نسخه هاي دستنویس  ساخته شده بودند تا به کتاب) سده هاي میانی( هاي اولیه در اطراف کتابخانه هاي قرون وسطی

شکل هاي اولیه آموزش از دور، با بهره گیري از متن و شکل هایی از ارتباطات تاخیري غیرهمزمان با خدمات . کمیاب دسترسی داشته باشند
خنرانی و گردهمایی براي نظام هاي آموزشی مبتنی بر دانشگاه در ساختمان هایی ساخته شده بودند که مکان و فضاي س. پستی بنا شده بود

وب دسترسی تقریبا گسترده اي به کمیت هایی از محتوا فراهم می کند که مقدار آن . اساتید و گروه هاي دانشجویی را فراهم می کردند
 .بیشتر از حدي است که هر رسانه دیگري بتواند آن را فراهم کند
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 تعامل هاي آموزشی بر روي وب معنایی: 3-23شکل 

 
 

با توجه به بحث هاي قبلی مشاهده کردیم، شبکه جهان گستر وي امکانات وسیعی براي عرضه آموزش فراهم می کند و تقریبا همه شکل ها 
با این امید که بتواند جنبه هایی از تعامل چهره به چهره و غنی . ه آموزش که قبال استفاده می شده است را در خود می گنجاندیبزار اراو ا

همچنین ما مشاهده کرده ایم که ضروري ترین اجزاء آموزش رسمی متشکل از تعامل بین چند عامل انسانی . را نیز داشته باشدکالس درس 
در این نظریه شکل هاي گوناگون تعامل دانشجو با توجه به هزینه ها؛ محتوا، اهداف یادگیري، سهولت، . و سایر عوامل فعال می باشد
 .این جایگزینی ها باعث کاهش کیفیت یادگیري نمی شود. گزین یکدیگر شوندفناوري و زمان می تواند جای
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-اسـتاد، دانشـجو  -دانشـجو (به شرطی سطوح عمیق ومعنی دار یادگیري رشد و توسعه پیدا می کند که یکی از شکل هـاي سـه گانـه تعامـل    
سطوح پایین تر فراهم شود یا حتـی حـذف شـود بـدون     در نوع دیگر تعامل می تواند در . در سطح بسیار باال باشد) محتوا-دانشجو، دانشجو

 ). 2014آندرسون، (اینکه تنزل و یا کمبودي در تجربه آموزشی احساس شود

چالشی که اساتید و طراحان آموزشی به هنگام کار در زمینه یادگیري الکترونیکی با آن روبه رو می شوند ساختن محیط یادگیري است که به 
رسانه بی نظیر ومنفردي براي یـادگیري الکترونینکـی وجـود    . محور باشد ارزشیابیر، محتوا محور، جامعه محور و طور همزمان یادگیري محو

در عوض، اساتید . ندارد و نیز فرمول ویژه اي وجود ندارد که نوع تعامل مفید را در همه حیطه هاي دانش و براي همه یادگیرندگان نشان دهد
را به گونه اي توسعه دهند تا با تولید مجموعه اي از فعالیت هاي یادگیري الکترونیکی که قابل سازگار شدن با  باید بیاموزند تا مهارت هایشان

نشـان مـی دهـد چگونـه مـی تـوان        3-24جدول . نیازهاي گوناگون دانشجویان است بتوانند به نیازهاي دانشجویان و برنامه درسی پاسخ دهند

 .که بیشترین حمایت کننده چگونگی یادگیري افراد باشد را در جهت ایجاد محیطی هدایت کرد قابلیت هاي فناوري هاي در حال ظهور

 

 افراد» چگونگی یادگیري« قابلیت هاي محیط شبکه اي و ویژگی هاي : 3-24 جدول

 توانایی هاي وب معنایی توانایی فعلی وب چارچوب چگونگی یادگیري افراد

محتوایی که در پاسخ به الگوهاي انفرادي و گروهی قابلیت براي حمایت فعالیت هاي انفرادي محور و  یادگیرنده محور
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 یادگیرنده تغییر می کند جامعه محور

هدایت دسترسی به کتابخانه هاي محتوایی وسیع و  دانش محور
فعالیت هاي یادگیري، سازماندهی براي دیدگاه هاي 

 رشته اي متنوع

 اب، فردي کردن و استفاده مجدد از محتواعامالنی براي انتخ

شکل هاي همزمان و غیر همزمان؛ تعامل هاي فردي و  جامعه محور
 در شکل هاي مختلف) مشارکتی( گروهی 

عواملی براي ترجمه کردن، اصالح مجدد، تغییر زمان؛نظارت 
 و خالصه کردن تعامل هاي جامعه

فرصت هاي تعویض مکان و زمان چندگانه براي  محور ارزشیابی
تکوینی و نهایی توسط خود، همتایان و  ارزشیابی

 اساتید

عواملی براي ارزشیابی، نقادي کردن و فراهم کردن بازخورد 
 به موقع
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 الکترونیکی یادگیريدانشجوي 
تصور می شود که غالبا دلیل استقبال . آموزش الکترونیکی می شودامروزه در محافل دانشگاهی بحث بر سر این است که چه کسی جذب 

ها اجازه می دهد به صورت تمام وقت به کار ادامه  فراگیران بزرگسال از رشته هاي یادگیري الکترونیکی این است که این نوع آموزش به آن
دانشجوي یادگیري الکترونیکی . دارند، عمل نمایند دهند و حین آموزش در هر جا و در هر زمان به وظایفی که نسبت به خانواده خویش

سال دارد، شاغل و سرپرست خانواده است؛آموزش عالی را قبال تا اندازه اي کسب  25درون شبکه اي نوعی عموما به عنوان کسی که بالغ بر 
ی ممکن است دانشجو، فارغ التحصیل دانشجویان یادگیري الکترونیک).1،2010گیلبرت(شود کرده و ممکن است مرد یا زن باشد، توصیف می

منتشر ) 2013(با وجود این، آماري که اخیرا توسط مرکز ملی آمار هاي آموزشی. یا دانشجوي آموزش مداوم به صورت غیر سنتی باشند
 1999ر سال دسامب 31از . شده، نشان می دهد که عالقمندي و ثبت نام در دروس یادگیري الکترونیکی درهمه گروه هاي سنی وجود دارد

سال یا کمتر سن داشته اند در برنامه درسی یادگیري الکترونیکی ثبت نام نموده اند که این نشان دهنده محبوبیت رو به  18از افرادي که % 65
ی سنتی سال داشتند، دانشجویان نظام آموزش 23تا  19از افراد ثبت نام کننده که بین % 57. رشد دوره هاي آموزش متوسطه مجازي می باشد

 .ثبت نام کردند% 63و باالتر از آن، 30و افرد سنین % 56ساله،  29تا  24از بین افراد . بودند

از تمام نژادها به نسبت مساوي زن و % 60ثبت نام نمودند، % 45بر اساس آمار به استثناي سرخ پوستان آمریکایی و بومیان آالسکا که تنها 
ها بر این عقیده هستند، آموزش از  آن. دور به طریقه درون شبکه اي استقبال می کننداز از آموزش  بسیاري از مدیران. مرد ثبت نام کردند

در هر حال آمارهاي ذکر شده . دور به جهت دانشجویان بزرگسالی ارائه می شود که شاغل و بعضا به دور از دانشکده زندگی می کنند
ه درس ها  به صورت یادگیري الکترونیکی یدیران می توانند میزان استقبال از ارابیانگر شاخص هاي رو به رشدي هستند که بر آن اساس م

را از جانب افرادي که به طور سنتی جذب دانشکده هاي شبانه روزي شده اند و به لحاظ جغرافیایی دچار پراکندگی نیستند، پیش بینی 
متوسطه مجازي در ایالت متحده موجب آن شده که تعداد  در حقیقت موفقیت برنامه هاي آموزش). 1،2005فیپس و مري سوتیس.(کنند

 .دانش آموزانی که تصمیم می گیرند تحصیالت خود را به صورت یادگیري الکترونیکی ادامه دهند، به طور روز افزونی  افزایش یابد

 . در دانشکده به همین شیوه می باشند دانش آموزان دوره آموزش متوسطه که یادگیري الکترونیکی را تجربه کرده اند، خواهان ادامه تحصیل

 

 

 

 

        ۱. Gilbert 

        ۲. Phipps and Merisotis 
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واقعیت این است که رشته هاي تحصیلی یادگیري الکترونیکی توسط دانش آموزانی که همچنین از آموزش حضوري استفاده می کنند، 
رشته هاي یادگیري الکترونیکی افزایش یابد به نحوي که در هیچ یک از  این امر موجب شده که قیمت واحدهاي درسی. اشغال شده است

 .آن رشته ها، تماس و ثبت نام به سادگی ممکن نیست

 الکترونیکی یادگیريجلب رضایت دانشجویان در 
 یت و ادامه تحصیل آنناگفته پیداست وقتی که دانشجویان از دوره ها و برنامه هاي آموزش الکترونیکی احساس رضایت کنند، احتمال موفق

، دانشجویان دوره کارشناسی که در برنامه هاي درسی از راه دو مشارکت )2002(طبق گزارش مرکز ملی آمارهاي آموزشی. ها بیشتر است
گزارش % 47. از وقت خود را صرف مالقات حضوري می کردند، بیشتر راضی بودند% 7/22کردند نسبت به برنامه هاي درسی که در آن 

در مورد رشته هاي % 30. د، شرکت در رشته هاي تحصیلی از دور و رشته هاي تحصیلی حضوري را به یک اندازه دوست دارندکردن
این آمارها نشان می دهد که جهت بهبود کیفیت آموزش از دور باید به پیشنهاداتی که در این زمینه . تحصیلی از دور رضایت کمتري داشتند

کالس هاي حضوري، رضایت مندي دانشجویان مورد توجه می باشد، اما از آنجایی که کیفیت دوره هاي گرچه در .می شود، توجه کرد
این امر احتمال ادامه .آموزشی یادگیري الکترونیکی با توجه به فراگیر محوري افزایش یافته، نظر دانشجویان را به خود جلب کرده است

لذا مسئله مهمی که براي مدیران مطرح است، افزایش میزان زمان ماندگاري . تر می کندتحصیل در این دوره آموزشی را براي دانشجویان بیش
. ها پی برده اند، ایجاد و راه اندازي این برنامه ها و دوره هاي آموزشی پرهزینه است آن. دانشجویان در دوره هاي درون شبکه اي می باشد

ه چنین دروسی الزم یگیري الکترونیکی و همچنین هزینه هایی که براي ایجاد و اراهزینه هاي سخت افزار و نرم افزار برنامه هاي درسی یاد
. از این رو نگران حفظ دانشجو می باشند. ه دروس گران می باشدیاست از قبیل تربیت مدرس، پشتبانی و هزینه هاي دانشکده براي ایجاد و ارا

بیش از حد % 30و بیان کرد که غالبا در دروس آموزش الکترونیکی به میزان ما با یکی از مربیان دانشکده علوم اجتماعی صحبت کردیم و ا
او همچنین . ، تا جبران افت دانشجو شود و موسسه با توجه به ارقام ثبت نام در کالس ها با مشکلی روبه رو نشود.ظرفیت ثبت نام می کنند

از این رو تالش او بر این است، دانشجویانی . کترونیکی رو به رشد استیادآور شد که به هر حال به طور روزافزونی برنامه درسی یاد گیري ال
مطالعات انجام .که در آغاز تحصیلی دچار مشکل می باشند و یا دانشجویانی که واقعا طی دوره دچار افت تحصیلی می شوند را اخراج کند

هاي درون شبکه اي نقش دارند از قبیل سهولت در نام بیانگر این است، همان عواملی که در جذب دانشجویان به کالس ) 2012،کار(شده
نویسی علی رغم داشتن برنامه کاري پرمشغله،امکان رسیدگی به امور خانواده از جمله عواملی هستند که در ادامه تحصیل چنین دانشجویانی 

 .موثر است

 ادامه پیشنهاداتی براي یادگیري الکترونیکی

عالیت هاي متناسب با سبک هاي گوناگون یادگیري باشد، به فبر گیرنده  محتواي یادگیري الکترونیکی باید در -1
. گونه اي که یادگیرندگان فعالیت هاي مناسب را بر اساس سبک ترجیحی مورد نظرشان انتخاب کنند

آن ها تمایل . یادگیرندگان با سبک تجربه عینی نمونه هایی را ترجیح می هند که در آن درگیر و مشغول شوند
آن ها کار گروهی و بازخورد همتایان . مسئول و صاحب قدرت افراد با همتایانشان در ارتباط باشند نه بادارند 
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این یادگیرندگان روش هاي حمایت . را دوست دارند و استاد را به مثابه مربی یا کمک دهنده در نظر می گیرند
ان تعامل برقرار کنند و از استاد خود کننده اي را ترجیح می دهند که به آن ها اجازه می دهد با همتایانش

یادگیرندگان مشاهده گر فکور تمایل دارند قبل از انجام هر عملی با دقت به مشاهده . راهنمایی کسب کنند
این گروه تمایل دارند تمام . این گروه تمایل دارند قبل از انجام هر عملی با دقت به مشاهده بپردازند. بپردازند

آن ها . راي یادگیري در دسترس آن ها باشد و استاد را به منزله فردي متخصص تلقی کننداطالعات مورد نیاز ب
یادگیرندگان با سبک مفهوم پرداز انتزاعی بیشتر تمایل دارند با اشیاء . تمایلی به برقراري تعامل با دیگران ندارند

نند و تجزیه و تحلیل هاي نظامدار را اجرا آن ها تمایل دارند با نظریه کار ک. کار کنند تا با افراد یمچیزها و عال
یادگیرندگان آزمایش گر فعال، ترجیح می دهند از طریق انجام دادن پروژه هاي عملی و بحث هاي . کنند

ها روش هاي یادگیري فعال و تعامل با همتایان را براي دریافت بازخورد و اطالعات  آن. گروهی یاد بگیرند
 .دارند شخصا مالك هایی را براي ارزشیابی موقعیت ها وضع کنندها تمایل  آن. ترجیح می دهند

علی . عالوه بر فعالیت ها،براي دانشجویان با سبک هاي گوناگون یادگیري باید حمایت هاي کافی فراهم شود -2
دریافتند دانشجویان با سبک هاي یادگیري گوناگون، سلیقه هاي متفاوتی براي حمایت و ) 20013(1وفاي 

براي مثال، جذب کننده ها حضور بیشتر استاد را ترجیح می دهند در حالی که وفق یابنده ها . ارندپشتیبانی د
 .کمتر استاد را ترجیح می دهند حضور

یه شود تا با تفاوت هاي فردي افراد در پردازش اطالعات سازگار شود و ااطالعات باید به شیوه هاي گوناون ار -3
تا حد امکان، اطالعات به اشکال متنی،شفاهی و دیداري ارایه شود تا . یابدآسان تر به حافظه بلند مدت انتقال 

اطالعاتی که تنها با یک شیوه ) 20012پایویو، (بر طبق ظریه رمز گردانی دوگانه . رمز گردانی بهتر انجام گیرد
ون مغز اطالعات کد گذاري شده دوگانه در بخش هاي گوناگ. ارایه می شوند پردازش خواهد شد) فقط متن(

 .مورد پردازش قرار می گیرد و در نتیجه به رمز گردانی بیشتر منجر می شود

کی یمهم نیست که محتواي آموزشی الکترون. یادگیرندگان باید براي یاد گرفتن برانگیخته شوند تا یادبگیرند -4
است که براي انگیزش  این مسأله. اگر یادگیردندگان برانگیخته نشده باشند، یاد نخواهد گرفت. چقدر موثر هستند

که از مربی و عملکرد (یا از انگیزش بیرونی ) نشأت گرفته از درون یادگیرنده(دانشجو یاید از انگیزش درونی 
طراحان محتواي یادگیري الکترونیکی باید از راهبردهاي انگیزش درونی استفاده . استفاده کرد) نشأت می گیرد

نیز باید مورد استفاده قرار گیرد چرا بعضی از یادگیرندگان از  بیرونیش ؛ با این وجود،انگیز)20013 میلون،(کنند
که شامل توجه، ارتباط، اطمینان و   )ARCS(کلر مدل. طریق روش هاي برانگیزاننده بیرونی برانگیخته شده اند

؛کلر و 2000کلر،(رضایت است را براي برانگیختن یادگیرندگان در جریان یادگیري پیشنهاد کرده است
 ).20034سوزکی
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 فصل چهارم

موسسه و دانشگاه مجازي، 
 سنجش و استاندارد آن
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 الکترونیکی یادگیرياستانداردهاي مطرح در 

 Meta data,Interoperabilityاستاندارد هاي 

در کتابخانه ها می ...کارت هاي فهرست بندي موضوعی، مولف، عنوان و. توضیح می دهدمتادیتا اطالعاتی است که راجع به اطالعات دیگر 
. به بیان بهتر،متادیتا به اطالعات مختصري گفته می شود که براي توضیح اطالعات اصلی ضرورت دارد. مثال مناسبی در این مورد باشد ندتوان

 .را ایفا می کند Interoperabilityمتادیتا در بسیاري از موارد نقش استاندارد هاي 

Interoperability  تکلپرو. را با یکدیگر فراهم می سازند سامانههاي مختلف یا اجزاي یک  سامانهاستانداردهایی هستند که امکان ارتباط 
خود را با یکدیگر مبادله  هاي مختلف اجازه می دهد که اطالعاتسامانه به  IP. از این جمله می باشند PS۲و استانداردهایی نظیر IP۱هایی نظیر 

 .که قابلیت تطابق با آن را داشته و زبان این فرمت را بشناسد، بکارگرفته شوند سامانه اییمی توانند روي هر  PSکرده و مستندات با استفاده از 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ۱. Internet Protocol 

        ۲. Post Script    
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  AICCاستاندارد

، انجمن بین المللی متخصصان آموزش بر مبناي فناوري است که در سال )AICC(آموزش صنعت هواپیمایی بر مبناي کامپیوتر کنسرسیون 
این انجمن . میالدي به منظور استانداردسازي سخت افزار و نرم افزار مورد استفاده براي آموزش در صنعت هواپیمایی شکل گرفت 1998

ارزشیابی بر مبناي کامپیوتر و فناوري هاي آموزشی مرتبط با آن را در قالب توصیه نامه هاي مختلف ترسیم خط مشی هاي توسعه، تداوم و 
 .و تدوین می نماید

AICC عاملی را که باید در آموزش مبتنی بر رایانه به کارگرفته شوند و نیز سخت افزارهاي مورد نیـاز ایـن    ي در این توصیه نامه ها، سامانه
توصیه نامه . ه کرده استیاین انجمن در مورد قابلیت تبادل اطالعات بین سامانه هاي هاي مختلف نیز مستنداتی ارا. فی می کندسامانه را معر

هـاي   سـامانه ه و پیگیـري نتـایج بـین    یتقریباً براي تمام آموزش هاي مبتنی بر رایانه، عمومیت داشته و شامل عرضه و کنترل، ارا AICCهاي 
 .وره هاي اینترنتی استمدیریت آموزشی و د
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 IEEEگروه استاندارد 

این . ه کرده استیعنوان یکی از ارکان اصلی استانداردهاي معتبر جهانی، استانداردهاي باز و معتبري را در قالب یک مدل مقبول عام، اراه ب
ند تا براي ایجاد و توسعه استانداردهاي فنی، خـط مشـی   گروه ابزارها، دوره ها ، اطالعات و خدمات مورد نیاز این فناوري را تکمیل می کن

مقوله اسـت کـه عبارتنـد     5در صدد استاندارد سازي در  IEEEبه طور کلی . ها و موارد مربوط به آموزش رایانه اي مورد استفاده قرار گیرد
 :از

 موارد عمومی •

 موارد مربوط به یادگیري •

 محتوي •

 دیتا و متا دیتا •

 هاي مدیریت و کاربرد ها سامانه •

 LTSC۱استاندارد

به منظور ایجاد اسـتانداردهایی بـراي موضـوعات متنـوع مـرتبط بـا فنـاوري هـاي          1996در سال  LTSCکمیته استانداردهاي فناوري آموزشی 
در حال حاضر بیشتر گروه هاي فعال در زمینه آموزش الکترونیکی در جهان از . آموزشی تأسیس شده و فعالیت هایی در این زمینه داشته است

 .استفاده می کنند LTSCاستانداردهاي مصوب

 آموزش مجازيتعریف مؤسسه 

 :تعریف زیر یک مؤسسه آموزش مجازي را بعنوان مجموعه اي از بازیکنان بی واسطه در آموزش و فراگیري می داند

هاي اطالعـاتی و ارتبـاطی را بـه منظـور      و فناوري یک مؤسسه که بی واسطه، فراهم آورنده فرصت هاي فراگیري براي دانشجویان است  •
هاي اطالعاتی و ارتباطی را براي فعالیت هاي پایه اي  فناوريهمچنین . ه کار می برد و از تعلیم حمایت می کنده برنامه ها و روش هایش بیارا

 :به کار می برد نظیر

 ...ثبت نام، گزارش فراگیران، پرداخت هاي ورودي و: براي مثال( اداره و اجرا  •

 توسعه مطالب، تولید و توزیع •

 ارایه تعلیم •

 زشیابی و فراگیري مقدماتی و امتحان هامشاوره، آگاهی دادن، ار •

 

 

        ۱. Learning Technology Standard Committee. 
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ه کننـده بـی واسـطه    یـ سازمانی که به واسطه همکاري براي آسان کردن آموزش و فراگیري بدون گرفتار کـردن خـودش نظیـر یـک ارا     •
 .آموزش بوجود آمده است

 دانشگاه مجازي و خصوصیات آن
آمـوزش از دور بـوده و از    دوره هـاي از  فهرسـتی  مجازي براي توصیف یک طیف در حال رشد از پروژه ها و طرح هایی که دارايدانشگاه 

در . امکانات فناوري اطالعات و ارتباطات براي آموزش دانشجویان استفاده نموده و مدارك تحصیلی معتبـر مخصـوص بـه خـود را داراسـت     
 .آن و محتوا و مضمون آن است فنی، شالوده سامانهمهم روشن کردن تفاوت ها بین ساختار گسترش هر دانشگاه مجازي، مساله 

 :ویژگی هاي دانشگاه هاي مجازي عبارتند از

 صرفه جویی در وقت و هزینه مسافرت .1
 کاهش هزینه سرانه آموزشی با توجه به استفاده متمرکز از امکانات آموزشی .2

 داشتن یک برنامه آموزشی قابل انعطاف .3

 )ساعته 24(فراهم ساختن یک آموزش راحت و فعال .4

 استفاده از معلم هاي برجسته و متخصص در نقاط دور افتاده .5

 استفاده افراد از معلومات و دانش گروه به همراه پشتیبانی آنان .6

 افزایش معلومات فردي با استفاده از دانش جمعی .7

 توزیع عادالنه موقعیت هاي آموزشی و پرورشی .8

 براي دسترسی راحت و گرفتن پاسخ و عکس العملذخیره اطالعات  .9

 )تهیه یک بار مواد و برنامه آموزشی براي همه( استفاده ارزان از آموزش. 10

 کاهش نیاز به ایجاد فضاهاي آموزشی و در عین حال توسعه کمی آموزش. 11

 استفاده کارآمدتر از استادان و متخصصان حرفه اي گوناگون. 12

 ي دانشگاه مجازيپیش بایست راه انداز
به نظر می رسد در زمینه . فرهنگی خارج شده است -یا آرایش سیاسی روشچالش با بسیاري از برداشت هاي قدیمی، اکنون از حالت یک 

از سـویی، نفـوذ    2و فرانـدگرایی  1ساخت گراییفراهاي اجتماعی چون آموزش و پرورش و آموزش عالی با ورود رویکردهاي جدید چون 
فن آوري هاي نو، و پیش از هر چیز، رایانه و تسهیالت موازي آن چون اینترنت، از سوي دیگر، باید انتظار چالش هاي بسیاري  کم سابقه ي

 .جدي و بنیادي را داشت

          ۱. Post-Strucralism 

        ۲. Post-modernism 
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کارآمدي بیشتر سامانه هاي آموزشی را می دهد، از طریق یک فراخوان این چالش ها که همچنان وعده ي ایجاد تحوالت تازه، و در نتیجه  
بسیار گسترده، همه ي ملت ها و کسانی که به نحوي خواهان افزایش ضریب اطمینـان درسـت بـودن تصـمیمات و عملکـرد هـاي خـود در        

دانشـگاه   رویکـرد پس . ار دهندربه دقت نظر قشرایط تازه اند را دعوت می کند تا شرایط کنونی را براي کنترل رویدادهاي قابل پیش بینی 
مجازي، چون چالشی اساسی، در بنیادي ترین سطح خود ما را به راه اندازي و گسترش یک نظام دقیق اطالعاتی، پژوهشـی و برنامـه ریـزي    

العات.فرا می خواند ازهـاي راه انـدازي دانشـگاه    ، به شکل گیري یکی از بنیادي ترین نی MIS(1(تصمیم گیري در قالب سامانه مدیریت ا طّ
این امر کمک می کند تا مدیران ارشد کمتر در دام خطاهایی که بارها تکرار می شود بیفتند؛ ساده انگـاري،  . مجازي مربوط و وابسته است

بـراي راه   سطحی نگري، و محدود اندیشی از جمله این خطاهاست،که در این جا می تواند شامل فقط توجه به جنبه هاي ساخت مورد نیـاز 
براي مثال آشکار است که قسمت مهمـی از اجـزاي چنـین پـروژه اي بـه بسترسـازي فکـري، نظریـه پـردازي          . اندازي دانشگاه مجازي باشد

درجه ي خطرپذیري کارآمـدي  » 2مهندسی پروژه« بدون این اقدامات اساسی، تن دادن به . آموزشی و فرهنگ سازي سازمانی باز می گردد
پس یکی از اساسی ترین پیش بایسـت هـاي راه انـدازي دانشـگاه مجـازي، ایجـاد یـک نظـام         . قابل توجهی افزایش می دهدآن را به میزان 

 )4-1شکل (در زیر مجموعه ي نظام مدیریت اطالعات است ) ISVU(3اطالعاتی براي چنین دانشگاهی

 

 مجموعه نظام مدیریت اطالعات: 4-1شکل شماره 

 
 

 :اطالعاتی مورد نیاز می تواند عبارت باشد ازدر اینجا شاخه هاي 

سمت و سوي توسعه ي بخش ها و برنامه هاي؛ هدف هاي توسعه ي منطقه اي؛ و برنامه هاي توسعه ي علوم : برنامه هاي توسعه ملی  •
 فناوري در قالب برنامه هاي آموزش عالی

        ۱. Managing Information System 
        ۲. .Project Engineering 
        ۳. Informa on System for Virtual University 
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 .وضعیت عرضه و تقاضاي نیروي انسانی؛ نرخ بی کاري عمومی؛ و نرخ بی کاري دانش آموختگان آموزش عالی: بازار کار •

بر تغییرات اساسی؛ و دارا بودن ؛ اندازه ي شکیبایی در برا2و وحدت عملیاتی 1وضعیت سازمان از نظر یکپارچگی فکري: فرهنگ سازمانی •
 روحیه ي پیوستگی و انسجام

آشنایی با اصول و روش هاي آموزش و یادگیري در مؤسسات آموزش عالی؛ قابلیت انسانی و فنی انطباق هدف ها، روش : تعلیم و تربیت •
 .ها و ابزار با تغییرات مورد نظر

 .افزار، ظرفیت هاي فیزیکی کنونی و استعدادهاي آتی شبکه و توسعه ي آنقابلیت هاي انسانی در شاخه هاي سخت و نرم : رایانه •

 الکترونیکی یادگیري نیازهاي دانشجویان
یادگیري به مربی در طراحی منطقی برنامه  –آگاهی نسبت به خصوصیات دانشجوي آموزش الکترونیکی و نیازهاي وي در فرایند یاددهی 

ها موجب موفقیت دانشجو می شود، موارد زیر از اهمیت  اگر به بررسی مجدد ویژگی هایی بپردازیم که توجه به آن. درسی کمک می کند
 .بیشتري برخوردارند

اگر چه ما شاهد : ها دارد ي مورد استفاده از آندانشجوي مجازي نیاز به دسترسی به رایانه و مودم یا اتصال با سرعت باال و مهارت ها -
موجود براي استفاده از برنامه هاي درسی درون شبکه اي باشیم و با این که امروزه بسیاري از مردم در منازل  3افزایش چشمگیر پهناي باند

ی شوند و نه صرفا بر اساس فناوري در نظر خود به اتصال با سرعت باال دسترسی دارند، معذلک دوره هاي آموزشی باید بر اساس نتایج طراح
 4نشان داد، حتی وقتی که دستیابی به صدا یا صدا و تصویر در یک شبکه از طریق بارگذاري) ۲۰۱۳دانیل،(مطالعه اي جدید. گرفته شده

ا ترجیح می دهند ه در عوض، آن. مشکلی نمی باشد، دانشجویان اغلب آن خصوصیات را در درس آموزش الکترونیکی نادیده می گیرند
ها بر این است که رسانه هاي  و یا اطاق گفتگو بروند و احساس آن 5براي تماس با مربی یا هم کالسی هاي خود مستقیما به صفحه بحث

ده عقیده ما این است که بهترین روش براي انتقال مواد درسی استفاده از رسانه هاي سا. معمول چندان مطلبی به محتواي درس نمی افزایند
وقتی که براي نیل به . است  و به حداکثر رساندن استفاده از صفحه بحث و تشکیل گروه بیشترین نتایج رضایت بخش را به بار خواهد آورد

فشرده را که شامل برنامه هاي اضافی یا حذف پاره اي  6هاي اهداف درس از رسانه هاي جاري استفاده می شود، مربی الزم است سی دي رام
ها  سمعی و بصري است، مورد مالحظه قرار دهد، به طوري که دانشجویانی که دسترسی محدودتر یا کندتري دارند، بتوانند از آنبخش هاي 

دانشجوي مجازي در خصوص سهم عناصر فردي در ارتباط با زندگی، کار و تجارب آموزشی دیگر داراي بینش .استفاده به عمل آورند
جازي درخواست می کنیم که به اتفاق مربی و هم کالسی هایش به تشکیل گروه یادگیري کمک وقتی که از دانشجوي م:روشنی است

 .وي در جریان مشارکت توجه نماییم نماید، الزم است به توقعات

            ۱. mid Integrity 
        ۲. Operational unity 
        ۳. Band Width 
       ۴. Down load             
       ۵. Discussion board      
       ۶.C.D.Ram  
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با در نظر گرفتن حوزه هاي اجتماعی در برنامه درسی این فرصت فراهم می شود که با دیدگاه هاي یکدیگر در زمینه برنامه ریزي درسی آشنا 
شرح حال، یا نماي کاربر است، دانشجویان را به عالوه بر این در صورتی که در آغاز برنامه درسی توسط ارسال نامه هایی که مبین . شویم

ها به راحتی با هم کالسی هاي خود و نه فقط نام هایی که در صفحه به نمایش در می آید،  یکدیگر معرفی کنیم، موجب می شود که آن
ها فراهم می کنیم که به کسب تجربه  گذشته از این با تکالیف درسی که به دانشجویان می دهیم، این امکان را براي آن. مراوده داشته باشند

به این ترتیب نه فقط موجب تشکیل گروه می شویم، بلکه از طریق به کارگیري مستقیم مفاهیم به . فردي بپردازند و در این راستا تشویق شوند
 . ها نیز کمک می کنیم حفظ و نگهداري دانش آن

 :یند ارتباط متوقف نمی شوددانشجوي مجازي به واسطه عدم وجود امکانات تصویري در فرا
می نامیم، به کار خود ادامه داده و  1تجربه به ما نشان داده که دانشجوي مجازي و مربی تحت عنوان آنچه ما اصطالحا شخصیت الکترونیکی 

باور ما این است که به منظور ایجاد شخصیت الکترونیک، افراد باید توانایی هاي . حتی بدون امکانات تصویري دچار مشکل نخواهد شد
 :معینی داشته باشند، شامل موارد ذیل

 به منظور تدوین پاسخ ها؛ 2توانایی تبادل نظر درون گروه  -

 و راز داري در فرایند ارتباط؛3ل محرمانه یفظ مساتوانایی ح -

 .توانایی ابراز هیجانات به شکل نوشتاري به شخصی که با او همکاري داشته است -

 توانایی تجسم ذهنی از شخصی که با او همکاري داشته است؛ -

 ).5،2003پرات(ارتباطات در فرآیند آموزش یادگیري الکترونیکی  4توانایی شخصی سازي -

ر صورتی که دانشجویان فاقد این توانایی ها باشند، ممکن است دچار مشکل شده و به این نتیجه برسند که آموزش یادگیري الکترونیکی د
دانشجویان نیاز دارند که بتوانند مربی و هم . از نظر عده اي صرفا تالش هاي ما براي تشکیل گروه کافی نیست. ها متناسب نیست براي آن

این موضوعی می باشد که در انتخاب سبک یادگیري مورد توجه بوده و در بخش هاي بعدي . د را به صورت رو در رو ببیندکالسی هاي خو
اعتقاد راسخ بر این است که دانشجو و مربی نباید براي ورود به کالس درس یادگیري الکترونیکی تحت . این کتاب به آن پرداخته می شود

بعضا دانشجویانی . راي آن ها زمینه اي فراهم شود که با اختیار و آزادي اراده در چنین دوره هایی شرکت کنندفشار قرار گیرند، بلکه باید ب
که مشاهده می شوند که در صورت عدم وجود امکانات تصویري احساس راحتی می کنند، این در حالی است که موانع و محدودیت هاي 

ه جزئیات زندگی شخصی خود همچون مشکالت با همسر یا فرزندان می یها به ارا برخی از آن.آن را نمی دانند و نیاز به آگاه سازي دارند
ل و مشکالت دانشجو یاگر مسا. ز اهمیت استیدر چنین شرایطی گفتگو با دانشجو به طور فردي حا. پردازند که شایسته کالس درس نیست

 .به راهنما یا مشاور ارجاع دادیادگیري مانعی جدي تلقی شوند باید او را  –در فرایند یاددهی 

        ۱. Electronic Personality 
        ۲. Internal dialogue 
        ۳. Privacy 
        ۴. Personalization         
        ۵. Pratt   
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دانشجوي یادگیري الکترونیکی اوقات مشخصی را طی هفته به مطالعه اختصاص می دهد و آموزش درون شبکه اي را  
 :شیوه اي ساده تر و کم اهمیت تر نمی بیند

فاف ش. دانشجویانی که براي اولین بار در برنامه هاي درسی یادگیري الکترونیکی شرکت می کنند، اغلب به مقررات آموزش توجه ندارند 
. ز اهمیت استیه رهنمودهایی پیرامون مدت زمانی که دانشجویان می باید به طور هفتگی به درس اختصاص دهند، حایبودن انتظارات و ارا

وقتی که دانشجویان بدانند بر حسب میزان زمانی که صرف می کنند چه . یند یادگیري الکترونیکی نیز می تواند مفید باشدآآشنایی با فر
ها در برنامه درسی  باید از خود داشته باشند، واز مهارت باالیی در خصوص مدیریت زمان برخوردار شوند، احتمال موفقیت آن انتظاراتی

 .افزایش می یابد

استفاده از : دانشجوي یادگیري الکترونیکی متفکري منتقد است و یا می تواند براي خود چنین شخصیتی پدید آورد
دانشجویان . با هدف ایجاد مهارت هاي تفکر انتقادي مبتنی بر فراگیر محوري، امري اساسی و ضروري است یادگیري -فعالیت هاي یاددهی

 با استفاده از مطالعات موردي، شبیه سازي، تسهیالت مشترك و فعالیت هاي موثر می توانند به اطالعات و دانش خود اضافه کرده و به نتیجه
: فعالیت تیمی. ق درگیر کردن دانشجویان در فرایند آموزش به توسعه مهارت هاي آنان کمک کردمی توان از طری. کلی دسترسی پیدا کنند

هدف ) به دانشجویان تیمی امکان می دهد، الف: فعالیت تیمی. به دانشجویان در فرایند آموزش به توسعه مهارت هاي آنان کمک کرد
. ل ، منافع و تجارب فردي به عنوان سکوي پرتاب استفاده نمایندیگیزه ها، مسااز ان) : ب. (مشترکی را در فرآیند یادگیري خود تدوین کنند

در حقیقت  .)2005، 1کریستین سن و دیرکینگ، هالمفلد(از گفتگو به عنوان روش اساسی جهت پرسش و پاسخ استفاده کنند): ث(
کالسی هاي خود را به طور تیمی ارزشیابی  دانشجویان باید در خصوص فعالیت هاي آموزش گروهی تشویق شوند و عملکرد خود و هم

انجام داده و به وسیله آن به ارزشیابی و  3به مربی در سایت برنامه درسی 2این کار را می توان با ارسال یک نامه الکترونیکی شخصی. نمایند
هاي خود براي مربیان می نویسند؛ مهارت هاي در پیشنهاد) 2010( 4کولیسون، الباوم هاویند و تینکر. شرح فعالیت پرداخته و پیشنهاد نمره داد

ها  ها خود به اتفاق دیگران شروع به استفاده از عواملی کنند که مربی ممکن است آن تفکر انتقادي در فراگیران وقتی آشکار می شود که آن
ها  آن. تر بر موضوعات را در می یابندبراي انجام چنین کاري فراگیران تازه اهمیت تمرکز بر یک بحث داغ یا تفکر عمیق . را به کار برد

در صورتی که در فرآیند بحث بر واقعیات تکیه گردد، فراگیران موضوعاتی را مورد توجه  قرار می دهند که در مرحله  ":عنوان می کنند
جازي با استفاده از آن می متعاقبا در صورتی که مربی شالوده برنامه درسی را منطقی طراحی کند، دانشجوي م. عمل به کار گرفته می شوند
 .به هر حال به نظر می رسد فعالیت تیمی، اساس برنامه درسی یادگیري الکترونیکی فراگیر محور است. تواند به خوبی پیشرفت کند

 :دانشجوي یادگیري الکترونیکی موفق داراي توانایی تفکر انتقادي است
دانشجوي مجازي از . فرآیند یادگیري و یا محتواي برنامه درسی، از نشانه هاي یادگیري الکترونیکی است رتفکر در نتیجه فعالیت تیمی د 

همچنین فضاي یادگیري باید به   گونه اي مهیا گردد که اجازه تفکر در جنبه هاي گوناگون . طریق سواالت مستقیم تشویق به تفکر می شود
 .تفکر در جنبه هاي گوناگون یادگیري الکترونیکی را بدهدیادگیري الکترونیکی مهیا گردد که اجازه 

 

        ۱. ۰Chris ansen and Dirkinch Holmfeld 
        ۲. Private e-mail 
        ۳. The course site   
       ۴. Collison,Elbaum,Haavind and Tinker 
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ه نظر یرت مباحثه اي عرضه شود و دانشجویان براي شرکت در بحث وا رایادگیري به صو –همواره تالش بر این بوده که فرایند یاددهی 
آموزشی یاد گرفته  1ها مطرح می کنند ممکن است شامل آنچه که درباره نحوه استفاده از نرم افزار نظراتی که آن. مورد تشویق قرار گیرند

 .ه در اینترنت خوانده یا یافته انداند یا در خصوص نحوه کاربست مطالب یادگرفته شده در زندگی روزمره باشد ک

در پایان درس  3حین تدریس مواد درسی براي بهبود و ارزشیابی تراکمی 2ترغیب دانشجویان به تفکر در فرآیند یادگیري، ارزشیابی تکوینی
 .جهت سنجش میزان تحقق اهداف برنامه درسی، از جمله مواردي هستند که باید همواره مورد توجه مربی باشد

. آغاز برنامه درسی از دانشجویان خواسته می شود به سواالت مورد بحث پاسخ داده و آن ها را براي هم کالسی هاي خود بیان کننددر 
ها می توانند وقت مورد نیاز را براي تفکر در خصوص مواد درسی  دانشجویان یاد می گیرند که یکی از محاسن آموزش این است که آن

-offتشویق دانشجویان به یادگیري به روش . ه پاسخ تنظیم نمایندیی دیدگاه هاي هم کالسی هاي خود قبل از ارامورد مطالعه و نیز بررس

line بیشتر به این فرآیند کمک می کند. 

 باالخره، و مهم ترین موضوع این است که دانشجوي آموزش الکترونیکی معتقد است، یادگیري با کیفیت باال می تواند در هر زمان و هر
اگر دانشجویان به دنبال تجارب . دانشجوي مجازي باید انعطاف پذیر باشد و تجارب و عقاید جدید  را با آغوش باز بپذیرد: مکان اتفاق بیفتد

مثل کالس درس یادگیري  5در حالی که در نظامی غیر سنتی. باشند در این آموزش مربی منبع اصلی دانش محسوب می شود 4آموزشی سنتی
 . به اتفاق به وجود می آید) مربی و دانشجویان( ،دانش و معرفت از طریق مشارکت دو گروه یادگیريالکترونیکی

 

  

 

 

 

 

 
        ۱.Course  ware 
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 انتخاب و تدوین نرم افزار و سخت افزار سرویس دهنده اصلی 
این سخت افزار ممکن است از نظر اندازه متنوع و از یک دستگاه رایانه . سخت افزار سرور میزبان محیط مجازي است

مجموعه ها یا  زنجیره اي از این ) DECیا   SUNمثل ) (UNIXbox(شخصی در یک دفترکار گرفته تا یک مجموعه رایانه 
روش منطقی این است که از کمک و یاري پرسنل اداري بخش رایانه خود . را در یک بخش رایانه اي مرکزي شامل شود

ممکن . براي  تعیین میزان نیاز خود به سخت افزار و یافتن به صرفه ترین راه ممکن  از نظر هزینه براي تهیه آن استفاده کنید
شما با همان میزان سخت افزار موجود اداره شود و در صورت اضافه شدن واحدهاي آن  است در ابتداي کار مدرسه مجازي

 .الین به آن بیفزایید
 راهبردهاي آموزشی مطابق با خصوصیات فراگیران:  ۴-۲جدول شماره 

 راهبردهاي آموزشی خصوصیات فراگیران

ه عنوان منبع ها اندوخته اي از دانش و تجربه را به همراه دارند که می تواند ب آن
 یادگیري استفاده شود

ها اجازه  از فراگیران به عنوان منابعی براي خود و دیگر فراگیران استفاده کنیم به آن
دهید نقش راهبري در کالس داشته و حتی برخی از قسمت ها را به دیگران تدریس 

ها را به سخن گفتن در خصوص تجربیات شان تشویق کنیداز یک فرایند  کنند آن
مثل استفاه از مجالت، نوشتن شرح، تفسیر و ( ریحی براي تکالیف استفاده کنیدتش

 ).خالصه نویسی 

داراي نظرات، اعتقادات و ارزش هاي شکل گرفته اي هستند که بایستی براي بیان و 
 .ها فراهم شود ها در قیاس با دانش جدید فرصت الزم براي آن ارزشیابی آن

فراگیران از دوره کنید، زمینه بحث و تبادل دیدگاه  ها  زمانی را صرف تبیین انتظارات
هر جا که . را فراهم آوریدمراقب باشید تا به دیدگاه هاي اقلیت در کالس آسیبی نرسد

 .ممکن شد ایده هاي متضاد در تکالیف بگنجانیم

 

ها به عنوان فراگیرانی بالغ و فکور رفتار شود و دوست دارند  انتظار دارند که با آن
 .جامعه فراگیران هم فکر باشند ازبا بخشی 

 نظرات و همکاري آناظهار  ها با احترام رفتار کنید به نسبت به سواالت و نظرات آن
ها لزوما با برنامه شما براي دوره  ها در کالس ارجع نهید، انتظار نداشته باشید که آن

فعالیت هاي مشارکتی را به منظور ایجاد و حفظ و عالقه و گسترش یک . وافقت کنندم
جامعه آموزشی توسعه و تجهیز قدرت فراگیران در به کار گیري فنون فرا اندیشی از 

 .قبیل تحلیل و تفلیق ارزشیابی رواج دهید

دوست دارند که احساس خودکفایی کرده و براي آن ها زمینه هاي بازنگري و 
 .مطالعات عمقی آن گونه که مایلند فراهم شوند

آن ها را در طراحی روند یادگیري دخیل کنید، انتظار داشته باشید که آن ها بیش از 
یک نوع محتوي و روش یادگیري را بطلبید و خواستار کنترل داشتن بر روند یادگیري 

تا فراتر از محتواي  فراگیران را تشویق کنید که. و زمان هاي آغاز و پایان دروس باشند
فرصت مطالعه و تحقیق بیشتر . موجود دوره رفته و دانش جدید کشف و بدست آورند

 .را به آن ها بدهید

ان فنون و دانش جدید را در مورد وضعیت و فورا به آن نشان دهید که چگونه می تومحور را می طلبند و دوست دارند اندوخته هاي خود را به  –روش یادگیري مساله 
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مسائل جاري بکار گرفت، از فنون مشارکتی مثل مطالعات موردي ، ایفاي نقش و  .محیط واقعی یا محل کارشان تعمیم دهند
تشکیل گروه هاي حل مساله استفاده کنید و از آن ها بخواهید که نمونه هایی که از به 

 .کارگیري خود در زندگی شان بیان کنند

د و بیشتر به روش هاي حل مساله و تولید محصول کمتر عالقه دارن مطالعات نظريبه 
 .عالقه نشان می دهند

به تئوري ها و مفاهیم صورت عملی دهید، محتواي دوره ها را جهت کاربرد مستقیم 
آن ها را به استفاده و تعمیم تئوري ها در  ،آن تدوین کنید نه فقط بر مبناي تئوري

یک فرایند تفسیري به آن ها در  محیط خانه شان تشویق کرده سپس با دنبال کردن
 . هضم و درك تئوري کمک کنید

به دلیل تفاوت هاي شخصی .(خواستار تنوع زیاد در روش هاي یادگیري هستند
ناشی از باال رفتن سن و سال که در مورد روش هاي گوناگون درك مطلب نیز 

 .) مشاهده می شود

ع و سرعت یادگیري، می براي مالحظه اختالف هاي موجود در روش، زمان، انوا
مثل متن گرافیک، ( توانید از شمار متنوعی از مفاد و روش هاي آموزشی استفاده کنید

مباحث، شباهت سازي، نوشتاري، بکارگیري مستقیم اندوخته ها در محیط کار و 
 )زندگی

در صورتی که موضوع متناسب و دقیق انتخاب شود آن ها مسئولیت یادگیري خود 
 .پذیرندرا می 

گروه هاي مطالعه اي همسان به وجود آورید و فراگیران را با بررسی کار همدیگر به 
راهکاري را به وجود آورید که طی آن فراگیران . تشریح و توصیف کار خود وا دارید

کارشان را در اختیار تمام کالس قرار دهند مثل یک صفحه وب براي نمایش آثار آن 
 .ها

کالس هاي مبتنی بر وب اطالعاتی که از طریق صفحات وب توزیع می شود و راهکار هاي ارتباطی مورد استفاده در اکثر           
اگر صدها کالس و هزاران فراگیر وجود داشته باشند، می توان چندین رایانه . همگی در یک سرویس دهند اصلی قرار دارند

سرویس دهند اصلی اغلب برنامه نرم افزاري در کالس هاي . ر گرفتکاه ب سرور را به هم متصل کرده و در محیط مبتنی بر وب
 :مجازي عبارتند از

 هاي الکترونیکی فهرست نشانهایمیل، شامل -

 صفحات وب-

 فرم هاي تصدیق و تایید کاربر-

 میز مباحثه یا تابلوي اعالنات -

 )ارتباط همزمان(محیط چت-

 وایت برد-

 )ارسال اطالعات گرفتن و بارگذاري کردن فضاي مشترك( یادگیرنده و یاد دهنده هپروند-

 2یا درجه یک کالس 1، بلک بردCTمثل وب) CMS(مدیریت دوره سامانه ي  یک-
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 به سوي نظریه اي براي یادگیري الکترونیکی
امکانات آموزشی موجود با شیوه ها و ابزارهایی . وب انبوهی از توانایی ها و قابلیت هاي نیرومند را براي مربیان فراهم می کند

. طراحی شده اند تا بر محدودیت هاي رسانه اي قدیمی غلبه کنند و از ظرفیت ها و قابلیت هاي فناوري جدید بهره برداري کنند
ساخته شده بودند تا به کتاب هاي دست ) سده هاي میانی(ولیه در اطراف کتابخانه هاي قرون وسطیبراي مثال، دانشگاه هاي ا

شکل هاي اولیه آموزش از دور، با بهره گیري از متن و شکل هایی از . نوشته و نسخه هاي دستنویس کمیاب دسترسی داشته باشند
ام هاي آموزشی مبتنی بر دانشگاه در ساختمان هایی ساخته شده نظ. ارتباطات تاخیري غیر همزمان با خدمات پستی بنا شده بود

وب دسترسی تقریبا . بودند که مکان و فضاي سخنرانی و گرد همایی براي اساتید و گروه هاي دانشجویی را فراهم می کردند
 .ي بتواند آن را فراهم کندگسترده اي به کمیت هایی از محتوا فراهم می کند که مقدار آن بیشتر از حدي است که هر رسانه دیگر

 افراد» چگونگی یادگیري« قابلیت هاي محیط شبکه اي و ویژگی هاي : 4-3جدول

 توانایی وب معنایی توانایی فعلی وب چارچوب چگونگی یادگیري افراد

قابلیت براي حمایت فعالیت هاي انفرادي محور و  یادگیرنده محور
 جامعه محور

الگوهاي انفرادي و گروهی محتوایی که در پاسخ به 
 یادگیرنده تغییر می کند

هدایت دسترسی به کتابخانه هاي محتوایی وسیع و  دانش محور
فعالیت هاي یادگیري، سازماندهی براي دیدگاه 

 هاي رشته اي متنوع

عامالنی براي انتخاب، فردي کردن و استفاده مجدد 
 از  محتوا

ن؛ تعامل هاي شکل هاي همزمان و غیر همزما جامعه محور
 در شکل هاي مختلف) مشارکتی(فردي و گروهی 

عواملی براي ترجمه کردن، اصالح مجدد، تغییر 
 زمان؛ نظارت و خالصه کردن تعامل هاي جامعه

براي  ه فرصت هاي تعویض مکان و زمان چندگان ارزشیابی محور
تکوینی و نهایی توسط خود، همتایان و  ارزشیابی

 اساتید

ارزشیابی، نقادي کردن و فراهم کردن عواملی براي 
 بازخورد به موقع

 دانشجوي یادگیري الکترونیکی

تصور می شود که غالبا . امروزه در محافل دانشگاهی بحث بر سر این است که چه کسی جذب یادگیري الکترونیکی می شود
این نوع آموزش به آن ها اجازه می دهد به دلیل استقبال فراگیران بزرگسال از رشته هاي یادگیري الکترونیکی این است که 

صورت تمام وقت به کار ادامه دهند و حین آموزش در هر جا و در هر زمان به وظایفی که نسبت به خانواده خویش دارند، عمل 
ست سال دارد،شاغل و سرپر 25عنوان کسی که بالغ بر  هدانشجوي یادگیري الکترونیکی درون شبکه اي نوعی عموما ب. نمایند

 .)1،2012گیلبرت( خانواده است؛ آموزش عالی را قبال تا اندازه اي کسب کرده و ممکن است مرد یا زن باشد، توصیف شود

۱.Gilbert 
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بیانگر این است، همان عواملی که در جذب دانشجویان به کالس هاي درون شبکه اي نقش ) 1،2011کار(مطالعات انجام شده           
در نام نویسی علی رغم داشتن برنامه کاري پرمشغله ، امکان رسیدگی به امور خانواده از جمله عواملی دارند ازقبیل سهولت 

 .هستند که در ادامه تحصیل چنین  دانشجویانی موثر است
 تحول از آموزش به یادگیري: دانشگاه مجازي 

، عناوینی هستند براي 5و دانشگاه هاي مجازي 4، آموزش آن الین3، مدرسه هاي هوشمند2محیط هاي یادگیري مجازي
ه ي تعلیم و تربیت، با استفاده از شبکه ها به کار می برند، در چند دهه ي گذشته، یموسساتی که راهبردهاي جدیدي را براي ارا

 یادگیري از ی پردازند، باعث رواجه ي آموزش در خارج از محیط دانشگاه میظهور دانشکده ها و دانشگاه هایی که براي ارا
در این دانشگاه . هستند که در کشورهاي پیشرفته مستقرند 6ترین دانشگاه ها در جهان، دانشگاه هاي آزاد بزرگ.دور شده است

ها همواره تعداد کثیري دانشجو ثبت نام می کنند که با توجه به تعداد زیاد مخاطبان، فناوري اطالعات نقش موثري در مدیریت 
براي توانمند کردن محیط ... در گذشته، از فناوري هاي قدیمی تر از قبیل رادیو، ویدئو و . ه داشته استو اداره این دانشگا

به . ولی با ورود فناوري هاي جدیدتر، فناوري اطالعات موثرتر عمل می کند. یادگیري این دانشگاه ها استفاده می شده است
در حال رشد نیز در اندیشه ي بهره گیري از امکانات فناوري وسعه فضاهاي مجازي در جوامع پیشرفته جوامع تموازات 

الزامات . اطالعات، به ویژه فضاهاي مجازي و شبکه اي ، به فراهم آوردن امکانات سخت افزاري و نرم افزاري اقدام کرده اند
 :برخی از این عبارتند از. اجتماعی در این کشورها ضرورت این کار را دو چندان کرده است

 به تعلیم وتربیت بیشتر نیاز.1
در حال افزایش است و موضوع بیش تر  1950 ههاین نیاز از اوایل د. همچنان ادامه دارد و موثرنیاز به یادگیري آزاد و آسان             

ه عوامل زیادي در تغییر فرهنگ آموزشی موثرند، از جمل. کنفرانس هاي جهانی تعلیم و تربیت را به خود اختصاص داده است
این نیروها در حوزه و محدوده ي جهانی عمل می کنند و تاثیر عمیقی در . نیروه هاي فناورانه و عوامل اجتماعی و اقتصادي

مبالغه آمیز نیست اگر .فعالیت هاي تجاري، فرایند تولید، خدمات مالی و سیاست دولت ها و نیز در آموزش و یادگیري دارند
افراد و دولت ها . تغییر روش هاي یادگیري ، و کسب دانش و اطالعات حرکت کرده ایمبگوییم، در قرن جدید قطعا در جهت 

سال تحصیلی  6تا  3شروع به شناسایی طرح هایی براي رقابت اقتصادي کرده اند و به نیروي کار نیاز خواهند داشت که ظرف 
ي صنعتی و کشورهاي در حال صنعتی شدن این موقعیت در بیش تر کشورها. ابتدایی به سواد و دانش مور نظر مجهز باشند

، فراهم کردن تعلیم و تربیت و آموزش براي  یک جامعه ي بزرگ و متنوع با گسترده اي از 7به گفته جان دانیل. وجود دارد
با وجود دیر باوري برخی اعضاي . هدف ها و روش هاي یادگیري، به قالب و شکل جدیدي از هدف هاي آموزشی نیاز دارد

حاکی است که می  "و سازمان توسعه و همکاري اقتصادي "یونسکو "کادمیک، گزارش هاي سازمان هایی از قبیل جوامع آ
 .توان با ظهور فناوري هاي جدید تغییرات عمده اي را در محیط یادگیري ایجاد کرد
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بعضی از جوامع، تعلیم و تربیت را دستیابی به سواد، ارتباطات و زندگی در جوامع شهري و مدنی می دانند، در حالی که تاکید 
. باشدي ناکارآمد نیز قابل دستیابی ابعضی از جوامع دیگر بر این است که تعلیم و تربیتی فراهم می آورند که براي گروه ه

 :براي آموزش به گروه هاي ناکارآمد زیر امکانات زیادي را فراهم می سازد 1یادگیري الکترونیکی

میلیون نفر از مردم به علت نتایج حاصل از جنگ، بیماري، تصادف  15هر ساله در آسیا حدود : ناتوان جسمی  •
رت هاي مورد ادسترسی به مه وه هايگردر  ل افرادیخود شکوفایی این قب. و سوء تغذیه دچار ناتوانی می شوند

 .یادگیري الکترونیکی به خوبی این امکان را براي آن ها فراهم می کند. نیازشان است

اجتماعی را در پی دارد آموزش مردم در اینگونه موقعیت ها  بی کاراي طوالنی مدت آسیب فراوان: بی کاران •
گیري الکترونیکی این امکان را براي بی کاران فراهم یاد.چالش هاي ویژه اي را براي آموزش مطرح می سازد 

 . د نکنب می کند که در زمینه ي مورد نظر خود، تا یافتن کار مناسب تجربه هاي یادگیري مناسب را کس

جوانانی که هنوز به محیط کار راه نیافته اند مخصوصا پسران در معرض خطر هستند و در مقابل : جوانان  •
درگیر شدن آن . جوانان به آموزش حرفه اي و شغلی نیاز دارند. ماعی بسیار آسیب پذیرندرفتارهاي ناهنجار اجت

ها در یادگیري فردي باعث می شود، در خدمت اقتصاد مولد قرار گیرند و یادگیري الکترونیکی به خوبی این 
 .امکان را فراهم می سازد

. در حاشیه ي تعلیم و تربیت حس می کنند در برخی مناطق جهان، زنان و دختران، خود را: زنان و دختران •
بنابراین ممکن است روش هایی را بکار برند تا از زیر بار موانع اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی که به آن ها 

 .یادگیري الکترونیکی براي این افراد فرصت هاي تازه اي را ایجاد می کنند. لی کنندامواجه می شوند شانه خ

میلیون نفر از مردم جهان در خارج از کشور خود زندگی می کنند و این  125امروز : پناهندگان و مهاجران •
اجتماعی و اقتصادي حرکت  ،هاي سیاسی آنان براي دستیابی به هدف. تعداد همچنان در حال افزایش است 

و براي کمک به این مردم باید برنامه هاي آموزش زبان و آموزش مهارت هاي اجتماعی . آهسته اي دارند
در مقایسه با این نیاز شدید، اکثر نظام هاي تعلیم و تربیت فاقد آمادگی . شغلی، مجددا طراحی و ارایه شوند

الزم براي فراهم آوردن خواسته هاي موجودند و تحت شرایط کنونی، کودکان از طریق مدرسه هاي مخروبه، 
ان مواد یادگیري کافی برنامه درسی تسهیالت ناکافی، آموزش بد و آموزش تحت نظر معلمان ناکارآمد، فقد

ی راه به جایی نمی برند در این شرایط، یتنامناسب، اهمیت ندادن به فرهنگ ها و زبان هاي قومی و تبعیض جنس
 .را پرورش دهندفراگیران روش هاي آموزشی بیش تر آسیب رسانند تا این که استعدادهاي 
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 "امروز. هاي جدید، عالقه به کسب دانش با روش هاي متنوع ارایه دانش را ، ترغیب کرده استدر تمام دنیا، ورود فناوري 
در دانشگاه هاي کشورهاي پیشرفته قابل دستیابی است و مدرسه هاي هوشمند جهشی در یادگیري  "1آموزش مبتنی بر وب

یل مدرسه ي مکاتبه اي نیوزلند،مدرسه آزاد حتی قبل از ورود به فناوري هاي جدید،موسساتی از قب.مجازي ایجاد کرده اند
ملی در هندوستان، دانشگاه هاي آزاد سریالنکا و هنگ کنگ و دانشگاه آزاد گاندي در هندوستان، تعلیم و تربیتی با کیفیتی 

تجربه و .این دانشگاه ها به صورت مجازي اداره می شدند. اندباال، انعطاف پذیر و کم هزینه را براي فراگیران فراهم کرده 
آن ها .موفقیت هاي این موسسات، تاثیر مثبت فناوري ها را براي موفقیت افراد و جوامع بزرگ به طور همزمان اثبات کرد

از این گذشته ، مطالعه ي تمام وقت در داخل محدوده ي زمانی کالس درس فقط براي  .ددنالگوي تعلیم و تربیت را تغییر دا
ما براي تعدادي که می خواهند آزادانه مطالعه کنند و در زمان و مکان دلخواه شان یاد عده ي کمی قابل دستیابی است، ا

رشد مدرسه ها و دانشگاه هاي آزاد، پلی تکنیک ها و دانشگاه هاي مجازي، تعلیم . استبگیرند، اکنون این فرصت ایجاد شده 
، از جمله محدودیت هاي زمانی و مکانی،و و تربیت مکاتبه اي و آن الین، وجود محدودیت هاي جدي کالس درس واقعی 

همه و همه نشان دهنده ي ضرورت پاسخگویی به تقاضاي مردم براي یادگیري مجازي است، چرا که فضاي مجازي، ... 
 .در هر زمان و مکان را فراهم می سازدلخواه سهولت یادگیري و انتخاب د

 انفجار دانش.2
به عبارت دیگر، مجموع اطالعات قابل دسترس براي یک دانشجو در . دو چندان می شودسال  5یا 4میزان اطالعات بشر هر        

این ویژگی . به آن دسترسی پیدا خواهد کرد 2050کم تر از یک درصد اطالعاتی است که یک دانشجو در سال  1997سال 
با این شرایط کالس هاي حضوري . لقب داده اند "2عصر اطالعات "به گونه اي است که متفکران عصر کنونی را به درستی 

با شیوه هاي سنتی نمی توانند، با تغییر و سرعت که خصوصیت اصل دانش معاصر است، خود را انطباق دهند؛ در حالی که 
 .فضاي یادگیري الکترونیکی قابلیت انطباق با مشخصات این عصر را کامال داراست

 شهروندي در جامعه مدرن.3
ساختار و محتواي فعالیت هاي یادگیري . در جامعه مدرن شهروندان به تعلیم و تربیت پیشرفته نیاز دارندبراي عملکرد موثر         

آماده کند، همچنین آن ها ... باید کودکان، جوانان و بزرگساالن را براي کسب دانش، مهارت ها،ارزش ها، طرز برخوردها و 
تعلیم و تربیت باید به آن ها کمک کند،خود را با . ن توانمند سازدرا براي مشارکت و مسئولیت پذیري در زندگی اجتماعی شا

ق شخصی خود یهمچنین، کمک کند تا یادگیري را مطابق با نیازهاي فردي و عال. محیط پیرامون شان سازگار سازند تغیرات
استفاده از فناوري نیاز  به طور خالصه ، هر راهبردي براي درگیر کردن همه شهروندان در یادگیري مداوم، به. ادامه دهند

 ..خواهد داشت و بدون فناوري نمی توان شهروندان را در یادگیري مداوم درگیر کرد
 

۱.Web Based educa on 

۲.informa on age 
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از ویژگی هاي اصلی جامعه مدرن این است که تبادل دانش، اطالعات و عقاید را با استفاده از شبکه ها در اولویت قرار می 
نفوذ اینترنت براي ارتباطات آسان تر، فراگیري دانش، . شبکه ها نقش اصلی را در برقراري تعامالت انسانی جوامع دارند دهد و

موفقیت افراد و جوامع مردم ساالر را در فرایند هاي اقتصادي و اجتماعی  و تربیت روزآمدادامه خواهد یافت مهارت ها و تعلیم
 تضمین خواهد کرد

 بی سوادي.4

با وجود انفجار دانش و پیشرفت در اطالعات و فناوري هنوز در بعضی از کشورها تعدادي از مردم سواد خواندن و نوشتن                
اغلب کشورهاي جهان کمیته اي براي کاهش . ندارند، چه رسد به این که از مزیت هاي موجود در یک جامعه فناورانه لذت برند

رسانه هاي همگانی، مخصوصا رادیو و تلویزیون نقش مهمی را در این خصوص بازي می کنند و . دتعداد شهروندان بی سواد دارن
در برخی قسمت هاي جهان، فناوري هاي جدیدتر و پیشرفته تري براي بی سوادان به کار گرفته شده است؛بی سوادانی که فرصت 

تصادي، فرصت هاي یادگیري در آموزش و پرورش حضور در کالس هاي حضوري را ندارند و به دلیل مشکالت اجتماعی و اق
 .را از دست داده اند

به نظر می رسد، پیشرفت مداوم با استفاده از . است نیکی از عمده ترین موارد استفاده از فضاهاي مجازي، در رابطه با کارگرا
کارگران با سواد با استفاده از فناوري ها، در کارشان مهارت پیدا می . منابع آن الین براي کارگران نتایج موفقیت آمیزي دارد

 .کنند

هاي علمی و منطقی مناسب  با وجود تمام الزامات پیش گفته باید توجه داشت ، اگر فضاهاي مجازي یادگیري داراي پشتوانه
میاب نخواهند شد، بلکه شیوه هاي سنتی در آموزش و روش هاي کهنه انباشند نه تنها در راه وصول به هدف هاي خود ک

 .ند کردهیادگیري را تقویت خوا

 

 مختصات تعلیم و تربیت در فضاي مجازي

در تحول جوامع و تغییر ساختار آن ها از . خواهد کردفناوري اطالعات به طور کلی در نظام آموزشی تغییراتی اساسی ایجاد 
جوامع صنعتی به جوامع اطالعاتی، تغییراتی ساختاري در نظام آموزشی به وجود خواهد آمد که پلگرام، در جدولی به مقایسه ي 

 .یر ترسیم کرده استرا به صورت ز   "2جامعه اطالعاتی "و  "1جامعه صنعتی "آن ها پرداخته و تفاوت هاي تعلیم و تربیت در 

 

۱.Industrial Society 

۲.Informa on Society 
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 مقایسه تعلیم و تربیت در جامعه صنعتی و جامعه اطالعاتی:  4-4جدول 

 جامعه اطالعاتی جامعه صنعتی

 در بطن جامعه: مدرسه جدا از جامعه: مدرسه 

 آزاد در دسترس استاطالعات به صورت  بخش اعظم اطالعات صورت شبه محرمانه دارد

 مجري آموزش است: معلم •

 کل کالس را آموزش می دهد •

 فراگیران را ارزشیابی می کند •

 تاکید کمی بر مهارت هاي ارتباطی دارد •

فراگیران را در پیدا کردن مسیر یادگیري : معلم •
 کمک می کند

به هدایت جداگانه ي فراگیران به شکل فردي  •
 می پردازد

 بی خود کمک می کندفراگیران را براي ارزشیا •

 تاکید بر پرورش مهارت هاي ارتباطی دارد •

 

 اکثرا منفعل هستند: فراگیران •

 بیشتر در مدرسه به فراگیري می پردازند •

 کار گروهی آن ها بسیار اندك است •

پرسش ها را از معلمان یا کتاب ها دریافت می  •
 .کنند

 جواب پرسش ها را فرا می گیرند •

 دارندعالقه ي کمی به یادگیري  •

 فراگیران فعال تر هستند •

در داخل و خارج مدرسه به فراگیري می   •
 پردازند

 کار گروهی آن ها بسیار زیاد است •

 پرسش می کنند •

 خود جواب ها را پیدا می کنند •

 .عالقه ي زیادي به یادگیري دارند •
 

 .به ندرت در فرایند یادگیري فعال اند: والدین •

 ندارنددر هدایت آموزش نقشی را به عهده  •

 الگوي یادگیري مادام العمر را در ذهن ندارند •

فعالی  بسیاردر فرایند یادگیري نقش : والدین •
 دارند

 در هدایت آموزش ایفاي نقش می کنند •

 .به ارایه الگو می پردازند  •
 

 

و  باید توجه داشت که برخی از این تغییرات ضرورتا اتفاق نخواهد افتاد، بلکه می توان به صورت هدایت شده
 .برنامه ریزي شده آن ها را به وجود آورد و یا مانع پدید آیی آن ها شد
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 :برخی از عناصر ي که در فضاي مجازي باید تغییر یابند

 هدف تعلیم و تربیت.1

ز اهمیت آن است که به ویژه در فضاهاي مجازي معلم نقش سنتی خویش را ایفا نخواهد کرد و هدف تعلیم ینخستین نکته ي حا
رشد روزافزون اطالعات، ویژگی تعلیم و تربیت نوین است که اهمیت نیاز به . ت از آموزش به یادگیري تغییر می کندو تربی

اما حجم آنچه باید بیاموزیم و سرعتی که باید آن را فرا گیریم، وحشتناك است، به . یادگیري را بیش ار پیش آشکار می کند
مواجهه با چنین چالشی نیازمند اندیشه اي نوین درباره چگونگی . اامید می کنندگونه اي که روش هاي قدیمی یادگیري ما را ن

 .کسب مهارت و دانش و نحوه ي به کارگیري منابع یادگیري است

آموزش روشی است که پشتوانه یادگیري . یادگیري و آموزش غالبا مترادف تلقی می شوند، در صورتی که مترادف نیستند
. ل می یابد، در حالی که یادگیري روشی  درونی ما براي پردازش اطالعات و تبدیل آن به دانش استاست و طی آن محتوا انتقا

 .از آن جا که روش هاي بسیاري براي یادگیري وجود دارند، باید راهکاري موثر و فراتر از آموزش جست

ست که طی آن، افراد مهارت یا دانش یادگیري فرایندي ا. در تعلیم و تربیت، یادگیري وسیله اي است براي رسیدن به هدف
شرکت ها طالب فروشندگانی هستند که شیوه هاي نوین فروش را . تازه اي کسب می کنند تا کیفیت کار خود را بهبود بخشند

یک هتلدار مایل است کارمندانش در . بیاموزند، به گونه اي که به فروش بهتري دست یابند و این حرف آخر در تجارت است
ایه خدمات گوناگون به مشتریان بیشتر یادبگیرند، به گونه اي که براي میهمانان خود مفید تر باشند و در نتیجه مشتریان مورد ار

 .بیشتري جلب هتل او شوند و اعتبارات جاري باالتري کسب کند

با سرعت بیشتري کار کند و  یک لوله کش به دنبال این است که شیوه تازه اي براي تعمیر ترکیدگی لوله ها یادگیرد تا بتواند،
از کارگزاران بورس می خواهند، درباره ي راهبرد سرمایه گذاري بیش تر . کند بدر زمان معینی،تعداد بیشتري مشتري جل

در این صورت، مدیر شرکت نیز می تواند بر میزان سرمایه هاي زمان . بیاموزند تا خدمات خود را در سطح باالتري ارایه دهند
هاي حاصل از یادگیري ،سریع  د یا گروه ها می توانند با توانمنددر هر یک از مواردي که ذکر شد، افرا. بیفزایند مدیریت خود

 .یابندسازمان یا کارفرمایان آن هابه سود بیش تري دست  تاتر،بهتر و زیرکانه تر کار کنند و

 موزشآنقش .2

یکردي مفروض براي تسهیل و بهبود کارکرد بوده است و به آموزش تا به حال تکیه ي ما، به طور سنتی بر آموزش به عنوان رو
کارآموزي و آموزش، زمانی به کار . به دیده ي پدیده اي که موجب افزایش کارایی کارآموزي می شود، نظرمی کرده ایم

توانمندي می آیدکه بخواهیم یادگیري در سوي خاصی شکل بگیرد و فراگیران مهارتی جدید یا دانشی نو  را با سطح 
از جمله، آموزش خلبانان باید در جهت اطمینان از احراز توانمندي هاي الزم براي . مشخصی در زمانی معین به کار گیرند



١٧٥ 
 

هرگاه یک جراح قبل از احراز مهارت و صالحیت هاي الزم اقدام به عمل جراحی . کنترل هواپیما، قبل از حمل مسافر باشد
آموزش را می توان با روش هاي . بار آید و به همین دلیل آموزش آن ها ضروري است کند، ممکن است نتایج ناگواري به

همچنین شیوه هاي گوناگون براي اجراي آن وجود .  متفوتی انجام داد، مثال،در کالس، با تلفن، به وسیله رایانه یا ماهواره
 .و کارگروهی سخنرانی، موردپژوهی ،تکلیف و تمرین ، شببیه سازي، کار آزمایشگاهی: دارد

یادگیري الکترونیکی و شبکه اي، فضاي محصور آموزش سنتی که در معرض سوال و تردیدقرار داده و مفروضات این فضاي 
بر این اساس، . محدود درباره ي ثبات و پایداري کالم، متن خطی و معلم در مقام ناقل مقتدر،در معرض چالش واقع شده است

فضاي مجازي، محیطی مبتنی بر . عاصر است و با نظارت شخصی و انتخابی پذیرفته می شودامکاناتی براي تعلیم و تربیت م
مفاهیم قطعیت خود را از دست می دهند و شاگردان به نحو فعال در تولید دانش مشارکت می . کنترل خود فرد ایجاد می کند

دهند بلکه فعاالنه در خلق معانی مشارکت می  بدین سان، فضایی ایجاد می شود که فراگیران صرفا معانی را شرح نمی. ورزند
 .جویند و به جاي دانش رسمی، بر کسب مهارت هاي اساسی تاکید کنند

فضاي مجازي فقط فراهم آورنده . به نظر ما، فضاي مجازي نه تنها در تعلیم و تربیت، که در هویت فراگیران نیز اثر می گذارد
 .یادگیري نیز تغییر ایجاد می کند ي امکانات براي دیگران نیست، بلکه در نقش

 نقش معلم.3

در فضاي مجازي، نقش جدید و . ساده انگارانه است اگر تصور کنیم،معلمان در فضاي مجازي دیگر هیچ نقشی ندارند                         
البته این نقش خاص نقشی است که معلمان با . و کاربرد آن است تآشکار معلم، کمک به فراگیران براي دسترسی به اطالعا

عالوه بر این، ، . گاه نیز فراگیران در محیط شبکه از معلمان ، پرکارتر و با معلومات تر می شوند. فراگیران در آن شریکند
قش متفاوتی تبدیل می کند که دسترسی فراگیران به اطالعات، نقش سنتی و مسلط معلمان در مقام فراهم آورندگان محتوا به ن

در آن فرایند یادگیري روشن تر می شود، مثال معلمان می توانند به فراگیران در  شکل دادن پرسش ها و برخورد نقادانه با 
. به این ترتیب، نقش معلم از ناقل دانش به خالق محیط یادگیري متحول می شود.آنچه در شبکه می بینید، مساعدت کنند

مان و چگونگی مداخله در فرایند یادگیري الکترونیکی، فراهم آوردن منابع الکترونیکی براي فراگیر، آشنایی با  آشنایی با ز
زمان مناسب طرح سوال یا تمرین براي فراگیر، آشنایی با چگونگی برقراري توازن میان راهنمایی و عرضه ي مهارت، با ایجاد 

ی، تسهیل فرایند یادگیري و راهنمایی در مسیر آن ، از اهم فعالیت هاي معلم در مجال تفکر و کار مستقل فراگیر، و به طور کل
 .فضاي مجازي است

این نکته درست است که امکانات ارتباط در فضاي مجازي رشد می کنند، ولی در فضاي مجازي این مشکل نیز ممکن است 
یعنی براي یادگیري، . عمل کند و تجربه هاي ارایه شده محدود و فقیر شوند "این یا آن "پیش آید که تعامل موجود به شکل

و مکان محدود کند، در حالی که می توان برنامه اي را به کار برد که فضاي  برنامه اي به کار رود که یادگیرنده را در فضا
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پس کارکرد فضاي مجازي صرفا به مجال گسترده اي که ایجاد می کند، محدود نیست، بلکه . خالقیت و تحقیق ایجاد کند
در این . شامل می شود روش هاي سامان دادن به فعالیت هاي آموزشی که در مجموعه ي یادگیري ها نقش دارند را نیز

 .جاست که معلم اهمیت حضور و مهارت هاي خود را نشان می دهد

 

 ایجاد فضاي مشارکتی در محیط یادگیري الکترونیکی

ز اهمیت است و می تواند یادگیري را عمق بخشد، فضایی است که فراگیران یلکترونیکی حااآنچه در ایجاد محیط یادگیري                         
در این راستا تشکیل انجمن ها و ایجاد . توانند در آن به تبادل تجربه هاي خود بپردازندو یادگیري را با همیاري همراه کنندب

 .را تحقق می بخشد "یادگیري مشارکتی "امکانی براي چت و گفت و گو از لوازم یادگیري الکترونیکی است و در واقع 

. ظر بر موقعیتی است که در آن، دو یا چند نفر یاد می گیرند که چگونه یاد بگیرندرایج ترین تعریف از یادگیري مشارکتی نا
دو یا چند نفر می توانند ناظر  بر یک زوج، . تفسیرهاي متفاوتی ارایه کرد توان درباره ي  هر یک از اجزاي این تعریف می
، یا یک )شامل چند صد یا چند هزار نفر(، یک اجتماع )شامل بیست تا سی نفر( گروه کوچک سه تا پنج نفره ، یک کالس

 .باشد) شامل چند هزارها یا میلیون ها نفر( جامعه

با یکدیگر بودن را می توان با شکل هاي متفاوت تعامل همراه دانست؛ مانند تعامل چهره به چهره، تعامل از طریق رایانه، و                         
ین همیاري می تواند، به شکل تالش واقعی در کنار یکدیگر و یا فعالیتی باشد که به همچنین، ا. تعامل همزمان یا ناهمزمان

شکل منظمی بین افراد تقسیم شده است تا فعالیت گروهی از دانشجویان که از پست الکترونیکی در یک دوره یک ساله 
 .استفاده می کنند، زیر عنوان یادگیري مشارکتی قرار می گیرند

اگر در باب یادگیري از طریق همیاري و مشارکت سخن . یادگیري مشارکتی، یک مکانیزم یادگیري منحصر به فرد نیست                        
اگر کسی به تنهایی چیزي را یاد می گیرد، این کار از طریق . گفته شود،در باب یادگیري به تنهایی نیز می توان سخن گفت

شبیه . که مستلزم مکانیزم هایی چون استقرا و قیاس است، انجام می شود... ینی و فعالیت هایی مانند خواندن، ساختن، پیش ب
این سلسله فعالیت ها در گروه هم صورت می گیرد، با این توجه که تعامل میان اعضاي گروه فعالیت هاي بیشتري چون تبیین، 

کارهایی چون استنباط، درون فکنی، بارگیري را نیز شامل می شود که خود سازو ... عدم توافق، تنظیم قاعده ي دو طرفه و 
حوزه ي یادگیري مشارکتی دقیقا شامل این فعالیت ها و سازو کارهاست و امکان . را نیز در بر می گیرد... شناختی کم تر و 

در عین حال، تضمینی نیست که این سازو . پدید آمدن این فعالیت ها در یادگیري مشارکتی بیش از یادگیري فردي است
در برخی از سطوح توصیف ، سازو . کارها در هر نوع تعامل همیارانه اي صورت گیرند و نیز تنها در همیاري رخ نمی دهند
 .کارهاي بالقوه ي یادگیري مشارکتی همان سازو کارهاي بالقوه ي شناختی فردي هستند
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انواع این صورت ها عبارتند از این که شما در . د به یادگیران را داردبه طور کلی یادگیري مشارکتی صورت ارایه رهننمو                           
این درس با یکدیگر کار می کنید یا اعضاي گروه دور یک میز کار می کنند و یا این که افراد گروه در نهایت از طریق نمره 

رار داد اجتماعی است که میان در نتیجه موقعیت همیاري و مشارکت در یادگیري نوعی ق. ي گروه خود ارزشیابی می شوند
این قراردادشرایط را که تعامالت ضمن آن رخ می دهند، مشخص می کند، بدون اینکه بروز . گروه ها و معلم بسته می شود
مثال قراردادمشارکت تلویحا داللت بر آن دارد که همه فراگیران به حل مساله کمک می کنند، . این تعامالت را تضمین کند

 .این چنین نیستولی همواره 

را توصیف می کند که در آن ، شکل هاي خاصی از تعامل  از طرف افراد انتظار می رود  موقعیتیواژه ي یادگیري مشارکتی 
در نتیجه دغدغه ي . که متضمن سازو کارهاي یادگیري است، اما لزوما تضمینی براي رخداد تعامالت مورد انتظار وجود ندارد

این روش ها را می توان به چهار . ی ، طراحی راه هایی براي افزایش احتمال رخ داد این تعامل استاصلی در یادگیري مشارکت
 :دسته تقسیم کرد

پرسش هایی که در این . براي طراحی دقیق موقعیت، باید افزایش احتمال تعامالت را در نظر گرفت: تنظیم شرایط اولیه: الف                        
تعدادمناسب اعضاي هر گروه چه میزان است؟ آیا باید با مالك معینی : ان مطرح می شود، از این قبیل استمرحله براي معلم

گروه را تشکیل داد یا تشکیل گروه را به خود اعضا واگذار کنیم؟ آیا گروه باید بر اساس دیدگاه هاي مشابه و سطح رشد و 
 دانش یکسان تشکیل شود یا این امر اهمیت ندارد؟

 

بهتر است گروه ها رو به روي هم باشند یا در کنار هم؟ چه کار هایی براي یادگیري مشارکتی مناسب هستند و چه کار آیا 
 هایی نیستند؟

. قرارداد مشارکت بر اساس سناریویی که نقش ها را تعیین می کند، مشخص می شود: مشخص کردن قرارداد مشارکت: ب 
به طور مشخص نقش ها را معین  "آموزش مشترك "مثال . روش تبدیل می شود در این رویکرد، یادگیري مشارکتی به یک

پاره اي روش ها بر تنظیم تفاوت هاي فراگیران، برانگیختن تعامالت متعارض، و یا تکمیل دانش فراگیران که . می کند
 :مستلزم تعامالت غنی است، مبتنی هستند؛ مثال

 . ها نباشد آنر استدالل و بحث؛ حتی اگر دیدگاه بیان شده، دیدگاه شخص پرسش از فراگیران براي ایفاي نقشی خاص د. 1

 ارایه ي دیدگاه هاي متفاوت به دیگران. 2
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در این شیوه شرایط حل . کنترل دستیابی به اطالعات به شیوه اي که همه اعضاي گروه به اطالعات متفاوت دست یابند. 3
 .ترکیب اطالعات یکدیگر هستند مساله به گونه اي است که اعضاي گروه مجبور به

معلم ممکن است قواعد تعامل را بر اساس مشارکت . تجهیز تعامالت خالق با لحاظ کردن قواعد تعامل در میان گروه. 4
 .چهره به چهره بیان کند و از همه ي اعضاي گروه بخواهد، نظر خود را بیان کنند

این نقش که با . نقش می کند مشارکتی ایفايدر موقعیت یادگیري  بدین سان معلم: نظارت بر تعامالت و تنظیم آن ها. ج
در واقع در این جا معلم جواب . افزایش تعداداعضاي گروه اهمیت بیشتري می یابد، تسهیل کنندگی است و نه تدریس

الت صحیح یا گروهی را که درست جواب داده اند مشخص نمی کند بلکه در حد اشاره و رهنمود در جریان آموزش دخ
نقش او درواقع جهت دهی به کار گروه براي کار خالق یا نظارت بر آن است تا مثال دریابد که کدام یک از اعضاي . دارد

 .گروه از مجوعه ي تعامالت جدا افتاده اند

 : به این منظور موارد زیر را باید در نظر داشت: تنوع بخشیدن به معنی مشارکت. د

یس و یباشد، زیرا مشارکت میان افراد بیش تر در جایگاه مشابه رخ می دهد، نه میان ر موقعیت افراد مشابه یکدیگر. 1
 .کارمندان، یا معلم و شاگرد

در مباحثه، برخورد  مشارکتی بیش از ارایه ي رهنمود نقش داشته  مثالتعامالت میان اعضا کما بیش مشارکتی باشد و . 2
 .باشد

 .که ماهیت مشارکتی بیش تري دارند، استفاده شود از آن دسته از سازو کارهاي یادگیري. 3

چهارمین مورد به آثار یادگیري مشارکتی مربوط است نه به دلیل این که دیدگاه هاي واگرا درباره ي چگونگی ارزشیابی . 4
 .آثار یادگیري مشارکتی در گستره ي اصطالح شناسی این زمینه  موثرند

. تعلیم و تربیت را از طریق روش هاي ساختاري و نظامدار  تحت تاثیر قرار دهندفناوري هاي جدید یادگیري می توانند، 
بین فراگیران و معلمان و بین گروه  1فناوري اطالعات باید بتواند در محیط یادگیري مجازي به برقراري تعامل میان رشته اي

فناوري . وزشی خود ارتباط داشته باشنداین روش به یادگیرندگان اجازه می دهد تا با اجتماع و موسسه آم. هاکمک کند
 .هاي جدید تر می توانند، ارتباط بین معلمان و فراگیران را براي بهبود فرایندها و تجربه هاي یادگیري تغییر دهند

 

 

۱.Interdisciplinary 
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 :عبارتند ازقابلیت هاي یادگیري الکترونیکی براي تسهیل تبادل آموزشی بین تهیه کنندگان و استفاده کنندگان 

 مطلع کردن فراگیران از آموزش هایی که در دسترس هستند •

فراگیر که بخش مهمی از محیط یادگیري مناسب است، از طریق ایمیل،  -افزایش ارتباط معلم •
 ...مذاکرات چت و 

 .تشویق به یادگیري فعال تا فراگیران یادگیري را به صورت مواد حفظی کسب نکنند •

 .یت هاي بیش تري را از طریق فعالیت در جریان یادگیري ایجاد می کندیادگیري الکترونیکی مز •

تسهیل کارگروهی در یادگیري، سهیم شدن در ایده هاي یکدیگر و عکس العمل نشان داده به ایده  •
یادگیري اگر در جریان یک . هاي یکدیگر که تفکر را رشد و درك و فهم را افزایش می دهد

 .انجام می پذیرد تالش گروهی صورت پذیرد، بهتر

 فراهم آوردن بازخورد و تقویت فوري  •

 کمک به تنظیم سرعت یادگیري •

 .پیروي کردن از الگوهاي موثري که روش هاي یادگیري را تسهیل می کنند •

بر این اساس، در فضاهاي مجازي باید زمینه ي یادگیري مشارکتی و تبادل اطالعات را فراهم کرد؛ به ویژه اگر بر اساس 
پاره اي از نظریه پردازان حوزه ي یادگیري ، مانند پیاژه و ویگوتسکی، یادگیري را مولود مشارکت گروهی  و  دیدگاه

 .گفتمان اجتماعی بدانیم

 یادگیري مشوق مشارکت و همراهی

 .در محیط هاي آموزشی، یادگیري را مهم ترین هدف استفاده از فضاهاي مجازي و شبکه اي می دانند پشتیبانان فناوري
. بین افراد یا گروه ها، برانگیخته می شود که مستلزم خالقیت و بازخوانی ارتباط است مکالماتیادگیري از طریق  يانگیزه 

مکالمه روشی است براي این که افراد به طور گروهی باورها و معانی را تدوین و در عین حال، تفاوت بین آن ها را تکرار 
 راي آشنایی متقابل با باورها و فرضیات را فراهم می کنداین گفت گو ها بستري مشترك ب. کنند

این فلسفه ي آموزشی هنگامی به عینیت در می آید که .یادگیري را می توان گونه اي مشخص از فعالیت گروهی تلقی کرد                         
گروهی به عنوان فرایندي آموزشی در  یادگیري. براي تشویق اعضا  و گروه به یادگیري پروژه هاي گروهی طراحی می شوند

مشارکت فعال و .هاي گروهی یا مشارکتی بین اعضاي دانشکده با دانشجویان تأکید دارد تالشنظر گرفته می شود که بر 
تعامل، هم در میان دانشجویان و هم در میان آموزگاران به ایجاد دانشی جدید می انجامد که از دل گفت و گو هاي پرشور 

از نظر آرمانی، دانشجو عضوي فعال از جامعه . دست می آید که ایده ها و اطالعات خود را به اشتراك می گذارند کسانی به
سرعت پیشرفت به  ي یادگیرنده است، اما در عین حال کسی است که به تحقیق، یادگیري و فهم، بر مبنایی فردي و مستقل

 .فراگیران دست می زند
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معموال با ایجاد یک کالس مجازي نتیجه می دهد؛ مکانی که دانشجویان و اساتید از رایانه یادگیري گروهی الکترونیکی، 
ابزارهایی که در دنیاي فیزیکی از آن ها براي تسهیل بحث . هاي شخصی در خانه یا محل کار، در آن حضور پیدا می کنند

. در فضاي الکترونیکی همانند خود پیدا می کنند  هاي کالسی و در اختیار گذاشتن بازخورد انتشار اطالعات استفاده می شود،
تاکنون کالس هاي  .خبرنامه ها، کتاب هاي درسی، امتحانات و مقاالت الکترونیک، همگی اجزاي کالس مجازي هستند

ه مجازي، در دسترسی بهینه به آزمایش هاي پیشرفته براي فراگیرانی که در موقعیت  مکانی دوري قرار گرفته اند، موثر بود
مطالعات مربوطه به استفاده از ارتباطات مبنی بر رایانه و تسهیالت یادگیري نشان می دهند، که براي فراگیران بالغ و با . است

 . سنتی باشد) فیزیکی(انگیزه این سبک یادگیري می تواند تعاملی تر و موثر از کالس 

 ه مجازيآموزش الکترونیکی و آشنایی با ویژگی ها و استانداردهاي دانشگا

در این رابطه . یکی از عوامل موثر در پیشرفت یک کشور، توانایی در آموزش مستمر و تربیت نیروي کارآزموده است
ه ارتباطات در فراگیري دانش و مهارت به یکی از عناصر ضروري آموزش و پرورش تبدیل شده است، ب فناورياستفاده از 

در واقع استفاده از این . اطالعات بستگی دارد فناوريمعه به حمایت از طوري که شکوفایی نیروي فکري و عقالنی یک جا
، نوعی محرك قوي است که در درجه تاثیر، میزان بهره وري  دگرگونی هاي اقتصادي اجتماعی در عصر جدید را فناوري

پست الکترونیک، : مانند  با استفاده از وسایل ارتباطات. اینگونه جوامع که به جوامع اطالعاتی مشهورند. افزایش می دهد
، مواتع زمان و مکان را پشت سر گذاشته و افق جدیدتري را پیش روي آموزش گیرنده  1کنفرانسدورنگار، رایانه و ویدئو

و نرم افزارهاي آموزشی چند رسانه اي و دسترسی  سامانه هاهاي ارتباط و رایانه، استفاده از فناوريهمگرایی . قرار می دهند
د و گسترده در شبکه هاي اطالعاتی باعث شده است که روش هاي سنتی یادگیري مورد تردید قرار بگیرن به داده هاي

 ..رهیافت هاي جدیدي ایجاد شود

 

 

 

 

 

 

 

 

۱.Video Conferencing 
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دانشگاه هاي مجازي به عنوان یک دیدگاه قوي و نیرومند براي آموزش تحصیالت تکمیلی ظهور و بروز پیدا کرده اند، که 
چیزي که در . هاي ارتباط براي دوباره سازي زیر ساخت آموزش سود می برد فناوريبطور ریشه اي از اطالعات جدید و 

این سناریو  با آن مواجه می شویم یک دانشگاه بدون دیوار و بی انتها است که از محدودیت هاي دانشگاهی و منطقه اي 
منطقه اي و دانشگاهی، به یک موسسه ي مجازي تبدیل می شود، که  این دانشگاه با رهایی از محدودیت هاي. آزاد است

شامل دانشجویان توانا با ارتباطات جهانی، یادگیرندگان، اساتید ، کارکنان، دانش آموختگان، محققین و پیشتوانه هاي آن ها 
یعنی یک . انجام می شودکه همگی در قالب مأموریت و هدف . و کسانی که از تحقیقات آن ها استفاده می کنند، می شود

( تشکیالت متغییر و قابل انعطاف براي تولید و پخش توسط این دانشگاه ها به عنوان یک موسسه براي حل این معضل
 .ظاهر شده است) محدودیت هاي منطقه اي

 اطالعات  پارادیم جدیدي به نام فناوري.1

اطالعات ابزار و روش هایی است که براي جمع آوري، ذخیره سازي،بازیابی، پردازش و توزیع اطالعات در قالب  فناوري
 .متن، صدا و تصویر به کار می رود

. اطالعات پارادیم جدیدي است که کاربرد آن سبب ایجاد پارادیم هاي جدیدتري در هر حوزه کاري شده است فناوري
، آموزش الکترونیک،  2تجارت الکترونیکی: جدیدي مانند هیر جهان ما شده به گونه اي که واژکاربرد گسترده آن سبب تغی

 . وارد زندگی روزمره ما شده است... و  3، کتابخانه هاي الکترونیکی "زندگی الکترونیکی"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲.E-commerce 

۳.E- library 



١٨٢ 
 

  :دستخوش تغییر و تحول خواهند شد جنبه هاي کار و زندگی که تحت تاثیر فناوري اطالعات، 

 ارتباطات            

 .و زبان به منایع موجود دسترسی خواهند داشت نظر از فاصلهمیلیاردها کاربر اینترنتی به طور همزمان، صرف 

 اطالعات

به ... در قالب عکس، صوت، فیلم و ... هر کس می تواند پاسخ سواالت خود را در کتاب ها، مجالت، روزنامه ها و 
 زبان هاي مختلف بیابد

 تجارت

شرکت ها از قیمت محصوالت .مشتریان بدون محدودیت زمانی و مکانی به شرکت هاي مختلف دسترسی دارند
 ...رقیبان خود مطلع می شوند،خریدهاآسان و درکمال آرامش با فرصت کافی صورت می گیرد و

 کار

نه هاي کارفرمایان، صرفه جویی در فضاي انجام کار، عدم دسترسی مستقیم به مشاغل کلیه نقاط دنیا، کاهش هزی
 ...وابستگی کارمندان به کارو به محل فیزیکی کار و 

 پزشکی

پزشکان با استفاده از تله کنفرانس ها به معاینه بیماران می پردازند، امکان نمایش عملیات جراحی با دوربین هاي 
 ... شار توصیه هاي پزشکی و دور عملیات جراحی، انت  دیجیتال براي هدایت از

 دولت الکترونیکی

فرایندهاي تجاري اتوماتیک موجب تسریع در فعالیت هاي دولت می شود، خدمات، اطالعات دوره اي صرف نظر               
 .در دسترس همگان قرار می گیرد... از زمان و مکان، سواد کامپیوتري و 

 یادگیري

شرکت نمایند، آموزش فراگیر و  1هر کس می تواند در آموزش هاي بر خط... ، سن و صرف نظر از زمان و مکان         
 ... مادام العمر و 

 . می توان نام برد... دیگر کاربردها در امور تحقیقات، پژوهش، آب و هوا، طراحی و ساخت تولید و 
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 فناوري آموزشی به کدام سو حرکت می کند؟. 2

این موج را اولین نسل . آغاز شد) بصري -سمعی( شنیداري –اولین موج فناوري آموزشی از آموزش هاي دیداري 
میالدي پدید آمد که شامل برنامه هاي  60و اوایل دهه  50دومین نسل در اواخر دهه . فناوري آموزشی نامیده اند

در هر یک از . شد که فناوري اطالعاتی را رواج دادموج سوم همرا با پیدایش کامپیوتر آغاز .آموزش تلویزیونی بود
هیچ گاه نتوانست در تاریخ آموزشی، فناوري . این نسل ها، فناوري آموزشی تنها توانست طرفداران محدودي پیدا کند

چون معلمان، مدیران و کارکنان آموزشی همواره با تردید و گمان به . آموزشی عنصر اصلی کارگشا به حساب آید
اینترنت  آن هادر راس  وموزشی و ظهور رسانه هاي گروهی آامرزه با توسعه فناوري .ضوع نگاه کرده انداین مو

 -تشخیص -در این نسل جدید گروه ها وکارکنان اموزشی و نیز خود معلمان به این.چهارمین نسل متولد شده است 
این دگرگونی در نگرش افراد  .انکار است سودمند غیر قابلموزش هاي مفید و آدر  هنقش این پدید  -رسیده اند که

موزشی دوران چاالك خود را اغاز کند ،به طوري که به یک واژه پذیرفتنی ،حتی در آباعث شده است فناوري 
 .موزش تبدیل شود آسطوح باالي هرم 
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 یکیونموزش الکترآمنظور از .3

همزمان با تغییرات .موزشی گفته می شود افزرهاي کاربردي و روش هاي آ از نرمیکی به مجموعه وسیعی ونموزش الکترآ
موزشی آهاي مجازي و دوره هاي  برگزاري کالس.موزشی نیز ضروري می باشد آ سامانه يها ،تغییر در  سریع فنون و مهارت

موزش الکترونیکی آهدف اصلی )ماده نمودن کالس درس ،تنظیم وقت استاد و فراگیران آمانند(ف هزینه گزاف ربدون ص
موزش بر آموزش از دور ،پرورش تعلیم از دور و آموزش بر مبناي وب ،آموزش الکترونیکی واژه هاي آدر عرصه .است 

 .ه شود یمبناي رایانه مطرح می شود که در تمام این واژه ها وغیر و غیر همزمان ارا
  استانداردسازي اموزش الکترونیکی.4
ن پدیده توام بوده آوري و پدیده صنعتی ،با تعریف و پذیرش همه جانبه استاندارهاي جامع آبه طور کلی ورود پذیرش هر نو         

والت را توسط کاربران در پی خواهد داشت ،استفاده بهینه و فراگیر این محصاستاندارد سازي محصوالت هرصنعت .است 
موزش الکترونیکی شکل آها ي اخیر ،تحقیقات وسیعی به منظور تعریف وایجاد استادارهاي قابل قبول  خوشبختانه طی سال.

 .شکل گرفته است
 نیازهاي دانشجویان یادگیري الکترونیکی 

به مربی در طراحی  یادگیري–گاهی نسبت به خصوصیات دانشجوي یادگیري الکترونیکی و نیاز هاي وي در فرایند یاددهی آ        
موجب موفقیت دانشجو می آن ها اگربه بررسی مجدد ویژگی هایی بپردازیم که توجه به .منطقی برنامه درسی کمک می کند 

 .شود ،موارد از اهمیت دانشجو می شود ،موارد زیر از اهمییت بیشتري برخوردارند
اگرچه ما :دارد  آنهاهاي مورد استفاده از  سرعت باال و مهارت دانشجوي مجازي نیاز به دسترسی به رایانه و مودم یا اتصال با-

 ازموجود براي اسشتفاده از برنامه هاي درسی درون شبکه اي باشیم و با این که امروزه بسیاري   1گیر پهناي باند شاهد چشم
بر اساس نتایج طراحی شوند  موزشی بایدآبا سرعت باال دسترسی دارند ،معذالک دوره هاي  اینترنتمردم در منازل  خود به 

نشان داد ،حتی وقتی که دستیابی به صدا )  2013دانیل،(مطالعه اي جدید.ونه صرفا بر اساس فناوري د رنظر گرفته شود 
ن را در درس یادگیري الکترونیکی نادیده آمشکلی نمی باشد ،دانشجویان اغلب  2وتصویر در یک شبکه از طریق بارگذاري

ویا اطالق   3مستقیما به صفحه بحث  هم کالسی هاي خودترجیح می دهند براي تماس با مربی یا  آن هادر عوض،.می گیرند 
ن ها براین است که بهترین روش براي انتقال درسی استفاده از رسانه هاي ساده وبه حداکثر آبروند و احساس    4گفتگو 

 .یت بخش را به بار خواهد اورد رضارساندن استفاده از صفحه بحث و تشکیل گروه بیشترین نتایج 

 
 
۱.Band Width 
۲.Down load 
۳.Discussion board 
۴.Chatroom 
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فشرده را که  1رام هاي دي وقتی که براي نیل به اهداف درس از رسانه هااي جاري استفاده می شود ،مربی الزم است سی        
قراردهد ،به طوري که دانشجویانی  مالحظهاست ،مورد  شامل برنامه هاي اضافی یا حذف پاره اي بخش هاي سمعی وبصري

دانشجوي مجازي در خصوص سهم عناصر .ورندآاستفاده به عمل  آنهااز  بتوانندکه دسترسی محدودتریا کند تري دارند،
وقتی که از دانشجوي مجازي درخواست :موزشی دیگر داراي بینش روشنی استآفردي در ارتباط با زندگی ،کار و تجارب 

می کنیم که به اتفاق مربی و هم کالسی هایش به تشکیل گروه یادگیري کمک نماید ،الزم به است یه توقعات وي در جریان 
ی شود که با دیدگاه یکدیگر با در نظرگرفتن حوزه هاي اجتماعی در برنامه درسی این فرصت فراهم م.مشارکت توجه نماییم 

برنامه درسی توسط ارسال نامه هایی که مبین شرح حال  آغازعالوه براین در صورتی که در.شنا شویم آدرسی  برنامهدر زمینه 
به راحتی با هم کالسی هاي خود و نه فقط آن ها ،یا نماي کار است ،دانشجویان را به یکدیگر معرفی کنیم ،موجب می شود 

گذشته از این با تکالیف درسی که به دانشجویان می دهیم . ید ،مراوده داشته باشند آکه در صفحه نمایش در می  نامه هایی
به این ترتیب نه فقط .فراهم می کنیم که به کسب تجربه فردي بپردازندو در این راستا تشویق شوند آن ها ،این امکان را براي 

نیز کمک می کنیم  آنها به حفظ ونگهداري دانش مستقیمي کارگیره از طریق ب بلکهموجب تشکیل گروه می شویم ،
تجربه به ما نشان داده که : دانشجوي مجازي به واسطه عدم وجود امکانات  تصویریدر فرایند ارتباط متوقف نمی شود .

ه داده و حتی بدون می نامیم ،به کار خود ادام 2الکترونیکی نچه ما اصطالحا شخصیت آدانشجوي مجازي و مربی تحت عنوان 
باور ما این است که به منظور ایجاد شخصیت الکترونیک ،افراد باید توانایی هاي .مشکل نخواهد شد  دچارامکانات تصویري 
 معینی داشته باشند ،

 :شامل موارد ذیل 
 توانایی تبادل نظر درون گروه به منظور تدوین پاسخ ها ؛ -

 در فرایند ارتباط ؛و رازداري   3حریم خصوصیتوانایی حفظ 
 توانایی ابراز هیجانات به شکل نوشتاري به شخصی که با او همکاري داشته است -
 توانایی تجسم ذهنی از شخصی که با او همکاري داشته است ؛-
 ).1996، 6پرات (یادگیري الکترونیکی  آموزشارتباط در فرایند5توانایی شخصی سازي-

یادگیري  آموزش انایی باشند ،ممکن است دچار مشکل شده و به این نتیجه برسند کهدر صورتی که دانشجویان فاقد این تو
دانشجویان نیاز . از نظر عده اي صرفا تالش هاي ما براي تشکیل گروه کافی نیست .ها متناسب نیست  نآالکترونیکی براي 

وضوعی می باشد که در انتخاب سبک این م.دارند که بتوانند مربی و همکالسی هاي خود را به صورت رو در رو ببینند 
اعتقاد راسخ بر این است که دانشجو و مربی .ن پرداخته می شود آیادگیري مورد توجه و در بخش هاي بعدي این کتاب به 

 نباید براي ورود به درس یادگیري الکترونیکی تحت فشاور قرار بگیرند ،
 

 

۱.C.D.Ram 
۲.Electronic Personality 
۳.Privacy 

                                                                                       حریم خصوصی به محدود ساختن دسترسی دیگران به جسم و روان شخص از جمله رویاها،تخیالت، افکار و عقاید افراد اطالق می گردد توضیح
۵.Personalization                                                                                                                                                                                                                                            
۶.pra  
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در  بعضا دانشجویان.ت کنند زادي اراده در چنیبن دوره هایی شرکآها زمینه اي فراهم شود که با اختیار و  آن بلکه باید براي
ن را نمی دانند و آهاي  صورت عدم وجود امکانات تصویري احساس راحتی می کنند ،این در حالی است که موانع و محدودیت

ردازند جزئیات زندگی  شخصی خود همچون مشکالت با همسر یا فرزندان می پ یهبه ارا آن ها برخی از.نیاز به اگاه سازي دارند 
ل و مشکال ت یاگر مسا. ز اهمیت است یدر چنین شرایطی گفتگو با دانشجو به طور فردي حاکه شایسته کالس درس نیست 

 .ور ارجاء داد یادگیري مانعی جدي تلقی شوند باید اورا به همان زاهنما یا مشا–دانشجو در فرایند یاد دهی 
موزش درون آدانشجوي یادگیري الکترونیکی اوقات مشخصی را طی هفته به مطا لعه اختصاص می دهد و 

 :شبکه اي را شیوه اي ساده تر و کم اهمیت تر نمی بیند 
شفاف . دانشجویانی که براي اولین  بار در درس یادگري الکترونیکی شرکت می کنند ،اغلب به مقررات اموزش توجه ندارند

ه رهنمودهایی پیرامون مدت زمانی که صرف می کنند چه انتظاراتی باید از خود داشته باشند ،و از مهارت یبودن انتظارات و ارا
 .باالیی در خصوص مدیریت زمان برخوردار شوند ،احتمال موفقیت آن ها در برنامه درسی افزایش می یابد

،استفاده از فعالیت  آوردی تواند براي خود چنین شخصیتی پدیددانشجوي الکترونیکی متفکري منتقد است ویا م
هاي تفکر انتقادي مبتنی بر فرا گیر محوري ،امري اساسی و ضروري است  و یادگیري  با هدف ایجاد مهارت -هاي یاد دهی

ر کردن دانشجویان با می توان از طریق در گی.دانشجویان با استفاده از مطالعات موردي ،شبیه سازي دسترسی پیدا می کنند .
خود اضافه کرده  دانشهاي مشترك می توانند به اطالعات و استفاده از مطالعات موردي ،شبیه سازي تشکیالت مشترك و فعالیت

نان آموزش به توسعه مهارت هاي آمی توان از طریق درگیر کردن دانشجویان در فرایند .و به نتیجه کلی دسترسی پیدا کنند 
به دانشجویان :فعالیت تیمی .به دانشجویان در فرایند اموزش به توسعه مهارت هاي انان کمک کرد :تیمی  فعالیت.کمک کرد 

ل ،منافع و تجارب یاز انگیزه ها مسا):ب.(هدف مشترکی را در فرایند یادگیري خود تدوین کنند )تیمی امکان می دهد ، الف 
کرستسن  (گو  به عنوان روش اساسی جهت پرسش و پاسخ استفاده کننداز گفت):ث.(تاب استفاده نمایندرپ فردي به عنوان سکوي

در حقیقت دانشجویان باید در خصوص فعالیت هاي اموزش گروهی تشویق شوند و عملکرد .2000، 1سن و دیر کینگ  ،هالمفلد
به مربی  2الکترونیکی شخصی این کار را می توان با ارسال یک نامه.نمایند  بیخود و هم کالسی هاي خود را به طور تیمی ارزشیا

کولیسون ،الباوم هاویند و .ن به ارزشیابی و شرح حال پرداخته و پیشنهاد نمره داده آانجام داده و به وسیله  3در سایت برنامه درسی
آن  کهشکار می شود آهاي تفکر انتقادي براي فراگیران وقتی  در پیشنهادهاي خود براي مربیان می نویسد ؛مهارت)2000( 4تینکر

براي انجام چنین کاري .نها را به کار برد آخود به اتفاق  دیگران شروع به استفاده از عواملی کنند که مربی ممکن است  ها
در صورتی که ":نها عنوان می کنند آ.فراگیران تازه اهمیت تمرکز بر یک بحث داغ یا تفکر عمیق بر موضوعات را در می یابند 

تکیه گردد ،فراگیران موضوعاتی را مورد توجه قرار می دهند که در مرحله عمل به کار گرفته می  در فرایند بحث بر واقعیات
 .شوند 
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ن می تواند به خوبی آرنامه درسی را منطقی طراحی کند ،دانشجوي مجازي با استفاده از متعاقبا در صورتی که مربی شالوده ب                
 .به هر حال به نظر می رسد فعالیت تیمی ،اساس برنامه یادگیري الکترونیکی فراگیر محور است .پیشرفت کند 

 :دانشجوي یادگري الکترونیکی موفق داراي توانایی تفکر انتقادي است 

دانشجوي .تفکر در نتیجه فعالیت تیمی در فرایند یادگیري ویا محتواي برنامه درسی ،از نشانه هاي یادگیري الکترونیکی است                   
همچنین فضاي یادگیري باید به گونه اي مهیا گردد که اجازه تفکر در .مجازي از طریق سواالت مستقیم تشویق به تفکر می شود 

همواره .لکترونیکی مهیا گردد که اجازه تفکر در جنبه هاي گوناگون  یادگیري الکترونیکی را بدهد جنبه هاي گونا گون یادگیري ا
ه نظر مورد ییادگیري به صورت مباحثه اي عرضه شود و دانشجویان براي شرکت در بحث و ارا–تالش بر این بوده فرایند یاد دهی 

موزشی یاد گرفته اند آ  1نچه که درباره نحوه استفاده از نرم افزارآاست مطرح می کنند ممکن  آن ها نظراتی که.تشویق قرار گیرند 
 .یا در خصوص نحوه کاربست مطالب یاد گرفته شده در زندگی روزمره باشد که در اینترنت خوانده یا یافته  اند 

در   3حین تدریس مواد درسی را بهبود و ارزشیابی تراکمی  2ترغیب دانشجویان به تفکر در فرایند یاد گیري ،ارزشیابی تکوینی
 .میزان تحقق اهداف برنامه درسی ،از جمله مواردي هستند که باید همواره مورد توجه مربی باشد  سنجش پایان درس جهت

را براي همکالسی هاي خود بیان  آن هامی شود به سواالت مورد بحث پاسخ داده و خواسته غاز برنامه درسی از دانشجویان آدر 
در خصوص مواد  می توانند وقت مورد نیاز براي تفکر آن ها که یکی از محاسن  این است که  می گیرنددانشجویان یاد .کنند 

ي  تشویق دانشجویان به یادگیر.ه پاسخ تنظیم نمایند یو نیز بررسی دیدگاه هاي هم کالسی ذهاي خود از قبل ارادرسی مورد مطالعه 
 .به روش آف الین بیشتر به این فرایند کمک می کند 

ترین موضوع این است که دانشجوي یادگیري  الکترونیکی معتقد است ،یادگیري با کیفیت باال  مهم سرانجام
دانشجوي مجازي باید  انعطاف پذیر باشد و تجارب و عقاید جدید را با : می تواند در هر زمان و هرمکان اتفاق بی افتد

موزش مربی منبع اصلی دانش محسوب می شود آباشند در این   4موزشی سنتیآاگر دانشجویان به دنبال تجارب .وش باز بپذیرد  غآ
مثل کالس در س یادگیري الکترونیکی ،دانش ومعرفت از طریق مشارکت دو گروه یادگیري  5در حالی که در نظامی غیر سنتی.
موزش یادگیري آاولین نکته اي  که باید براي دانشجویان ذکر کرد این که .اید  به اتفاق به وجود می)مربی ودانشجویان (

دانشجوي درون شبکه اي می تواند به عنوان فراگیر مادام العمر .الکترونیکی صرفا براي زمان خاصی و تعامل با مربی ویژه اي نیست 
 اقتضا کند ،به دنبال دانش باشد  ی که وضعیتاز طریق تعامل با همکاران،  دیگر افراد حرفه اي و مربیان در هر جای
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 تعریف گروه یادگیري در یادگیري الکترونیکی 
یادگیري الکترونیکی به  راستی وجود دارد ،بستگی به این دارد که یا یادگیري در آباید گفت پاسخگویی به این سوال که             

می نویسد ،هیچ گونه روش مدیریتی کامال مستقل و بدن )94، ص2014(  1شاپیرو و هاگیس. چگونه گروه را تعریف  کنیم 
ر مورد گروه سوگیري ارزشی یا فنی در خصوص فرهنگ وجامعه وجود ندارد و این موضوع مربوط به ضعف سوابق موجود د

یا تعریف ما در آگروه در کالس یادگیري الکترونیکی می پردازیم ؟  تعریفپس چگونه ما به .هاي یادگیري الکترونیکی است 
خصوص گروه هاي یادگیري در یادگیري الکترونیکی از زمانی که کتابی در زمینه تشکیل گروه هاي یادگیري در فضاي 

یا روش غیر سوگیرانه اي در مورد گروه به هنگام بحث در مورد آ)2010الوف وپرات ،پ(مجازي را نوشیم تغیر کرده است ؟
است مبنی بر  2یادگیري الکترونیکی وجود دارد ؟توصیف گروه هاي یادگیري الکترونیکی برگرفته از تعریف هوارد رینگلود

بر   4ابی از افراد در فضاي مجازي،اجتماعات فرهنگی هستند که پدیدار می شوند که حد نص  3اینکه  گروه هاي مجازي
می شوند ،باید چهره هاي مشخصی  ملحقیکدیگر تاثیر گذارند و الزاما براي کمک به افرادي که در قالب گروه به یکدیگر 

و  7،خط مشی ها  6اهداف ،  5می نویسد ،گروه یادگیري  الکترونیکی مجموعه اي است از افراد)2012(جنی پریس .ه شود ایار
افراد به هنگام رفع نیازها یا اجراي  نقش هاي اجتماعی مانند رهبري یا نظارت به تعامالت اجتماعی می  8رایانه اي  ي سامانه

خط مشی ها شامل . ه خدمات می باشدیاهداف و مقاصد شامل منافع و نیازهاي مشترك، تبادل اطالعات یا ارا. پردازند
اعد و قوانینی است که نحوه تعامل را هدایت می کنند و نظام رایانه اي مشخصا مفروضات، تشریفات مذهبی، موافقت نامه ها، قو

تعریف پریس در زمینه کالس یادگیري الکترونیکی تا چه قابل . وسیله اي است که از طریق آن همه رویدادها رخ می دهند
تعامل اجتماعی آن ها در زمینه . شتیبانی هستند، مربیان، مدیران برنامه و افراد ستاد پ دانشجویاناستفاده است؟ افرادمشخصا شامل 

موزش یادگیري آهدف، درگیري مشترك در دوره هاي . آموزش الکترونیکی اساس تشکیل دهند گروه یادگیري است
برنامه شرکت  آنحتی زمانی که دانشجویان تصور می کنند برنامه درسی اجباري است، نیاز است که در . الکترونیکی می باشد

آن ها به دنبال کسب اعتبار یا در مورد آموزش سازمانی در پی انجام تعهداتی می .به صورت آشکار درگیر آن بشوندکرده و 
و منابع مشترك، بخشی از چیزي است که  یقاطالعات، عال. باشند که سازمان استخدام کننده براي شان تعیین کرده است

اساس تدریس و یادگیري است و طی آن دانشجو و مربی به تولید  این امر. آموزش یادگیري الکترونیکی حول آن می چرخد
خط مشی ها، شامل رهنمودهایی هستند که اگر به صورت معقول توسط فراگیر و مربی مورد بحث و مذاکره . دانش می پردازند

ن کننده میزان مشارکت قرار گیرند، زمینه ي مناسبی را براي تعامل و مشارکت فراهم می آورند این خط مشی ها نه تنها تعیی
 .نحوه تعامل را نیز مشخص می کند  دانشجویان با یکدیگر است، بلکه
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، درك این را دارند که بیشتر به دهندموافقت می کنند نشان می  1حرفه اي مثال وقتی دانشجویان با رهنمودي در مورد ارتباط
رایانه اي در دوره آموزش یادگیري  سامانه ي. یکدیگر از روي تفکر و منطق و نه از روي عصبانیت و بدون تفکر پاسخ بدهند

احتماال محل این سایت در سرور . اردالکترونیکی همان سایت برنامه درسی است که در آن مربی و دانشجو با یکدیگر تعامل د
است و دسترسی به آن از طریق خانه هاي دانشجویی، آزمایشگاه هاي رایانه اي موجود در دانشکده یا پایانه هاي عمومی 2دانشگاه

تعریف در مورد گروه یادگیري .فناوري، ابزاري است که از طریق آن دوره آموزشی هدایت می شود. موجود امکان پذیر است
الکترونیکی و اینکه چگونه آن گروه در آموزش شکل می گیرید، با زمانی که اولین تعریف ارایه شد، چندان تفاوتی نکرده و 

معذلک دو خصوصیت اضافه شده که گروه یادگیري الکترنیکی را از گروه یادگیري الکترونیکی . مخالف پریس نیز نمی باشد
اشتغال به یادگیري . ادگیري الکترونیکی که در آن افراد داراي منافع مشترك هستندگروه ی 3فهرست پستیمتمایز می سازد مثل  

در .به صورت مشارکتی و انجام فعالیت منطقی مستلزم پویایی در یادگیري است که گروه یادگیري الکترونیکی را متمایز می کند
ون شبکه اي شکل گرفته و بخشی از یک حقیقت بر اساس بر آینده هاي زیر می توان مشخص کردن که گروه به صورت در

 : برنامه می باشد

 .است 5و ارتباط فردي 4تعامل فعال مستلزم درگیري در محتواي درس •

 .اساسا بیشتر حول محور تبادل نظر دانشجو با دانشجو است تا دانشجو با مربی  6یادگیري مشارکتی •

جمعی یا پرسش و پاسخ با هدف دستیابی به مفاهیمی که بر اثر تعامل اجتماعی پدید می آید، حاصل توافق  •
 .اجماع پیرامون آن مفاهیم می باشد

 تقسیم منابع در میان دانشجویان •

پالوف و ( اعالم پشتیبانی و تشویق تعامل بین دانشجویان و همچنین گرایش به ارزشیابی انتقادي کار دیگران  •
 ) .2006پرات، 

 سنجش و ارزشیابی در یادگیري الکترونیکی       
مربیان نمی دانند که چگونه از نحوه همکاري .از آنجا که آموزش الکترونیکی تا حدود زیادي مبتنی بر بحث و گفت و گو ست

میزان ارزشیابی یادگیري الکترونیکی همانندآموزش حضوري، به منظور بازدهی .دانشجویان خویش ارزشیابی به عمل آوردند
مربیان معتقدند که به دلیل وجود اختالف بین این دو آموزش، ارزشیابی . اثربخشی مربی و تحقق اهداف یادگیري صورت می گیرید

در این قسمت مباحث مرتبط با سنجش و ارزشیابی در یادگیري الکترونیکی معین عملکرد دانشجویان، .از آن ها نیز باید متفاوت باشد
 .ي  درسی و موضوع تقلب پرداخته شده استارزشیابی و برنامه 
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 1سنجش عملکرد دانشجویان

منظور از سنجش ، فراهم آوردن بازخورد، تقویت یادگیري و تهیه گزارش درباره ) ۲۰۰۹( 2بر اساس نظرات مورگان و اوریلی
معلوماتی فراتر از آنچه در کالس یابی شاکثر مربیان خواهان ارز)۲۰۰۰(3به باور آنجلو  و کراس. پیشرفت دانشجویان می باشد

 ایجاد مهارت. از این رو در جریان تدریس فرصتی را براي دانشجویان فراهم می آورند تا به تفکر بپردازند. تدریس شده می باشند
یط هاي شناختی در سطح باال جهت حل مشکالت، تجزیه و تحلیل مباحث، ترکیب اطالعات ، استفاده از مطالب آموخته شده در مح

عملکرد دانشجویان باید از آزمون هاي کوتاه جواب  مطالعهخصوص  درآیا . واقعی به نحو ي موثر دغدغه هاي اصل مربی است 
استفاده نمود؟ در غیر این صورت به چه شکل دیگري می توان پیشرفت دانشجو را مورد ارزشیابی قرار داد؟ چگونه می توان باید به 

 باط با درس مطرح  می کنند، نمره داد؟مباحثی که دانشجویان در ارت

آنجلو کراس اعتقاد دارند، براي اینکه سنجش بازدهی داشته باشد، باید مبتنی بر طراحی درس صورت گیرد، آن ها متذکر می شوند، 
با بافت  ، متناسب7، تکوینی6،سودمندي دو جانبه5، معلم محور4فراگیر مدار: سنجش اثر بخش است کالس داراي این ویژگی هاست 

اگر چه در خصوص شیوه هاي سنجش در کالس هاي حضوري اختالف نظر وجود دارد، با این حال از . ، و کامال عمل گرا 8، مستمر
 ). 1392به نقل  از پالوف و پرات، ( همان اصول براي سنجش کالس هاي درون شبکه اي نیز استفاده می شود

 فراگیر مدار) الف

رونیکی خوب طراحی شده باشد متمرکز بر فراگیر و مرتبط با آن باشد، ارزشیابی دانشجو نیز در آن بر از آن جا که یادگیري الکت
براي بهبود ارتقاي یادگیري، اغلب بهتر است به : در این مورد آنجلو و کراس چنین می گویند . همین محور استوار است

بدست آورند، به جاي اینکه مربی در شیوه 9هارت هاي فراشناختیدانشجویانی کمک شود که عادات مطالعه خود را تغییر داده یا م
سرانجام اگر قرار است فراگیرا منتقل شده و به طور مادام العمر  به یادگیري بپردازند، باید مسئولیت . رفتار خود تجدید نظر نماید

اساس سنجش . ي مورد تشویق قرار گیردفرایند تفکر که باید در آموزش درون شبکه ا). 2009(کامل یادگیري را بر عهده گیرند
توجه به آن در طراحی و آموزش اهداف یادگیري . بها دهند 10دانشجویان باید به خود اندیشی. فراگیر مدار را فراهم می کند

 . ضروري به نظر می رسد
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 معلم مدار) ب

گرچه یاددهی و یادگیري الکترونیکی بر فراگیر متمرکز است، اما این مربی است که درباره موضوعات مورد سنجش، نحوه 
نکته مهم این است که مربی باید در خصوص نحوه سنجش، . پاسخ هاي دانشجویان تصمیم گیري می کندسنجش و واکنش به 

ها در مورد مطالب  نمره دهی به دانشجویان می تواند بر اساس میزان تفکر انتقادي آن.اطالعاتی را در اختیار دانشجویان قرار دهد
س دانشکده شرایدن به دانشجویان بر حسب فعالیت است، بدین روش یینمایانگر نحوه نمره دهی دبی ر 4-5جدول . درسی باشد

همچنین اختالف نظرات درباره نحوه نمره دهی در . براي دانشجویان مشخص می گردد که چگونه مورد سنجش قرار می گیرند
بزار اعضاي هیات مثال هاي دیگري را در خصوص نحوه نمره دهی می توان در جعبه ا. پایان درس کم شده یا از بین می رود

 .علمی مالحظه کرد

 

 نمونه اي از نحوه نمره دهی به دانشجویان بر حسب نوع فعالیت در آموزش الکترونیکی: 4-5جدول 

 سطح مشارکت طی یک هفته نمره 

 .هیچ مقاله اي ارسال نشده است 0

 .تعداد کمی مقاله در خصوص موضوعات مورد بحث در سطح دانش ارایه شده است 7

 .تعداد کمی مقاله در خصوص موضوعات مورد بحث ارایه شده که حداقل یکی از آن ها در سطح درك و فهم است 8

 .حداقل یکی از مقاالت ارسال شده در سطح درك و فهم و یکی از آن ها در سطح کاربرد است 9

 .باالي حیطه شناختی استاز کل مقاالت ارسال شده حداقل دو مقاله در سطح درك وفهم و یک مقاله در سطوح  10

 ). 159پالوف و پرات، ص : منبع( 

مسئله اي را طرح نمایید؛ سوال طرح کنید؛ بدون پرداختن به جزئیات،اطالعات را مطالعه  توضیح مقدماتی  1سطح 1تفکر انتقادي 
 .کنید

 مسئله را تجزیه و تحلیل نمایید، فرضیات را مشخص کنید )ژرف ( توضیح مفصل  2سطح

 .بر اساس شواهد بدست آمده، به نتیجه گیري بپردازید و سپس نتایج را تعمیم دهید 2استنتاج 3سطح 

 .در ارتباط با نتیجه ي بحث، تئوري را با راه حل ارایه دهید قضاوت 4سطح

 .راه حلی را ارایه کنید، برغاي رفع نیازها به فهرست بندي آن ها اقدام کنید استراتژي 5سطح
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پردازش 
 3اطالعات

اطالعات را تکرار کنید، بدون توجیه به طرح جمله بپردازید، بدون پرداختن به توضیحات  سطحی  1سطح
 .اضافی راه حلی را پیشنهاد نمایید

اطالعات جدید را اضافه کنید، رابطه را نشان دهید، به ا دامه شرح کامل راه حل بپردازید،  عمیق 2سطح
 .نظریه گسترده تري را ارایه نمایید شاهدي بر دلیل خود بیاورید و

 "من نمی فهمم  "براي مثال : به بحث پیرامون نظرات خود بپردازید ارزشیابی  1سطح 4مهارت ها

به ارائه شواهدي جهت سازماندهی مراحل مورد نیاز و پیش بینی آنچه ممکن است روي  برنامه ریزي 2سطح
 "...بایدمن فکر می کنم  "مثال . دهد، بپردازید

من انجام داده  "و سنجش پیشرفت بپردازید، مثال  راهبرده شواهدي مبتنی بر اجراي یبه ارا قاعده 3سطح
 "ام 

 "...من دریافته ام "یا  "...به باور من "مثال،  خود آگاهی 4سطح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱. Critical thinking 

۲. Inference 

۳. Information Processing 

۴. Skills                    
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عقیده دارند، در صورتی که دانشجویان در خصوص سنجش با مربی همکاري کنند، فهم بهتري از ) 1993(آنجلو و کراس   
میزان پیشرفت خود در  مطالعهاگر دانشجویان به . انها تقویت می شود ۱محتواي درس کسب کرده و مهارت هاي خود ارزشیابی

راستاي اهداف یادگیري بپردازند، و به اصول اساسی درجهت تشکیل گروه یادگیري اعتقاد پیدا کنند، خود را درگیر چیزي می 
ها نه تنها در فرایند یادگیري درگیر می شوند، بلکه توانمندي آن را پیدا می  آن. تر است بینند که از جمع اجزاي خود بزرگ

ها توانایی خود را جهت  بدین وسیله آن. به بهبود آن فرایند براي خود و دیگران اقدام نمایند۲ه بازخوردیطریق ارا کنند که از
 .تفکر و ارائه بازخورد مناسب افزایش می دهند

 

 تکوینی ) ج

ها در جریان  نیازهاي آنه بازخورد بپردازند، منطبق با ایهنگامی که دانشجویان در آزمون شرکت نموده، و از روي تفکربه ار
بازخورد دریافت شده توسط مربی باید به دقت مورد مالحظه قرار گیرد، تا اینکه راست هاي اهداف . یادگیري تجدید نظر می شود

ه بازخورد می پردازد که احساس کند، انجام چنین کاري سودمند یالبته در صورتی دانشجو به ارا. مورد نظر پیشرفت حاصل شود
اخیرا سمیناري به منظور ارتقاء سطح اطالعات اعضاي . ها فراهم می سازد نآمکان دستیابی به اهداف یادگیري را براي است و ا

شرکت کنندگان در سمینار اظهر داشتند زمانی که به هر واحد درسی اختصاص . حیات علمی دانشگاه هاي مجازي برگزار کردیم
ها درخواست نمودن ده روز به جاي هفت روز به جاي  لذا آن. شجویان کافی نیستداده شده، براي رسیدگی به تکالیف درسی دان

ها پاسخ مثبت گفتیم و نهایتا تاریخ پایان دوره آموزشی را نیز  بنابراین به در خواست آن. اتمام هر واحد درسی در نظر گرفته است
این احساس را داشتند که باتفاق یکدیگر در فرایند شرکت کنندگان بابت این زمان اضافی سپاسگزاري کردند و . تنظیم نمودیم

 .یادگیري پیشرفت می نمایند

 

 

 

 

 

 

۱.Self – Assessment 

۲.Feedbac 
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 متناسب با بافت)د
در دروس مهارتی همچون درس . شیوه اي که در یک درس الکتریکی کاربرد دارد، ممکن است در درس دیگري به کار نیاید

یا ریاضی ممکن است استفاده از آزمون هاي کوتاه جواب براي مشخص نمودن این که تا چه  حسابداري یا دیگر دروس علمی
یا دروس دیگر علوم 1در دروس نظري مثل رفتار سازمانی. حد دانشجویان مهارت ها و معلومات را کسب کرده اند، ضروري باشد

ن بهترین ابزار ارزشیابی دانشجویان محسوب ،  تست ها و آزمون هاي کوتاه جواب ممکن است به عنوا2اجتماعی و رفتاري
عالوه بر این به دلیل تفاوت هاي که .مقاالت پژوهشی و ارزشیابی مواد مورد بحث مکن است در این دوره مناسب تر باشد.نشوند

ي کوتاه مربی در صورتی از آزمون ها. بین دانشجویان وجود دارد، باید از ابزارهاي مختلفی در جهت ارزشیابی استفاده کرد
خالصه اینکه ارزشیابی دانشجو باید با ویژگی هاي . جواب استفاده می کند که در برخورد با شیوه هاي دیگر دچار مشکل باشد

 .وي، مربی و موضوع درسی متناسب باشد
 3استمرار) ح

هداف یادگیري خود را وقتی دانشجویان شرح حال و ا. آموزش الکترونیکی از ابتدا تا آخر به طور مستمر ارزشیابی می شود
این نقطه شروع کار ارزشیابی است که در سرتاسر . کالسی هاي شان  بازخورد دریافت می کنند ارسال کردند، از مربی و هم

توجه به حوزه تفکر در برنامه درسی به فراین ارشیابی کمک می کند و در نتیجه، ارزشیابی میان ترم از . دروس ادامه می یابد
 .ري برخوردار می گرددساختار مشخص ت

 شیوه کامال مناسب) و
علمی پیرامون آن بحث می کنند، این است که بهترین شیوه تدریس آموزش الکترونیکی  هیأتاغلب مسئله اي که اعضاي 

چیست؟ اعتقاد ما بر این است که مربیان موظفند از همه امکاناتی که در اختیار دارد در جهت تدریس در کالس هاي حضوري و 
از جمله مشخصات یک تدریس مطلوب، سنجش درست از دانشجویان است مربیان هنگام . موزش الکترونیکی استفاده نمایندآ

 مطالعهطی این . طراحی مراحل و اجزاي فرایند سنجش و ارزشیابی باید به نحوه ارزشیابی در کالس هاي حضوري توجه کنند
مناسبی جهت ارزشیابی دانشجو در کالس هاي حضوري است؟ و اگر چنین باید مشخص شود آیا آزمون هاي کوتاه پاسخ ابزار 

ه مقاالت و تکالیف درسی به ایها می توان به بهترین نحو در کالس هاي درون شبکه اي استفاده کرد؟ آیا ار است، چگونه ازآن
رف نظر از نحوه ارزشیابی در ص. صورت گروهی معقول و منطقی است؟ اگر چنین است باید مبناي ارزشیابی دانشجو قرار گیرد

 .صورتی که آن را مناسب، واضح و آسان طراحی نمایند، می تواند در کالس یادگیري الکترونیکی کارایی داشته باشد
شیوه : شش کیفیت کلیدي را براي سنجش دانشجویان آموزش الکترونیکی عنوان می کنند) 2013(مورگان و اوریلی    

و معتبر؛ ساختار  4؛ معیارها، ارزش ها، اهداف و استانداردهاي واضح؛ تکالیف کل نگرآموزشی ثابت و کامال منطقی
 .آسان و تسهیل کننده؛ سنجش تکوینی مناسب و شایسته و آگاهی از محتواي مورد یادگیري و ادراکات

 

 
۱.Organiza onal behavior 
۲.Social and behavior sciences 
۳.On going 
۴.Holis c tasks 
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در صورتی که اهداف و خطی مشی هاي درس، به طور مناسب طراحی شده باشد، یا چنانچه تکالیف و وظابف مرتبط           
ها می رود، دقیقا مطالبی مورد  با موضوعات درسی و زندگی دانشجویان باشند و یا دانشجویان بدانند چه انتظاري از آن

با  1وقتی که شیوه هاي سنجش.نجش امري دشوار تلقی نمی شودلذا س. سنجش قرار می گیرد که تدریس شده است
اما در صورتی که . محتواي درس هماهنگ باشند، مربیان و دانشجویان از نتیجه فرایند یادگیري راضی تر خواهند شد

نشجویان سنجش باید منطبق بر نیازهاي دا.دانشجویان خواهد شد2چنین مسئله اي اتفاق نیفتد، این این امر باعث ناکامی
براي آمادگی . هماهنگی روش سنجش با اهداف و شیوه هاي تدریس ضروري به نظر می رسد. و مربیان صورت گیرد

براي سنجش . ها را مورد سنجش قرار داد بهتر دانشجویان در خصوص آزمون پایان ترم الزم ا ست که در طول ترم آن
ه اید که مقاله اي که در خصوص مطالبی که خوانده اند ارها درخواست کر دانشجویان در پایان ترم می توان از آن

ها در  می نویسد، تکالیفی که دانشجویان در طی دوره انجام می دهند، موجب موفقیت آن) 2014( 3ویمر. نمایند
تکالیفی از قبیل خالصه نمودن محتواي درسی و تهیه سواالتی درباره محتواي مطالب . امتحان پایان ترم می شود

مورگان و اوریلی .سنجش فراگیر مدار به معناي دعوت از یادگیرنده براي مشارکت نحوه سنجش می باشد .درسی
 4-6جدول .ش مهم استجمعتقدند که سنجش باید داراي اعتبار و مرتبط با اهداف درسی باشد، توجه به این امر در سن

وه برقراري ارتباط بین اهداف یادگیري با سنجش که در مورد درسی تحت نام رفتار سازمانی است، مثال خوبی درخصوص شی
آنچه در جدول یاد شده جلب توجه می کند، تنوع شیوه هاي سنجش به کار گرفته شده در جهت ارزشیابی پیشرفت . می باشد

ی عنوان می کند که به کارگیري  رویکرد تلفیقی در ارزشیابی از نوع تکوینی و تراکم) 2012(4بایرز.دانشجو در درس است
آزمون ها نه تنها بیانگر از صرف استفاده . چنین رویکردي شامل فهم و درك مربی، دانشجو و عملکرد اوست. ضرورت دارد

رویکردي تلفیقی در ارزشیابی نیست، بلکه ممکن است باعث افزایش تشویق و نگرانی دانشجویان شود تا حدي که در فرایند 
این مسئله بعضا . رات موسسات آموزشی اغلب به کارگیري آزمون اجباري استمطابق با مقر. یادگیري دچار اختالل گردند

با این حال مادام که امتحان . مربیانی که عالقه مند به استفاده از رویکرد تلفیقی در ارزشیابی هستند، با مشکل روبه رو می سازد
ر سنجش عملکرد دانشجوي درون شبکه اي به شیوه هاي دیگ. نهایی مرتبط با مطالب درسی باشد، ابزري مناسب تلقی می شود

 :شرح زیر می باشد

 آزمون هاي کوتاه پاسخ -

 خود ارزشیابی ها -

 )شامل سنجش میزان همکاري ( کالسی ها  سنجش توسط هم -

 واکنش مکتوب نسبت به درس، تکالیف و کل مقوله ي یادگیري -
۱.Assessment techniques 
۲.Frustrate 
۳.Wwimer 
۴.Byers 
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 ارتباط بین اهداف یادگیري و سنجش :4-6جدول 

 سنجش اهداف یادگیري

 مباحث کالسی، فعالیت هاي تجربی  درك و به کارگیري مفاهیم رفتار سازمانی 

ه شده توسط مربی، تکمیل یتجزیه و تحلیل مطالعه ي موردي ارا تجزیه و تحلیل و حل یک مساله سازمانی
 تجزیه و تحلیل اصلی

 فعالیت هاي تکمیل تجزیه و تحلیل اصلی  فهم تعامل گروهی و بین فردي 

 امتحانات، آزمون ها، مباحث کالسی و گزارش نهایی تبحر در استفاده از واژگان و مفاهیم نظري رفتار سازمانی 

ي الکترونیک مشارکت کاربرد اینترنت، ارسال تکالیف از طریق نامه  به کارگیري فناوري در یادگیري، تحقق و حل مساله
 در جلسات گفتگو

 پروژه ها، مقاالت و تکالیف گروهی  •

 ارزشیابی انتقادي از میزان همکاري ها در صفحه بحث •

 ژورنال ها و مجالت •

 .نیست به هر حال باید دانست که نحوه نجش به اندازه ارتباط آن با محتواي درسی و اهداف یلدگیري مهم
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 1درسیارزشیابی برنامه 

در . به باور آنجلوو کراس بهتر است مربیان وقتی اقدام به ارزشیابی برنامه درسی می نمایند سه سوال انتقادي را از خود بپرسند
حال تدریس چه اطالعات و مهارت هاي مهمی می باشم؟ چطور می توانم بفهمم که آیا دانشجویان مطالب را یاد می گیرند یا 

 آنها کمک نمایم تا درس را بهتر یاد بگیرند؟نه؟ چگونه می توانم به 

اعضاي هیات علمی . ارزشیابی آموزشی نیز همانند ارزشیابی دانشجو باید مرتبط با اهداف یادگیري به طور مستمر انجام گیرد
س نگران این مسئله هستند، که شیوه هاي ارزشیابی سنتی که درخصوص دروس حضوري به کار می رود، براي ارزشیابی درو

می نویسد، از طریق ارزشیابی سنتی ) 2005(بروکلفیلد . یادگیري الکترونیک مناسب نبوده و کارآمدي الزم را نداشته باشد
اینکه تا چه حد طرح درس تدوین  مطالعهبه جاي . کمتر می توان به میان موفقیت در جهت تحقق اهداف یادگیري پی برد

یادگیري کمک می کند، ارزشیابی ها بیشتر به سنجش این نکته می پردازند شده به دانشجو در خصوص دستیابی به اهداف 
ه کننده درس دوست دارد و یا به عبارت دیگر ارزشیابی آموزشی نوعی مسابقه ي یکه دانشجو تا چه حد مربی را به عنوان ارا

 .محبوبیت است

ناوري مورد استفاده و نحوه تشکیل گروه جهت مباحثی، همچون طراحی درس، ف مطالعهاما در آموزش الکترونیکی که در آن 
در کالس هاي درون شبکه اي شخصیت مربی از . یادگیري مطرح است، ارزشیابی آموزشی به شیوه سنتی کاربردي ندارد

ارزشیابی دانشجویان از مربی بر اساس حضور و درگیري وي در آموزش، .طریق کلمات بر صفحه نمایش ظاهر می گردد
اظهار نظرهاي مربی بر اساس حضور و درگیري وي در آموزش ، تعداد و کیفیت اظهار نظرهاي مربی، تعداد و کیفیت 

در نتیجه مربیان یادگیري . پاسخگویی به سواالت و پشتیبانی و کمک در پروژه ها، مقاالت و تکالیف صورت می گیرد
ه الگو پرداخته و از آن ارزشیابی به عمل ی، به اراالکترونیکی به خوبی در خصوص رفتاري که از دانشجویان خود انتظار دارند

 .می آورند

 

 

 

 

 

 

۱.Course Evalua on 
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ارزشیابی تکوینی که در سرتاسر درس به طور مستمر صورت می گیرد به انجام یک ارزشیابی اثربخش کمک بیشتري می     
بی تراکمی استفاده نمود ، اما نباید آن را تنها ابزار باید از ارزشیا. ه شده در پایان دورهیکند تا ارزشیابی تراکمی سنتی ارا

وقتی گروه یادگیري تشکیل  شد و پایه آن مستحکم  گردید، دانشجویان تمایل دارند که با . سنجش اثربخشی تلقی کرد
در  از آن جایی که دانشجویان درون شبکه اي. حسن نیت و بدون پرده پوشی احساسات خویش را براي مربی بیان نمایند

( شگفت زده می شویم  نیمسال ها در آخر طول ترم مورد ارزشیابی قرار می گیرند، به ندرت از نتایج ارزشیابی هاي آن
 ).  2014گراهام و همکاران، 

 ارزشیابی مهارت فراگیران و برنامه آموزشی موثر

. در محیط وب نیز باید صورت بگیردارزشیابی عملکرد فراگیران به همان ترتیب که در کالس هاي درس سنتی رایج است، 
به همین میزان . ولی در اینجا الزم است مشخص کنیم که چگونه با وجود عدم حضور فیزیکی فراگیران این کار را باید کرد

به مدت بیش از دو دهه، بحث و اختالف نظر .ارزشیابی موثر دوره آموزشی و موفقیت کل برنامه مبتنی بر وب اهمیت دارد
نی بر اینکه این ارزشیابی بایستی بر پویایی دوره معطوف باشد یا در جهت بهبود و اصالح آن، در جریان بوده شدیدي مب

ولیکن، این فصل . امروزه، اکثر دست اندرکاران امور آموزشی به این نتیجه رسیده اند که هردو جنبه اهمیت دارند. است
ویان وسپس در خصوص تعیین میزان مشروعیت و پویایی کیفیت ، ارزشیابی در جهت بهبود کیفیت یادگیري دانشجابتدا

چالش هاي ارزشیابی برنامه آموزشی و عملکرد فراگیران ) 2012(1آنجلوو.یادگیري کسب شده را مورد تأکید قرار می دهد
مرکب از  او چهار اصل عمده ارزشیابی تحول را که به پیشرفت کار ارزشیابی در یک جامعه ي آموزشی. را تشریح می کند

 :فراگیران و اساتید کمک می کند، بر می شمرد، که عبارتند از
ه نمونه هایی از آموزش موفق یتشویق و ترغیب فراگیران به ارا. زمینه اعتماد متقابل را فراهم آورید •

ن یا مواردي از ارزشیابی انجام شده در این زمینه را به وجود می آورد که آن ها خود را به بهترین وجه نشا
 .ه دهندیداده و ثابت کنند که هر کدام شخص باهوشی هستند که می توانند دیدگاه هاي جدیدي ارا

اهداف معقول، مشخص و پرفایده اي را  اکثر مردم وقتی.  زمینه انگیزش متقابل را به وجود آورید •
 .بیشتري دارند خالقیتدنبال کنند بازدهی و 

زمینه درك و پذیرش جمعی از زبان و  .وجود آوریدزمینه ایجاد زبان و مفاهیم مشترك را به  •
 .وریدآ  براي توصیف، بررسی و دست یابی به اهداف را فراهم) الگوهاي ذهنی ( مفاهیم جدید 

برنامه هاي آموزشی آن الین یا سنتی هردو  .اصول و روش تحقیق مشترکی را به وجود آورید •
اي خاص خود که به عنوان معیارهایی براي ارزشیابی می توانند از تهیه و تنظیم فهرست اصول و راهکاره

 .برنامه ها و عملکردهاي برآوردي خود عمل می کنند، بهره ببرند

۱.Angelo 
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اگر ما پروژه هاي ارزشیابی خود را در هر « .دقیقا هدف از انجام ارزشیابی را در این جمله خالصه کرده است) 2012(آنجلوو 
و نه  تنها یادگیري فراگیران بلکه یادگیري  -کنیم که گویی یادگیري بیشترین اهمیت را داردمرحله به نحوي طرح و اجرا می 

 ».آن زمان فاصله بین راهکارها و اهداف کاسته شده و شانس موفقیت مان افزایش می یابد -همه ي ما
 ارزشیابی مهارت فراگیران

میزان . از آن زمان که آموزش و پرورش به طور رسمی آغاز شد، معلمان همواره فراگیران را مورد ارزشیابی قرار می داده اند
مصاحبه هاي شفاهی با آنان، آزمون : تسلط و مهارت فراگیران به طرق مختلفی می توان سنجید که از جمله ي آنان عبارتند از

. م و فرآیندهاي فراگرفته شده و واداشتن فراگیران به تدریس مهارت و مفاهیم به دیگرانهاي کتبی، آزمونهاي کاربرد مفاهی
، هم در نظام سنتی آموزش و پرورش و هم در محیط آموزشی وب، در هنگام طراحی دوره ها بهاي با کمال تأسفولی 

به ارزشیابی بدین جهت رخ می دهد که معموال این قصور  کوتاهی نسبت . اندکی به موضوع ارزشیابی فراگیران داده می شود
براي . اساتید و طراحان دوره ها از ایجاد یک ارتباط و پیوستگی مستقیم بین اهداف آموزشی و معیارهاي سنجش باز می مانند

 :برقراري این ارتباط و وابستگی سه دیدگاه کلیدي نقش مهمی دارند
مثال میزان علم، مهارت ها، ( جید سعی کنید تطابق خوبی بین نوع هدفی که می خواهید بسن •

نظام رده ) 2000( 1بلووم. و ابزار راهکري که براي سنجیدن آن استفاده می کنید به وجود آورید) گرایش ها 
 :بسیار خوبی براي اهداف آموزشی و مدیریت علمی تدوین کرده است  3بندي

 .را بدست آورید از چند منبع اطالعاتی استفاده کنید تا تصویري در حد امکان کامل •

به یاد داشته باشید که تمام اهداف آموزشی را نمی توان به طور مستقیم و دقیق ارزشیابی  •
 .کرد

نمونه هایی از سنجش هاي ضعیف و ناکارآمد و معمول براي انواع دانش و مهارت آموزشی و نمونه هایی از  4-7جدول          
در هر یک از نمونه ها، اساتید یا طراحان دوره بر این باورند .ه می دهدیو مهارت ها ارا دانشتاکتیک هاي بهتر براي ارزشیابی 

ولیکن در هر یک از موقعیت ها، سنجش در سطح پایین تري در نظام رده بندي . که هدف مورد نظر را ارزشیابی می کنند
قدرت بنیان و تدریس را می طلبید، در  بلووم قرار داشت، اهداف مورد ارزشیابی، سنجش مهارت هاي تحلیلی، ترکیب و

مثال آخر سعی در . آن هم دانش سطح پایین از قبیل قدرت تمیز و یادآوري بود -حالی که راهبرد اصلی، ارزشیابی دانش
سنجیدن میزان به کارگیري دانش در زندگی از طریق نوشتن برنامه دارد، ولیکن توانایی در تدوین یک برنامه نمی تواند میزان 

نظام رده بندي بلووم را می توان براي تدوین یک هدف و منظور .توانایی در تحلیل برنامه اي که از قبل تدوین شده را بسنجد
درجات و . به کار گرفت و بدین ترتیب شما و فراگیر می دانید که پس از اتمام دروس یا دوره به چه چیزي باید دست یافت

فرایند یادگیري، فراگیر را به تفکر و ذهنیت رده باال یا رده پایین وا می دارد؟ در این رده هاي مختلف نشان می دهند که آیا 
 زمینه تفکر بد یا خوب وجود ندارد

 
۱.Bloom 
۲.Taxonomy 
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. توانایی فراگیران را در این حوزه کم نپندارید. ل شوندیولی بهتر است به فراگیران کمک کرد تا به باالترین درجه پیشرفت نا
 10تا  3کودکان بین ( پی برده اند که برخالف آنچه تصور می شود حتی کودکان کم سن و سال ) 2011(1و اسکاردامالیا بریتر
ها  سال هم، با وجود اندك ارزشیابی که از آن 12تا  10کودکان . هم توانایی تحصیل مهارت هاي باالي تفکر را دارند) سال 

با در نظر گرفتن این حقایق، به نظر می رسد که اساتید . ترکیب دست می یابند می شود، به مهارت هاي سطح باالي تحلیل و
باید بیشتر در جهت تدریس و آموزش فعالیت هاي مهارتی در سطح تفکر باال هم در سنین کم و هم در سنین نوجوانی و 

 .بزرگسالی بکوشند

بهتر است که موارد مورد انتظاري که میزان مهارت  وقتی مشخص کردیم که چگونه باید میزان مهارت در این سطوح را سنجید،
 .را می سنجد با سطح و رده ي موجود در نظام رده بندي بلووم تطابق دهیم

 .وح و رده هاي مختلف نظام بلووم نشان می دهدطنمونه هایی  از موارد بالقوه سنجش را در س 4-8جدول 

بی دقیق مهارت فراگیر از عدم وجود تعریف دقیق از اهداف یادگیري همان گونه که در باال ذکر شد، مشکل موجود در ارزشیا
برنامه آموزشی تخیلی « در بحث خود راجع به ) 2000(2دو دهه پیش اینگلیش. و آموزش و ارزشیابی آن اهداف ناشی می شود

چه تصور می شود که یعنی آن  -این برنامه آموزشی همان است که اعالم شده . این مشکل و دشواري را تبیین می کند» 
یعنی   -که تدریس می شود » واقعی« فراگیران به یادگیري اش پرداخته اند ولیکن سرفصل دروس، ممکن است از سرفصل 

یعنی آنچه فراگیر واقعا فرا می » امتحان شده « همچنین از سرفصل . متفاوت باشد –ه می شود ایسرفصلی که واقعا به فراگیران ار
یافتن راهکارهایی براي کمک به فراگیران در حفظ پیوندهاي موجود بین یادگیري آموزش و ارزشیابی در  .گیرد  متفاوت است

 .موفقیت فراگیر و بدست آوردن ارزشیابی دقیق نقش مهمی دارد

 

 

 
 

 

 

 

۱.Bereiter and Scardamalia 

۲.English 
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 ارزشیابی بهترارزشیابی هاي ضعیف و راهکارهاي جایگزینی براي : 4-7جدول شماره 

 تاکتیک هاي ارزشیابی بهتر ارزشابی ضعیف معمول تاکتیک هاي تشریح دانش و مهارت 

یک دوره که در مورد قدرت هدایت کالس 
برپا می شود شامل اهدافی است که بر مبناي 

ه و بیان مهارت ها یا رفتارهاي یقدرت ارا
 خاص شکل گرفته است

انش آزمون چند گزینه اي در مورد میزان د
 .مربوط به واژه ها و مفاهیم

به جاي سنجش میزان مهارت در اجراي فنون 
ها در زندگی که در نظام  بکارگیري آن( 

این نوع آزمون تنها میزان دانش ). بلووم آمده
و مهارت ها در به خاطرآوري مطالب را 

 .میسنجد

قدرت بیان رفتارهاي مورد نظر در طی یک 
 .نمایش ایفاي نقش

و به کارگیري مهارت ها در یک قدرت بیان 
 .محیط واقعی زندگی

یک مطالعه عملی که مستلزم  مطالعهتحلیل و 
به کارگیري مهارت ها و رفتارهاي خاص 

 .است

یک دوره ي پیشرفته آموزش زبان فرانسه 
شامل اهداف مبنی بر تحلیل و ارزشیابی 

حوادث تاریخی که بر فرهنگ جاري فرانسه 
 .ودتأثیر داشته اند می ش

تطابق و مقایسه ي فهرستی از وقایع با 
بر شمردن حوادث عمده . فهرستی از تأثیرات

 .اي که به انفالب فرانسه منجر شدند

نوشتن مقاله به زبان فرانسه در تشریح یک 
 .پدیده ي مرسوم  فرهنگی

اگرچه این موارد سطح و میزان باالتري از 
دانش را ارزشیابی می کنند، ولی باز اهداف 

منظور در تحلیل را برآورده نمی سازد و 
بیشتر قدرت به خاطر آوري و حفظ مطالب 

 .را می سنجد

یک داستان فرانسوي را که شامل وقایع 
تاریخی است تحلیل کنید و توضیح دهید که 

 .آیا از این وقایع هنوز موجود است یا نه

فراگیران نقد و تحلیل هایی از فرهنگ حال 
پذیرش یا رد وقایع  حاضر فرانسه بر مبناي

 .تاریخی بنویسند

یک کالس رایانه در برگیرنده ي اهدافی 
حسابرسی  سامانهمبنی بر ارزشیابی یک 

ه پیشنهاداتی براي اعمال تغییرات یاداري و ارا
 .در آن می باشد

نوشتن یک برنامه حسابرسی که عملکردهاي 
 .خاصی را اجرا میکند

 7. »دجاي خالی را پر کنی« طی یک امتحان 
حسابرسی سامانه مالحظه در مورد یک 

 .مطلوب بر شمرده می شوند

در این مثال، مهارت هه از نظر تبحر در برنامه 
« امتحان از نوع . ریزي سنجیده نمی شوند

نیز دوباره قدرت به » جاي خالی را پر کنید

چندین مورد مطالعات علمی و برنامه هاي 
ي نقد و بررسی در اختیار نمونه را برا

از فراگیران بخواهید که : فراگیران قرار دهید
حسابرسی محل کار خود را ارزشیابی  سامانه

کرده و گزارش اجرایی راجع به سفارشات 
 .بنویسند
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 .خاطر آوري را می سنجد

 

 

 

 

 

 

 محصوالت بالقوه سنجش و ارزشیابی: 4-8جدول شماره 

 محصوالت حاصل از ارزشیابی دستاوردهاي یادگیري

تعریف کردن، حفظ کردن، به خاطر آوردن، نقل کردن، بر شمردن، رده بندي : دانستن
کردن، اعالم کردن، بیان کردن، توصیف کردن، یافتن، نام بردن، جایگزینی کردن، 

 مطرح کردن

فهرست وقایع عمده، جدول اصول، شالوده ها، یادداشت ها، پایگاه هاي 
 .اطالعاتی، اشعار رمزي

گو کردن، تفسیر کردن، توضیح دادن، گزارش کردن، تشریح کردن، باز: درك مطلب
 بررسی کردن، ترجمه کردن، پیش بینی کردن، مقایسه کردن

رسم کنیدو نمایشی را بر  رانشان دادن یک واقعه بریده  برايتصاویري را 
نمودار جریان توالی وقایع . مبناي داستان یا توالی وقایع نوشته یا اجرا کنید

 .ه کتبی یا شفاهی تفسیر یک تحقق یا تئوريیارا. نیدرا رسم ک

اعمال کردن، تولید و ایجاد کردن، حل کردن، مداخله کردن، بیان و ابراز : بکارگیري
کردن،  استفاده کردن، توضیح و تشریح کردن، ساختن، تکمیل کردن، دسته بندي 

 .کردن

مشکالت یک پروژه را . ه نتایج و پیشنهادات تکمیل کنیدیتحقیق را با ارا
 .برطرف کنید

سلسه تصاویري . الگویی ساخته و نشان دهید که چگونه عمل می کند
یادداشتی در خصوص حوزه هاي . براي نشان دادن یک واقعه بکار ببرید

با . نوشته یا آلبوم عکس و تصویر جمع آوري شده تهیه کنید مطالعهمورد 
ان الگو یک راهبرد بازاري براي استفاده از یک راهبرد شناخته شده به عنو

 .راهکار خود طراحی کنید

موضوع . کتاب در مورد موضوع براي استفاده دیگران بنویسید/ یک مقاله
 .را مطرح کرده و سواالت را پاسخ دهید

تمیزدادن، سوال کردن، ارزشیابی کردن، موشکافی کردن، بازرسی کردن، : تحلیل
یم بندي کردن، مقایسه و تقابل دادن، بازجویی امتحان کردن، دسته بندي کردن، تقس

 مطالعات تجربی کتبی و یا شفاهی
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 دسته بندي مفاهیم مختلف کردن، تجزیه کردن

طراحی یک پرسشنامه براي جمع آوري اطالعات نوشتن یک آگهی 
تجاري براي فروش یک محصول جدید، طرح نمودار روند مراحل اصلی 

ایجاد یک نقشه ي مفهومی براي  ایجاد یک نقشه ي روند مراحل اصلی
 نشان دادن پیوند ها، نوشتن زندگی نامه شخص مورد مطالعه

 .ارزشیابی یک اثر هنري از نظر شکل، رنگ و بافت آن

نوشتن، طرح دادن، طراحی کردن، ایجاد کردن، ساختن، پیش بینی کردن، : ترکیب
 پیشنهاد دادن، فرض کردن، تدوین کردن، ابداع کردن

 العات تجربیبررسی مط

ل طرح شفاهی یا نوشتاري یپیشنهادات شفاهی یا کتبی براي حل مسا
 تحقیق

نوشتاري یا شفاهی ابداع یک ماشین براي انجام  راهبرديبرنامه یا طرح 
 یک کار خاص تولید یک محصول جدید

نوشتن یا صحبت کردن در مورد احساسات خود نسبت به موضوع در س، 
ی، نمایشی، نمایش عروسکی، ایفاي نقش، نوشتن یک برنامه تلویزیون

 سرود یا یک پانتومیم در مورد موضوع

 یک کد زبانی جدید ساخته و با استفاده از آن مطالبی را بنویسید

 ه یک دیدگاهیارا

 یک آهنگ نوشته یا سرودي را بر اساس یک موادي شناخته شده بسازید

کردن، تطبیق دادن، ارزش قضاوت کردن، بررسی کردن، قیاس : ارزشیابی کردن
گذاري کردن، انتخاب کردن، تعیین وجه و میزان، تحلیل کردن، سنجیدن، دفاع کردن، 

 تصدیق کردن، نقد کردن، بحث کردن، پیشنهاد کردن، الویت دادن، مشخص کردن

 گفتگوها

 سمپوزیوم ها 

 گردهمایی ها

 ه مقاله در مناسبتی خاصیارا

 دفاعیه ي شفاهی یا کتبی

 بی یک بیمارتشخیص ط

 فهرست از معیارها را براي قضاوت در مورد یک واقعه تهیه کنید
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 اصل و قانون که شما مهم می پندارید تهیه کنید 10دفترچه اي از 

ه ییس شرکت خود پیشنهاداتی براي اعمال تغییرات ارایدر نامه اي به ر
 دهید

 در یک نمایش طنز به جاي قاضی یا هیات منصفه بازي کنید

ها با محصوالت به  راهکار بی نظیر دیگري براي استفاده در مرحله اول نوشتن اهداف دقیق و مرتبط کردن آن) 2011( 1اینس          
چرخ که در نمودار . این ابزار یک چرخ ترکیب وظایف است که برمبناي نظام رده بندي بلووم تهیه شده است. وجود آورده است

نشان داده شده است نظام رده بندي را به چهار قسمت تقسیم می کند که حرکت بین سطوح و رده هاي شناختی را باعث می 9-4
 : شوند

 دانش و درك -جمع آوري اطالعات •

 درك و بکارگیري آن  –استفاده از دانش  •

 تحلیل و ترکیب  –موضوع گیري  •

 ترکیب و ارزشیابی   -قضاوت روي دستاوردها •

پروژه هاي چرخ به بیرون منشعب شده تا . بلووم را در مرکز قرار می دهد سامانه) ادراکی ( قسمت از رده هاي شناختی  6این چرخ 
قسمت بیرونی نمایان گر محصوالت . افعال معلوم مورد استفاده در نوشتن اهداف مربوط به آن رده  هاي شناختی را در بریگیرند

 .طوح شناختی می باشدبالقوه براي ارزشیابی آن س

آموزشی مورد استفاده قرار داد، ایجاد یک ماتریس براي مرتبط کردن سامانه ابزار دیگري که می توان در موقع طراحی یک 
با قرار دادن مباحث درسی مورد نظر خود در این ماتریس می توان اطمینان حاصل کرد که . و ارزشیابی است راهبردهادستاوردها، 
همچنین می توان به . آموزشی بکار گرفته شده وجود دارد یا نه راهبردهايستقیمی بین اهداف آموزشی مورد نظر و آیا ارتباط م

 .سادگی مشخص کرد که شما در واقع در حال ارزشیابی هر یک از اهداف یادگیري هستند یا نه
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کنید که چه باید کنید؟ آیا  مطالعهنمی کنید، آنگاه الزم می شود  مطالعهاگر مشخص شد که شما یک دستاورد را تدریس یا             
ولی اگر اهمیت چندانی ندارد آن . آموزشی دیگر و یک فرآیند سنجش اضافه کنید راهبرد دستاورد مهم است؟ اگر چنین است

 .دستاورد را کالحذف کنید

 .یک راهکار سنجشی قرار دادآموزشی یا  راهبرد  دستاورد را تحت یک/ می توان چندین هدف 

 

 )4-9(نظام رده بندي چهارگانه بلوم

 

جمع آوري 
 اطالعات

قضاوت روي 
 خروجی ها

 تصدیق و تثبیت استفاده از دانش مشارکت جستن

 درك و فهم ترکیب به کارگیري تجزیه و تحلیل ارزشیابی دانش

وقایع، فیلم ها، 
روزنامه، نمایش، 

تعریف و توصیف، 
مقاالت، مجله رادیو، 

ها، فرهنگ لغات، 
نمایش هاي 

تلویزیونی، ضبط، 
قرائت، توصیف، 

تعریف، حفظ 
کردن، نامیدن، 
تشخیص دادن، 

ترسیم کردن، بیان 
داشتن، نقل کردن، 

نشان گذاشتن، 
انتخاب کردن، 

نوشتن، جاي دادن، 
 تعیین هویت

نتیجه گیري، سفارش، 
گروه مباحثه، نظر 
اجمالی، سنجیدن، 

بررسی،  خودآزمایی،
ارزشیابی،محکم ، 
سرمقاله، مقایسه 

استاندارد، استاندارد 
تدوین شده، ارزش 

گذاشتن، سفارش دادن، 
نقد کردن، مقایسه کردن، 

امتحان کردن، حل 
کردن، وزن کردن، 
خالصه کردن، نقد، 

قضاوت کردن، ارتباط 
 دادن، مالحظه کردن

تصویر، نتیجه، نظراجمالی، 
پرسشنامه، گزارش، بخش 

از یک سخنرانی  هایی
تبلیغاتی، بحث و 

مناظره،تجزیه و تحلیل کردن، 
امتحان کردن، تشخیص دادن، 

مقایسه کردن، جمع بندي 
کردن، جداکردن، فرق 

گذاشتن، ساختن، مشارکت 
داشتن، خارج کردن، نظر 
اجمالی انداختن، تفحص 

نمودن، تحقیق کردن، انتخاب 
کردن، دسته بندي کردن، 
تفحص نمودن، مخالفت 

 کردن

قصه، گزارش، 
آزمایش،تامل کردن 

یا طراحی یک 
کارگاه 

آموزشی،کتاب، 
بازي، ترانه، 
مقاله،قطعه 

نمایشی،بسط دادن، 
ایجاد کردن،اختراع 
کردن، طرح کردن، 
سامان دادن، اضافه 

کردن، طراحی 
کردن، ساختن، تولید 
کردن، نقش، بازي، 
به اصل و ریشه پی 

ریزي  حابردن، طر
 کردن

به یک نتیجه  مقاله اي که
عملی منجر می شود، 
نقاشی، نقشه، مجسمه، 
انگیزه، لیست، راه حل، 
مالقات، تعزیه، کارتون، 
پیشنهاد، سوال، پیش بینی 
،تصویر، عکس، طرح، 
بطور مرتب از شکلی به 

شکل دیگر 
درآوردن،ساختن، آماده 

کردن، نقاشی کردن، 
کشف کردن، کنار هم 

آوردن، کروکی کشیدن، 
ردن، دسته بندي ک

گزارش دادن، تولید 
کردن،به حالت اول در 
آوردن، نشان دادن، تغیر 

دادن، ترجمه و تفسیر 
کردن، ترسیم کردن، حل 

تشبیه، نتیجه گیري از 
-داده ها، ارتباط علت

معلولی، حاشیه نویسی، 
خالصه نویسی،داستان، 

سخنرانی، نمایش، 
عکاسی،تراژدي، 

پوستر، طرح، کارتون، 
تصویر، عکس روي 

دیوار چسباندن، 
استفاده از ضبط صوت، 

دفاع کردن، توضیح 
دادن، پیشگویی کردن، 
تشخیص دادن، ارتباط 

دادن، عمومیت 
دادن،مقایسه کردن، 
خالصه کردن، طول 

دادن، کاهش 
دادن،تغییر شکل، 
مقایسه، تصدیق، 
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کردن، انتخاب کردن، 
 عملی کردن

توضیح، بیان کردن، 
تفسیر،تغییر، اعالم 

 مجدد

 

 

 

 

 

مثالی است از دو درس از یک دوره اطالع رسانی تجاري از طریق وب که در  4-10جدول
 .ماتریس قرار گرفته اند

 هاي آموزشی راهبرد: 4-10جدول شماره 

 ارزشیابی دستاوردها هاي آموزشی راهبرد اهداف یادگیري خاص درس توضیح درس

مدیران توضیح دهید چگونه -1 آشنایی با ارتباط سازمانی موفق
 از ارتباطات استفاده می کنند

دیاگرام ارتباطات رسمی و -1
 غیر رسمی

فراگیران، ملزم می شوند که یک 
مقاله تاملی در خصوص فضاي 
کار خود نوشته و  نوع ارتباطی 

که رخ می دهد را توصیف، 
نقش خود را در آن بیان کرده و 

چگونگی بهبود آن را توضیح 
آن ها ضمیمه این مقاله . می دهند

باید یک طرح خالصه شده براي 
بهبود وضع ارتباط ارایه داده که 
شامل شرکت فراگیران در روند 

الگو « به عنوان یک راهبر یا 
 .می باشد» ساز

 تکلیف خواندنی

 2و  1فصول 

کانال هاي ارتباطی رسمی و -2
غیر رسمی درون سازمانی را با 

 .هم مقایسه کنید

نمونه هاي تصویري از -2
ارهاي ارتباطی موثر و غیر راهک
 موثر
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تفاوت هاي موجود بین شبکه -3 
هاي ارتباطی درونی و برونی 

 شرکت را تحلیل کنید

  بیان و توضیح ارتباط شفاهی-3

عواملی را که در روند ارتباط -4 
کارآمد تجاري موثرند، توضیح 

 دهید

تشریح تجربیات فراگیران با  -4
 ارتباط هاي تجاري

 

را براي ارتقاء مهارت  اهدافی -5 
هاي ارتباطی که فراگیران در 

طی دوره نیاز خواهند داشت، در 
 نظر بگیرید

  

مراحلی را در فرایند ارتباطی  -6 
 .مشخص کنید

  

خالصه اي از آنچه می توان  -7 
براي بهبود روند ارتباط سازي 

 .انجام داد، فراهم کنید

  

که ارتباط جریان هایی  -1 ارتباطات بین فرهنگی
تجاري بین فرهنگی را تا این 

اندازه با هم اهمیت کرده اند، 
 توضیح دهید

نمونه اي از مطالعات -1-5
موردي انجام شده در مورد 

دشواري هاي موجود در 
ارتباطات بین فرهنگی تجاري 

 .ارایه دهید

در یک جلسه بحث مجمع 
مباحثه در مورد این موضوع 

پرسش هاي . شرکت کنید
ح می شوند تا بر خاصی مطر

مبناي استراتژي هاي آموزشی 
دست ه دستاوردهاي مورد نیاز ب

 آیند

طرقی را که مردم ممکن است -2 3فصل : تکلیف خواندنی
از نظر فرهنگی با هم متفاوت 

باشند مهارت هایی که در کار 
ارتباط سازي کمک می کنند را 

 .توضیح دهید

از فراگیران بخواهید که روند -2
با توجه به آنچه خوانده  ارتباط را

اند و در جواب به راهکار هاي 
 .ممکن ارزشیابی کنند

فراگیران همچنین ملزم می شوند 
هاي خود به  URLبا پست کردن 

تابلوي اعالنات، تحقیقات خود 
 .را در اختیار همه بگذارند

در خصوص یک فرهنگ -3
خاص تحقیق کرده و روش 
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 مطالعهارتباطی متفاوت آن را
 کنید

سوء برداشت هاي معمول در -4
ارتباط هاي فرهنگی را شناسایی 

 کنید

   

 

توجه کنید که در این ماتریس روش هاي ارزشیابی فراگیران غیر از روش هاي ارزشیابی آزمونی معمول هستند و این به 
. میزان دانش و درك هستنددلیل آن است که دستاوردها و اهداف یادگیري مستلزم مهارت هاي تفکري باالتري از موارد 

همچنین توجه داشته باشید که در هریک از موارد وسیله یا ابزار ارزشیابی بیش از یک هدف را در آن مراحل ارزشیابی می 
 .این امر باعث می شود که از حجم کار معلم که ناچار است هر یک از اهداف را به طور جداگانه بسنجند، می کاهد. کند

که در هر دو مثال مطرح در ماتریس وجود دارند استفاده از اصل همکاري و ساختار اجتماعی دانش  عامل کلیدي دیگري
تقویت همکاري و فعالیت هاي مشترك بین فراگیران هم از موضوعات مهم مورد نظر معلمان است و اینترنت این کار . است

 -همکاري و کارهاي گروهی در محیط وب مطالعه ولیکن، برخی از معلمان در کار ارزشیابی و. را امکان پذیر می سازد
چرا که پروژه هاي شبکه اي و چند جانبه اغلب پویا ، فعال و دائما در حال تغییر می . معنا با دشواري روبه رو می شوند

ی هاي مختلفی را که از همکاري و تبادل اعضا در مکان هاي متفاوت و در زمان هاي مختلف شکل م آن ها فعالیت. باشند
 .گیرند، در بر می گیرد

 

تغییر و تحوالتی را که در موقع حرکت آموزش به سوي یک پارادیگم تبادل اطالعات ) 2000(2و ري گالث) 2001(1راویتز
بعضی مواقع این روش یادگیري معلمانی را که تازه به محیط وب وارد شده اند هراسان می . رخ می دهند، توضیح می دهند

از طرفی ناچارند با یک الیه . ساس می کنند که کنترل خود را بر محتواي دروس از دست داده اندکند چرا که آن ها اح
 .پیچیدگی بیشتر که اغلب در محیط یک کالس سنتی متشکل از سخنرانی و آزمون وجود ندارد، سرو کار داشته باشند

سلب کنترل، بررسی : تشریح شده اند که عبارتند از پنج  نمونه از انتقال این روش هاي ارزشیابی به محیط آن الین در زیر 
دوباره ارزشیابی دستاوردها فراتر از آزمون اعمال اندوخته ها به شرایط واقعی زندگی ارزشیابی یادگیري پروژه مبنا و واکنش 

 .فراگیران به عنوان یک ارزشیابی

 سلب کنترل 
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» کنترل« معلمان نسبت به . و معلمان سلب کنترل از آن هاست ن الین براي اساتیدآیکی از دشوارترین جنبه هاي تدریس  
براي مثال، در یک کالس سخنرانی، . داشتن بر محیط کالس و از آن طریق ارزشیابی دستاوردهاي فراگیران متکی هستند

احتماال این  هدف از کالس این است که فراگیران بتوانند قدرت بیان متقاعد کننده و موثري بدست آورند و دستاورد حاصل
روش معمول سنجش این مطلوب ملزم ساختن . خواهد بود که فراگیر بعد از اتمام دوره خواهد توانست این کار را بکند

فراگیران بر رعایت چندین معیار از قبیل وضوح و شمردگی روند ارایه، جذبه، استفاده از حرکات بدن، توانایی در پاسخ گفتن 
پس چگونه این روند ارزشیابی . او ممکن است از کالس نیز بخواهد تا کار او را نقد کنند. استبه سواالت و کنترل شوندگان 

و فراگیري متعاقب آ؛ن در یک دوره و درس آن الین رخ می دهد؟اولین اقدام این است که کنترل ارزشیابی فراگیران را به 
ما و طراح دوره می باشد و نیز مستلزم آن است که ایمان این کار مستلزم اعتماد زیادي از سوي ش. فراگیر بدهیم نه به معلم

اول اینکه . داشته باشید که فراگیران می توانند از یک ارزشیابی انجام شده در خارج از حوزه ي کنترل شما نیز آموزش ببینند
رده تا او بتواند در معرفی باید باور داشته باشید که دوره آن الین از قبل مبناي علمی مورد نیاز را براي فراگیر فراهم آو

دوم اینکه، شما ) اطالعاتی راجع به چگونگی ایستادن، صحبت کردن،و کنترل شوندگان( خودکارآیی کافی را داشته باشد
 . باید زمینه اي براي فراگیران به وجود آورید تا آن دانش را امتحان کنند

مثال یک ( ه صورت شفاهی به یک گروه انتخابی در محل خوداین کار را می توان با وا داشتن فراگیران به ارایه مطلب ب
به فراگیر یک برگه به عنوان معیار ارزشیابی . انجام داد) مدرسه ي محلی، یک سازمان مدنی، یک کلیسا، محل کار و غیره

از یکی یا چند تن از همانند روالی که براي ارزشیابی فراگیران در کالس سنتی انجام می دهید، بدهید و از آن ها بخواهید که 
اعضاء کالس بخواهند تا آن را بعد از پایان سخنرانی تکمیل کنند و سرانجام، از فراگیر بخواهید تا آن ارزشیابی هاي انجام 
شده را براي بررسی سخنرانی خود و تشخیص نقاط قوت آن، آنچه نیاز به اصالح دارد و اجراي دوباره سخنرانی به نحوي 

 . ه قرار دهدبهتر مورد استفاد

 :در ارزشیابی، بدون کنترل در این مثال به چند مورد اشاره شد

 

 

 

 

 

۱.Ravitz 

۲.Reigeluth 
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 .مسئوولیت یادگیري و ارزشیابی به فراگیر محول شد •
دانش آموز یادگرفت که از منابعی غیر از معلم و وجود او براي ادامه ي ارزشیابی کار خود در خارج از دوره و  •

 .استفاده کندکالس، 

 .این ارزشیاببی منعکس کنند یک محیط واقعی در زندگی است نه تنها در کالس •

فراگیران باید مهارت هاي تفکري سطح باال مثل بکارگیري دانش خود، تحلیل، ترکیب و ارزشیابی را در  •
 .بکار ببرد) سخنرانی(نوشتن تاملی بر موقعیت 

به نظر می رسد که این نوع ارزشیابی تصویر » .یابی یادگیري بیشترین اهمیت را دارددر ارزش« با در نظر گرفتن این سنت که    
 .دقیقی از اهداف یادگیري بدست می دهد و بیشترین کمک را به فراگیر می رساند

 

 فراتر از آزمودن اهداف: بازنگري ارزشیابی دستاوردها

مثل چند گزینه اي، غلط یا درست، ( » عینی«یکی از معضالت گسترش آموزش مبتنی بر وب افزایش بیش از حد آزمون هاي      
به دلیل سرعت ارایه آزمون و بازخورد،این امر یکی از کاربردهاي طبیعی محیط آن الین . است) جاي خالی را پر کنید و غیره

یعنی وقتی که مهارت هاي تفکري سطح پایین  -ونه مهارت در درس وجود داردقطعا امکاناتی براي ارزشیابی این گ. است
نوشتن سئواالت آزمون هاي عینی که مهارت هاي تفکري سطح باال را نیز . مثل آگاهی یا درك مطلب ارزشیابی می شوند

 ).بنابراین از روش سنجش به ندرت استفاده می شود( بسنجند بسیار دشوار است

باعث حذف و کنار رفتن چندین گروه ) نیمسالمثل امتحانات میان و پایان ( این تنها اتکا بر آزمون دوره اي اهداف عالوه بر       
از فراگیران پیشرفته می شود، مثال کسانی که در این نوع امتحانات خوب نیستند، آن ها که در طی زمان یاد می گیرند و آن 

یادگیري یک فرایند پیچیده است و نه تنها چیزهایی را که فراگیران می دانند در . دهایی که از طریق تجربه واقعی یاد می گیرن
بر دارد بلکه آنچه را که آن ها می توانند با آن دانش انجام دهد را نیز شامل می شود وحتی فراتر از دانش به مواردي چون 

ا فرایند ارزشیابی شما از مهارت فراگیران بایستی لذ. ارزش ها، نگرش ها و عملکرد فراگیر در خارج از کالس نیز بر می گرد
 .شمار وسیعی از روش ها را شامل شود

بر طبق تحقیقی که در مورد مدارس و دانشگاه هاي آمریکا انجام شده هنوز اکثر روش هاي ارزشیابی میزان مهارت فراگیران        
هاي سنجشی نوآور و بعضأ کیفی  شیوهستفاده اندکی از اکثر موسسات آموزشی ا. سنتی و بر مبناي بزارهاي کمی می باشند

 34در عین حال،. از قبیل سنجش سوابق و کارهاي انجام شده و دیدن نحوه اجرا و عملکرد فراگیران به عمل می آورند -تر
رشد درصد از آن ها به روش هاي ارزشیابی پیچیده تر مثل جمع آوري اطالعات در خصوص مهارت هاي تفکري سطح باال، 

از فراگیران در مورد فعالیت هاي اجتماعی و عرفی ) درصد 23(درصد کمتري . عاطفی و مهارت هاي حرفه اي رو آورده اند
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ولی آیا تنها اتکاء به شاخص هاي کمیت پذیر مهارت فراگیر به اسم سعی در حفظ یکسانی و یکنواختی . خود سوال می کنند
ن ها از آی را پذیرفته و به دنبال سنجش موثر میزان مهارت فراگیران که در انتقال کافیست؟ یا ما باید خطر نوعی عدم یکسان

 ز اهمیت است، باشیم؟یزندگی حا واقعی دنیاي مدرسه به دنیاي

 ش کاربردي در موقعیت هاي واقعی زندگیندا

یکی از موارد نظریه ي سازنده گرایی عبارتست از درك مبتنی بر واقعیت یعنی اگر تئوري در رابطه با موقعیت هاي واقعی 
محیط . این کار یادگیري را به موقعیت واقعی فراگیران ربط می دهد. زندگی مطرح شود، فراگیران بیشتر یاد می گیرند

د می آورد که از این روش درك مبتنی بر واقعیت در ارتقاء یادگیري استفاده یادگیري مبتنی بر وب زمینه بی نظیري به وجو
. همان طور که قبال ذکر شد، وقتی در محیط مبتنی بر وب تدریس می کنید، جایگاه کنترل فراگیران را از دست داده اید. کرد

ي یادگیري عملی و واقعی این است که لذا یکی از راه هاي موثر براي کنار نهادن کنترل و در عین حال ایجاد یک تجربه 
براي مثال، یک برنامه آموزش آن .فراگیران را ملزم کنیم تا دانش تازه کسب کرده خود را به محیط اطراف خود انطباق دهند

در یک . که اکثر تکالیف خانه در دنیاي واقعی اعمال شوند داردالین براي مدرك لیسانس در دانشگاه فلوریدا الزام می 
آوري  جمعل آماري یک تحقیق را در محیط هاي کار خود اجرا کرده، اطالعات را یبه جاي حل مسا يس تحقیق دکترکال

 .و گزارشی از کار را به عنوان تکلیف نهایی بنویسندکندو تحلیل 

ود در محل کار یک دوره ي ارتباطات سازمانی در سطح لیسانس  دانشگاه اهایو فراگیران را بر آن می دارد تا ارتباطات موج
یک کالس . خود را به عنوان یک تکلیف تحلیل و بررسی کنند، سپس پیشنهادات و طرح هایی براي بهبود آن ها ارایه دهند

سال چهار ابتدایی در مدرسه اي در جورجیا از دانش آموزان خود می خواهد که مثال هایی از فیزیک که در خانه هاي خود 
مام این مثال ها از روش درك مبتنی بر واقعیت براي تدریس، تقویت و ارزشیابی مفاهیم پیچیده ت. تجربه کرده اند بیان کنند

وا داشتن فراگیران به کاربرد آموخته هاي خود در موقعیت هاي زندگی واقعی باعث استفاده از چندین . استفاده می کنند
منجر به بهره مندي از ل و ترکیب، این کار همچنین دانش کاربردي، تحلی: مهارت تفکري سطح باال می شود که عبارتند از 

 .دانش و استفاده عملی از آن در زندگی واقعی و اجتماعی و شغلی می شود

 

 مبنا -ارزشیابی یادگیري پروژه

ثال تمام م. یادگیري بر مبناي پروژه که بی شباهت به دانش کاربردي به دنیاي واقعی نیست، داراي مزیت هاي مشابهی است        
در هر یک از موقعیت هاي . هایی که در مورد دانش کاربردي ذکر شدند در مورد یادگیري بر مبناي پروژه مصداق دارند

. براي تحلیل و حل کردن و ارایه پیشنهادات و طرح هایی براي بهبود وضعیت سرو کار داشتند مسایلیفوق الذکر، فراگیران با 
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بندي آن ها در موقع  اولویت اي پروژه مستلزم ترکیب بسیاري از مفاهیم و ارزشیابی و این نوع از ارزشیابی یادگیري بر مبن
فرآیند یادگیري بر مبناي پروژه عالوه بر این که فراگیران را وا می دارد که میزان مهارت ها و .انتخاب براي ارایه می باشد

می توان یک پروژه . شکل گیري مفاهیم کمک کند دانش خود را نشان دهند، می تواند به معلم نیز در ارزشیابی نحوه ي
سپس معلم می . مرکب به وجود آورد که داش آموزان را ملزم کند یک فرایند را دنبال کنند تا بتوانند آن را تکمیل کنند

 روژهنوع دیگر ارزشیابی تشکیل مفاهیم در کارهاي پ. بروز کنند، بررسی کند تلی را که در طی پروژه ممکن اسیتواند مسا
در موضوعاتی بروز می کند که براي دست یابی و موفقیت احتیاج به دانش قبلی دارند، براي مثال، پروژه اي که ایجاد  مبنا

یک ترازو و موازنه ي سنجشی را در حساب ها می طلبد، همچنین فراگیران را وادار می کند که بدانند چگونه می توان 
ترکیب یک . هاي اعتباري و بدهکاري در مجالت و روزنامه ها استخراج کند اطالعات درست از مطالب مربوط به حساب

رویکرد با اطالعات و مهارت قبلی را می توان براي یافتن مراحلی در یادگیري که ممکن است فراگیر مشکل داشته باشد، 
 .دنبال کرد

. است که مبتنی بر روابط معمول و مرسوم نیست نوع دیگري ارزشیابی از نوع شکل گیري مفاهیم در مورد توسعه مفهومی         
از تصاویر و  فهرستی در یک دوره ي اصول اخالقی تجارت در مقطع کارشناسی، معلم پروژه اي مبنی بر تهیه ي: براي مثال

ش از این پروژه قابلیت بیان بی. را در برداشته است، مقرر کرده است نیمسالواژگانی که مفاهیم اخالقی بحث شده در طول 
فهرست تهیه شده ممکن است سطوح . یک تعریف ساده از علم اخالق یا هرگونه برداشت مطلق از خوب و بد را داراست

اخالقی نشان دهد، یک بیان تصویري از حوزه هاي عاطفی و احساسی مربوط به علم اخالق را ارایه داده و  مختلفی از گزینش
این پروژه مستلزم برون داد و درون دادهاي چند بعدي می باشد تا هدف از . یک فلسفه راجع به علم اخالق مطرح می کند

در اینجا ارزشیابی مهارت فراگیران از . از این جهت به درستی فردیت مستتر در برداشت علم و ارزش ها را منعکس می کند. انجام آن برآورده شود
 .گزینه اي یا نوشتاري سنتی، به دست می دهد طریق یک پروژه احتماال اطالعات بیشتري نسبت به آزمون هاي چند

 استفاده از تکالیف تاملی فراگیران

اکثر اوقات پیش می آید که در زندگی روزمره بسیاري از ما غربیان و . می آموزد 1فلسفه چینی به ما در خصوص یین و یانگ        
در حقیقت، . نیز در روش تدرسی مورد نظرمان، تنها بر یانگ معطوف می شویم یعنی بر انجام دادن، بیان کردن و ایجاد کردن

در عین حال، براي بسیاري از . ش می کنندیعنی تامل، صبر و حوصله و آرامش را فرامو yinبسیاري از معلمان به طور کلی 
بهترین راه براي درونی سازي دانش و از این طریق حفظ آن تا سال ها پس ) ین(فراگیران، صرف زمانی براي تامل و بازنگري

 .از اتمام دوره می باشد

گرفت، چرا که فراگیرانی که به آن معلمان اغلب به اشتباه بر این باورند که الزم نیست زمان را براي تامل و ارزشیابی در نظر 
نند که چگونه می توان اطالعات بیشتري در آدر عوض این گونه معلمان بیشتر بر. احتیاج داشته باشد خود این کار را می کنند
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انند ها نیز م بلکه آن. ، این روش معموال براي پرشدن نیستندبا کمال تأسف. ذهن فراگیر که آن ها خالی می پندارند، وارد کرد
ما ذهن هایی پر از انواع اطالعات مهم، خواست هاي ویژه و زمان خود را تنها براي رفع خواست هاي فوري یادگیري در زمان 

حتی اگر آن ها خود دوست داشته باشند که زمانی را براي تامل و بازنگري اختصاص دهند، آن ها نیز . حال تقسیم می کنند
 .برنامه اي براي تامل در زندگی روزمره کار دشواري استمثل ما در می یابندکه جاي ایجاد 

 :لذا دادن تکالیفی مبنی بر تامل دو کار مهم را انجام می دهد 

 .باعث می شود که فراگیران در هر صورت زمانی را صرف تامل و اندیشیدن در مورد روند یادگیري خود کنند-1

یا موارد  رااین کار اطالعات با ارزشی راجع به برداشت و تلقی فراگیر از موضوع درس، توسعه مفاهیم بالقوه و خالقیت -2
وقتی . استفاده بر مبناي آنچه فراگرفته اند در اختیار معلم قرار داده و سوء برداشت ها و عدم فهم از درس را مشخص می کند

تا زمانی « .می شود، ارزشیابی پایان نیمسال آن ها اغلب شامل جمالتی نظیر این ها می شود چنین تکالیفی از فراگیران خواسته
من در این دوره خیلی بیشتر مطلب یاد گرفتم زیرا « یا » .که این تکلیف را انجام نداده بودم، نمی دانستم چه مقدر یاد گرفته ام

 ».ونه یادگیري ام در من تاثیر داشته استناچار شدم زمانی را صرف فکر کردن به این نکته کنم که چگ

 :استفاده از تکالیف تاملی فراگیران به عنوان مبناي ارزشیابی می تواند به اشکال ذیل باشد

فراگیران فهرست برداشت هاي خود از یادگیري، اهمیت موضوع درس و بکارگیري آموخته : یادداشت ها  •
 .یادداشت می کنند سلسله وار نیمسال هاي خود در زندگی را در طول

و  فراگیران در مورد یک موضوع خاص، مورد دو گزینه اي یا مطالعه موردي اندیشیده. تکالیف ویژه تامل •
 .شرحی از احساسات و نظر خود نسبت به آن می نویسند

واي در این تکالیف فراگیران معموال انتظارات اولیه خود از دوره، معلم و محت: تامالت ابتداي نیمسال تحصیلی •
 .ق خود را نسبت به موضوع درس بر می شمرندیمطالب درس و نگرانی ها و یا عال

 .فراگیران تاثیرات دوره بر روند یادگیري یا زندگی خود را ارزشیابی می کنند: تامالت پایان نیمسال تحصیلی  •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۱.yin and yang 
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بررسی آنچه در پی یک مورد خاص  فراگیران زمان کوتاهی را صرف ثبت و: تامالت کوتاه گزارشی •
 .خوب انجام شده و آنچه غلط انجام شده می نمایند) مثل سخنرانی، بازي نمایشی و یا پروژه گروهی( یادگیري

اگر ما واقعا از ارزشیابی براي ارتقا و اهمیت بخشیدن به یادگیري استفاده می کنیم، استفاده از تامل یکی از اجزا 
و سر انجام، براي خالصه کردن بحث مربوط به ارزشیابی . کسب مهارت فراگیران استاصلی در پیچیدگی روند 

مورد از اصول روند مناسب براي ارزشیابی یادگیري فراگیران که توسط انجمن آموزش عالی آمریکا  9فراگیران نگاهی به 
 :ارایه شده اند، خواهیم داشت

ارزشیابی به خودي خود یک . گرفتن ارزش هاي آموزشی شروع می شودارزشیابی میزان یادگیري فراگیران با در نظر -1
لذا، اجراي موثر آن با در نظر آوردن یا وضع تصویري از انواع .هدف نیست، بلکه ابزاري براي بهبود وضعیت آموزشی است

آن ارزش ها کمک یادگیري و دانشی که ما داراي بیشترین ارزش براي فراگیران فرض کرده و به آن ها در بدست آوردن 
ارزش هاي آموزشی نه تنها بایستی آنچه را ما براي ارزشیابی در نظر گرفته ایم در بر داشته باشند، . می کنیم، شروع می شود

بلکه چگونگی انجام آن ارزشیابی را نیز شامل شوندو وقتی که پرسش هاي مطرح در خصوص ارزش ها و ماموریت 
پیش می آید که ارزشیابی تنها به سنجش آنچه آسان است بپردازد و به عنوان فرایندي  آموزشی را کنار بگذاریم، این خطر

 .براي بهبود آنچه ما واقعا در نظر داریم مطرح نشود

ارزشیابی زمانی بیشترین تاثیر و کارایی را خواهد داشت که یادگیري را به صورت چند بعدي منسجم و فرایندي که  -2
یادگیري یک فرایند پیچیده است و نه تنها آنچه را فراگیران . زمان نشان می دهد، منعکس کند خود را در عملکرد و در طی

این فرایند نه تنها دانش . می دانند شامل می شود، بلکه آنچه را که آن ها می توانند با آن دانش انجام دهند را نیز در بر دارد
ها و عادات ذهنی که هم موفقیت درسی و هم عملکرد شخصی را ها، گرایش  و توانایی ها را در بر می گیرد، بلکه ارزش

ارزشیابی باید با بکارگیري طیف وسیعی از . در خارج از فضاي کالس و مدرسه تحت تاثیر قرار می دهند شامل می شود
 بیل آن هاییروش ها از قبیل آن هایی که عملکرد واقعی را می طلبند، تمامی این موارد را منعکس کند و این روش ها از ق

که عملکرد واقعی را می طلبند، تمامی این موارد را منعکس کند و این روش هاي مختلف را به نحوي به کار ببرد که در 
چنین روشی در پی بدست آوردن تصویري دقیق و کامل تر . طی زمان، تغییرات، رشد و میزان افزایش انسجام را نشان دهند

 .ین ترتیب مبانی استوارتري براي بهبود تجارب آموزشی فراگیران به وجود می آورداز روند یادگیري خواهد بود و بد

ارزشیابی یک . ارزشیابی زمانی بهترین عملکرد را خواهد داشت که اهداف مشخص و از پیش تعیین شده اي داشته باشد -3
یعنی آن هایی که از انجام ماموریت  فرایند هدفمند است و مستلزم مقایسه ي عملکرد آموزش با اهداف و انتظارات آموزشی

و موسسه و آنچه هیأت علمی از طراحی برنامه و دوره آموزشی در نظر گرفته و از وقوف به اهداف فراگیران از شرکت در 
هر جا که اهداف برنامه هاي آموزشی فاقد صراحت و توافقات الزم از سوي دست . دوره بدست آمده اند می باشد
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فرایند ارزشیابی دست اندرکاران را بر آن می دارد تا مواضع خود را در خصوص حوزه هاي مورد نظر و اندرکاران باشند، 
این ارزشیابی همچنین توجه را به این که در کجا و چگونه برنامه . استاندارهایی که بایستی اعمال کنند، مشخص نمایند

رك و قابل اجرا مبانی مورد نظر هر گونه ارزشیابی اهداف مشخص، مشت. آموزش بایستی فراگرفته شوند، معطوف می کند
 .مفید و کارآمد، هستند

ارزشیابی نه تنها مستلزم توجه به دستاوردهاست، بلکه به همان میزان لزوم توجه به تجارت و کارهایی که به آن  -4
یعنی این که فراگیران پس از . اطالعات در خصوص دستاوردها اهمیت باالیی دارد. دستاوردها ختم می شود را نیز می طلبد

خصوص ولی براي بهبود دستاوردها الزم است که کل تجارب فراگیران در . پایان دوره چه خواهند، شد بسیار مهم است
سرفصل هاي دروس تدریس و نوع فعالیت فراگیري که  به دستاوردهاي خاصی ختم می شود را بشناسیم و با چنین دانشی 

 .هبود کل فرایند یادگیري آن ها را بدست می آوریمتوانایی و ظرفیت اصالح ب

ارزشیابی فرایندي است که قدرت و تاثیرش . ارزشیابی زمانی بهترین تاثیر و عملکرد را دارد که مستمر باشد نه دوره اي -5
بود کار وقتی به ارزشیابی دوره اي گر چه منقطع است ولی باز از هیچ بهتر است ولی اصالح و به. افزاینده و رو به رشد است

این کار ممکن است . بهترین شکل حاصل می شود که ارزشیابی عبارت باشد از یک سري فعالیت هاي مستمر در طی زمان
به معنی جمع آوري و بررسی نمونه هاي مشابه از عملکرد فراگیران یا استفاده از یک راهکار مشابه در طول چند نیمسال 

و انعکاس روند پیشرفت در جهت اهداف تعیین شده تحت لواي یک روند بهبود سازي  به هر حالت، نظارت. متمادي باشد
مستمر، مدنظر می باشد در طی انجام این فرایند خود روند ارزشیابی بایستی بررسی شده و در صورت لزوم با دیدگاه ها و 

 .نظرات جدید و رو به رشد تطابق داده شود

این کار بهبود و اصالح بیشتري را در روند . جامعه آموزشی در ارزشیابی باشند وقتی مباحث و نمایندگانی از سراسر -6
یادگیري و آموزش فراگیران یک مسئولیت گسترده و چند جانبه است و ارزشیابی راهی براي . یادگیري القا می کند

روع کار کوچک و کم لذا، در حالی که اقدامات در جهت ارزشیابی ممکن است در ش.تصویب و تدوین آن مسئولیت است
هیات علمی در . حجم باشند، ولی هدف این است که با گذشت زمان افرادي از سر تا سر جامعه آموزشی را در بر بگیرند

نقش چشمگیري بر عهده دارد، ولی مقتضیات ارزشیابی بدون حضور و مشارکت مشاورین امور فراگیري،  این خصوص
این کار ممکن است حتی افرادي خارج از حوزه . راگیران برآورده نمی شوندکتابداري، مسئولین امور اداري و خود ف

که تجربیاتشان می تواند حس اهداف مناسب و استانداردها را ) مانند دانش آموختگان، افرادسرشناس، کارفرمایان(تحصیلی
براي گروه کوچکی از متخصصان بدین ترتیب می بینیم که ارزشیابی کاري . براي یادگیري تقویت کند، را نیز در بر بگیرد

هدف از آن گسترده تر است و عبارت است از توجه آگاهانه تر به . یک فعالیت مشارکتی بزرگ است بلکه« امر نیست،
 ».فرایند یادگیري فراگیران از سوي تمام اقشار دست اندر کار و تالش براي بهبود آن
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ه افراد واقعا براي آن ها اهمیت قائلند شروع می شود، می تواند ارزشیابی وقتی که با پرداختن مفید و پرسش هایی ک -7
ولی اطالعاتی مفید است که به . ارزشیابی ارزش اطالعات را در فرایند بهبود واصالح سازي در می یابد. تحول ایجاد کند

ارزشیابی شواهدي  این بدان معنی است که روش هاي. مباحث و پرسش هایی که مردم واقعا اهمیت می دهند، مرتبط باشد
این بدان . را بدست می دهد که گروه هاي مربوط براي تصمیماتی که باید اتخاذ کنند، مفید، قابل اعتماد و گویا می یابند

هدف از ارزشیابی . معنی است که در مورد این که اطالعات چگونه و توسط چه کسی استفاده خواهد شد از قبل اندیشید
نیست؛ بلکه ارزشیابی فرایندي است با پرسش هایی که در ذهن تصمیم گیرندگان » نتایج«  جمع آوري اطالعات و ارایه

مطرح می شوند شروع می شود، آن ها را به جمع آوري و تفسیر اطالعات وا می دارد و سر انجام این کار آن ها را در 
 .اعمال اصالح و بهسازي روند یادگیري مستمر کمک و هدایت می کند

شترین احتمال وجود دارد که ارزشیابی به بهبود کار بیانجامد که خود بخشی از مجموعه شرایط بزرگتري باشد زمانی بی -8
بیشترین تاثیر در این راستا را در . ارزشیابی خود به تنهایی تغییر و تحول اندکی را باعث می شود. که به تحول می انجامد

در چنین حوزه ها و محیط . با دقت بیشتري تقویت می شودحوزه هایی دارد که کیفیت آموزش یادگیري همواره 
هایی،تالش براي بهبود و ارتقاءعملکرد آموزشی یکی از اهداف اصلی و بارز هیات مدیره است؛ بهبود کیفیت آموزشی 

ت مقطع کارشناسی هسته و محور برنامه ریزي ها، تخصیص بودجه و تصمیمات پرسنلی می باشد، در چنین موسساتی اطالعا
 .است و با دقت تمام دنبال می شود در مورد دستاوردهاي یادگیري از بخش هاي الینفک تصمیم گیري

. از طریق انجام ارزشیابی ها، دست اندر کاران امور آموزش مسئولیت خود را نسبت به فراگیران و جامعه ادا می کنند -9
آموزشگران، نسبت به مردمی که ما را حمایت کرده و یا  ما به عنوان. یک جنبه مهم و عام در آموزش و پرورش نهفته است

به ما وابسته اند و اطالعاتی را در خصوص طرقی که فراگیران ما اهداف و انتظاراتشان را برآورده می سازند، از ما کسب می 
وظیفه مهمتر ما در قبال  ولی این مسئولیت بسیار فراتر از ارایه چنین اطالعاتی است، بلکه. مسئولیت و وظیفه اي داریم. کنند
جامعه و فراگیران سعی در بهبود و ارتقاء آنان است و آن هایی هم که آموزشگران را نسبت به خود پاسخگو و  خود

مسئوول می پندارند، خود نیز وظیفه اي متقابل در جهت حمایت و کمک به تالش هایی که در جهت بهبود صورت می 
 .گیرند، دارند

 

 آموزشیارزشیابی برنامه 

با سیر روز افزون تقاضاي عموم براي پاسخ گویی و مواردي هم در مورد کارآیی آموزش مبتنی بر وب از نظر کیفی، الزم 
 .است که برنامه ارزشیابی شما دقیقا تغییرات الزم در سرفصل روش هاي تدریس و ارزشیابی فراگیران را در بر داشته باشد
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خوب بدین شکل و از طریق آگاهی و نظارت مستمر و نیز با آگاهی از بازخوردهاي  با وقوف به این امر که برنامه هاي
 :دریافت شده در طول دوره، تدوین می شوند، با چندین مورد تصمیمات اساسی رو به رو می شوید

 قصد دارید چه تصمیماتی بر مبناي نتایج بدست آمده از ارزشیابی اتخاذ کنید؟ •
ضعیت برنامه آموزش هستید، یا در پی توجیه وجود، حذف یا توسعه یک برنامه آیا شما عمدتا در پی بهبود و •

 آموزشی؟

 ده کنید و یا برونی؟اآیا می خواهید از یک ارزشیابی درونی استف •

 ارزشیابی کیفی استفاده کنید یا کمی؟ راهبردآیا می خواهید از یک  •

 راهبردهدف و منظور از انجام ارزشیابی، یا از پاسخ گفتن به سواالتی که براي شما مطرح اند، همواره تعیین و تدوین یک 
براي مثال یک راهبرد کمی ممکن است عواملی چون . دست یافتن به آن  هدف اهمیت زیادي دارد. براي ارزشیابی است

امه، تعداد دانش آموختگان و برداشت هاي افرادي که از برنامه حذف شده یا تعداد ثبت نامی ها برآورد آن ها از کیفیت برن
یک راهبرد کمی همچنین براي اقداماتی نظیر افزایش میزان دروس، ارایه یا . دانش آموختگان می شوند، را در نظر بگیرد

ک راهبرد کیفی تصویري از ولی ی. افزایش یک رشته و مقطع جدید به برنامه آموزشی، بهترین کاربرد را خواهد داشت
فراگیران بر مبناي ویژگی هاي منطقه ي جغرافیایی، چگونگی انجام مطالعات و چگونگی اعمال مدیریت، چگونگی کسب 

در خارج از دانشگاه مورد استفاده قرار می گیرند، را بررسی ) مثل کتابخانه ها و اینترنت(نمرات، و چگونه منابع اطالعاتی
کیفی براي درك فرایند یادگیري، آنچه در جریان است و چگونه ممکن است از سوي خارج یا بیرون  راهبردیک . می کند

 .از موسسه تحت تاثیر قرار بگیرد مورد استفاده قرار می دهد تا یک تجربه ي آموزشی رضایت بخش تر بدست آید

از آنجایی که این دو  مورد . توا و کار معلمارزشیابی مح: ارزشیابی برنامه آموزشی مبتنی بر وب به دو بخش تقسیم می شود
با این حال، در این فصل لزوم بررسی و ارزشیابی . الزم و ملزوم و تفکیک ناپذیرند، قطعا جدا کردن آن ها کار دشواریست

آوري  این دو حوزه را به طور جداگانه بحث کرده و چند راهکار نمونه براي ارزشیابی فراگیران ارایه می دهیم که در جمع
 .اطالعات به شما کمک کند

 ارزشیابی محتوا

محققان اغلب اعتراض می کنند که یکی از بزرگ ترین ضعف هاي موجود در طراحی توسعه برنامه هاي آموزشی مبتنی بر 
ل ارزشیابی را باید دائما در طی مراح. وب، بازماندن از ارزشیابی مستمر کارایی مفاد درسی و رسانه ي ارایه آن ها است

 .طراحی، توسعه و اجراي آن انجام داد تا اطمینان حاصل شود که امور جاري به همان گونه ایست که مورد نظر است

روش هاي جمع آوري اطالعات : دو معیار براي ارزشیابی محتوي بازشناسی کرده اند که عبارتند از ) 2000(مور و کرسلی
یار روش هایی که براي بدست آوردن نتیجه کامل از نحوه عملکرد با در نظر گرفتن این دو مع 4-11و مقیاس ها جدول 
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متخصصان امور ارزشیابی پیشنهاد می کنند که یک گروه بی طرف بایستی . یک دوره یا برنامه آموزشی توصیف می کند
 .طراحی برنامه دخالتی ندارد گروهیعنی شخصی که خود در کار دوره یا  –کار ارزشیابی را انجام دهند 

دوازده اصل کلی را که باید در موقع ارزشیابی هر نوع کار طراحی دوره در نظر گرفت، برشمرده ) 2000( 1و کرسلی مور
 :اند

مطالب درسی دوره بایستی به خوبی تعریف شده و نشانگر وجود یکپارچگی وثبات درونی در : ساختار مطلوب •
 .بین بخش هاي مختلف دوره باشند

 .ارهاي مطلوب و مناسب و ارزشیابی بعدي را بازشناسیایی کنیدتجارب و راهک:  اهداف مشخص •

سازماندهی محتوي و دوره بایستی به صورت واحد هایی کوچک ارایه شود و ترجیحا به : واحد هاي کوچک  •
 .نحوي که با یک هدف آموزشی یا فعالیت یادگیري واحد و مشترك مرتبط باشد

هایی براي تعامل و همکاري فراگیران بایستی در بطن مطالب زمینه : همکاري و مشارکت برنامه ریزي شده  •
 .درسی لحاظ شوند 

 .مثال و توضیحات جنبی بسیاري بایستی ارایه شوند : جامع بودن •

 .ایده هاي مهم را براي جبران نقایص و محدودیت هاي حافظه تأکید و تقویت کرد: تکرار  •

 )معموال در خالصه برداري ها( یق می شوندایده هاي مهم و کارساز با هم ترکیب و تلف: ترکیب  •

مطالب وقتی از طریق تصاویر، محتویات یا همکاري اشخاص غیر ارایه شوند، توجه و نظر : شبیه سازي  •
 .فراگیران را جلب کرده و به خود معطوف می دارند

ش تدرس هاي مورد ق، سوابق و رویتنوع محتوا و روش هاي ارایه مطالب براي تطابق و سازگاري با عال: تنوع  •
 .نظر فراگیران صورت می گیرد

ل باعث می شوند که فراگیر محتوا و مطالب را به موقعیات زندگی خود یتکالیف، مثال ها و مسا: مطلق نبودن •
 .سازگار کرده و بکار گیرند

 .بازخورد بایستی به طور مرتب تکالیف و پیشرفت فراگیران ارایه شود: بازخورد •

هاي ارایه و راهبردهاي آموزش با استفاده از شماري از روش ها به طور  هرایی مطالب، راکا: ارزشیابی مستمر •
 .مرتب ارزشیابی شوند

 
 
 
 
 
 

 
 

 
۱.Moor and Kearsleg 
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 ارزشیابی مبتنی بر وب:  4-11جدول شماره 

 

 )سنجش( معیار ارزشیابی روش ها

 رونوشت هاي چت سنجش فراگیران از طریق نظارت و کنترل

 )مجازي(اعالنات وارایه شده در تابل مطالب

 گزارش کنفرانس هاي تلفنی

 مطالب ضبط شده در صفحه ي وب

 میزان استفاده بخش هاي دوره

 ارزشیابی پاسخگویی فراگیران به آزمون ها

 لی روبرو هستند؟یفراگیران با چه مسا پرسشنامه ها و مصاحبه ها

 )تفکر در حین فراگیري مطالب( تکلوتحلیل پر

فراگیر در حین مطالعه و عبور ( پرسشنامه هاي ضمیمه شده به دروس
 )از مطالب به بخش هاي مورد نظر پاسخ دهد

 نظر سنجی در مورد میزان رضایت فراگیران

تدوین طرح اولیه دوره به منظور انجام ارزشیابی تکوینی قبل از شروع 
 کار آن

طراحی، براي تدوین ایده هاي  اجراي آزمون هاي گروهی کوچک
 ه هاي فراگیردورآزمون فردي از فراگیران منتخب یا 

گروه دیدگاه هاي دوره را تشریح کرده یا نسبت به آن ها نظر می  گروه متمرکز
دهند، گروه ملزم می شود که سواالت خاصی را در مورد کارکرد 

 .دوره پاسخ دهند

 

استفاده از نظرسنجی ها یکی از روش هاي جمع آوري اطالعات مفید براي ارزشیابی است و لیکن در موقع اجراي این 
را از ) مطالب درسی، تکالیف و فعالیت ها( نظرسنجی ها باید اطمینان حاصل کرد که فراگیران جدایی محتواي دوره 

الزم است که از قبل مشخص کنیم که چه جنبه هایی از . دانندمشارکت، شخصیت و دیگر موارد توضیحی مربوط به معلم می 
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به عبارت دیگر، قبل از تدوین یک راهکار مناسب براي ارزشیابی، . مطالب ارایه شده در طی دوره مهم یا مورد نظر هستند 
و ذهنیت شما شامل آیا این مفهوم . باید مفهوم و ذهنیتی از آنچه یک دوره آموزشی خوب را تشکیل می دهند داشته باشید

استفاده از تصاویر، الزامات خاص تعاملی، یا شمار گسترده اي از روش هاي تدریس می باشد؟ هر چیزي را که شما می 
پندارید پیوسته از نیمسال و دوره اي به دوره بعد همچنان با اهمیت است بایستی در راهکار ارزشیابی در نظر گرفته شده و 

 .ند ارزشیابی یک دوره آن الین که با موفقیت انجام شده در زیر آمده استمثالی از فرآی. لحاظ شود

 On lineارزشیابی دوره 

اطالعات و تجربه ي شما از این . دانشگاه قصد دارد تا دوام و بقاء یک سرفصل دروس با کیفیت باال و موثر را تضمین کند
بعد از تمام   معلم ارزشیابی ها را تا. ناخته تحویل داده می شوندتمام ارزشیابی ها بدون نام و ناش. دوره بسیار با اهمیت است

نتایج ارزشیابی گردآوري شده و همچنان بی نام و نشان به معلمان و دست . شدن نیمسال و ارسال نمرات دریافت نمی کند
 .اندرکاران توسعه و بهبود دوره ارایه می شوند 

کلیک کنید در این شمارگان شماره  5تا 0تطابق را با نظر شما دارد روي شمارگان لطفا شماره اي را که بیشترین :دستورالعمل 
مکان هایی هم  تدر پایان فرم سواال.موافقت کامل شما است 5صفر نشانگر مخالفت  کامل شما با جمله ي مذکور و عدد 

 .براي نوشتن نظرات لحاظ شده است

                  .                      ی کرده و به آن ها دست بیابیممن توانستم به راحتی از صفحات وب دوره جهت یاب-1
012345      

                                   .                                                            اولین نظر و برداشت من از این دوره مثبت بود -2
012345       

                                   .                                                          به وضوح مشخص بود تیداساهویت دانشگاه و  -3
012345 

                                                .                                                                 وب گویا و جالب بودند 1پیوندها -4
012345 

                                                       .                            من می توانستم هر قسمتی از دوره را به هر نحوي ببینم -5
012345 
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.                           براي کسب دانش استفاده کنم) تابلوي اعالنات ،مثل پیوند هاي وب، کتابچه ها، چت( من ملزم بودم از منابع زیادي -6
012345 

                                     من قادر بودم با معلم به طور مفیدي تعامل داشته باشم                                                 -7
012345 

                           مل مفیدي داشته باشم                                                  من قادر بودك با همکالس هایم تعا -8
012345 

         .ارسال کنم) صفحات وب، تابلوي اعالنات( من قادر بودم نتایج کار و تکالیفم را به یک محیط مشترك -9
012345    

. م جستجو کنما ي یافتن اطالعات مربوط و دقیق متناسب مطالعاتکه از خالقیت خودم برامن ترغیب می شدم  -10
012345   

                  .                                    بودند) واقعی زندگی(تکالیف جالب و مرتبط با دوره و منطبق با شرایط -11
012345 

 .            ب بوده و باعث ارتقاء یادگیري شدترکیب متن، نمودارها واشکال گرافیکی و تعامل در دوره متناس -12
012345   

                                                       .                                                                    دوره واقعأ آموزشی بود -13
012345 

                                                                                                 . دوره واقعأ از نظر فکري چالش انگیز بود -14
012345 

                                                                                 .ه می کنمصیمن شرکت در این دوره را به دیگران تو -15
012345  

 

 ارزشیابی استاد
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که یک دوره آموزشی مبتنی بر وب را هدایت می کند، شاخص هایی نظیر چگونگی پیشرفت کالس از  استادبراي یک 
برخی از منابع اطالعاتی که براي احراز و حفظ کیفیت در یک . بسیاري جهات مشابه آموزشی سنتی و غیر وب می باشند

 : دوره آموزشی مفید هستند عبارتند از 

 طرف فراگیرانپیام هاي میلی از  •
 بازخورد شفاهی یا کتبی فراگیران نسبت به روند کالس در تکالیف تأملی •

نظرات و عقاید مختصر فراگیران، چه خوشایند و چه نا خوشایند، در مورد فعالیت هاي خاص  بعد از انجام آن  •
 .فعالیت ها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۱.Links 
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 سوي معلمارزشیابی هاي پایان نیمسال از  •

پایان ) امتحانات( دانشگاهی، ارزشیابی هاي  نظامدر .حث هاي داغ بسیاري از مدارس موضوع ارزشیابی معلم استبیکی ار            
در نتیجه، ایجاد، معتبر بودن و مفید . نیمسال فراگیران اغلب براي اهداف ارتقاء و رفتن به نیمسال هاي باالتر صورت می گیرد

 .اي مورد استفاده براي رسیده به این مطلوب اغلب براي هیأت علمی اهمیت زیادي دارندبودن راهکاره

همانگونه که در مورد ارزشیابی دوره آموزشی نیز صادق بود، الزم است از قبل مشخص شود که چه جنبه هاي از امکانات 
 .آن الین عواملی کلیدي در موفقیت محسوب می شوند هآموزشی دور

براي مثال، آیا مهم است که معلم پیوسته با دانشجو در ارتباط باشد؟ آیا معلم موظف است در صورت نیاز فراگیران، مطالب 
مثل شرکت در چت، ارایه مطلب ( درسی اضافه بدون پیش زمینه فراهم آورد؟ بجز مورد ایمیل  چه مقدار و اشکال دیگر تعامل

نتظار می رود؟ خوب ااز یک معلم ) ورد تکالیف خانگی به صورت الکترونیکی و غیرهبه تابلوي اعالنات، ارایه نظرات در م
 سامانه يچقدر از معلم انتظار می رود که نسبت به موضوع درس اشتیاق نشان دهد؟ تمام این موارد و جنبه هاي بسیار دیگري از 

نمونه راهکار زیر . زشیابی، سنجیده و  اولویت بندي کردارایه دوره مبتنی بر وب را بایستی قبل از اقدام به ایجاد یک راهکار ار
 .براي ارزشیابی معلم با موفقیت مورد استفاده قرار گرفته است

 

 ارزشیابی استاد آن الین

اطالعات و تجربه اي که در سایه همکاري با . دانشگاه قصد دارد تا روند آموزش با کیفیت عالی و مستمر را تضمین کند
معلم تا بعد از پایان یافتن نیمسال و . تمام نظرسنجی ها بی نام و نشان تحویل داده می شوند. ید بسیار مهم است معلمتان داشته ا

 .نتایج جمع آوري شده و همچنان بی نام و نشان به معلم ارایه می گردند. ارسال نمره ها، ارزشیابی ها را دریافت نخواهد کرد

ف با عبارت لشاخص کامال مخا 0بیشترین تطابق را با نظر شما دارد، جواب دهید، عدد که  5تا  0لطفا با کلیک کردن عددي از 
 : ارایه نقطه نظرات در نظر گرفته شده است مکانی هم در آخر براي . ال موافقکام 5بیان شده است و 

 استاد به روش هاي موثر تدریس نیاز دارد -1

 .استاد براي کالس آگاهی و آمادگی الزم را داشت -2

 باالي دانشگاهی را حفظ و رعایت می کند معیارهاياستاد  -3

 .استاد زمینه هاي الزم را براي توسعه و رشد فنون ارتباطی براي من فراهم می کرد -4

 استاد زمینه هاي همکاري و تعامل را به وجود می آورد -5
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 آورداستاد زمینه هاي الزم براي گسترش روش و فنون موثر تحقیق فراهم می  -6

 استاد زمینه هایی را براي پرورش و توسعه مهارت هاي تفکر نقاد من فراهم می کرد -7

 لی که از زندگی واقعی بوده و به دروس مرتبط بودند براي حل کردن طرح می کردیاستاد مسا -8

 .استاد زمینه ي رشد و پرورش مهارت هاي راهبردي را در من به وجود می آورد -9

 مناسبی به سواالت و دیدگاه هاي من می داداستاد جواب  -10

 استاد دانش و علم خود را در مورد موضوع درس بیان می کرد -11

 .استاد عالقه و اندیشه را در ما بر می انگیخت -12

 بود در دسترس استاد هماره از طریق ایمیل، تلفن یا حضوري -13

 مشخص و یک هفته اي فراهم می کرداستاد بازخورد در مورد تکالیف را در طی همان زمان  -14

 :..............................................نقاط قوت این استاد عبارتند از  -15

 :............................معلم در موارد زیر نیاز به بهبود و اصالح دارد -16

 

ي کشف کارایی آموزشی در این محیط با به طور خالصه ، ارزشیابان آموزش مبتنی و وب فرصت و زمینه اي را برا
انجام این کار مستلزم بررسی و بکارگیري روش هاي . استفاده از یک واسطه جدید و دخیل در آن فراهم می آورند

همان گونه که در مورد هر طرح ارزشیابی دیگر صادق است، . تحقیق و راهبردهاي ارزشیابی مناسب و مطلوب می باشد
ف و دستاوردهایی را در مورد انجام ارزشیابی در نظر گرفته و تعیین کنیم و متعاقبأ این دستاوردها اینجا نیز باید اهدا

مشخص می کنند که چه چیزهایی مهارت فراگیر، مناسب بودن محتوا و مطالب یا کارآیی و خالقیت استاد را باعث می 
 .شوند
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 فصل پنجم
راهکارهاي توسعه آموزش 

 الکترونیکی
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 راهکارهاي توسعه آموزش الکترونیکی در دانشگاه پیام نور براساس نظرات متخصصین

 درصد فراوانی راهکارها

 100 38 پرداخت کمک هزینه تحصیلی به کلیه دانشجویان با مشکالت مالی -1

 1/92 35 ها و قوانین و مقررات دانشگاه انعطاف پذیري هرچه بیشتر در روش -2

 1/92 35 اینترنت پر سرعتتوسعه شبکه  -3

 1/92 35 تسهیالت به دانشجویان جهت استفاده از اینترنت ارایه -4

 6/81 31 ایجاد کتابخانه هاي الکترونیکی -5

 6/81 31 جذب اساتید توانمند با قدرت باال در انتقال مفاهیم به فراگیران  -6

 7/73 28 کاربردي نمودن کتاب هاي درسی -7

 2/63 24 آسان سازي ورود کارکنان دولت به دانشگاه پیام نور  -8

 4/47 18 تشویق کارکنان دولت براي ادامه تحصیل در دانشگاه پیام نور -9

 5/39 15 توسعه رشته هاي تحصیلی به علوم فنی و پژشکی -10

 فراهم نمودن فرصت هاي شغلی پاره وقت براي دانشجویان با مشکالت -11

 اقتصادي در هنگام تحصیل در دانشگاه پیام نور 

11 30 

 30 11 هاي آموزشی در خصوص کتب درسی  CDتوسعه  -12

 30 11 ) اصالح سواالت امتحانی( ارزشیابی تحصیلی با اعتبار و روایی قابل قبول  -13

 30 11 توسعه کتابخانه هاي دانشگاه هاي پیام نور و مجهز نمودن سایت دانشگاه ها -14

راهکار به ترتیب،پرداخت کمک هزینه تحصیلی به کلیه دانشجویان با مشکالت مالی، انعطاف پذیري  14طبق نتایج حاصله ، متخصصین        
 ه تسهیالت به دانشجویان جهت استفاده از اینترنت ،یها و قوانین و مقررات دانشگاه ، توسعه شبکه اینترنت پر سرعت ، ارا هرچه بیشتر در روش
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سان ایجاد کتابخانه هاي الکترونیکی ، جذب اساتید توانمند با قدرت باال در انتقال مفاهیم به فراگیران، کاربردي نمودن کتاب هاي درسی ، آ
ه بسازي ورود کارکنان دولت به دانشگاه پیام نور ،  تشویق کارکنان دولت براي ادامه تحصیل در دانشگاه پیام نور، توسعه رشته هاي تحصیلی 

علوم فنی و پژشکی ، فراهم نمودن فرصت هاي شغلی پاره وقت براي دانشجویان با مشکالت اقتصادي در هنگام تحصیل در دانشگاه پیام نور ، 
، و توسعه کتابخانه ) اصالح سواالت امتحانی( هاي آموزشی در خصوص کتب درسی، ارزشیابی تحصیلی با اعتبار و روایی قابل قبول  CDتوسعه 
ه نموده یانشگاه هاي پیام نور و مجهز نمودن سایت دانشگاه ها، را در جهت توسعه آموزش الکترونیکی در دانشگاه هاي پیام نور کشور اراهاي د

 .اند 

 

 

 

 راهکارهاي توسعه آموزش الکترونیکی در دانشگاه پیام نور براساس الگوهاي توسعه اي کشورهاي دنیا

 

 در کشور چین راهکارهاي توسعه آموزش الکترونیکی

 راهکارهاي توسعه آموزش الکترونیکی                                         

 پرداخت کمک هزینه تحصیلی از سوي دولت به کلیه دانشجویان  -1

 اعطاي انحصاري بورس تحصیلی به کلیه دانشجویان ممتاز -2

 درآمد دانشجویاندخالت دولت در کنترل شهریه ها و تناسب سازي آن با  -3

 خودپرداز هزینه تحصیالت آموزش عالی سامانه ي -4

 ارائه فرصت هاي شغلی پاره وقت براي دانشجویان بی بضاعت و کم بضاعت به لحاظ اقتصادي -5

 ها رشته و توسعه کیفی آن 249رشته و افزایش بار علمی  249رشته به  504تعدیل رشته هاي تحصیلی از  -6

 ها به شرکت در کنفراس ها ي علمی و نوشتن مقاالت به منظور ارتقاء سطح اساتید و تشویق آنآموزش  -7

 کیفی آموزش در جهت ایجاد انگیزه در داوطلبان براي شرکت در دانشگاه هاي آموزش الکترونیکی 
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 ارتقاء سطح فرهنگ آموزش و یادگیري در مردم و ایجاد تمایل در جوانان براي ادامه تحصیل -8

 )  RTVV( دانشگاهی رادیو و تلویزیونی  امانه يایجاد س -9

 فراهم نمودن تجهیزات و امکانات آموزشی و کمک آموزشی در دانشگاه هاي از دور -10

 تسهیل در پذیرش دانشجویان خارجی -11

 ي ادامهها برا فراهم نمودن فرصت الزم جهت دارندگان مدرك زیر دیپلم براي اخذ دیپلم و تشویق آن -12

 هاي آموزش الکترونیکی  تحصیل در دانشگاه 

 ها با نیازهاي فراگیران و جامعه اصالح کتب درسی به طور مستمر و هماهنگ کردن آن -13

 توسعه شبکه اینترنت و فراهم نمودن امکانات دسترسی آسان به آن  -14

 اقتصادياجراي طرح تحصیل دختران کم بضاعت و بی بضاعت به لحاظ  -15

 اجراي طرح بورسیه تحصیلی دانشجویان روستایی -16

 ها به یادگیري توسط دولت براي خرید کتاب به دانشجویان و تشویق آن یارانهپرداخت  -17
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 راهکار هاي توسعه آموزش الکترونیکی در کشور تایلند

 

 راهکارهاي توسعه آموزش الکترونیکی            

 ه آموزشی چند رسانه ايیارا امانه يتوسعه س -1

 ه آموزشیهسته اي اراسامانه هاي توسعه شبکه اینترنت به عنوان  -2

 توسعه مواد چاپی و دسترسی آسان افراد به آن -3

 درصد 15استفاده از رادیو و تلویزیون و اختصاص ساعاتی از برنامه هاي آنان به آموزش دروس ، حداقل  -4

 .درصد از کل زمان روزانه تلویزیون اختصاص به آموزش دارد  15زمان روزانه رادیو و از کل 

 یان در دانشگاه هاي آموزش الکترونیکییفراهم نمودن تسهیالت براي ادامه تحصیل روستا -5

 تبلیغ در جهت تشویق مردم به امر یادگیري و برخورداري از مواد دانشگاهی -6

 سازمان هاي دولتی به تحصیالت دانشگاهی و اهمیت دادن به آنتوجه نهادها و  -7

 استفاده از شبکه هاي ماهواره اي توسط بخش خصوصی و دولتی براي آموزش رشته هاي کشاورزي، -8
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 یادگیري جایگاه

در اغلب افراد . یادگیري، بنیادي ترین موضوع مورد بحث در روان شناسی و باالخص در روان شناسی یادگیري و تربیتی است
 ))کمک به یادگیري: ((می گویند) مدرسه چه فایده اي دارد؟(پاسخ به پرسش 

 یادگیر ي چه هست و چه نیست

هنگامی که کودکان روش استفاده از کامپیوتر را می آموزند، گاه دچار اشتباهاتی می شوند، اما به طور حتم زمانی مهارت الزم 
ز افرادي که نمی توانند از کامپیوتر استفاده کنند، تبدیل به افرادي با توانایی کار آنان ا. براي کار با این وسیله را کسب می کنند

پس از یادگیري مهارت هاي استفاده از کامپیوتر، دیگر آن ها را از یاد نمی برند، درست مانند آموزش . با این وسیله می شوند
بنابراین، یادگیري را می توان به عنوان تغییري به نسبت .ن نداریداگر یک بار رانندگی را بیاموزید، دیگر نیاز به تکرار آ. رانندگی

یادگیري اساس تفکر، رفتار و .پایدار در رفتار، معلومات و مهارت هاي تفکر که از طریق تجربه بدست می آیند، تعریف کرد
اقدام، عمل با شی، مهارت هیچ حرکت، .زندگی فردي، اجتماعی ،فرهنگی، اقتصادي، شغلی و معنوي آدمیان را تشکیل می دهد

 .و چیزي در زندگی آدمی نیست که مبتنی بر یادگیري نباشد

 تعریف یادگیري از نظر مؤلف کتاب 

کسب دانش، ایجادنگرش و تغییر نسبتأ پایدار در فکر ، نگرش و رفتار یا توان فکري، نگرش و رفتاري : یادگیري عبارت است از 
بازنمایی شده و نمی توان آن را به حالت هاي موقتی ذهن و بدن مانند آنچه بر . شی می شوداست که از تجربه درونی و بیرونی نا

توانمندي هاي ما تنها از .اثر توهم، هذیان،  بیماري ، خستگی، افکار و نگرش هاي زودگذر یا دارو ایجاد می شود نسبت داد
براي نمونه . آن ها مادرزادي یا فطري اند، نه آموختنی.بریمبرخی از استعداد ها را به ارث می . طریق آموختن بدست نیامده است

با این حال . ما، بلعیدن، ترسیدن از صداي بلند یا پلک زدن را ، زمانی که جسمی به چشم ما بسیار نزدیک می شود، نیاموخته ایم
آنان براي حل مشکالت ، پرسیدن  روش جدید استفاده کودکان از کامپیوتر، تالش جدي تر. بیشتر رفتارهاي انسانی ارثی نیستند

دامنه  .سواالت بهتر، پاسخ گویی با روش هاي منطقی تر یا گوش کردن با دقت بیشتر، ناشی از تجارب یادگیري آنان است
دنیا را  یادگیري در مدرسه و هرجاي دیگري که کودك در آن. یادگیري بسیار گسترده تر و شامل رفتارهاي آموزشی است

 .روي می دهدتجربه می کند، 

 دیدگاه هاي یادگیري 

 دیدگاه رفتاري -

 دیدگاه شناختی -

 دیدگاه رفتاري   
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از نظر . در مکتب رفتارگرایی، علت رفتار را باید از روي تجارب قابل مشاهده توضیح داد، نه از روي فرایندهاي ذهنی
روزنامه دیواري درست می کند، معلمی به  کودکی یک: رفتارگراها، رفتار هر چیزي است که از ما به شکلی آشکار سر می زند

روان شناسان، فرایندهاي ذهنی را با افکار ، .دانش آموزش لبخند می زند، دانش آموزي به دیگر پیله می کند و نظایر این ها
حال ،  با این. احساسات و انگیز ه هایی که هریک ما تجربه می کنیم، اما براي سایرین قابل مشاهده نیستند، مشخص می کنند

 .1ندیدن افکار، ااحساسات و انگیزه ها، دلیل بر غیر واقعی بودن آن ها نیست

 

 روانشناسی تربیتی،سانتراك-1

فرایندهاي ذهنی ، به فکر کردن کودك درباره راه هایی براي ساختن روزنامه دیواري ، ایجاد احساسی مطلوب در معلم نسبت  
از نظر رفتارگرایان ، این .به تالش هاي دانش آموزان و بر انگیختن انگیزه درونی کودکان براي کنترل رفتارشان اطالق می شود

یل مناسب و مهمی براي دانش رفتاري نیستند، زیرا آن ها را نمی توان به طور مستقیم مشاهده افکار، احساسات و انگیزه ها مسا
 .کرد

دو دیدگاه رفتاري، شرطی سازي کالسیک و شرطی سازي عامل،  این نقطه نظر را تعدیل کرده اندو این دو دیدگاه بر یادگیري 
گیرد، تأکید دارند براي نمونه ، یادگیري همبسته زمانی روي می را در بر می ) همبسته(همبسته ، که فراگیري دو رویدا مرتبط

نظیر لبخند زدن معلم به کودك هنگامی ( دهد که دانش آموز رویدادي خوشایند را با یادگیري مطلبی در مدرسه پیوندمی دهد
فتار قابل مشاهده و یادگیري بحث تحلیل رفتار کاربردي حاکی از دیدگاه رفتاري متمرکز بر ر). که از او سوال جالبی می پرسد

 .همبسته است

 دیدگاه شناختی

تأثیر آشکار . روان شناسان، از سال هاي  قرن بیستم، شناخت نگرتر شده اند و این شناخت نگري تا به امروز نیز ادامه دارد
 .شناخت نگري ، اساس پیدایش دیدگاه هاي بسیاري در زمینه یادگیري شده است

 :قرار می دهیم که عبارت اند از مطالعهگاه مهم شناختی را مورد در این قسمت، چهار دید

 شناخت اجتماعی

 پردازش اطالعات

 ساختارگرایی شناختی
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 ساختارگرایی اجتماعی

دیدگاه هاي شناخت اجتماعی را که بر چگونگی تأثیر گذاري متقابل عوامل رفتاري، محیطی و فردي تاکید دارند، در این فصل 
دومین دیدگاه یعنی پردازش اطالعات، به چگونگی پردازش اطالعات کودك از طریق به خاطر سپاري  و. شرح خواهیم داد

سومین دیدگاه ، ساختارگرایی شناختی، به ساختار شناختی دانش و درك کودك . ،تفکر و سایر فرایندهاي شناختی توجه دارد
 .ا سایرین براي دست یابی به دانش و درك تاکید داردچهارمین دیدگاه ، ساختارگرایی اجتماعی، بر همکاري ب. می پردازد

 دیدگاه هاي یادگیري

 ساختارگرایی اجتماعی ساختارگرایی شناختی پردازش اطالعات شناخت اجتماعی رفتاري
بر تجارب، به 

خصوص تقویت و 
تنبیه به عنوان 
مشخصه هاي 

یادگیري و رفتار 
 .تاکید دارد

بر تاثیر متقابل عوامل 
محیطی و رفتاري، 

به عنوان ) شناختی(فردي
مشخصه هاي یادگیري 

 .تأکید دارد

بر چگونگی پردازش 
اطالعات کودکان از 
طریق توجه، به خاطر 
سپاري، تفکر و سایر 

فرایندهاي شناختی 
 .تاکید دارد

بر ساختار شناختی دانش و 
 .درك کودك تاکید دارد

 ژان پیاژه

بروابستگی با سایرین براي 
ش و درك دستیابی به دان

 .تاکید دارد
 ویگوتسکی

 

 .دیدگاه هاي یادگیري 6-1شکل

با افزون این  چهار دیدگاه شناختی به دیدگاه هاي رفتاري ، در این قسمت مجموعا پنج دیدگاه مهم در زمینه یادگیري  را مورد  
تمام این . رفتاري، شناخت اجتماعی، پردازش اطالعات ، ساختارگرایی شناختی و ساختارگرایی اجتماعی: مطالعه قرار می دهیم

 .نشان داده شده است 6-1خالصه اي از این پنج دیدگاه در شکل . یادگیري کمک می کنند مطالب به شناخت ما از چگونگی

 مرور و تامل

 .یادگیري را تعریف کنید و پنج دیدگاه در زمینه مطالعه آن را شرح دهید-1

 مرور

 آیا رفتارهایی وجود دارد که بر یادگیري تاثیر نمی گذارند؟

 شناختی در زمینه یادگیري کدامند؟رفتارگرایی چیست؟چهار دیدگاه اصلی 

 تامل
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 .چگونه یاد می گیرید؟رفتاري که به آن عادت کرده اید، در نظر بگیرید و چگونگی یادگیري آن را بیان کنید

 مرور و تامل 

 .تحلیل رفتاري را در زمینه آموزش به کار ببرید -2

 مرور

 تحلیل رفتار کاربردي چیست؟

 پسندیده کدام است؟پنج راه براي افزایش رفتارهاي 

 چهار را براي کاهش رفتارهاي نامطلوب کدام است؟

در کدام زمینه هاي یادگیري، شرطی سازي عامل و تحلیل رفتارهاي کاربردي مفیدتر است؟برخی از محدودیت هاي آن ها 
 چیست؟

 تامل

 .دبراي هر یک از پنج راه افزایش رفتارهاي پسندیده ، مثالی در محیطی آموزشی مطرح کنی

 دیدگاه ها ي شناختی اجتماعی در زمینه یادگیري

در این قسمت، ابتدا با پرداختن به نظریه شناختی اجتماعی، شکل هاي . افکار فراگیران بر رفتار یادگیري آنان تأثیر می گذارد
 .جنبه ي شناختی دارداین نظریه که شامل اصول رفتاري می شود، اکنون بیشتر . گوناگونی از این موارد را مطالعه می کنیم

 نظریه شناختی اجتماعی باندورا

عوامل شناختی می تواند .براساس نظریه شناختی اجتماعی، عوامل شناختی، اجتماعی و رفتاري نقش مهمی در یادگیري دارد
راگیران نام به عنوان عوامل اجتماعی می توان از بررسی عملکرد رفتاري والدین ف. شامل توقعات فراگیر براي موفقیت باشند

او معتقد است که . یکی از بنیان گذاران اولیه نظریه شناختی اجتماعی است)2001، 2000، 1997، 1985(آلبرت باندورا.برد
به یاد دارید که در شرطی سازي عامل . فراگیران با یادگیري می توانند تجارب خود را به لحاظ شناختی بیان یا دگرگون کنند

 .ب محیطی و رفتار وجود داشت، ارتباط تنها بین تجار
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 جبر متقابل در نظریه باندورا 6-2شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

همانطور که در . شناخت و محیط تشکیل شده است، مطرح کرد/ رفتار، فرد: باندورا نمونه جبر متقابل را که از سه عامل
عوامل محیطی بر . توانند به صورت متقابل بر یادگیري تاثیر گذار باشندنشان داده شده است این عوامل می 6-2شکل 

باندورا واژه فرد را بکار می برد، اما ، ما، آن را به .اثر می گذارند بر رفتار) شناختی(رفتار ، رفتار بر محیط و عوامل فردي
باندورا سرشت و ویژگی هاي . هستند شناخت تغییر داده ایم، زیرا بسیاري از عوامل فردي که او شرح می دهد، شناختی

شامل ) گوناگونی هاي فردي. (شخصیتی را جزو آن دسته از عوامل فردي که جنبه شناختی دارند، به شمار نمی آورد
عوامل شناختی از . درون گرا و برون گرا، فعال یا غیر فعال، خونسرد یا مضطرب و مهربان یا خشن بودن، می شوند

به چگونگی تاثیر الگوي باندورا بر عملکرد رفتاري .اه ها ، راهکارها، افکار و هوش شکیل شده اندتوقعات باورها ، دیدگ
 .یک فراگیر که او را ساندرا می نامیم ، توجه کنید

 شناخت/ فرد

 محیط رفتار
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 . حل مشکالت پیدا کرده استدر مورد و منطقی تر فکر کردن  ساندرا راهکارهایی شناختی براي عمیق تر                               

 .عملکرد رفتاري او را بهبود می بخشد شناختی راهکارهاي                               

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دنبال آن ایجاد توقعات سازنده از ه مطالعات ساندرا سبب کسب موفقیت در مدرسه و  ب                                          

 .او شده است) شناخت(توانایی هایش و باال رفتن اعتماد به نفس                                          

                    

 

 

 

 

 

 تاثیر شناخت بر رفتار

 تاثیر رفتار بر شناخت

 تاثیر محیط بر رفتار

 تاثیر رفتار بر محیط

 تاثیر شناخت بر محیط

 تاثیر محیط بر شناخت

 شناخت بر رفتارتاثیر 

 تاثیر رفتاربر شناخت 

 تاثیر محیط بر رفتار

 محیط رفتار برثیر تا

 تاثیر شناخت بر محیط

 تاثیر محیط بر شناخت
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 ساندرا،برنامه اي ي اخیر مسوالن آموزشی مدرسه                          

 آموزشی در زمینه مهارت هاي مطالعه و براي آموختن                                   

 آن ،یادداشت برداري،برنامه ریزي زمان و برگزاري                                 

 مهارت هاي ي برنامه.بهتر امتحانات طراحی کرده اند                                  

 .مطالعه،عملکرد رفتاري ساندرا را بهتر می سازند                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 تاثیر شناخت بر رفتار

 تاثیر رفتار بر شناخت 

 تاثیر محیط بر رفتار

 تاثیر رفتار بر  محیط        

 تاثیر شناخت بر محیط

 تاثیر محیط بر شناخت
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 مهارت هاي مطالعه  ي راه را براي دستیابی برنامه ران و معلمان مدرسه انتظارات و برنامه ریزي مدی                                              

                                                                                        

 

  

 

 تاثیر رفتار بر شناخت 

 تاثیر محیط بر رفتار

 تاثیر رفتار بر محیط

 تاثیر شناخت بر محیط

 تاثیر شناخت بر رفتار

 تاثیر رفتار بر شناخت 

 تاثیر محیط بر رفتار

 تاثیر رفتار بر محیط

 تاثیر شناخت بر محیط

 تاثیر محیط بر شناخت

اجراي برنامه ي مهارت هاي مطالعه، در بهبود بخشیدن به عملکرد رفتاري بسیاري از دانش آموزان کالس 
را تا بهبود عملکرد رفتاري دانش آموزان ، مدرسه را بر آن داشت تا برنامه . ساندرا موفقیت آمیز است

 .جایی گسترش دهد که همه ي دانش آموزان دبیرستان در آن شرکت کننند

 تاثیر محیط بر شناخت
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. 

 

که )شناختی(عامل فردي.می کنندنقش مهمی ایفا ) شناختی(در الگوي یادگیري باندورا، عوامل فردي
در سال هاي اخیر بر آن بسیار تاکید کرده،خورد کارایی،یعنی باوري است که فرد بر اساس آن بر ) 1997،2001(باندورا

براي .باندورا معتقد است که خود کارایی تاثیر مهمی بر رفتار دارد. موقعیت مسلط می شود و نتایج مفیدي به بار می آورد
ري که از خود کارایی پایین برخورد است،کوچک ترین تالشی براي آماده سازي خود براي امتحان نمی نمونه،فراگی

اکنون یک فرایند مهم یادگیري پژوهشی را که یکی .کند، زیرا باور دارد که این تالشی تاثیري در نتیجه عمل او ندارد
یادگیري مشاهده اي از چگونگی دخالت عوامل  در هنگام مطالعه.دیگر از مقاالت مهم باندورا است،بررسی می کنیم

 .یاداشت بردارید)شناختی(فردي

 یادگیري مشاهده اي

 تاثیر شناخت بر رفتار

 تاثیر رفتار بر شناخت 

 تاثیر محیط بر رفتار

 تاثیر رفتار بر محیط

 شناخت بر محیطتاثیر 

 تاثیر محیط بر شناخت

پیشرفت مهارت هاي مطالعه،به دان   مدرسه مکانی را براي امانت گرفتن کتاب و منابع  موجود در مورد
در این  محل امکان مشاوره در مورد مهارت هاي مطالعه .آموزان و خانواده هاي آنان معرفی می کند
ان ها و مشاوره ها براي ساندرا و خانواده وجود این    مک. نیز   در اختیار فراگیران قرار داده می شود

  اش  بسیار مفید بوده اند و مهارت هاي فکري ساندرا را نیز بهتر ساخته اند
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یادگیري مشاهده اي،که تقلید یا الگو برداري نیز نامیده می شود،نوعی یادگیري است که با مشاهده و تقلید از رفتار 
ه به یادگیري خسته کننده آزمایش و خطا پایان توانایی یادگیري الگوهاي رفتاري از طریق مشاهد.دیگري حاصل می آید

 .در بسیاري از موارد،یادگیري مشاهده اي کمتر از شرطی سازي،نیاز به زمان دارد.می دهد

 الگوي جبر متقابل یادگیري باندورا 6-3شکل

چند نمونه از .دشناختی، عوامل محیطی و رفتاري به صورت متقابل برهم تأثیر می گذارن/در الگوي باندورا، عوامل فردي
 .شناختی در زمینه یادگیري را نام ببرید/عوامل فردي
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 الگوي 6-3شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

 رفتار

P/C 

شخص و عوامل 
 شناختی

E 

 محیط
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 آزمایش کالسیک عروسک بوبو

نه  مشاهده اي می تواند حتی با تماشا کردن الگویی کهنشان داد که یادگیري )1965(آزمایش انجام شده توسط باندورا
تنبیه و نه تشویق می شود، صورت بگیرداین آزمایش هم چنین روشن کرد که بین یادگیري و عملکرد تفاوت وجود 

 .دارد

 .الگوي یادگیري مشاهده اي باندورا ۴-۶شکل

این . توجه، نیروي حافظه،دستاوردو انگیزه:گرفته شونددر الگوي یادگیري مشاهده اي باندورا، چهار فرایند باید در نظر 
 چهار فرآیند چگونه می توانند کالسی که در آن معلم طرز کار ساعت را یا د می دهد،دخالت داشته باشند؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یادگیري مشاهده اي

 توجه تولید نگهداري انگیزه
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 توجه

اگر حواس فراگیري به . رفتارهاي الگو باید به آنچه او می گوید یا انجام می دهد دقت کنندفراگیران پیش از تقلید از 
توجه . نجام می دهد بشنوددلیل صحبت کردن دو فراگیر دیگر پرت شود، احتمال دارد نتواندآنچه را که معلم گوید یا ا

قوي و متفاوت با بقیه ، بیش از افراد سرد،  براي نمونه افراد خونگرم،. تحت تأثیر مجموعه اي از عوامل است به الگو
در بیشتر موارد، . فراگیران به الگوهاي بلند پایه بیش از دون پایه توجه دارند. ضعیف و معمولی ، شایسته توجه هستند

 .معلمان الگوهاي بلند پایه اي براي فراگیران هستند

 نیروي حافظه

اطالعات را به صورت رمز در آورند و آن ها را در حافظه نگه دارند تا  براي بازآفرینی عملکردهاي الگو، فراگیران باید
یک توضیح کالمی  ساده یا یک تصویر واضح از آنچه الگو انجام داد،به نیروي حافظه . بتوانند دوباره آن ها را باز یابند

این اولین مرحله ، . شان می دهممن راه حل این مسأله را به شما ن«:براي نمونه ، معلم می گوید. فراگیران کمک می کند
تماشاي . و به این ترتیب او چگونگی حل یک مسأله ریاضی را نشان می دهد» این دومین و این یکی هم مرحله سومه

شخصیتی سرزنده در یک فیلم که به احساسات سایر فراگیران توجه نشان می دهد، بیش از بیان اهمیت این موضوع 
 . ماندمی ، در یاد فراگیرانتوسط معلم

 تولید

احتمال دارد کودکان به رفتار الگو توجه کنند و آنچه را که دیده اند، به خاطر بسپارند اما به دلیل وجود محدودیت ها 
 1شاید یک کودك سیزده ساله که بازي بسکتبال دیوید رابینسون.در توانایی جسمی نتواند رفتار الگو را دوباره خلق کنند

را تماشا می کند، بتواند مهارت هاي ورزشی آنان را به خوبی انجام دهد، یا با مشاهده یک  2و بازي گلف نانسی لوپز
تدریس . نوازنده پیانو یا نقاش مشهور بتواند مهارت هاي او را اجرا کند، اما نتواندشیوه حرکات جسمی آنان را بازآفریند

 .خصوصی و تمرین، به بهبود عملکرد هاي جسمانی کودکان کمک می کند

 انگیزه

اغلب کودکان به آنچه الگو می گوید یا انجام می دهد، توجه می کنند، اطالعات را در حافظه ذخیره می کنند و از  
در پژوهش . مهارت هاي بدنی براي بروز رفتار نیز برخوردارند، اما انگیزه اي براي انجام رفتار الگو برداري شده ندارند

کودکانی که دیدند الگو تنبیه می . ا انجام شد نیز به چنین نکته اي برخوردیمکالسیک عروسک بوبو که توسط باندور
عکس (اما هنگامی که رفتار او تقویت می شد یا پاداش . شود، رفتارهاي تهاجمی و تنبیه شده الگو را از خود بروز ندادند

معتقد است که تقویت همیشه براي باندورا . می گرفت، کودکان نیز از رفتارش تقلید می کردند) برگردان یا آب میوه
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اما اگر کودك  رفتارهاي دلخواه را بروز نمی دهد، سه نوع تقویت می تواند . وقوع یادگیري مشاهده اي ضروري نیست 
 .به انجام این امر کمک کند

 پاداش دادن الگو)1(

 پاداش دادن به کودك یا)2(

عالیه، بیشترش را درست «یا » .خوبه، باالخره موفق شدم«:آموختن استفاده از جمالت تقویت نفس به کودك ، نظیر)3(
همانطور که می دانید، شما الگوي مهمی در زندگی فراگیران » حل کردم، اگرسعی کنم بقیه اش را هم حل می کنم

 . خواهید بود
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براي ارزشیابی نقش الگوها و مشاوران، در زندگی خود . آنان قرار دهید الگوهاي شایسته بسیاري را می توانید در اختیار
 .شما و نقشی که می توانند در زندگی فراگیران بازي کنند

 

 اطالعات، حافظه وتفکر

دیدگاه پردازش اطالعات تاکید دارد که فراگیران در اطالعات دست می برند،آن ها را مطالعه و سپس برنامه ریزي می  
بر اساس دیدگاه پردازي اطالعات افزایش تدریجی توانایی . بخش مهم این دیدگاه ،فرایند حافظه و تفکر است. کنند

برخی از دیدگاه هاي .و معلومات پیچیده بسیاري می شودپردازش اطالعات در فراگیران ، موجب کسب مهارت ها 
آن عده که گرایش ساخت .اطالعات پردازي، در مقایسه با سایرین، از یادگیري هاي ساخت گرایی بارزتري برخوردارند

سعی  گرایی دارند، معلمان را به دید راهنماهاي شناختی در زمینه مهارت هاي تحصیلی و فراگیران را به دید افرادي که
برخی از دیدگاه هاي اطالعات پردازي  شرح داده شده نظیر نظریه رشد .در درك این مهارت ها دارند، می نگرند

آن دسته از دیدگاه هاي اطالعات پردازي که به .شناختی پیاژه، نمونه هایی از دیدگاه هاي ساختارگرا شناختی هستند
محیط را به خاطر می سپارد اهمیت می دهندف ساختار گرا یادگیرنده فعل پذیر، که تنها اطالعات کسب شده از 

، نفوذي بارز  در علم روان شناسی 195001960رفتار گرایی و الگوي همبسته ي آن در یادگیري ، تا سال هاي .نیستند
یحی پس از آن بسیاري از روان شناسان دریافتند که بدون توجه به فرایندهاي ذهنی نظیر حافظه و تفکر ، توض. داشت 

اصطالح روان شناسی شناختی بر دیدگاه هایی که در جست و جوي توصیف رفتار . براي یادگیري فراگیران وجود ندارد
اگرچه بسیاري از عوامل باعث رشد روان شناسی  شناختی شدند، . از طریق بررسی فرایند هاي ذهنی بودند، گذارده شد
در سال هاي  1نخستین کامپیوتر امروزي، توسط جان فون نیومان.هیچ یک از آن ها مهم تر از پیدایش کامپیوتر نبود

این دستگاه نشان می داد که چگونه ماشین هاي بی جان قادر به انجام عملیات منطقی . اختراع شد 1940پایانی دهه 
دمی برخی از عملیات منطقی انجام شده توسط کامپیوتر ، می توانند مارا در زمینه روش کارکرد شناخت آ. هستند

روان شناسان شناختی ، اغلب کامپیوترها را براي کمک به توضیح رابطه بین شناخت و مغز، با هم مقایسه . راهنمایی کنند
اگرچه کامپیوتر و نرم افزار قیاس . مغز انسان با سخت افزار کامپیوتر و شناخت با نرم افزارآن مقایسه می شود. می کنند

شناختی نیستند، این تشبیهات ما را در بررسی ذهن فراگیر به عنوان یک دستگاه  هاي مناسبی براي مغز و فعالیت هاي
 .فعال پردازش اطالعات ، یاري داد اند

 دیدگاه زیگلر

تفکر، تغییر سازوکارها و خود اصالحی می :سه ویژگی اصلی دیدگاه اطالعات پردازي را ) 1998(رابرت زیگلر
در این خصوص زیگلر دیدگاه وسیعی را از تفکر ارایه .پردازش اطالعات است) 2002(تفکر، تفکر از دیدگاه زیگلر.داند
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او می گوید هنگامی که فراگیران اطالعات جهان اطراف خود را درك ،رمزگردانی، بیان و ذخیره می کنند، . می دهد
د امکان انطباق با زیگلر معتقد است که تفکر بسیار انعطاف پذیر است و این ویژگی به افرا. مشغول اندیشیدن هستند

با این حال، در توانایی هاي فوق . بسیاري از تغییرات ایجاد شده در محیط اطراف ، نیازهاي مهارتی افراد را می دهد
افراد در هر لحظه، تنها می توانند به میزان محدودي از اطالعات . العاده تفکر آدمی محدودیت هایی به چشم می خورند

 .ش اطالعات ما نیز محدودیت هایی وجود دارنددر سرعت پرداز. توجه کنند
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 تغییر سازو کارها

اظهار می دارد که در پردازش اطالعات ، نقش سازوکارهاي تغییر در رشد از اهمیت خاصی برخوردار ) 2002(زیگلر
در پیدایش تغییر در مهارت هاي شناختی فراگیران تأثیر می گذارند، اومعتقد است که چهار سازو کار اصلی که . است

 .رمز گردانی، خودکارشدن، ساخت راهکار و تعمیم دهی: عبارتند از

 رمزگردانی

زیگلر عقیده دارد که یک روش . رمزگردانی فرایندي است که از طریق آن اطالعات وارد حافظه می شوند •
از آنجایی که . ت مربوط و نادیده گرفتن قسمت هاي نامربوط استکلیدي حل مشکالت، رمزگردانی اطالعا

به وقت و تالش دارد، فراگیران براي اجرا کردن آن ها به طور خودکار و گسترش  ایجاد راهکارهاي جدید نیاز
واژه خودکاري به توانایی پردازش اطالعات ، با تالشی اندك یا بدون .دادن تاثیر گذاریشان باید تمرین کنند

با افزایش سن و تجربه پردازش اطالعات در زمینه بسیاري از مهارت ها بیش از پیش، به . الش، اشاره داردت
صورت خودکار در می آید و این ویژگی به فراگیران امکان تشخیص روابط جدید میان افکار و رویدادهایی 

ساخت راهکار است که شامل سومین تغییر سازوکار، .را که ممکن است به گونه اي فراموش کنند، می دهد
می گوید که فراگیران باید اطالعات ) 2001(زیگلر. کشف رویه هایی جدید براي پردازش اطالعات می شود

کلیدي موجود درباره یک مشکل را رمزگردانی کنند و براي حل آن، اطالعات را با دانسته هاي پیشین و 
فراگیران باید این . تازه ساخته شده به تعمیم نیاز استبراي بهرمندي کامل از راهکار . مربوط متناسب سازند

انتقال هنگامی روي می دهد که فراگیر . راهکار را در رابطه با سایر مشکالت به کار ببندند یا تعمیم دهند
 .تجارب و معلومات پیشین خود را در زمینه یادگیري یا حل مشکالت موقعیت جدید، به کار می بندد

 خود اصالحی •
اطالعات پردازي نوین همانند نظریه رشد شناختی پیاژه ،بیان می دارد که فراگیران نقش فعالی در رشد دیدگاه  •

آنان راهکارها و تجاربی را که در شرایط پیشین فرا گرفته اند، براي منطبق ساختن پاسخ . خود ایفا می کنند
راهکار و معلومات اولیه ، پاسخ هاي  بدین ترتیب، آنان از. هایشان با محیط آموزشی جدید، به کار می بندند

ارزش خود اصالحی پردازش اطالعات در فراشناخت ، به معناي شناخت . جدیدتر و پیچیده تري می سازند
 ، خالصه می شود»دانستن درباره دانستن«درباره شناخت یا 

 مرور و تامل.  •
 .دیدگاه اطالعات پردازي را شرح دهید.1

 مرور

 درباره فراگیران به عنوان فراگیران چه نظري دارد؟دیدگاه اطالعات پردازي  •
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 دیدگاه زیگلر درباره اطالعات پردازي چیست؟ •

 تامل

توضیح بدهید آیا مواقعی پیش می آید که آرزو کنید اي کاش توانایی هاي یادگیر تان شبیه  یک کامپیوتر  •
 عمل می کنید؟بود؟ یا آن که در تمام جنبه هاي اطالات پردازي بهتر از هر کامپیوتري 

به سبب تاکید . کودکان افکار خاص خود را دارند، ولی به عنوان موجوداتی اجتماعی، شناخت آنان اغلب جمعی است
. زیاد آمریکا بر فرد به جاي جمع، تفکر جمعی در این کشور تازه به عنوان مضمونی مهم در آموزش مطرح شده است

 .ایی اجتماي پشتیبان آن است، تاکید دارداین فصل بر تفکر جمعی که رویکردهاي ساخت گر

 رویکرد ساخت گرایی اجتماعی به تدریس

پیش از آنکه به این روش . رویکردهاي ساخت گرایی اجتماعی مربوط به روش هاي نوین در یادگیري کالسی می شود
تا ببینیم رویکردهاي  ها بپردازیم، بیایید ابتدا دانش خود را درباره دیدگاه هاي مختلف ساخت گرایی همسان کنیم

 .ساخت گرایی اجتماعی ر کجاي این چارچوب کلی می گنجد

 ساخت گرایی اجتماعی در متن وسیع تر ساخت گرایی

ساخت گرایی می گوید افراد وقتی فعاالنه دانش و ادراك خود را بسازند، بهتر چیز یاد می گیرند رویکردهاي پردازش  
باره می شد که کودك چگونه براي فکر کردن به روش ساخت  یی در ایناطالعات در یادگیري که شامل ایده ها

طبق تمام این رویکردهاي ساخت گرایانه فراگیران اختیار .گرایانه ، از مهارت هاي پردازش اطالعات بهره می گیرد
 .دانش خود را به دست می گیرند

 رویکرد ساخت گرایی اجتماعی

طور کلی تاکید بر زمینه هاي اجتماعی یادگیري است و این که دانش در در رویکردهاي ساخت گرایی اجتماعی ، به 
ارتباط با دیگران فرصت هایی براي فراگیران فراهم می ). 1،2002بریسون و دوروال(تعامل آموخته و ساخته می شود

به این . آورد تا در رویارویی با تفکر دیگران و مشارکت در خلق ادراکی جمعی خود را ارزشیابی و تصحیح کنند
مدل وایگوتسکی کودکی . ترتیب، تجربه در زمینه هاي اجتماعی سازوکاري مهم براي رشد فکري فراگیران است

مفاهیم ساخت گراي پیاژه که بر فرد تاکید دارد، در نظریه . تاریخی قرار دارد -ماعی است که در زمینه اي اجتماعیاجت
در رویکرد ساخت گرایی . فرهنگی متوجه می شود -وایگوتسکی به سوي جمع، تعامل اجتماعی و فعالیت هاي اجتماعی

تجدید نظر در این سازماندهی دانش و اطالعات قبلی خود، دانش  شناختی پیاژه ، فراگیر با تغییر و تبدیل، سازماندهی و
وایگوتسکی تاکید می کند که فراگیر دانش خود را از طریق تعامل اجتماعی با دیگران می سازد و محتوي . را می سازد

مهارت ها می این فرهنگ شامل زبان، باورها و . این دانش تحت تاثیر فرهنگی قرار می گیرد که فراگیر زندگی می کند
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وایگوتسکی . پیاژه تاکید می کند که معلم ها باید فراگیران را در کندوکاو و ساختن درك خود پشتیبانی کنند.شود
معتقد است که معلم ها باید فرصت هاي بسیاري براي یادگیري فراگیران به همراه معلم و همکالسی هایشان فراهم آورند 

یاژه و هم در مدل وایگوتسکی ، معلم ها به صورت تسهیل گر و راهنما عمل می هم در مدل پ. تا دانش خود را بسازند
گاه . توجه داشته باشید که ما در مورد تاکیدها صحبت می کنیم، نه تمایز بارز.کنند نه به عنوان اداره کننده و مدل ساز

براي مثال، وقتی می گوییم  .بین ساخت گرایی اجتماعی و روکردهاي دیگر ساخت گرایانه ، فرق مشخصی وجود ندارد
. معلم باید در کشف دانش براي فراگیران نقش راهنما داشته باشد، ابعاد اجتماعی ساخت دانش را در نظر گرفته ایم

اگر معلمی براي آن که فراگیران به راه حلی براي خوب به خاطر . همین امر در مورد پردازش اطالعات نیز صادق است
 .در این فعالیت تعامل اجتماعی آشکارا به چشم می خورد. ه و اظهار نظر برگزار کندسپردن برسند جلسه مباحث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱.Bearison and Dorval 
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فرهنگی، مانند نظریه وایگوتسکی ، بر اهمیت فرهنگ در یادگیري تاکید می کنند؛  –بعضی از رویکردهاي اجتماعی 
) مانند مهارت هاي کامپیوتري، ارتباطی، کارگروهی(براي مثال ، فرهنگ می تواند تعیین کننده مهارت هاي مهم 

ساله اي را حل می کنند، رویکردهاي دیگر اختصاصا بر شرایط اجتماعی در کالس، مثل وقتی که فراگیران با هم م.باشد
 .تمرکز دارند

 

در پژوهشی که اخیرا بر اساس نظریه وایگوتسکی انجام گرفت، چند جفت کودك از دو مدرسه دولتی آمریکا با هم 
از هر جفت، یکی از مدرسه اي سنتی بود که در آن فقط گاهی به فراگیران فرصت داده می شود که در . کار کردند

. ر کنند و دیگري از مدرسه اي بود که در تمام ساعات کالس بر مشارکت فراگیران تاکید داشتحین یادگیري با هم کا
کودکانی که سابقه یادگیري مشارکتی داشتند، فراگیران مدرسه سنتی ، به نحوه مشارکتی از ایده هاي شریک خود 

 .استفاده می کردند

 

سابقه مطرح می کردند، یعنی پرسش هایی را که پاسخ آن ها را فراگیران مدرسه سنتی بیشتر پرسش ها را ماند امتحان یا  
پژوهشگران همچنین دریافته . می دانستند، از شریک خود می پرسیدند و به او اطالعاتی نمی دادند تا دانش او را بیازمایند

. می گیرداند که یادگیري مشارکتی اغلب در کالس هایی که هدف هاي یادگیري کامال مشخص دارند، بهتر صورت 
در تحلیل از رویکرد ساخت گرایی اجتماعی گفته شده است معلم به آنجا می رسد که از چشم کودکان به یادگیري 

در همین تحلیل مشخصات زیر در مورد  کالس هایی که با رویکرد ساخت گرایی اداره می شوند، آمده . نگاه می کند
 : است

 .رت مشارکتی استیکی از هدف هاي مهم کالس، ساختن معنا به صو •

 .معلم ها با دقت ناظر دیدگاه ، تفکر و احساسات فراگیران هستند •
 .معلم و شاگردانش هم یاد می گیرند و هم یاد می دهند •

 .تعامل اجتماعی بر کالس حاکم است •

 .برنامه درسی و وضعیت ظاهري کالس عالیق فراگیران را نشان می دهند و با فرهنگ آنان عجین شده اند •

 وابسته به موقعیتشناخت 

این اندیشه مبتنی . شناخت وابسته به موقعیت یکی از پیش فرض هاي مهم رویکردهاي ساخت گرایی اجتماعی است
شناخت مستقر می گوید که دانش در . برآن است که تفکر در زمینه اجتماعی و فیزیکی ساخته می شود نه در ذهن فرد
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اگر چنین باشد، پس نزدیک کردن موقعیت . و مرتبط با آن زمینه استزمینه اي که در آن شکل می گیرد، جاي دارد 
این مساله که روش هاي آموزشی را تا چه حد می توان در حیطه . هاي یادگیري به شرایط زندگی واقعی ، منطقی است

ی تربیتی وعی مهم در روانشناسهاي مختلف ، مثل خواندن و علوم تعمیم داد و تا چه حد باید خاص حیطه باشد، موض
 است

 

 تفاوت هاي بین نظریه پردازش اطالعات و نظریه رفتارگرایی

 

 

 رفتارگرایی پردازش اطالعات

و  اشیاء،موقعیت(یی محیط توسط افرادعالق به چگونگی بازنما
 ونگی شکل گیري می شودگموجب تمرکز بر چ)افراد

 منابع محیطی مسیر زندگی فرد را تعیین می کند

 آدمی محدود به پاسخ هاي آشکاراست پاسخ هاي آشکار نیستآدمی محدود به 
 جوهر مستقلی به نام شخصیت نادیده گرفته می شود آدمی داراي شخصیت است

 بی توجهی به علل رفتار در درون آدمی توجه به تبین هاي درونی به عنوان یکی از تبیین هاي علی
و عینی  فرآیندهاي پیچیده شناختی را می توان بطور نظامدار

 مطالعه کرد
 فرآیندهاي ذهنی ،فیزیولوژیکی قابل آشکار نیستند

 فرآیندهاي ذهنی ،فیزیولوژیکی هیچ ارتباطی با علم ندارند 
پیش بینی و کنترل رفتار مربوط به پیشایند آن ها یعنی محیط  شناخت، احساسات و رفتار را تعیین می کند

 است
 در بیرون از جانداران واقع است علت رفتار علت رفتار بیشتر درونی است
 همه رفتارها را می شود با تقویت کنترل کرد صورت می گیرد درونیکنترل رفتارها توسط عوامل 

 

 در پی یافتن قوانین کلی رفتار هستند تاکید بر تفاوت هاي فردي
 .به تفاوت هاي فردي امعان نظر دارد

 
 .هاي فردي وجود دارد عالقه اندکی به تفاوت

 
 .فرایندهاي بنیادي انسان و حیوان شبیه به هم اند انسان با حیوان تفاوت اساسی دارند

انسان از ترکیب زیادي تشکیل شده است،تعامل میان 
محیط،گذشته،شناخت،عواطف،هیجان ها و تاثیرات محیطی و 

 ها اجتماعی و حضور سایر انسان

ي شخصیت،چیزي بیش از یک الگو یا مجموعه اي از رفتارها
 کنشگر نیست

 ماهیت انسان را جبر تشکیل می دهد انسان موجودي داراي اختیار است



 ارزشیابی رفتار مهم است تا شخصیت ارشیابی از شخصیت مورد توجه است
 آدمی را می توان به طور کامل کنترل کرد .آدمی داراي فرایندهاي پیچیده ذهنی و شناختی است

 تاکید بر فرآیندهاي یادگیري تاکید بر ساختارهاي شخصیت
 تاکید بر ویژگی هاي خاص ها تاکید بر ویژگی هاي موقعیت

 تاکید بر داده هاي آزمایشگاهی تاکید بر داده هاي بالینی و پرسشنامه ها
 تاکید بر متغیرهاي محیطی تاکید بر متغیرهاي درونی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محرک مکانیسم 
عصبی پاسخ

درون داد خبرپردازی برون داد

تداعی 
گرایی

خبرپردازی

)اطالع(خبرشناختی پردازش رفتار
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فرض بر این است که آدمیان از محیط خبر یا اطالع دریافت می کنند،آن ها را به راه هاي در رویکرد پردازش اطالعات 
 .مختلف پردازش می کنند، و بعد بر اساس آن عمل می نمایند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت خبر یا 
اطالع از محیط

پردازش 
اطالعات یا 
خبرپردازی

عمل بھ اطالعات 
پردازش شده
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 1پیشینه رویکرد پردازش اطالعات

 پاسخ -روان شناسی محرك-1

ارگانیسم هاي زنده را آدم ماشینی هایی ) جان واتسون،و ادوین گاترينظریه پردازان تداعی گرا  نظیر ایوان پاولف، (
تصور می کردند که پاسخ هایشان به محرك هاي محیطی به وسیله نظام حسی، نظام پاسخ و نظام عصبی مرکزي شامل 

 .مدارهاي ارثی و خاطرات مربوط به تجارب قبلی کنترل می شوند

 

 :روان شناسی شناختی-2

 .ن خبرپردازي ، درون داد را با خبر یا اطالع معادل می گیرنداکثر روان شناسا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نظریه هاي یادگیري هرگنهان -1

 دکتر علی اکبر سیف ترجمه



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متغیرھای 
رابط

متغیرھای 
مستقل

متغیرھای 
وابستھ

خبر یادگیری 
انتظارات

نقشھ 
شناختی
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 سیبرنتیک -3

کارکرد نظام را به عنوان مطالعه ساختار و )علم فرمانش(اصطالح سیبرنتیک 1948در سال)1894-1964(نوربرت واینر
 .او به چگونگی ثبت،پردازش، و انتقال نظام هاي ماشیتی و زیست شناختی عالقه داشت. هاي خبرپردازي تعریف کرد

 

 علم آدم مصنوعی -4

منظور از علم آدم مصنوعی یا آدم مصنوعی شناسی طراحی ماشین هایی است که قادر به انجام پاره اي از اعمال آدمی 
 .هستند

 

 نظریه خبر-5

شانون که در آزمایشگاه هاي تلفن بل کار می کرد و وارن ویور که در بنیاد راکفلر مشغول به کار بود . کلوداي 1949در 
کار این دو نفر را آغاز . در جستجوي راه هایی بودند تا کیفیت پیام ها را از لحظه ارسال تا زمان دریافت بهبود بخشند

 .نظریه خبر می دانند

 :سال و دریافت پیام، که به آن نظام ارتباط گفته می شود شامل موارد زیر استمراحل مربوط به ار

 .منبع خبر،که پیامی را که قرار است ارسال شود از میان تعداد زیادي پیام ممکن انتخاب کند -1

هنده به گیرنده انتقال دهنده ، که پیام را به صورت عالمتی رمزگردانی می کند که از طریق کانال ارتباط از انتقال د -2
 .ارسال می شود

 .می کند)رمزگشایی(گیرنده،که عالمت را به صورت پیام اصلی بازسازي  -3

 کامپیوتر

غالب روان شناسی که رویکرد خبرپردازي را مورد استفاده قرار می دهند، پردازش خبر به توسط انسان را پردازش خبر 
 .قیاس می کنند)رایانه(بوسیله کامپیوتر

 :این قیاس را به شرح زیر بیان کرده اند) 1976(وسلفتوس ولفت



کامپیوتر ها با استفاده از وسایل کارت خوانی، نوار خوانی، . هم کامپیوتر و هم انسان اطالعات را از محیط می گیرند - 1
 .دو غیره این کار را انجام می دهند، در حالی که انسان ها از اندام هاي حسی خود براي این نظور سود می برن

 

 

 

 

 

 

  

دردرون کامپیوتر ، اطالعات رسیده از محیط مورد دستکاري واقع می شوند، به رمز در می آیند و با اطالعات دیگري که از  -2
در درون .این کار به توسط فعال شدن ثبت کننده هاي الکترونیکی انجام می گیرد. قبل در کامپیوتر ذخیره شده اند ترکیب می یابند

اطالعات مورد دستکاري واقع می شوند، به رمز در می آیند، و با اطالعات دیگري که از قبل در انسان ذخیره شده اند انسان ، 
  .ترکیب می شوند این کار به توسط فعال شدن نورون ها انجام می گیرد

 

 

 

 

 

 

به همین قیاس . ها،بیرون می دهندباالخره، کامپیوتراطالعات را از طریق تدابیر برون دادي، نظیر دورنویس ها، چاپگر - 3
 .انسان اطالعات را از طریق تدابیر برون دادي نظیر دهان و دست ها بیرون می دهند

 

 

 

 

درون 
داد

پردازش

برون 
داد
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هم کامپیوتر و هم انسان سخت افزار دارند، در کامپیوتر، سخت افزار عبارت است چهارچوب فلزي،  -۴
 .ها، استخوان ها، پوست و مدار عصبی سخت افزار را می سازنددر انسان ماهیچه . ترانزیستور،مقاومت ها، مدارالکتریکی

هم کامپیوتر و هم انسان نرم افزار دارند، نرم افزار در کامپیوتر برنامه ها و در انسان عبارت است از تجربه هاي آموخته  -5
 شده 

 کامپیوترهم انسان و هم کامپیوتر هر دو هوش دارند، هوش آدمی در انسان و هوش مصنوعی در  -6
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 یادگیري گروهی با کامپیوتر

Computer – sapported collaborative learning(cscl)                                                

 .هاي دانشگاهی با مشکل مواجه است به دالیل زیر یادگیري دسته جمعی با کامپیوتر در آموزش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موانع یادگیري دسته جمعی با کامپیوتر

 در آموزش هاي دانشگاهی

عدم برنامه ریزي 
اصولی براي 

یادگیري 

محیط آموزشی 
 مناسب

درك ناصحیح از 
 فرایند یادگیري

درك ناچیز به 
 فراگیر

شناخت ناکافی در 
خصوص فن 

فقدان زیرساخت  آوري اطالعات
هاي الزم براي 

 یادگیري

کمبود مدرس 
 مجرب

 تحجر مدرسین

بی توجهی به 
 مشکالت

بهره گیري از فن 
آوري در محیط 

 هاي سنتی
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 Computer – Base Training: CBTتعریف آموزش از طریق رایانه  

 .هر سامانه اي آموزشی که بتوان از طریق رایانه شخصی و بوت اتصال به شبکه به آن دسترسی یافت

 یادگیري گروهی با کامپیوتر

 

Computer – sapported collaborative learning(cscl)                                                

 :به دالیل زیر یادگیري دسته جمعی با کامپیوتر در آموزش هاي دانشگاهی با مشکل مواجه است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 E - Learningمزایاي 

افزایش قدر ت 
پاسخگویی به 

 فراگیران

ارتقاي سریع و 
 موثر دانش

آموزش با هزینه 
 کمتر

آموزش در همه 
 جا

آموزش براي 
 همه کس

قابلیت نگهداري 
 اطالعات

امکان آماده 
سازي مدل هاي 

 آموزشی

 

 وسیع خدمات

 

 انگیزه درونی

قابلیت توسعه 
 دارد
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 :در بازدید از مدرسه ها دریافت، رایانه ها پنج کاربرد متفاوت دارندویلیام فالم 

 ماشین یاددهی

 ابزار تولید

 وسیله ارتباط اینترنتی

 ابزار امتحان و ارزشیابی

 ابزار پردازش اطالعات

اي به به نظر فالم این طبقه بندي پنج گانه کمک می کند تا به چار چوبی براي تفکر درباره ي چگونگی بهبود شیوه ه
 )189ص2004فالم،.(کارگیري رایانه در کالس دست یابیم

 

 آثار منفی یادگیري الکترونیکی بر سامانه ي آموزشی و فراگیران

 

 رویکرد نقادانه به توسعه فناوري اطالعات در سامانه ي آموزشی
 

 هجوم بیماري هاي جسمی و روانی به فراگیران
 

 قالبی شدن سامانه ي آموزشی
 

 فعالیت هاي بدنیکاهش 
 

 فراگیر -نابودي روابط عاطفی معلم 
 

 تفوق ارزش هاي فناورانه
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 تنزل ارزش هاي انسانی
 

 کاهش مهارت اجتماعی فراگیران
 

 

 

 

 

 

 

 شیوه استفاده از کامپیوتر در تدریس و یادگیري

 :محاسن

 کمک به مدرس براي جذب فراگیران به تدریس و یادگیري

 .کامپیوتر خیلی استقبال می کنندفراگیران از 

 .در ترسیم نمودارها به فراگیران کمک می کند

 .در تهیه داده هاي گرافیکی خاصی کمک می کند

 .اطالعات به روز در می آیند

 .اطالعات تخصصی را از طریق کامپیوتر می شود یاد داد

 .امکان تصحیح امالي کلمات  را فراهم می سازند

 .عات را فراهم می سازندامکان ذخیره سازي اطال

 .از کامپیوتر استفاده هاي فراوانی می توان برد

 .فراگیران را به سمت و سوي برنامه ریزي سوق می دهند
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 :محدودیت ها

 .فعالیت و جنبش بدنی را از فراگیران می گیرد

 .استفاده زیاد از آن خستگی ذهنی و روانی می آورد

 .سبب کاهش پردازش اطالعات می شود

 سخنرانی روش

عبارت است از استفاده از شیوه هاي گفتاري و به سبکی چهره به چهره جهت ارایه مباحث و مطالب به منظور تبیین 
 .مباحث و جزئیات انجام کار

 .زمان کالس را به خود اختصاص می دهد% 60این شیوه تدریس متداول ترین روش تدریس در دنیاست که حداقل 

 

 

 محدودیت ها امتیازات
 .ه مطالب یکسان استیسرعت ارا-1 .ه مطالب در اسرع وقتیارا-1

 .انتقال سریع و بی مقدمه مطالب توسط مدرسان تازه کار-2 .تبیین و توضیحات مسایل درسی-2
 .بازخوردها ضعیف است-3 قدرت انطباق پذیري این روش با توان کالس-3
 .استخسته کننده -4 ه مطالب براساس نیازهاي کالسیارا-4

 منفعل بودن شاگردان-5 رغبت برانگیزي-5

 .نمی توان اطمینان کرد که فراگیران همه مطالب را آموخته اند-6 .نیازي به خالقیت زیاد براي معلمین خبره نیست-6

 .خیلی مورد توجه فراگیران نیست-7 .ارتباط چهره  به چهره زیاد است-7

فرصت هاي عملی براي به کار بستن آموخته ها را به فراگیران -8 .براي معلمان تازه کار شروع خوبی است-8
 .نمی دهد

 

 روش آزمایش فکر

 .روشی که فرد مهارت هاي ذهنی و عملی را در عمل می آموزد
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 امتیازات محدودیت ها
 به نتیجه عملی و کاربردي می رسد .وقت گیر است

در پیاده کردن آن زمان و مکان دو عامل مسدود کننده 
 هستند

 .چیزي فراتر از کسب و دانش معلومات است

 

 

 

 

 روش خواندن

 خواندن مطالب مرتبط و بهم پیوسته زیاد

 

 امتیازات 
 پوشش دادن به محتوي

 افزایش یادگیري قرائت کلمات
 تقویت تمرین خواندن

 آشنایی بامحتواي قسمت موردنظر محدودیت ها
 تمرین خواندن فهم کم

 جرقه هاي ذهنی .تمام مطالب وجود نداردامکان پردازش 
 یادگیري کلمات 
 

 

 )ارایه(روش نمایش

 .در این شیوه افراد با نگاه کردن به فرد متخصصی که انجام کاري را نشان می دهد یاد می گیرند که چگونه عمل کنند

 

 امتیازات محدودیت ها
 یادگیري سریع است وقت گیر است
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 روش بحث و گفتگو

 .روش افراد با یکدیگر به بحث و گفتگو می نشینند و بدین طریق مطالب را می آموزنددر این 

 

 امتیازات محدودیت ها
 .امکان گفتگو با همه شاگردان میسر نیست

 .به کلیه مطالب پرداخته نمی شود
 .یادگیري عمیق می شود

 فعالیت و مشارکت در یادگیري زیاد است
 

 

 

 روش تماشاي فیلم

 .فرد در مورد موضوعات شخصی به تماشاي فیلم می نشیند در این شیوه

 

 امتیازات محدودیت ها
 .رغبت آور است .این امکانات همیشه در دسترس نیست

 .شاگردان جذب مطلب می شوند .به همه مطالب سرویس نمی دهد
 .به جزئیات می توان پرداخت .کلیه مباحث فدا می شود

 

 روش ایفاي نقش

 .افراد می توانند به شبیه سازي موقعیت هاي واقعی بپردازنددر این روش 

 

 امتیازات محدودیت ها
 .اعتماد به نفس شاگردان را تقویت می کند .ل کالس پرداخته نمی شودیبه تمام مطالب و مسا
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 روش بحث
 : مزایا

  .شاگردان را درگیر مهارت هاي عالی شناختی می کند -1

  .ارزشیابی کنندشاگردان وادار می شوند  -2

  .موجب گسترش نظرات ، نگرش ها و ارزش ها در شاگردان می شود -3

  .بحث ها را می توان به صورت باز مطرح کرد -4

  .ندمی شو سواالت در بحث سبب تحریک ذهنی و بحت برانگیزي -5

  .سبب ابراز عالقه و تحسین شاگردان می شود -6

  .می کندتمایز چشم گیري در شاگردان ایجاد  -7

 . سبب پذیرش دیگران و خود می شود -8

  .روابط اجتماعی و گفتار شاگردان را تقویت می کند -9

  .باعث احترام به نظرات و تجارب شاگردان می گردد -10

  سبب فعال شدن شاگردان می شود -11

  .تغییر نگرش را در شاگردان به همراه دارد -12

  . می بردقدرت تصمیم گیري شاگرد را باال -13

  .اتقان نظر را رشد می دهد -14

 روش بحث 
 : محدودیت ها

  .سبب جرو بحث می شود -1

  .کدروت را ایجاد می کند -2
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  .ممکن است نگرش منفی را تقویت کند -3

  .اگر درست هدایت نشود باعث اتالف وقت می شود -4

  .ابهام و برخورد نامناسب شوداگر بین شاگردان شفافیت و مطلب روشن شود، ممکن است سبب  -5

قدرت بیان اگر داوري صاحب نظر و قوي وجود نداشته باشد بحث ممکن است به احساس حقارت شاگردي که  -6
  .ضعیفی دارد منجر گردد

 روش کار گروهی 

 :محدودیت ها

 .محدود می کنددر شاگردان  را  محدود کردن رشد خالقیت -1

 .می کندآشفتگی براي شاگردان ایجاد  -2

 .هاي گروهی ممکن است در مسیري اشتباه قرار گیرند فعالیت -3

 .سبب سوء استفاده برخی شود -4

 .شود می سبب عمل منفعالنه برخی شاگردان -5

  .می گیرندبرخی زمام امور را در دست  -6

 .اگربدون توجه به موقعیت و زمان انجام گیرد، تاثیر خود را از دست می دهد -7

 :مزایا

 .تکالیف مجزا به هر فردي داده می شود  -1

 .ه تکالیف یکسان به گروه وجود داردیامکان ارا -2

 .همکاري و مشارکت گروهی و بین فردي را افزایش می دهد -3

 .ه تکالیف متفاوت در هر زمان براي اعضاي گروه وجود داردیامکان ارا -4

 .هیجان پذیري و هیجان خواهی را تقویت می کند  -5
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 .سازگاري گروهی در بین شاگردان را افزایش می دهد -6

 .تر وجود دارد امکان تقسیم کردن افراد به گروه هاي کوچک -7

 .سبب استفاده از نظرات شاگردان در گروه می شود -8

 .را سبب می شود   بارش مغزي -9

 .همدلی را در بین شاگردان تقویت می کند -10

 .برابر  گروهی دیگر می شودسبب تقویت استدالالت گروه در  -11

 .برنامه ریزي گروهی را تقویت می کند -12

 روش بازي ، شبیه سازي ، ایفاي نقش 

 :مزایا

 .رغبت و عالقه را در شاگردان افزایش می دهد -1

 .گیري را کاهش می دهد سخت -2

 .بازي و آموزش را درهم می آمیزد -3

 .سازدیادگیري را از خشکی و یکنواختی خارج می  -4

 .تغییر رفتاري ایجاد می کند -5

 .تنوع آور است -6

 .هیجان و نشاط را در فضاي کالس حاکم می گرداند -7

 .و بی عالقگی را در شاگردان از بین می برد انگیزگی بی -8

 .شاگردان را با معلم همراه می سازد -9

 .مطالب سنگین و مشکل را براي شاگرد ساده می کند  -10

 .ل پیچیده می گردد یل و آسان شدن مساسبب تحصی -11
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 روش پروژه و تکالیف درسی

پروژه یا تکلیف درسی وظیفه یا تعدادي از وظایف براي فراگیران است که معموالً به طور شخصی و یا بعضی : تعریف 
 .اوقات به صورت گروهی آنرا کامل می کنند 

 :مزایا

 .اهداف را مشخص می کند -1

 .کند منابع را تعیین می -2

 .فعالیت ها را مشخص است -3

 .سبب تقویت و افزایش عالقمندي شاگردان می شود -4

 .تنوع و فعالیت را در شاگردان افزایش می دهد -5

 .روش حل مسئله را در شاگردان تقویت می کند -6

 .خود ارزشیابی را در بین شاگردان رشد می دهد -7

 .فرایند یادگیري را تسهیل می نماید -8

 اکتشافی هدایت شدهروش 

ژه ، اصول و فنون را   در یادگیري اکتشافی ، معموالً از فراگیر انتظار میرود تا با اندکی راهنمایی و آمادگی وی: تعریف 
 .خودشان کشف کنند 

 :مزایا

 .مشارکت را در شاگردان افزایش می دهد -1

 .سبب فعال شدن شاگرد می شود -2

 .شود سبب تقویت عالقه فراگیران می -3

 .سبب ترغیب فراگیران بی تفاوت می شود -4
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 .فهم و ادراك فراگیران را باال می برد -5

 .برانگیزنده ، درگیرکننده و سرگرم کننده است  -6

 .دست می دهده فهم درستی از موضوع را بر حسب یادگیري ها و تجربیات قبلی ب -7

درگیر می ... فراگیران را در انضباط فکري سطح باال یعنی ارزشیابی ، تفکرخالق ، حل مسئله ، تحلیل  و ترکیب و  -8
 . کند 

 .ها انجام می شود شاگرد احساس می کند یادگیري توسط خود آن -9

ند و به شکل بحث برانگیزي، موقعیتی را براي فراگیران در لذت بردن از سرگرمی ها در رابطه با معماها ایجاد می ک -10
 .انگیزه هاي درونی را در برابر انگیزه هاي بیرونی قرار می دهد

 .باعث انسجام و سازمان دهی یادگیري می شود -11

 :محدودیت ها

 هدایت فراگیران در جهت کشف چیزهاي غلط -1

 .سردرگم کردن دانش آموزان را به همراه دارد -2

 .و بی تجربه بسیار مشکل است براي استفاده معلمان مبتدي -3

 .حرکت و روند آهسته اي دارد -4

 .استفاده از آن هرگز به تنهایی کافی نیست  -5

 .متکی بر دانش و تجربیات قبلی شاگرد است -6

 روش خالقیت ، طراحی و نوآوري

 :مزایا

 .باعث افزایش انگیزه می شود -1

 .دهدتوانایی هاي تفکر خالق فراگیران را افزایش می  -2
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 .فرصت ابراز احساسات را در فراگیران فراهم می آورد -3

 .باعث تقویت و ایجاد مهارت هاي ابراز وجود می گردد  -4

 .نکته سنجی ، مراقبت و پیگیري می شود ،باعث امعان نظر نسبت به براهت ، وضوح -5

 .شیوه هاي فکر و عمل نو را در شاگردان تقویت می کند -6

 . در شاگردان ایجاد می کند  تصورات جدید را -7

 روش یادگیري از طریق تجربه

 :مزایا

 .معلمان را در انتخاب و نظم بخشیدن به تجربیات یادگیري ، توانا می سازد -1

 .سبب پذیرش صادقانه و مشتاقانه اشتباهات یادگیري در فراگیران می شود -2

 .فراگیران را فراهم می سازدشجاعت الزم را براي آزمون و ایده هاي جدید از سوي  -3

 .تدریس را حساس و جذاب می کند -4

 .دانش آموزان را به سوي دنیاي واقعی و سودمند سوق میدهد -5

 .در دانش آموزان تقویت می کند را مهارت ها -6

 .فرصت خودارزشیابی را در دانش آموزان ایجاد می کند -7

 .ی بردمعیار هاي موفقیت را در دانش آموزان باال م -8

 .احساس مسئولیت را در دانش آموزان رشد می دهد -9

 روش استفاده از وسایل کمک تدریس

 :مزایا

 .باعث جلب توجه در شاگردان می شود -1

 .به تنوع فعالیت هاي کالس می افزاید -2
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 .به حافظه کمک می کند -3

 .مراقبت کردن و جدي گرفتن را به شاگردان یاد می دهد -4

 .جویی در وقت کالس می شودباعث صرفه  -5

 .کند قوه بینایی را درگیر یادگیري مطالب کالس می -6

 .ارتباط چشمی شاگردان را تقویت می کند -7

 .کالس را از کسلی و خستگی بیرون می آورد -8

 .باعث افزایش رغبت در شاگردان می شود -9

  .حس احترام شاگرد را به معلم تقویت می کند -10
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 فصل هفتم
مهارت هاي آموزشی و 

 یادگیري
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 )مخصوص معلم( 1مهارت هاي یادگیري -1
 ) شخصی(مهارت هاي فردي           

  تصور مثبت به فرایند آموزشی و یادگیري •

 به فراگیران تصور مثبت •
  خلق انرژي مثبت •
  داشتن تعهد براي دستیابی به اهداف آموزشی و یادگیري •
  شاگردانارتقاء انگیزش در  •
 بکارگیري شیوه هاي خالق در آموزش و یادگیري •
  سازگاري و پیوند بین بافت شخصیتی و شغل معلمی •
  )تفکیک امورمهم از غیر مهم(غربالگري  •
 هیجان آفرینی مثبت •
  تشکیل هویت مشترك بین خود و فراگیران •

  تیزبینی •
 چشم انداز ادراکی بلند و انعطاف پذیري شناختی  •
  زيقدرت برنامه ری •
  عملکرد مثبت و قوي •
  حلم و صبوري •
  تواضع •
 دوستدار دانایی •

 مهارت هاي حرفه اي 
  شناخت نیازهاي روانی شاگردان •

  شناخت نیازهاي آموزشی شاگردان •
  برنامه ریزي و مدیریت موثر در کالس درس •
 آشنایی با نظریه هاي یادگیري  •

 
 
 
 

 
 

 
۱ .Learning skills 
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  ... )مشارکتی ، اکتشافی ، سخنرانی و ( یادگیري بکارگیري فنون و شیوه هاي  •
  شیوه مناسب ارایه مطالب درسی •
  فعالیت هاي قبل ، حین و بعد از آموزش •
،  power pointصوتی، تصویري،اسالیدهاي آموزشی،پرزنتور ،(مهارت استفاده از فن آوري آموزشی •

  کامپیوتر و اورهد
 تقویت قدرت  تفکر و شناخت فراگیران •

 مشاوره علمی به فراگیرانارایه  •
 مهارت هاي آموزشی 

 ایجاد چالش در محیط کالس  •

  تعیین اهداف آموزشی •
  تعیین نوع ارزشیابی •
  مهارت هاي گفتاري موثر •
  تقویت مهارت هاي غیرگفتاري موثر •
  مهارت گوش دادن فعال •
  مهارت پرسیدن •
  مهارت خالصه کردن •
  مهارت جواب دادن به سواالت •
 زندگی اجتماعی و خانوادگی بین تئوري و حقایقارتباط دادن  •

  مهارت هاي آموزشی
  فضاشناسی در محیط کالس •

  ارتباط با والدین دانش آموز •
 عدالت آموزشی  •
  برقرار کردن جو عاطفی در کالس •
  پیوند دادن بین تجارب •
  پیوند بین یاگیري و آموزش گذشته و حال دانش آموزان •
  توجه به ارگونومی کالس درس •

 
 



  

  

  1سازنده یادگیري -2 

 

  

 
 
 
 

 

                                               
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

۱.construc ve learning 

 یادگیري سازنده

Constructive 
learning 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 یادگیري سازنده

Constructive  
Learning 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یادگیري سازنده

Constructive 
learning 



  1روند هاي مثبت یادگیري -3

  یادگیري کل نگر •

  یادگیري نتیجه محور •
 یادگیري ارزش محور •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یادگیري وتوسعه شخصیت

 

 

 

 
 
۱.Pos ve  Trends in Learning 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استاد موثر 
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  تلویحات کاربردي

 
 
 معلم

 
 

 برنامه ریزي درسی
 

 فراگیر
 

 حق خواهی
 انگیزه افزایی
 انسجام فکري

 مدیریت بر دانش
  کل نگري ژرف نگرانه

 
 
 
 
 
 
 

 کتاب موثر
 برنامه موثر درسی

  درسی انعطاف پذیري برنامه
 

  مدیریت بر یادگیري
  پژوهشگري و کاوشگري

  اثر بخشی خالقانهرفتار توام با 
  نیکو فضایل

خلق کارها و ایده هاي متناسب با سطح 
  خویش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  و نظریه هاي یادگیري Instructional Designرابطه بین طرح آموزشی  -4



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مواد درسی       

  

   

 دوره ھای آموزشی

                   

                          

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طرح آموزشی 
و نظریه هاي 
 یادگیري

میزان مفید بودن 
 طراحی آموزش

مقایسه تطبیق ساختار و 
  سازمان بندي الگوها

 میزان درست بودن

 

  خالق و نوآورانهنظریات 

 

  نقد و بررسی الگوها

 

 روش هاي طراحی

 



 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مفهوم خودکنترلی-5

 ھا محدودیت

 منابع

  تجھیزات

 امکانات

 نیازھا

  شرایط

نتظاا
 رات

 خط مشي ھا سیاست ھا

  نظریھ ھای یادگیری

 

  مدیریت خشم 
  تنفربازداري 

  بازداري ترس
تعدیل و به کارگیري 

عواطف مثبت نظیر شادي و 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کنترل افکار

 کنترل عواطف

 کنترل کالم

  کنترل رفتار

 

 خود كنترلي

 فراگیر

  کنترل حرکات اضافی
  کنترل دست
  کنترل جسم 
 کنترل چشم



 

 

 

 

 

 

 

 

بازده خود 
  کنترلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نترل افکارک

 کنترل عواطف

 کنترل کالم

  کنترل رفتار

  

  مدیریت خشم 
  بازداري تنفر
  بازداري ترس

تعدیل و به کارگیري 
عواطف مثبت نظیر شادي و 

  سرحالی

 كنترل حركات اضافي
 كنترل دست
 كنترل جسم
 كنترل چشم



 شناختی رویکردهاي روان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انسجام فکري -١

 گفتار هدایت شده -2

 عواطف لطیف -3

 هدایت رفتار -4

 تحصیل فعالیت هاي صحیح -5

 فراگیراناختصاص وقت به  -6

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  عوامل بیرونی

 جنبھ ھاي پویایي •  عوامل درونی
شخصیت مثل 

  انگیزه ھا

عواطف و  •
خشم ، (ھیجان

ترس،شادي، غم و 
  -)نفرت

  خلق و خو •

آموزش و 
 کشش درونی  یادگیری

 پاداش
 تقویت

  عالقھ 

تغییر 
  رفتار

جنبھ ھاي پایدار  •
 -عادات(شخصیت
  )تیپ ھا-صفات

رشد و نمو  •
شخصیت، تاثیر  

عوامل ارثي 
  )ھوش(

عوامل محیطي  •
فرھنگ ، طبقھ (

اجتماعي، خانواده 
  )، گروه ھمساالن

عوامل شناختي ،  •
ھوش،حافظھ دراز 
مدت، كوتاه مدت، 

دقت ، پردازش 
  اطالعات

  نگرش ھا •
عوامل مربوط بھ  •

 گذشتھ –حال -آینده
 

  }کالس ، منزل ، اجتماع{ عوامل موقعیتی  •

 

تالش ، کم تحرکی ، سطح فعالیت ، بازی ،  •
  حرکت

  

  آموزش – سازه شخصیت، انگیزش و عملكرد در فرایند یادگیري سھ تبیین تعامل 
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 یادگیري با کامپیوتر بر اساس چه نظریه هاي تدوین شده است؟ 

نورمن، گشترش نظریه نور من و .بر اساس نظریه هاي شناختی باالخص نظریه خبرپردازي و نظریه پردازي دونالدآ
  .هب نیز بی تاثیر نبوده استالدینگ  فیزیولوژیکی دونالد

غالب روان شناسانی که رویکرد خبرپردازي را مورد استفاده قرار می دهند ، پردازش خبر توسط انسان را با پردازش خبر 
  .قیاس می کنند) رایانه(به وسیله کامپیوتر 

  :قیاس را به شرح زیر بیان کرده انداین )  1976( 1لفتوس ولفتوس 

نوار خوانی و غیره  کامپیوتر با استفاده از وسایل کارت خوانی،.کامپیوتر و هم انسان اطالعات را از محیط می گیرندهم 
در درون .این کار را انجام می دهند، در حالی که انسان ها از اندام هاي حسی خود براي این منظور سود می برند

از قبل در دیگري که  و با اطالعاتبه رمز در می آیند  ع می شوند،کامپیوتر اطالعات رسیده از محیط مورد دستکاري واق
  .کامپیوتر ذخیره شده اند، ترکیب می یابند

در درون انسان اطالعات مورد دستکاري واقع  .این کار به توسط فعال شدن ثبت کننده هاي الکترونیکی انجام می گیرد
این کار به . ز قبل در انسان ذخیره شده اند ترکیب می شوندو با اطالعات دیگري که ا به رمز درمی آیند. می شوند

  .توسط فعال شدن نورون ها انجام می گیرد

  .بیرون می دهد 3و چاپگرها 2برون دادي نظیر دورنویس ها، کامپیوتر اطالعات از طریق تدابیر  باالخره

  .دست ها بیرون می دهد به همین قیاس، انسان اطالعات را از طریق تدابیر برون دادي نظیر دهان و

 

 

 

 

 

  ۱.Lo us    
   ۲. teletypes  
۳. Printers      
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 شباهت بین کامپیوتر و انسان به عنوان پردازش کنندگان خبر  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

راه از  درون داد اطالعات-محیط: کامپیوتر
  محیط كارت ھاي كامپیوتري ، نوارھا و غیره

 

 

درون داد اطالعات از -محیط: انسان
  ، گوش ھا، و غیره راه دور چشم ھا

  

برنامھ ھا بھ توسط فعال 
كننده ھاي سازي ثبت 

الكترونیكي ، اطالعات 
را مورد دستكاري و 

رمز گرداني مجدد قرار 
  .مي دھند

 ھ ھا بھ توسط فعالمبرنا
سازي نورون ھا 

اطالعات را مورد 
دستكاري و رمز گرداني 

  .مجدد قرار مي دھد

  

از طریق ی برون داد اطالعات
  دورنویس،چاپگر، محیط و غیره

  

ون داد اطالعاتي  از طریق دست رد
  و غیره، دھان  ھا

 محیط
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 پیوست ها
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 شرح خدمات استاد محتوا در تولید محتواي الکترونیکی

عنوان 
 خدمات 

ه شده یارا شرح خدمات
 در کتاب

شده ه یراا
توسط استاد 

 محتوا

   کلی درس) هاي ( ه هدفیارا درس

   تعیین مهارت هاي درس با عناوین آن ها

   ه مهارت هایارا

   ه پیوست هایارا

   )چند گزینه اي و تشریحی با پاسخنامه ( ه آزمون هاي کلی درس ایار

   ه هدف هاي کلی و جزئی مهارتیارا مهارت

   ) ها SCO(واحدي هاي آموزشی تعیین عناوین 

   خالصه مهارت

   )چند گزینه اي و تشریحی با پاسخ نامه ( ه آزمون مهارتایار

   ه مهارت جدیدیارا

واحد 
آموزشی 

)SCO ( به
-1/5میزان 

صفحه  2/5
کتاب یا 
 10حداکثر 

دقیقه 
 )آموزشی

   هاي موضوعی ) بند ( مشخص نمودن عناوین پاراگراف 

   ه هدف هاي رفتاري یارا

شامل تعاریف مهم و نکات برجسته هر ( مشخص نمودن مفاهیم کلیدي 
SCO در قالب جمالت خبري( 

  

 2-7به میزان ) چند گزینه اي و تشریحی با پاسخنامه (  SCOه  آزمونیارا
 سوال

  

   جدید SCOه یارا

پاراگراف یا 
 بند موضوعی 

   )تصحیحات مورد نیاز با ( ه متن بندهاي موضوعی ایار

در پایان ) جهت مطالعه بیشتر ( ه مطالب تکمیلی با عنوان آن ها یارا
 پاراگراف

  

   ها در پایان پارگراف ها ه واژگان تخصصی با تعاریف آنیارا

   در متن پاراگراف ها) High- Light(مشخص نمودن کلمات کلیدي 

  ) فارسی به انگلیسی و عربی و یا بالعکس ( ه مخفف ها، منابع، واژگانیارا
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و یا هر توضیح دیگر که باید ) یادآوري ( بیوگرافی کوتاه، پیش دانسته ها 
نمایش داده شود در پایان پاراگراف   tool tip در متن پاراگراف به صورت

 ها

   ) سناریوي آن تصاویر متحرك با( مشخص نمودن تصاویر ثابت یا متحرك 

 
   در متن پاراگراف ها

 
   مشخص نمودن فلش هاي متعامل با سناریوي آن  

 
   ه متن گفتاري یارا 

   ه پاراگراف جدیدایار

ه یارا
مسیرهاي  
 یادگیري 

با توجه به پیش نیاز و ( ها  SCOه مسیرهاي یادگیري براي مهارت ها و یارا
ها و نیز تعیین درصد پاسخگویی درست به  SCOهم نیاز بودن مهارت ها و 

 .هاي بعدي SCOسواالت آزمون براي ورود به مهارت ها و 

  

نظارت و تأیید 
 محتوا

   تایید علمی و امالیی محتواي الکترونیکی

خدمات ویژه 
 توسط استاد

   ه خدمات الکترونیکی ویژهیارا -

   ساعت 2ضبط صداي استاد به میزان کمتر از  -

   تصویري از استادضبط  -
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 مهارت اول

 اعدادسامانه ي آشنایی با 

 

مورد بحث و بررسی قرار  سامانه هايدو دویی و تبدیل آن ها به سایر  سامانه يدر این بخش نحوه نمایش اعداد در 
 .هدف هاي کلی به شرح زیر خواهند بود. می گیرد

 

 هدف هاي کلی 

 :آشنایی دانشجو با

 .دو دویی سامانه معرفی  .1
 معرفی واحدهاي اندازه گیري حافظه .2

 .دو دویی سامانهنمایش اعداد منفی در .3

 .دو دویی سامانه تبدیل اعدادباینري به .4

 .دو دویی سامانهانجام محاسبات در  .5

 هشت تایی سامانهنمایش اعداد در  .6

 هشت تایی سامانهنمایش اعداد در  .7

 .هشت تایی و برعکس سامانهدهدهی به  سامانهتبدیل اعداد از  .8

 .دهدهی و برعکس سامانه شانزده تایی به سامانهتبدیل اعداد از .9

 .دهدهی و برعکس سامانه شانزده تایی به سامانهتبدیل اعداد از  .10

 

 ها SCOعناوین 

۱Sco-    دودویی به ده دهی و برعکسسامانه تبدیل عدد از 

۲Sco-    دو دویی سامانهمحاسبات 

۳Sco-   نفی نمایش اعداد م 
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۴Sco-   گروه بندي بیت ها 

۵Sco-   مبناي شانزدهسامانه عملیات در 

۶Sco-   مبناي هشت  سامانهعملیات در 

۷Sco-   نمایش اعداد اعشاري در مبناي دو 

۸Sco-   خالصه مهارت 

  

 

 Solدستور العمل اجرایی براي 

 

 .قابل رویت و استفاده باشد Scolکه در  جدول کد اسکیجایگذاري آیکونی به نام  -1
 

 جدول کد اسکی

 

7 
111 

6 
110 

5 
101 

4 
100 

3 
011 

2 
010 

1 
001 

0  
000 

 

P  P @ 0 SP CLE NUL 000     
0  

q a Q A 1 ! DCI SOH 0001   
1 

r b R B 2 ،، DC٢ STX 0010   
2 

s c S C 3 # DC٣ ETX 0011   
3 

t d T D 4 $ DC۴ EOT 0100   
4 

u e U E 5 % NAK ENQ 0101   
5 
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v f V F 6 & SYN ACK 0110   
6 

w g W G 7 , ETB BEL 0111   
7 

x h X H 8 ( CAN BS 1000   
8 

y i Y I 9 ) EM HT 1001   
9 

z j Z J : * SUB LF 1010   
A 

{ k [ K ; + ESC VT 1011   
B 

| l \ L < , FS FF 1100   
C 

} m ] M = - GS CR 1101   
D 

~ n  ↑ N > . RS SO 1110   
E 

DEL o ↓ O ? / US SI 1111   
F 

 

 
NUL         -Null                                                           DEL                     - Data Link Escape 
SOH         -Start of Heading                                       DC                      - Device Control 
STX          -start of text                                               Nak                     - Negative 
Acknwledge 
ETX          -End of text                                                SYN                    - Synchrounous 
Idle 
EOT          -End of transmission                                 ETB                    - End of 
Transmission Black 
ENQ           - Enquiry                                                   CAN                   - cancel 
ACk            - Asknowledge                                           EM                     - End of 
Medium 
BEL            - Bell                                                          SUB                    - Substitute 
BS               -Baskspace                                                ESC                    - Escape 
HT              - Horizontal  Tabulation                          FS                       - File separator 
LF              - Line feed                                                  GS                      - Group separator 
VT              - Vertical Tabulation                                RS                      - Record 
Separetor 
US             - Unit                                                          FF                           - Form Feed 
Separator 
SR             - Sarrige Returm                                       SP                           - Space(blank) 
SO             - Shift out                                                   DEL                        - Delete 
SI               - Shift in                               
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SCOL دو دویی به ده دهی و برعکس سامانهتبدیل عدد از 

 :عناوین موضوعی پاراگراف  -1
2- ۱P  مقدمه        

3- ۲P  ده دهی به دو دویی سامانهتبدیل عدد از         
4- ۳P  دو دویی به ده دهی آزمون سامانهتبدیل عدد از        
 :مفاهیم کلیدي  -5
 .دو دویی عدد مورد نظر را به طور متوالی بر عدد دو تقسیم می کنیم سامانهبراي تبدیل از  -6

 .براي تبدیل عدد از مبناي دو به ده مجموع حاصل ضرب هر رقم در ارزش آن را محاسبه می کنیم -7

 .است 0،1عدد مبنا ي دو فقط شامل  -8

 :هدف هاي رفتاري  •

 :ر می رود در پایان این بخش از دانشجو انتظا      

 .یک عدد ده دهی را به عدد دو دویی تبدیل کند -1
 .یک عدد دو دویی را به عدد ده دهی تبدیل کند -2

۱P مقدمه 

به بیانی دیگر . براي ایجاد و نمایش اعداد و انجام محاسبات استفاده می کنیم 0،1،2،3،4،5،6،7،8،9از دو رقم 
دو دویی کار می کند و فقط دو سامانه  کامپیوتر دراما . کار می کنیم) Decimal(ده دهی  سامانهیک 2در 

گردد تا بتواند  1و  0در نتیجه هر عددي جهت ثبت در کامپیوتر بایستی به یک سري . را می شناسد 1و  0رقم 
 .در کامپیوتر ذخیره و مورد استفاده در محاسبات قرار گیرد

۲P ده دهی به دو دویی سامانه تبدیل عدد از 

 .تقسیم می نماییم 2دودویی عدد را تا زمانی که خارج قسمت صفر شود بر  سامانهبراي تبدیل عددي از 

به . دو دویی است  سامانه باقیمانده هاي تقسیم ها به ترتیب از آخر به اول نمایش دهنده عدد مورد نظر در 
 .را در نظر بگیرید 50عنوان مثال عدد

 .دست نویس موجود است 1صفحه ي دستورالعمل ساخت در :  1انیمیشن

 .دو دویی استسامانه در  110010معادل  50با توجه به تقسیم هاي انجام شده عدد 

 :هاي  بر روي عبارت ۲Pدر متن  TOOL TIPنمایش توضیح زیر به صورت  -
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 Binery: دودویی 

 Decimal: ده دهی 

 

۳P دو دویی به ده دهیسامانه  تبدیل عدد از 

ده دهی، ارقام عدد بر مبناي دو را به ترتیب از راست به چپ  سامانه باینري به  سامانه  به منظور تبدیل عددي از 
 23،  22، 21، 20در 

،
 .ضرب نموده و با هم جمع می نماییم... ، 24 

 .دو دویی را در نظر بگیرید سامانه در 11010به عنوان مثال عدد 

 .دست نویس موجود است 1در صفحه دستورالعمل ساخت :  2انیمیشن 

 

 .دو دویی تبدیل نمایید سامانهرا به  37عدد : مثال 

 

 عدد تقسیم بر  خارج قسمت باقیمانده معادل مبناي دو

0 0 25 2 50 

10 1 12 2 25 

010 0 6 2 12 

0010 0 3 2 6 

10010 1 1 2 3 

110010 1 0 2 1 

 

 .دو دویی می باشدسامانه  در 100101برابر با  37بناراین مقدار 

 .ده دهی تبدیل نماییدسامانه  را به 1101101عدد : مثال 

1 0 1 1 0 1 1 

1 2 4 8 16 32 64 
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+64  

32 

8 

4 

1 

109 

 .ده دهی می باشدسامانه  در 109دو دویی معادل  سامانه  در 1101101عدد 

 آزمون

 در مبناي دو است می باشدکه  1101101کدامیک از موارد زیر معادل مبناي ده عدد -1

 120 -الف

 200 -ب

 100 _ج

 109 -د

 .که در مبناي دو است می باشد 10000000کدامیک از موارد زیر معادل مبناي ده عدد -2

 1 -الف

 2 -ب

 128 -ج

 256 –د 

 .که در مبناي ده است می باشد 34کدامیک از موترد زیر معادل مبناي دو عدد -3

 100010 –الف 
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  10001 –ب 

  100001 –ج 

  101000  -د

 پاسخ نامه آزمون 

 د -1
 د -2

 الف -3
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 .انتشارات پردیس، تهران. شناسی رشد، نوجوانی و جوانی و بزرگسالی روان). 1393.(احدي، حسن -

، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده  webنمونه سازي و طراحی یک محیط مهندسی نرم افزار در محیط شبکه ). 1379.(بابا میر،سید مرتضی -
 .و مهندسی فنی

 .جزیره کیش. همایش جهانی شهر هاي الکترونیکی و اینتر نتی.  wwwپشتیبانی شرکت هاي بزرگ مجازي در شبکه ). 1380.(جلیلی، سعید. بابامیر، سید مرتضی -

 .دانشگاه آزاد اسالمی واحد محالت. راتاننتشا. ترجمه فرهاد شفیع پور مطلق). دانشجوي اینترنتی(دانشجویان مجازي). 1384.(پالوف، رنا، ام و پرات، کیث -

-77یادگیري از دیدگاه دبیران دبیرستان هاي نظام جدید شهرستان سواد کوه مازندران در سال تحصیلی  –در فرایند یاددهی فناوري  بررسی نقش). 1377.(پالوئی، پ -
 .تهران.لوم تربیتیدانشگاه تربیت معلم دانشکده روانشناسی و ع. پایان نامه کارشناسی ارشد. 1376

 .فناوري اطالعات در مدیریت، مترجم حمید رضا ریاحی و همکاران، انتشارات دانشگاه پیام نور، تهران). 2006.(توربان، افرایم و همکاران -

 .مترجم صغري ابراهیمی قوام و عباس صادقی، انتشارات عابد، تهران. روش هاي تدریس نوین). 2012.(پتی، جفري -

 .دانشکده فنی مهندسی.دانشگاه تربیت مدرس. آموزش هوشمند به کمک کامپیوتر، پایان نامه کارشناسی ارشد). 1377.(جابري،ع -

هید بهشتی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه ش. بررسی راهبردهاي عملی استفاده از آموزش از دور براي نوسوادان بزرگسال دوره پایانی مناطق تهران). 1378.(چگینی،ع -
 .دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

 .تاثیر آموزش به روش مشارکتی و انفرادي بر یادگیري و یادآوري آزاد، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز). 1380.(خوشبخت، ف -

 رانمبانی نظري و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، انتشارات رشد، ته). 1390.(دالور، علی -

 .تهران. انتشارات دانشگاه پیام نور.شناسی و علوم تربیتی هاي آماري در روان روش). 1391.(دالور، علی -
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 .شناسی و علوم تربیتی، انتشارات دانشگاه پیام نور، تهران هاي تحقیق در روان روش). 1392.(دالور، علی -

 .رشد، تهرانانتشارات . احتماالت و آمار کاربردي). 1393.(دالور، علی -

 .تهران.انتشارات دانشگاه پیام نور. ترجمه داود کریم زادگان مقدم. یاد گیري الکترونیکی). 1390.(روزنبرگ، مارك جی -

 .دانشکده علوم انسانی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم.75-76روش هاي سنتی در سال  -

 .انتشارات آگاه، تهران). شناسی یادگیري و آموزش روان( شیشناسی پرور روان). 1392.(سیف، علی اکبر -

 .شناسی تربیتی، انتشارات دانشگاه پیام نور، تهران روان). 1390.(سیف، علی اکبر -

 .انتشارات دوران، تهران). هاي قدیم و جدید روش( سنجش فرایند و فرآورده یادگیري). 1392.(سیف، علی اکبر -

 

 .، سال دوم، تهران3یادگیري مبتنی بر شبکه و نوآوري در آموزش از دور، فصلنامه نوآوري هاي آموزش شماره ).. 1390(سرکارآرانی، محمد رضا -

پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه . بررسی تاثیر یادگیري مشا رکتی بر عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس علوم اجتماعی سال سوم). 1380.(سماوي،ع -
 .دانشکده تحصیالت تکمیلی. یرازش

مقایسه تاثیر روش آموزش مشارکتی با روش آموزش غیر فعال در پیشرفت تحصیلی درسی عربی دانش آموزان پسر سال اول  راهنمایی ). 1379.(1صمدي،شال، -
 . ناسی و علوم تربیتی، تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم، دانشکده روانش78-79شهرستان ماسال سال تحصیلی 

 .کاشان. و آموزش نوین از راه دور، انتشارات مرسل). 21دانشگاه قرن (اولین همایش ملی توسعه دانشگاه مجازي). 1382.(صفري، جواد -

 .انتشارات نشر آفتاب، تهران. و آموزش و پرورش) E-learning(یادگیري الکترونیکی). 1383.(عبادي، رحیم -

 .فناوري اطالعات بستر اصالحات در آموزش و پرورش، انتشارات مدارس هوشمند، تهران). 1389.(محمدعطاران،  -

 .انتشارات مدرس هوشمند، تهران. 21یاد گیري الکترونیکی در قرن ). 1389.(عطاران، محمد -

 .عه فناوري آموزش مدارس هوشمند، تهرانجهانی شدن، فناوري اطالعات و تعلیم و تربیت، انتشارات مؤسسه توس). 1391.(عطاران، محمد -

 .تهران. انتشارات تولید دانش . فناوري اطالعاتی و کاربردهاي آن). 1390.(علی احمدي، علیرضا -

فناوري اطالعات و مدیریت فصلنامه مدیریت فردا، ویژه نامه . آموزش الکترونیکی و آشنایی با ویژگی ها و استانداردهاي دانشگاه مجازي). 1390.(علی احمدي، علیرضا -
 .تهران. 1شماره . آن

ه الگوي برنامه ریزي تربیت بدنی از دور، پایان نامه یمقایسه عملکرد تحصیلی دانشجویان تربیت بدنی نظام آموزشی حضوري با دور و ارا). 1380(بوالفضلفراهانی، ا -
 .دکتري، دانشگاه تربیت مدرس

 .تهران. 1فصلنامه مدیریت فردا، ویژه نامه فناوري اطالعات و مدیریت فردا،شماره . ی و رویکردهاي نوین در آموزشجامعه اطالعات). 1383.(فتحیان،محمد -
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 .شناسی و علوم تربیتی، انتشارات دانشگاه پیام نور، تهران ، تحلیل آماري در روانترجمه دکتر دالور)1390(فرگوسن، جرج اندرو -

دگیري مشارکتی بر رشد مهارت هاي اجتماعی و پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی شهر مشهد در سال تحصیلی مطالعه تاثیر یا) 1381.(کرامتی،م -
 .شناسی و علوم تربیتی پایان نامه دکتري دانشگاه تربیت معلم دانشکده روان. 1382-1381

 انتشارات دانشگاه پیام نور، تهران. داوود کریم زادگان مقدم: رجممت. جایگاه تعلیم از دور در دوران گذار). 1392.(کیگان، وسموند -

 ..مریم ناخدا، انتشارات مدارس هوشمند، تهران: اینترنت در مدرسه، مترجم) 2004(گري، دانکن -

هدایت شده بر پیشرفت تحصیلی درس سخنرانی، یادگیري اکتشافی و یادگیري اکتشافی  -بررسی تاثیر روش هاي تدریس آموزش نمایشی). 1381.(لطیفی کراچی،ا -
 .دانشکده تحصیالت تکمیلی . ، دانشگاه شیرازدپایان نامه کارشناسی ارش). 79-80(ریاضی پایه دوم راهنمایی پسران شهر شیراز در سال تحصیلی 

 .انتشارات موسسه آفتاب مهر، تهران. مریم عبادي: مدرسه مجازي، مترجم). 2004.(لینچ، مارگاریتامک روي -

آموزشی بر پیشرفت تحصیلی فناوري بررسی و مقایسه نگرش مدرسین و دانشجویان مرکز آموزش عالی فرهنگیان استان قم در مورد تاثیر استفاده از ). 1377.(محمدي، م -
 .شناسی و علوم تربیتی، تهران پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی،دانشکده روان

 )1393(اکبر سیف، انتشارات دوران، تهرانعلی : مترجم. نظریه هاي یادگیري). 1393.(کارانآر و هم.گنهان، بیهر -

 .آموزش اینترنتی یا برنامه درسی پنهان. نوورزي، داریوش -

پایان نامه . نمایی شهر اراكآموزشی در فرآیند تدریس و یادگیري از دیدگاه دبیران مدارس راه فناوريبررسی موانع بهره گیري از ). 1373. (واشقانی فراهانی،م-
 .کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم

 

 

References:  

 

- Alley,M.(۲۰۱۴).An investigation of the relative effectiveness of prose and pictorial advance organizera on reading from 
prose. Unpublished master’s thesis, Concordia university, Montreal. Canada. 

- Ally,M.(۲۰۱۲,August). Designing and managing successful on line distance educa on courses.Workshop presented at the 
۲۰۱۲ world computer congress.Montreal.Canada. 

-Ally,M&Fahy,P(۲۰۱۲,August).Using students’learning styles to provide support in distance education.proceedings of the 
Eighteenth Annual Conference on Distance Teaching and Learning.Madison.WI. 

-Ausubel,D.P.(۲۰۰۵). The use of advance organizers in the learning and retention of meaningful verbal material. Journal of 
educationa ۵۱،۲۶۷l Psychology, -۲۷۲. 

- Ausubel,D.P.(۲۰۰۶).Educational Psychology: A cognitive view.New York: Holt Rinehart and Winston. 



٣١٤ 
 

http://intra.athabasacau.ac/. from ۲۰۱۳۲۰۰۲ ۲۱a). Student Academic Services . Retrieved july ,۲۰۰۸ Athebasca university( - 

- ۲۰۰۲ ۲۱Athabasca University.(  b). Educa on Plan. Retrieved July ,۲۰۱۳ from http:// 
۰ ۴intra.athabascau.ca/report/adplan_ ct -۰۲.doc. 

-  American Association of university Professors.” Distance Education and Intellectual Property” Academe, May-
June۲۰۱۴ ۴۱,pp -۴۵. 

- Adetoryal,T(۲۰۰۹).,Multiple Intelligences in the Classroom. Alexandra,Va: Association for supervision and Curriculun 
Develoment 

- Anderson,T.(۲۰۰۹). Getting the mix right: An updated and theoretical rationale for interaction. 
۶۳ ۶۳h p://it.coe.uga.edu/i orum/paper /paper .htm,from ۲۰۱۳#۶۳ ۶ITFORUM.paper .Retrieved June , 

-Angelo,T., & Cross,K.P.(۲۰۱۳).classroom Assessment techniques. San Francisco:Jossey-Bass. 

- Anderson,T.(۲۰۱۳).Modes of interaction in distance education: Recent development and research question. 
۱۲۹InM.Moore&G.Anderson(Eds).Handbook of distance educa on(pp. -۱۴۴).Mawah.NJ:Erlbaum. 

- Anderson,T.(in press).A second look at learning sciences,classrooms and technology. In T.Duffy& 
J.Kirkley(Eds)Mahwah:NJ:Erlbaum. 

- Anderson.T.& Garrison,D.R.(۲۰۰۷). Learning in a networked world: New roles and responsibilities. In C.Gibson(Ed). 
Distance learners in higher ed ۹۷uca on(pp. -۱۱۲). Madison, WI: Aewood publishing. 

- Albright,M.J,& Gorf,D.L.(۲۰۰۸). Incorporating Instructional Technology. 

- Abouchdid,K.Eide,g.(۲۰۱۳). Online Learning: Challenge in developing country, Journal of Educational 
۱۲ ۱ ۱۵Technology,Vol. ,no ,pp -۲۷. 

- Bate,A.W.(۲۰۱۰).Managing technological Change , San Francisco: Jossey Bass publishers. 

- Bates,A.W.(۲۰۱۰).Managing Technological Change.San Francisco: Jossey-Bass. 

- Bege,Z.L.(۲۰۱۰).Interaction in post-secobdary web-based learning educational technolo ۳۹ ۱ ۵gy, ( ), -۱۱. 

- Berge,Z.L.(۲۰۱۰ ۳ ۲ ۱۸۱).Ac ve,iterac ve and reflec ve learnin. The quarterly Review of Distance Educa on, ( ). -۱۹۰. 

Belenky,M.F.,&Clinchy,B.M.,&Goldberger,N. T.M.Tarule(۲۰۱۴).Women’s Ways of knowing: The Development of self, Voice 
and Mind. New York: Basic Books. 

- Brvzek.S.A.& Ziyska,K.(۲۰۰۹).  Online Learning: New Environment in Order to Respect Cultural university Through 
۱۰ ۱۵۴Coopera ve Strategies, Journal of Intercultural Educa on,Vol. .pp. -۱۶۵. 

- Brookfield, S.D.Becoming a Critically Reflective teacher. San Francisco: Jossey-Bass. 

- Byers,C.(۲۰۱۰). Interactive assessment and course transformation using web-based tools. The Technology Source, May-
June 

- Ayersman,D.J.(۲۰۰۳). An Overview of the research on learning styles and hypermedia environments. Annual convention 
of the Eastern Educational Research Association,Clearwater,FL.Februray,۲۰۰۱. 

http://intra.athabasacau.ac/


٣١٥ 
 

- Bates,A.(۲۰۰۱ ۱۶،۵). Interac vity as a criterion for media selec on in distance educa on. Never too Far, -۹. 

- Bates,A.W.(۱۹۹۸). Technology for ۱۰Distance educa on: A - ۳ ۳ ۳year prospec ve. Open learning, ( ), -۱۲. 

- Bates. A.W.(۲۰۰۵). Technology open learning and distance education .New york: Routledge. 

- Bates.A.W.,Harrington,R.,Gilmore,D.,&vansoest,C.(۲۰۰۲).Compressd video and video-conferencing in open and distance 
learning: A guide to current development.unpublished manuscript, The open Learning Agency,Burnaby,BC. 

- Bloom,B.S.(۱۹۸۶).Human characteristics and school learning. Toronto:McGraw-Hill. 

- Bloom,B.S.Engelhart,M.D.Frust,E.J.Hill,W.H.&Krathwohl.D.R.(Eds).(۱۹۶۶). Taxonomy of educational cognitive domain. 
New York : David Mckay. 

- Bourdieu,P.(۱۹۹۴).Distinction: A social critique of the judgment of taste. Cambridge: Harvard University press. 

- bridges, E.M.(۲۰۰۲).Problem-based learning for admi ۳۴۷۶۱۷nistrators. ERIC Documents: ED . 

- Burge, E.J.& Reports,J.M.(۲۰۰۳). Classrooms with a difference: a practical guide to the use of conferenceing technologies. 
Toronto: University of Toronto.OISE Distance learning office. 

 

- Best, A.(۲۰۱۱).What’s your web-based learning strategy. Neyork: Simon&Schuter. 

- Benedikt,M.(۲۰۰۲ ۱۱۹).Cyberspace: Some Proposals. In M.Benedikt(Ed). Cyberspace: First steps(pp. -۲۲۴). Cambridge,MA: 
MIT Press. 

- Berners-Lee,T.(۲۰۰۹). Weaving the Web: The original design and ultimate density of the world Wide Web by its inventor. 
San Francisco:Harper. 

- Bransford,J.Brown.A.,&Cocking,R.(۲۰۰۹ ۶).How People learn: Brain,mind experience and school. Retrieved june ,۲۰۱۳, 
from the National Academy of Science Web site:http://www.nap.edu/html/how ۱۵۶people  Theory and Prac ce of online 
Learning. 

- Bonk,C.J&Reynolds,T.H.(۲۰۰۷). Learner-centered web instruction for higher-order thinking, teamwork and 
apprenticeship. In B.H.Khan(Ed). Web- ۱۶۷based instruc on(pp -۱۷۸). Englewood Cliffs,NI:Educa onal Technology 
Publications 

- Birchall,D.W.(۲۰۱۰).Third Generation distance Learning: a New Method for Learning,Journal of European Industrial 
۱۴ ۷ ۲۵Training, Vol. ,No. ,pp. -۳۳. 

- Bonk.C,Kirkely.J,Hara, N&denen.v.(۲۰۱۰). Advance in Pedagogy: Finding Instructor in Post-Secondary Online 
Learning,Paper Present at Annual Meeting of the American Eucational Reaserch Association, New Orleans. 

- cliffs,NJ:Educational Technology Publications 

- Ciges.S.A.(۲۰۱۱ ۱۲ ۵۶).  Online Learning. Journal of Intercultural duca on,Vol. .pp. -۶۶. 

- Cannell,L.(۲۰۰۹). Review of [ distance education] literature. Unpublished paper. Distance education association of 
۱۶۷theological schools,Winnipeg,MB,Media characteris cs and online learning technology . 

http://www.nap.edu/html/how


٣١٦ 
 

- Clark,R.E.(۲۰۰۳). Reconsidering research on ۵۳ ۴ ۴۴۵learning from media. Review of Educa onal Research, ( ), -۴۵۹. 

- Clark,RT.E.(۲۰۱۱). A Summary of disagreements with the “mere vehicles” argument. In .R.E. Clark(Ed). Learning from 
۱۲۵media:Arguments, analysis and evidence(pp. -۱۳۶). Greeenwich, CT:Information Age Publishing Inc. 

- Cole,R.A.(۲۰۱۰).Issues in web-baesd pedagogy: Acritical primer. Westport,CT:Greenwood press. 

-  

- Cooper, P.A.(۲۰۰۳). Paradigm shifts in designing instruction: From behaviorism to cognitivism to constructivism. 
Educational Te ۳۳ ۵ ۱۲chnology, ( ), -۱۹. 

-Carliner,S.(۲۰۰۹ ۲۶).Overciew of online learning.Amherst,MA:Human Resource Development Press.  Theory and Prac ce of 
Online Learning. 

- Craik,F.I.M.&Lockhart,R.S.(۱۹۸۲).Levels of processing: A framework for memory research. Journal of verbal learning and 
۱۱،۶۷۱Verbal behavior, -۶۸۴. 

- Craik,F.I.M.&Tulving,E.(۱۹۸۵). Depth of processing and the retention of words in episodic memory.journal of 
۱۰۴،۲۶۸experimental psychology: General, -۲۹۴. 

- Carroll,J,B.(۱۹۷۳). Amodel of school learning. Te ۶۴،۷۲۳achers college record -۷۳۳. 

- Carr- ۲۰۰۱،۵۰ ۱ ۱۶Chellman,A., and Ducastel,P.” The Ideal onlone course” Library Trends, ( ). P. . 

- Christiansen.E., and Dirckink-Holmfeld,L.” Making Distance learning cooperative.”۲۰۰۵ 
۱۹۵ ۱۹۵[h p://www.csc .indiana.edu/csc /chritia.html] 

- Claxton,C.S. and Murrell,P.H. Learning Styles. Washington,D.C.: ERIC Clearinghouse on Higher Education,۱۹۹۸ 

- Chen,Y.&Willits,F(۲۰۰۸ ۱۳ ۲ ۱۵). A Path analysis of the concepts in environment.journal of distance educa on. ( ).. -۶۵. 

- Chickering, A.& Gamson,Z(۱۹۹۹ ۳,March). Seven principles for good prac ce in undergraduate educa on.AAHE bulle n, -
۷  

- Chickering,A.&Ehrmann,S.C.(۲۰۰۶, October). Implementing the seven principles: Technology as Lever. American 
Association for Higher Educationa Bull ۴۹ ۲ ۳e n, ( ), -۶ ۲۱. Retrieved july ,۲۰۱۳, from http://www 
.tltgroup.org/programs/seven.html 

 

- Coleman, S.,Perry,J.,&Schwen,T.(۲۰۰۷). Constructivist instructional development: Reflecting on practice from an 
۲۶۹alterna ve paradigm. In A.J. Romiszowski(Ed). Instru onal developmentparadigms(pp. -۲۸۲). Englewood Cliffs,NJ: 

Educational Technology Publications. 

- Chee, R.E. (۲۰۱۲). Paradogm shifts in designed instruction: From behaviorism to cognitivism to constructivism. 
۲۳ ۵ ۱۲Educa onal Technology. ( ). -۱۹. 

- Crompton,S.Ellison,J& Stevenson.K.Better things to do or death out of the game? Internet dropouts and infrequent users. 
-۱۱h p://www.statcan.ca./english/indephth/,from the statistics Canada web site ۲۰۱۴۲۷ary ,Retrived Janu

۸ ۲۰۰۲۰۶۵۰۰۰ ۲ ۰۱oo /feature/star s a .pff 

http://www.statcan.ca./english/indephth/


٣١٧ 
 

 

- Crows.T,Biswas.G,Goldman. S&Brunford,J.(۲۰۰۹).Anchored Interactive Learning Learning  Environment,Journal of 
۸ ۲ ۱۵Educa onal Training,Vol ,no ,pp -۲۱. 

- Chee, Y.(۲۰۱۲ ۱۰ ۴ ۷).Refocusing learning on pedagogy in a connected word, Journal of Horizon,vol. . No. .pp. -۱۳. 

- Cajas,F.(۲۰۱۰).Technology education research:potential directions. Journal of technology education programs: a north 
۱۱ ۱ ۱۸Carolina case study. Journal of technology educa on, ( ), -۲۶. 

- Clark,A.C.&Wening,R.E.(۲۰۰۹). Identification of quality characteristics for technology education programs: A North 
۱۱ ۱ ۱۸Carolina case study. Journal of Technology Educa on ( ), -۲۶. 

- Collis,B.Obserg,A.& Sherra,W.(۲۰۰۸). An evaluation of computer-based instruction in statistical techniques for education 
and social work students. Journal of educational te ۱۷،۵۹chnology systems, -۷۱. 

- Damon, W.(۱۹۹۴ ۵،۳۳۱۰۳۴۳).Peer interac on: The untapped poten al. Journal of Applied Development Psychology, . 

- Dalal,S.(۲۰۱۱ ۲۶,october ). Futzers draining produc on budgets. The Edmonton journal,pp F-۱،۸. 

- Duffy,T.M.&Cunningham,D.J.(۲۰۰۶). Constructivism: Implications for the design and delivery of instruction. In 
۱۷۰D.H.Jonassen(Ed).Handbool of research for educa onal communica ons and technology(pp -۱۸۹).New York: 

Simon&Schuster Macmillan. 

- Daniel,J.”Lessons from the open university: Low-Tech learning oftenworks Best.” Chronicle of from the open 
university:Low- ۴۸ ۰۲/۰۲ ۰۲۴۰۱Tech learning o enworks best.”Chronicle.com/weekly/v /i b .htm]. 

- Eide,L. & Abouchdid,T.(۲۰۱۴).The problem of computer conferencing for distance-based universities. Open 
۱۴ ۳ ۴۷Learning ( ), -۵۲. 

- Edutools.(۲۰۱۱). Course Management Systems.(۲۰۱۲ ۲۱). Retrieved july ,۲۰۱۳, from the western cooperative for 
international review of research in  ://www.edutools.info/course/index.jsphttpeducational telecommunications web site: 

open and distance learning. 

- Ertmer,P.A& Newby,T.J.(۲۰۰۳).Behaviorism,cognitivism,constructivitism: Comparing critical features from an 
instructional desighn prespective. Performanc ۶ ۴ ۵۰e improvement quarterly, ( ). -۷۰. 

- Farrell,g.f.(ed)(۲۰۰۹).Development of Virtual Education: A Global Prespective. The Commonwelth of learning,Vanvourer 

- Fischer, B.(۲۰۰۷, Jan-Feb). instructor-led vs. interactive: Not an either/or proposition.corporate university 
۵ ۱ ۲۹review, ( ).pp -۳۰. 

- Fleming,M.(۱۹۹۷ ۲۳۳).Displays and communica on. In R.M.Gange (Ed). Instruc onal technology founda ons(pp. -۲۶۰). 
Hillsdale, NJ:Erlbaum. 

- French,D.Hale,C.Johnson,C.&Farr,G.(eds).(۲۰۰۹).. Internet-based learning London:kogan page. 

 

- Fashy,P.J.(۲۰۰۸). Reflections on the draining production budgets. The Edmonton journal pp.F-۱،۸. 

http://www.edutools.info/course/index.jsp


٣١٨ 
 

- Fashy ,P.J.(۲۰۰۸). Reflections on the productivity paradix and distance education technology. Journal of distance 
۱۳ ۲ ۶۶Educa on. ( ). -۷۳. 

- Fernandez,B.(۲۰۰۷ ۴ ۱۶,October ) produc vity improvements not compu ng. Edmonton journal ,pj 

- Dewey,J.(۱۹۲۶ ۶).Democracy and educa on. New York: Macmillan.Retrived June .۲۰۱۳. from the Institute for Learning 
.http://www.ilt.columnbia.edu/publications/dewey.htmlTechnologies Web site:  

-Dowenes,S.(۲۰۱۰ ۶). Learning objects. Retrieved june ,۲۰۱۳,from 
۰۰۰۵۲۳h p://www.atl.ualberta.ca/downes/naweb/column .htm 

 

- Dede,C.(۲۰۰۶ ۷۱). Emerging Technologies in Distance Educa on for Business. Journal of educa on for Business.Vol , 
۴ ۹۷No ,P -۲۰۴. 

- Eastmond,D.V.(۲۰۰۵). Alone but Together: Adult Distance study through Computer conferencing Cresskill. N.J: Hampton 
Press. 

- ۲۰۰۵Danzingh.A. Szessy,E.( ).The use of Informa on and communica on Technology to encourage Reflec on, Interac on 
and collaboration for Unnovation and professional Growth in higher and Adult Education,ANNUAL COnFERENCE OF THE 

۱۹Northeastern Educa onal Research Associa on,pp -۲۱. 

 

- Eastin,M.,&Larose,R.(۲۰۱۰).Internet self-efficacy and the psychology of the digital divide. Journal of Computer Mediated 
۶ ۱Communica ons, ( ). 

-Eklund,J.(۲۰۰۵).Cognit ۹۵ ۶ive models for the World Wide Web. Proseeding of for AusWEB .Retrieved june ,۲۰۱۳,from 
۹۵h p://ausweb.edu.au/aw /hypertext/eklund. 

- Editorial.(۲۰۰۰ ۴ ۲ ۱۲).Science and Technology, Interna onal Journal of Educa onal Management,Vol ,No. ,pp. -۱۶. 

- Elliott,M.&Mcgreal,R.(۲۰۱۲ ۲۰۰). Learning on the web,( ). Edi on. Frederic on, NB: TeleEduca on NB.Retrived July 
.۲۰۱۲h p://teleeduca on.nb.ca/content/pdf/engilsh/lotw. .pdf,from ۲۰۱۳۱۶, 

- Eastmond,D.V.(۲۰۰۵).Alone but Together: Adult Distance study through computerconferencing Cresskill. NJ:Hampton 
press. 

,Last updated http://www.emedicine.com). ۲۰۱۰eMedicine Project Group.( - 

-Finkelstein,M.J. Frances,C: Jewett, F.dscholz,B.W.(۲۰۱۲).Dollars,Distance and online Education : the New Economics of 
college Teaching and Learning USA: American Council on Education. 

- Fielding,R.Kaiser,G.(۲۰۰۷ ۱) The Apple HTTP Server Project.IEEE Internet Compu ng.Vol . ۴no . 

- Feenberg,A.(۱۹۹۹).The written world: On the theory and practice of computer conferencing. In R.Mason&A.Kaye(Eds). 

- Fox,M,&Helford,P.(۲۰۰۹).Northern Arizona University: Advancing the boundaries og higher education in Arizona using 
the World Wide Web ۷ ۲. Interac ve Learning Environments, ( -۳ ۱۵۵), -۱۷۴. 

- Filipszak,B,(۲۰۰۵ ۳۲ ۱۰ ۱۱).Pu ng the learning in to distance learning training Vol. .No . pp( -۱۱۸). 

http://www.ilt.columnbia.edu/publications/dewey.html
http://www.atl.ualberta.ca/downes/naweb/column
http://www.emedicine.com


٣١٩ 
 

 

- Fielding,R.(۲۰۰۴).MOMspider:Multi-ower Maintenance Spider,First International World Wide Web 
Conferen ۹۴ces,(www ). Geneva,Switzerland. 

 

-Finkelestein,M.J; Frances,C; Jewett,F.dschoz,B.w.(۲۰۱۲.Dollars, Distance and online Education: the New Economincs of 
college Teaching and Learning USA: American council on Education. 

- Garrison, D.R.& Shale,D.(۲۰۰۰). A new framework and prespective. In D.R.Garrison&D.Shale(Eds).  Education at a 
۱۲۳distance: From issues to prac ce(pp. -۱۳۳). Malaber,FL: Robert. E.Krieger. 

http://www.google.ca,from ۲۰۱۳۱۹). Google search engine. Retrieved July ,۲۰۱۳-۲۰۰۸Google,INC.( - 

- Gangne,R.M.(۱۹۸۰ ۲ ۱۶۸). The condi ons of learning( d ed). New York: Holt,Rinehart  and prac ce of online Winston.  
theory and practice of online learning. 

- Garrison,D.R.(۱۹۹۹).Understanding distance education: A framework for the future. /new York: Routledge. 

- Gardner,H.Frames of Mind. New York: Basic Books.۱۹۹۳ 

- Gilbert.S.D(۲۰۱۱). How to be a Successful online student. New York:McGraw-Hill. 

- Garrison,D.R.(۲۰۰۹). Will distance disappear in distance studies: A reaction. ۱۳ ۲ ۱۰Journal of Distance Educa on, ( ), -۱۳. 

- Gilbert,L&Moore,D.L.(۲۰۰۸).Building interactivity in to web cources:tools for social and instructional interaction. 
۳۸ ۳ ۲۹Educa onal Technology, ( ), -۳۵. 

- Good,T.L.&Brophy,J.E.(۲۰۰۰). Educational psychology: A re ۴alis c approach( th ed).White Plains,NY:Longman. 

- Graham,C.Kurast,C.Byung-Ro,L.Carner.J and Duffy.T(۲۰۱۲)”Seven Principles of Effective Teaching: APractical lens for 
Evaluating inline courses’ The Technology source,Mar-Apr- Garrison,D.R.(۲۰۱۰). Theoretical challenges for distance 
education in the twenty-first century: A shift from structural to transactional issues. Internationasl review of research in 

۱ ۱ ۱۴open and distance learning, ( ). Retrived july ,۲۰۱۳ ۱٫۱fromh p://www.irrodl.org/content/v /randy.html. 

- Grabe, C&Grabe,M.(۲۰۰۶). Integrating technology for meaningful learning. Toronto: Houghton miffilin. 

- Grow,G.(۲۰۰۱ ۰ ۴۱ ۳ ۱۲۵,spring). Teaching learners to be self directed. Adult educa on quarterly, ( ), -۱۴۹. 

- Granger,J.M.& Passerin,K.(۲۰۰۹).Integration of instructional Approaches into University teaching journal of 
۱۶ ۵ ۱۶۲emerald,vol. ,no ,pp -۱۷۰. 

 

- Graham,C,Cagiltay,K,Lim,B,Craner,J.&Duffy,T.(۲۰۱۱).Seven Principles of effective teaching: A Practical lens for evaluating 
online courses. Technology Source. Ret ۱۶rieved July , ۲۰۱۳, 

۹۳ ۸ ۰ ۷ ۰۸۵۲۵۶۷ ۰۰۰۵۴ ۲ ۶ ۴۹۵۲۲۳۲۴۶ ۶ ۶ ۸۵۲۵۶ ۰۹fromh p://sln.suny.edu/sln/public/original.nfs/dd a da b ccce b e b /b cabd bd b a
۹۵۸ ۹۸ab ?OpenDocument. 

- Harvey,M.(۲۰۰۷ ۲).The role of Teaching and  Training,Journal of Industrial and Commercial Training,Vol ۹ ۱ ۷۴.no ,pp -۸۳. 

http://www.google.ca
http://www.irrodl.org/content/v


٣٢٠ 
 

- Harvey,M.Bukley,R.Novicevice,M.Elfessi,A(۲۰۱۲).Develping a  framework for an online Education, International Journal of 
۱۶ ۱ ۴۶۰۵۳educa onal management,vol. .no .pp . 

- Harasim,L.(۱۹۹۹). On-line education: A new domain In R.Mason&A.Kaye(Eds),Mindweave: Communication,Computers 
۵۰and distance educa on(pp. -۶۲). Toronto: Pergamon Press. 

- Harasim,L., Hiltz,S, Teles, L.,& Turoff,M.(۲۰۰۵). Learning networks: A field guide to teaching and learning online. London: 
MIT Press. 

- Haughey,M.&Anderson,T.(۲۰۰۸). Networked learning: The pedagogy of the internet montreal: Cheneliere/McGraw-Hil. 

-Heinich,R,Molenda,M,Russell.J.D.&Smaldino,S.E.(۲۰۱۲).Instructional media and technologies for learning. Upper Saddle 
River,NJ:Pearson Education. Foundatio ۲۷ns of educa onal Theory for Online Learning . 

- Hirumi,A.(۲۰۱۲).. A framework for analyzing,desighning and sequencing planned e- ۹learni ng interac ons. The quarterly 
۳ ۲ ۱۴۱Review of Distance Educa on. ( ). -۱۶۰. 

- Holley,C.D.Dansereau,D.F,McDonald,B.A.Garland.J.C&Collins.K.W.(۱۹۸۹). Evaluation of a hierarchical mapping technique 
۴،۲۲۷as an aid to prose processing. Contemporary Educa onal psychology, -۲۳۷. 

- Hooper,S,&Hannafin.M.J.(۲۰۰۱).The effects of groupcomposition on achievement, interaction, and learning 
efficiencyduring computer- ۳۹ ۳ ۲۷based coopera ve instruc on. Educa onal Technology Research and Develoment, ( ), -۴۰. 

- Heinich,R,Molenda,MRussell,J.D.&Smaldino,S.E.(۲۰۰۶ ۵). Instruc onal media and technology for learning( th ed). 
Englewood Cliffs,NJ: Prentice Hall. 

- Helm,P.& McClements,R.(۲۰۰۶). Multimedia business training: The big thing or the next best thing? In J.Frankl&  
B.O’Reilly(Eds).۲۰۰۶ ۱۳۴EDEN Conference:Lifelong learning,open learning,distance learning(pp -۱۳۷). 

- Henriques, L.(۲۰۰۷). Constract ۱۴ivist teaching and learning. Retrived March , ۲۰۱۰, from 
.http://www.educ.uvic.ca/depts/snsc/temporary/cnstrct.htm 

- Ihde,D.(۲۰۰۳).Philosophy of technology.New York: paragon Hoyse. 

- Hine,C.(۲۰۱۰). Virtual ethnography. London: Sage. Holmberg, B.(۱۹۹۹). Theory and Practice of distance education. 
London: Routledge. 

- Jaffee,D.(۲۰۰۸). Institutionalized resistance tp asynchronous learning networks. Journal of Asynchronous Learning 
Toward a  jaffee.pdf-۲ ۲ ۲ ۲h p://www.aln.org/publica ons/jaln/v n /pdf/v nfrom  ۲۰۱۳۲ ۲ ۶( ) Retrieved june ,  Networks

۵۷Theory of online learning  

- jonasson,D.(۲۰۰۸). Designing constructivist learning environments. In C.M.Reugeluth(Ed). Instructional theories and 
۲ ۱models( d ed).(pp -۲۱). Mahawah.NJ: Erlbaum. 

- Jonassen, D.(۲۰۰۱ ۳۱ ۱۰ ۲۸). Evalua ng connstruc vi s c learning. Educa onal Technology, ( ), -۳۳. 

- Jonasson,D.(۲۰۰۲).Desingning hypertext for learning. In E.Scanlon&T.O’Shea(Eds).New directions in educational 
۱۲۳technology(pp -۱۳۰). Berlin: Springer-Verlag. 

- Jewett,F.(۲۰۱۰). BRIDGE: A Model for comparing the costs of using Distance Unstruction and classroom Instruction. The 
۱۴ ۲ ۳۷American Journal of Distance Educa on,Vol ,No , p -۳۸. 

http://www.educ.uvic.ca/depts/snsc/temporary/cnstrct.htm
http://www.aln.org/publica


٣٢١ 
 

- Janicki,T.&Liegle,J.O.(۲۰۱۱). Development and Evaluation of a framework for creating web-based ;earning modules: A 
Pedagogical and Systems approach. /journal of Asynchronous learning Netw ۵ ۱ ۲۹orks, ( ), Retrieved August ,۲۰۱۳, from 

.۵ ۱c.org/publica ons/v n /pdf-www.sloanhttp://  

- Johnson,D.W.&Johnson.R.T.(۲۰۰۶). Cooperation and the useof technology. In D.H.Jonassen(Ed). Handbook of research 
۱۷۰for educa onal communica ons and technology(pp. -۱۹۸).New York: Simon&Schuster Macmillan. 

 

- Johnston,S&MCcormack,c.(۲۰۰۶). Integration information Technology in to university Teaching, Journal of 
۱۰ ۵ ۳۶Emerland,vol. .no .pp -۴۲. 

-Kelly,T.(۲۰۱۱). E-Learning solutions,Paper available at: URL: http//show elearningexpos.Com/elearning, thje Internet and 
the word wide web paper available at URL: http// lericir.syr.edu/p/. 

- Kalat,J.W.(۲۰۱۲). Introduction to psychology. Pacific Grove.CA:Wadsworth-Thompson learning. 

- Keller,J.M(۱۹۹۳).Motivational design of instruction. In C.M.Reigeluth(ED).Instructional design thories and instruction: An 
۳۸۳Overview of their current status(pp. -۴۲۹).Hillsdale.NJ;Lawrence Erlbaum 

- Keller,J.M&Suzuki, K.(۱۹۹۸) Use of the ARCS MOTIVATION MODEL IN COURSEWARE DESIGN. In 
۴۰۱D.H.Jonassen(Ed).instrauc onal design for microcomputer courseware(pp. -۴۳۴).Hillsdale, NJ:Lawrence Elbaum 

-Khan,B.(۲۰۰۷).Web-based instruction: what is it and why is it: In B.HKhan(Ed).web-based instruction(pp.-۱۸). 

- Kerka,S.(۲۰۰۶).Distance Learning the Internet, and the word wide web.paper available at: URL: http//lericir.syr.edu/p/. 

- King.(۲۰۱۰ ۱۸ ۱). Gender Issues in online communi es. CSPR Newsle er,winter, ( ). 

- Kozma,R.(۲۰۰۱). Learning with media. Review ۶۱ ۲ ۱۷۹of educa onal Research, ( ). -۲۱۱. 

- Kolb,D.A.(۱۹۹۴).Experiential learning: Experience as the source of learningand development. Englewood 
Cliffs,NJ:Prentice- ۲۸Hall.  Theory and Prac ce of online learning. 

- Kozma,R.B.(۲۰۱۱). Counterpoint theory of learning with media. In R.E.Clark(Ed).Learning from media:Arguments analysis 
۱۳۷and evidence(pp. -۱۷۸).Greenwich,CT:informa on Age publishing Inc. 

- ۲۰۰Kovacs Consul ng.( ). Directory of scholarly and Professional e- ۱۷conferences. Retrived July , ۲۰۱۳, from 
http://www.kovacs.com/directory 

- Langer, E.(۱۹۹۹). Mindfulness. Reading,M.A: Addision-Wesley. 

- Landen,M.(۲۰۰۷).The Role of Teaching in Education and Training. Journal of Industral and Commercial 
Training,vol ۲۹ ۷ ۲۳۰. .no. ,pp -۲۳۵. 

- Litzinger,M and Osif,B(۲۰۰۳). Accommodating diverse learning styles:Designing instruction for electronic information 
۹۰sources.” In L.Shirato(ed).What is good instruc on Now? Library instruc on for the ’s.ann arber Mich:Pierian Press. 

- Laurillard, D.(۲۰۰۷).Rethinking university teaching: A framework for the effective use of educational technology. London: 
Routledge. 

- Lipman,M.(۲۰۰۱).Thinking in education. Cambridge: Cambridge University Press. 

http://www.kovacs.com/directory


٣٢٢ 
 

- Lewin, J&Bello.(۲۰۱۰). Marketing Innovative Technology to Institutional Buyer in Educational Setting,Journal of 
۱۲ ۱ ۷Bussiness&Industrial Marke ng, Vol. .No. .pp. -۲۱. 

- Lu,M(۲۰۱۲ ۲۱).Sparknotes studyguide in ideal gases. Retrieved july , ۲۰۱۳ from the Barnes and Nobel Learning Network 
Web sitr:http://www.sparknotes.com/chemistry/gases/ideal. 

 

- ۲۰۰۵ ۱۷ ۱ ۲۹Lashley,C&rowsen,B.( ). Use of IT in Medicine Curriculum, Journal of Contemporary Hospital,Vol. , No. ,pp -۳۲. 

- Moore,M.G;& Thompson, M.M.(۲۰۰۵). The Effects of Distance Learning: A summary of the Literature, university part,PA: 
Yhe American. 

- Machrone,B.(۲۰۱۱ ۲۰ ۶ ۷۷). The price of wireless shopping.PC. magazine, ( ), 

- Maier,P.,Barnett,L,Warren,A.,&Brunner,D.(۲۰۰۶). Using technology in teaching and learning. London: Kogan page 

-Morgan,C., and O’Reilly, M.(۲۰۰۹) Assesing open and Distance Learners. London,England:Kogan Page 

- Mann,C.(۲۰۱۱).Electronic paper turns the page technology, G.(۱۹۹۸). Hypermedia and learning : freedom and chaos. 
۲۸ ۱۱ ۸Educa onal technology, ( ), -۱۲. 

-Malone,T.W.(۱۹۹۱). Towards a ۵،۳۳۳theory of intrinsically mo va ng instruc on.Cogni ve Science, -۳۶۹. 

- ۱۹۷۹Mayer,R.E.( )_.Twenty years of research on advance organizers: Assimila on theory is s ll the best predictor of 
۸ ۲ ۱۳۳۰۱۷۶results. Instruc onal Science, ( ). . 

- Meyer,R.E.(۲۰۰۸ ۲۶ ۱).Cogni ve, metacogni ve and mo va onal aspects of problem solving.Instruc onal Science ( -۲ ۴۹_, -
۶۳. 

-Mezirow,J.(۲۰۰۱). Transformative dimensions of adult learning. San Francisco:jossey-bass. 

-Miller,G.A.(۱۹۶۶). The magical number seven,plus or minus two:some limits on our capacity for processing 
۶۳٫۸۱informa on.Psychological Review, -۹۷. 

-Murphy,K.L&Cifuentes,L.(۲۰۱۱).Using web tools, collaborating psychologists press. 

- Mayer, R.E.(۲۰۱۱).Multimedia learning. New York: Cambridge university press. 

- Mcluhan,M.(۱۹۷۴). Understanding media, the extensions of man. Toronto.McGraw-Hill. 

- Mehilinger, H.(۲۰۰۶ ۷۷ ۶ ۴۰۰, February). School reform in the informa on age. Phi Delta kappan, ( ), -۴۰۷. retrieved july 
.۱۲h p://www.dodccrp.org/antch html, from ۲۰۱۳۱۶, 

- Merrill,P.F.(۲۰۰۶ ۳ ۱۰۹). So ware evalua on. In P.Merrill,Christensen, Computers in educa on( d ed).(pp -۱۱۹(. 

- Moore, M.G.(۱۹۹۹ ۳ ۲ ۱). Three types of onterac on. American journal of distance educa on, ( ). -۶ ۱۴. Retrieved july ,۲۰۱۳, 
 ۲htm#editorial-۳h p://www.ajde.com/contents/volfrom  

- Net Talk(۲۰۱۱ ۲۰ ۱۹ ۲۷). PC. Magazine, ( ),p . 

http://www.sparknotes.com/chemistry/gases/ideal
http://www.dodccrp.org/antch
http://www.ajde.com/contents/vol


٣٢٣ 
 

- Newby,T.,Stepich,D.Lehman,J.,&Russell,J.(۲۰۱۰). Instructional ۲technology for teaching and learning( d ed). Upper saddle 
river,NJ:Merrill. 

- Nikiforuk,A.(۲۰۰۷ ۱۵). The digera  are bluffing. The Globe and Mail, p.D . 

 

- Manson, J.,&Hart,G.(۲۰۰۷). Effective use of asynchronous virtual learning communities. Retrived June ۶, ۲۰۱۳ from 
۹۷www.arch.usyd.edu.au/kcdc/conferences/VC /papers/mason.htmlhttp://  

- Mcpeck,J.(۲۰۰۰). Teaching critical thinking,New York: Routledge.MERLOT(Multimedia Educational Resource for Learning 
www.erlot.org/home.po,from http:// ۲۰۱۳۱۷). Home page. Retrieved July ,۲۰۱۳-۲۰۰۷and online Teaching).( 

- Moore, M.(۱۹۹۹).Three types of interaction. American Journal of Distance Educatio ۳ ۲ ۱n, ( ), -۶. 

- Najjar,L.J.(۲۰۰۶ ۵٫۱۲۹). Mul media informa on and learning. Journal of educa onal Mul media and Hypermedia. -۱۵۰. 

- Norman,D.(۲۰۰۹ ۶ ۳ ۳۸).Affordance, Conven on and design. Interac on, ( ). -۴۳ ۶. Retrieved June ,۲۰۱۳,from 
.interactions.html-http://www.jnd.org/dn.mss.affordances 

- National Center for Education Statistics.(۲۰۱۲ ۱۹۹۹). Na onal Postecondary student Aid study, -۲۰۱۰. 
Washington.D.C.U.SDepartment of Education National center for education statistics. 

-Notess,G.(۲۱۰).The Blog realm: News sources, searching with Mindweave: Communication, Computers, and distance 
۲۲educa on(pp. -۳۹). Toronto:Pergamon Press. 

- Neo,M.&Neo,K.(۲۰۱۴). Classroom Innovation: Ingaging students in Interactive Multimedia Learning, Journal of 
۲۱ ۳ ۱۱۸Emerald.Vol.  no. ,pp -۱۲۴. 

- Oliver,E.L.(۲۰۰۴ ۱۶۵). Video tools for distance educa on. In B.Willis(Ed), Dustance educa on strategies and tools (pp. -
۱۷۳).Englewood Cliffs.NJ: Educa onal Technology publications. 

- O’Conner, T.(۲۰۰۷).Using Learning styles to adopt technology for higher education. Indiana State University Center for 
۲۱Teaching and learning,Feb . 

- Pastore,M.(۲۰۱۱ ۱۸). Women maintain lead in internet use. Retrieved july ,۲۰۱۲, from 
۵۹۰۱ ۷۸۶۷۹۱،۰۰h p://cybertals.internet.Com/big_picture/demographics/ar cle/o,, ) .html 

 

- OHSWG,Open Hypermedia Systems Working Documents. 

- #۳۱ ۶Paoer .Retrived June .(۲۰۱۳ ۳۱).from h p://it.coe.uga.edu/inforum.paper .html 

 

- Picard, J.(۲۰۰۹). Creating virtual work teams using IP videoconferencing presentation at the distance education 
۹۹ ۱۷۰technology’  workshop, Edmonton, Alberta.  thory and prac ce of online learning. 

- Pittman,V.V.(۱۹۹۷). The American journal of distance study and the new media. The American journal of distance 
۱ ۱ ۳۱educa on, ( ), -۳۶. 

http://www.arch.usyd.edu.au/kcdc/conferences/VC
http://www.erlot.org/home.po
http://www.jnd.org/dn.mss.affordances


٣٢٤ 
 

- Paul,R.H(۲۰۰۰).Open learning and open management:Leadership and integrity in distance education. New York: Nichols 
Publishing. 

- Palloff,R.,and Pratt,K.(۲۰۱۱). Lessons from the Cyberspace classroom: The Realities of online teaching. San 
Francisco:Jossey-Bass. 

-Palloff,R.M&Pratt,K(۲۰۰۹). Building learning communities in cyberspace. San Francisco:Jossey-Bass. 

-Paivio,A.(۱۹۹۶)/Mental representations: A dual coding approach. Oxford: Oxford university press. 

-Pavlov,I.P.(۱۹۸۲). Conditioned reflexes.London: Cleardon Press.Ring,G&Mathieux,G.(۲۰۱۲, februrary). The key 
components od quality learning.paper presented at the ASTD Techknowledge ۲۰۱۲Conference,Las Vegas. 

- Ritchie,D.C.&Hoffman,B.(۲۰۰۷). Incorporating instructional design principles with the world wide web. In 
B.H,Khan(Ed),web- ۱۳۵based instruc on(pp. -۱۳۸). Englewood Cliffs,NJ:Educa onal Technology publica ons. Foundations 

۲۹of Educa onal Theory for online learning . 

-Paulsen,M.F.(۲۰۰۵).” The Online Report on Pedagogical Techniques for computer-Mediated Communication.”DEOSNEWS 

- Pratt,K.(۲۰۱۰). The Electronic personality. Unpublished doctoral dissertation human and organizational systems, Fielding 
Graduate Institute 

- Phipp-R.α.Merisotis,J.(۲۰۰۹).What’s the difference?  A Review of contemporary Research on the Efectiveness of Distance 
Learning in Higher Education. Washington, DC: the Institute for Higher Education Policy. 

- Rumble,G.(۲۰۰۷).The Costs and Economic of Open and Distanc Learning. London: Kogan Page. 

- Potter,J.(۲۰۰۸).Beyond access: Student prespective on support service needs in distance education. The Canadian Journal 
of University Continuing Educationa/Re ۲۴ ۱ ۵۹vue canadienne de l’educa on performance universitaire,  ( ), -۸۲. 

- Prensky,M.(۲۰۱۰).Digital game-based learning. New york: McGraw-Hill. 

 

- Peter, M.&Senge,A.(۲۰۰۰). The Fifth discipline: The Art and Practice of the Learning organization. Newyork:Doubleday. 

- Rodrigues.C.A.(۲۰۱۴). The Important Level of Teaching/Learning as Rated by University Business Students and 
۲۳ ۲ ۱۶۹Instructors, Journal of Management development,Vol. ,no. .pp -۱۸۲. 

- Russell,T.(۲۰۰۹). The no Significant Difference phenomenon Raleigh,N.C:Office of Instructional 
Telecommunications,North Carolina State University. 

Rumbol,.K. (۲۰۰۷ ۳۵۵). The no Significant Difference phenomenon as Reported in  Research Reports, Summaries and 
Papers: A Comparative Research Annotated Bibilography on Technology for Distance Education,Rutledge, No:Office of 
Instructional Telecommunication,North Caroline state university. 

- Rossett,A.(۲۰۱۲).Waking in the night and thinking about e-learning. In A. Rosset(Ed). The ASTD e-learning 
۳handbook(pp. -۱۸). New York:McGraw-Hill. 

- Roberts,J.(۲۰۰۸). Compressed video learning: Creating active learners. Toronto: Cheneliere/McGraw-Hill. 



٣٢٥ 
 

- Rockley,A.(۲۰۰۷(. Internet publishing. Stouffville, ON: The Rockley Group. 

- Rupley, S.(۲۰۱۲ ۲ ۲۱ ۴). I , near you. PC. Magazine, ( ). 

-  

- Rourke,L. Anderson,T.Garrison,D.R.&Archer,W.(۲۰۱۱). Assessing social presence in asynchronous text-based computer 
۱۴ ۲conferencing.Journal of distance Educa on ( ).Retriced-et-al.html. 

- Rovai,A(۲۰۱۲). Building sense of community at a distance. International Review of research in open and distance 
.۳٫۱h p://www.irrodl.org/content/v /rovai.pdf,from ۲۰۱۳۳،۱ ۲۹learning(IRRODL), .Retrieved August , 

 

- Rourke,L, Anderson,T, Archer,W.&Garrison,D.R.(۲۰۰۹).Assessing social presence in asynchronous, text-based computer 
۱۴ ۳ ۵۱conferences. Journal of distance Educa on, ( ), -۷۰. 

- ۲۰۰۶ ۲۹ ۴ ۴۷۴Solders. E, down.S&Lean.J.( ). Modern Learning Method, Journal of Emerland, Vol. .No. ,pp. -۴۹۰. 

- Seger,J.J .(۲۰۱۱).” The Case of the Inflammatory E-mail: Building Culture and Community in online Academic 
Environment” . In K.E.Rudestam and J.Schoeholtz- ۹۱Read(eds). Handbook of Online Learning(pp. -۱۲۴(.Thousand 
Oaks,Calif.: Sage. 

- Schramm,W.(۱۹۸۷).Big media.little media. Beverly Hills,C.A: Sage.Schwier,R.A.&?Misanchuk,E(۲۰۰۳). Interactive 
multimedia instruction. Englewood Cliffs,NJ: Educational Technology Publications. 

- Simmons,D.E.(۲۰۱۲). The forum report: E-learning adoption rates and barriers. In A.Rosset(Ed). The ASTD e-learning 
handboo ۱۹k(pp -۲۳). Newyork:McGraw-Hill.- Scriven,B.(۲۰۰۳). Trends and issues in the use of communication 

۷۱technologies in distance educa on. ?In G.Davis&B.SAMWAYS(Eds). Teleteaching(pp. -۷۸)North-Holland: Elsevier Science 
publishers. 

- Schroder,C.(۲۰۰۳).” New Students-New Learning Styles”. Change, Step-oct. 
[http://www.virtualschool.edu/mon/academia/kierseylearningstyles.html] 

- Sharpiro,A.L(۲۰۰۶). The Control Revolution. New York: Century foundation. 

- Sharpio,J.J and Hughes,S.K(۲۰۱۲).” The Case of the Inflammatory E-mail: Building Culture and Community in online 
Academic Environment” . In K.E.Rudestam and J.Schoeholtz- ۹۱Read(eds). Handbook of Online Learning(pp. -۱۲۴(.Thousand 
Oaks,Calif.: Sage. 

- Szabo,M.(۲۰۰۷). A survey of research on selected components of interactive multimedia on learning effiency and 
attitude.Unpublished paper, the university of Alberta Departmrnt of educational psychology. Edmonton 

- Szabo,M.(۲۰۰۸). Survey of educational technology research. The educational technology professional development 
project(ETPDP) series. Edmonton,AB: grantewan community college and northern Alberta institute of technology. 

 

- Skinner,B.F.(۱۹۸۴).About behaviorism. New York:Knopf. 

- Smith,P.L.&Ragan,T.J.(۲۰۰۰). Instructional desugn. New York:John Wiley&Sons,Inc 

http://www.irrodl.org/content/v
http://www.virtualschool.edu/mon/academia/kierseylearningstyles.html


٣٢٦ 
 

- Sternberg,R.J.(۲۰۰۸). Metacognition, abilitiea, and developing expertise: What makes an expert student: Instructional 
۲۶ ۱science, ( -۲ ۱۲۷). -۱۴۰. 

- Stoyanova,N.&Kommers,zp(۲۰۱۲).Concept mapping as a medium of shared cognition in computer-supported 
collaborative problem- ۱۳ ۱،۲ ۱۱۱solving. Journal of onterac ve learning research, ( ). -۱۳۳. 

- Strong,R.W.& Harmon,E.G.(۲۰۰۷).”On line Graduate Degrees: A Review of Three Internet Based Master’S Degree 
۱۱ ۳ ۵۸Offerings”: American Journal of Distance educa on. ( )pp -۷۰. 

- Shaw, E. Johnson,W.L.& Ganeshan,R,(۲۰۰۹).Pedagogical agents on the web proceedings of the Third Internatinal 
http://www.isi.edu/isd/ADE/papers/, from ۲۰۱۳ ۶Conference on Autonomous Agents. Retrives June , 

- Sort,J. , Williams , E.&  Christie,B.(۱۹۸۶).Theoretical approaches to differences between media. In J.Short, E.Williams& 
B.Christie(Eds). The social psycholog ۶۱y of telecommunica ons(pp. -۷۶). Toronto:John Wiley&Sons. 

- Sims, R.(۲۰۰۹). Interactivity on stage: Strategies for learnerdesinger communication. Australian Journal of 
۳۷ ۱ ۲۲Educa onalThechnology, ( ), -۲۶.  

- Salvin, R.(۲۰۰۵). Cooperative learning thory, research, and practice. Boston: Allyn and Bacon. 

- ۲۰۰۷ ۱۵ ۲ ۱۸۳Talabis.M.R.( ).Honey net Learning IT security,AACE journal Vol. . No, . pp -۱۹۶. 

- Tapscott,D.(۲۰۰۸)..Growing up digital: The rise of the Net generation.New York:McGraw-Hill. 

-Tenner,A.T.(۲۰۰۶). Why things bite back: Technology and the revenge of unintended consequences. New York: Knopf. 

- Truong,H(۲۰۰۳).”Gender Issues in online Communications” 
۱۴۲[h p://students.cec.wustl..edu/~cs /ar cles/GENDER_ISSUES/gende r_Issues_in_on line_communica ons_bawit]. 

 

- Thiessen,J.(۲۰۱۱). Faculty attitudes in delivering undergraduate distance education.unpublished master’s thesis, 
Athabasca university, athabasca, Alberta. 

- ۱۹۱۳Thorndike,E.L.( ). Educa onal Psychology: The Psychology of learning. New York: Teachers ۳۰College Press  Theeory 
and Practice of   online Learning. 

- Thaiupathump, C.,Bourne,J.&Campbell,J.(۲۰۰۹).Intelligent agents for online learning . Journal of Asynchronous Learning 
۳ ۲Network, ( ). 

- Tian,sh.(۲۰۱۲). World Wide Web: A Means for developing of collaborative learning and teaching Application,journal of 
۲۷ ۱ ۷۴educa on. Vol ,no .pp -۸۳. 

- UNFSCO.(۲۰۱۲).Distance Education for the Information society: Policies,Pedagogy and Professional Development. 

- Verduin,J.R.a clard, T.A.(۲۰۰۱). Distance Education: The Foundations of Effective Practice. San Francisco: Jossy-Bass 
Publishers. 

- Vander Moan,H.I.(Ed)(۲۰۱۱).Virtual university? Educational environment of the future,motherland: Totterdam,Portland 
Press. 

 

http://www.isi.edu/isd/ADE/papers/


٣٢٧ 
 

-Vu,C.(۲۰۱۲).” According to Womwne of Color, There’s No Need to Fear Technology.” Northuvest Asian Weekliy, June 
۲٫۱۹ ۲۲ ۱( ).P . 

- Vygotsky,L.S.(۱۹۸۸).Mind in society, the development of higher psychological processes.Cambridge,M.A: Harvard 
University Press. 

-Wanger,E.D.(۲۰۰۴).In support of a functional definit ۸ ۲ion of interac on. The American Journal od Distance  Educa on, ( ), 
۶۰۲۶ ۵۹. Toward a theory of Online Learning . 

- Willey,D.(۲۰۱۲). Learning objects need instructional design theory. In A. Rossett(Ed). The ASTD e-Learning 
۱۱۵handbook(pp -۱۲۶(. New york: McGraw-Hill. 

- Welsch,E.(۲۰۱۲ ۶ ۱). Cau ons steps ahead. Online learning, ( ) 

- Wiemer,M,E.(۲۰۱۲).Learner-Centerd Teaching. San Francisco: Jossey-Bass. 

- Wegner,E.(۲۰۰۹).Communities of Practice: Learning,Meaning and Identify.England.Cambridge University Press. 

 

- Wanger,E.(۲۰۱۱).Supporting communities of practice: A syrvay of community-orientated 
www.ewenger.com/tech, from http:// ۲۰۱۳۱٫۳ ۶technologies( ed)(Shareware).Retrieved June , 

-Wenger,E.,McDermott,R.&Snyder,W.(۲۰۱۲).Cutivationg communities of practice: A guide to managing knowledge 
Cambridge,MA: Harvard Busuness School Press. 

- Watson,J.F.(۲۰۱۱). Identifying E-learning strategies and Techniques, Paper available at: UTL: http:// show. E-
learniknexpos.com/E-Learni ۳۱ngexpo/v /index.cvn. 

- Wells,R.(۲۰۱۰ ۱۰ ۴ ۷).A Reiew of Educa onal Technology in a connected word,Journal of Horizon,vol. .No .pp -۱۳. 

- ۱۹۹۹Whitehead,J.Gonald,Y.( ).WebDAY: A network protocol for remote collabora ve authoring on the web,In Proc: Of the 
sixth ۹۹European conf. On Computer Supported Coopera ve Work(ECSCW ),Denmark. 

- Whiehead,E.J.,Wiggins,M(۲۰۰۸).WebDAY:IETF Standard for Collaborative AUTHORING ON THE Web, Internet Computing 
September-october. 

 

- Whittington, C.D.Sclater.N.Paper A Virtual Unoversity Model. Department of Computer Science and Center For 
Educational. University of Strath clyde. 

 

-Willis,B.(۲۰۱۲).Distance Education at s Glance, Engineering out Reach College of Engineering university of Idaho.Report 
http://www.u.Idaho.edu/evo/dist/htmlAvailable at URL:  

-Willis,B.(۲۰۰۴).Distance education: strategies and tools. Englewood cliffs,N.J. Educational Technology publication. 

-Willis,B.(۲۰۰۳). Distance Education: A Practical Guide Englewood cliffs, N.J.Educational Technology publication. 

http://www.ewenger.com/tech
http://www.u.Idaho.edu/evo/dist/html


٣٢٨ 
 

- Witkin,H.A.Moore,C.A.Goodenough,D.R.&Cox,P.W.(۱۹۸۷). Field-dependent and field-independent cognitive styles and 
۴۷٫۱their educa onal implica ons. Review of educa onal research, -۶۴. 

-Wulf,K.(۲۰۰۶ ۵۰ ۵ ۵۰). Training via the Internet:Where are We? Training and Development,vol ,No ,P -۵۵.. 

-Wood,d.(۲۰۱۱ ۳۷ ۱ ۱۲).Theory and Technology, Journal of Educa onal Training,Vol. ,no ,pp -۱۶. 

- Wilson,B.(۲۰۰۹).The dangers of theory-based design.ITFORUM. 

-Wilson,B.(۲۰۱۱).Sense of Community as a valued outcome for electronic courses, cohorts, and programs. Retrieved June 
۶,۲۰۱۳,from http:// carbon.cudenver.edu/~bwilson/senseof.com 

- Wilson,B.G.(۲۰۰۷).Reflections on constructivism and instructional design. In C,R.Dills&A.J.Romiszowski(Eds). Instructional 
۶۳development paradigms(pp -۸۳). Englewood. 

- Wilson,B.(۲۰۰۷ ۲۶ ۵). Thought on theory in educa onal technology.Daypop, and content management . on line, ( ). 
۵۸.  Theory and prac ce of online learning.۰۲www.onlinemag.net/sep /onthenet.htm, from http:// ۲۰۱۳۶Retrived June ,  

- Wiley,D.(۲۰۱۲).Connecting learning objects to instructional design theory: A definition, a metaphor, and a taxonomy. In 
D.A.Wiley(Ed). The inst ۶ruc onal use of learning objects: online version. Retrived June ,۲۰۱۳,from http:// 
reusability.org.read.chapters/wiley.doc 

 

.- ۲۰۰۵Williams,P.( ).. Using informa on Communica on Technology With Special Educa onal Need Students, Journal of 
Aslib proceed ۳۶ ۱ ۱ing,vol ,no .pp  academic research library. 

- Young,J(۲۰۱۲).”Experts Say Technology Gap Among Colleges Perpetuates Digital Divide in Society.Chronicle of Higher 
۲۱ ۴۸/۴۸۴۱Educa on,June . [h p://chronicle.com/weekly/v guide.htm] 

 

- ۲Zapalska,A.& Brozil,B.( ۰۰۷ ۲۴ ۱ ۶). Learning Style and online Educa ona VOL. .No ,pp -۱۶. 

 

 

http://www.onlinemag.net/sep

