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 مقام معظم رهبری:

بايد علم و پژوهش را به عنوان يك باور عمومى در بياوريم تا يك همت همگانى بر اين كار گماشته شود؛ يعنى حقيقتاً 

 .ى كل نظام بشودمسئله
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 :) به ترتیب الفبا( طرح همکاران علمی

 دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی :سید سعید بدیعیمهندس 

 دکتری تکنولوژی آموزشی :دکتر عیسی رضائی

 دکتری برنامه ریزی درسی :دکتر صادق حامدی نسب

 دکتری تکنولوژی آموزشی :دکتر احسان طوفانی نژاد

 دکتری فلسفه تعلیم و تربیت :دکتر محسن کردلو

 تربیتدکتری فلسفه تعلیم و  دکتر امیر مرادی:

 : دکتری تکنولوژی آموزشینسرین محمد حسنی

 دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی :سمیه مهتدی

 دکتری تکنولوژی آموزشی :دکتر یوسف مهدوی نسب

 دکتری برنامه ریزی درسی :دکتر فیروز نوری 
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 تقدير و تشکر

مودناد کماات کراور و امن اان را داردو ا وزاا از ریاسا  از کلیه عزیزانی که ما را در به سرانجام رسیدن این پژوهش یاار  ن

که در ابندا  راه با ارائه راه مایی ها  عالماناه  دكتر حسن ملکیمحنرم سازمان پژوهش و برنامه ریز  آموزشی ج اب آقا  

محنارم  مدیر کال دكتر محمد ابراهيم محمدیزمی ه شول گیر  مسیر زحیح این پژوهش را فراهم نمودندو از ج اب آقا  

مرااور محنارم ریاسا   دكتر بااهودفنر اننرارات و ف اور  آموزشی سازمان نیز بدلیل همراهی ها  زمیمانه، از ج اب آقا  

بدلیل کسهیل گار  هاایی کاه انجاام دادناد  مهندس سيد سعيد بديعیسازمان نیز بدلیل ارائه راه مایی ها  دقیق و آقا  

 کمات کرور را داردو 

که در باال نام مبارکران ذکر شده افراد دیگر  در سازمان پژوهش در شول گیر  و کومیل ایان رارن ن اش  عالوه بر عزیزانی

داشنه و هموار  نمودند از جمله: همواران دفنر ف اور  آموزشی، آقا  دکنر بدریان و اانم دکنر عی ی مرااور محنارم باانوان 

 نژاد که بدی وسیله از همه این بزرگواران ک دیر و کرور می نمایدو ریاس  سازمان، اانم دکنر شاه محمد ، اانم دکنر آریایی

دكتر فيروز نوری كلخوران، دكتر احسان طوفانی نژاد، دكتر عيسی رضائی، دكتر يوسف از همواران علمی ررن آقایان 

نسرين و دكتر  دكتر محسن كردلو ،، دكتر امير مرادی،دكتر صادق حامدی نسب خانم سميه مهتدی ،مهدوی نسب 

 نیز که موثرکرین افراد علمی در به ثمر نرسنن ف وت مخنلف این ررن بودند کمات امن ان را داردو محمد حسنی

 

 دكتر مهدی واحدی
 عضو هیات علمی دانرگاه عالمه رباربائی

 مجر  ررن
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 72 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو م دمه 2.2.1

 73 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووآن ذات و  ف اور فیکعر 2.2.2

 75 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو آن ذات و ارالعات فیکعر 2.2.3

 76 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو آن  یماه و ارکبارات و ارالعات  ف اور فیکعر 2.2.3

 77 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو آن  وردهایرو و ارکبارات و ارالعات  ف اور فلسفه 2.2.4



6 

 

 82 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ارکبارات و ارالعات  ف اور ع ر  هایژگیو 2.2.5

 84 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو آن  ریبهوارگ  ضرورکها و  یکرب و میکعل و  فاوا انیم نسب  2.2.6

 85 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو رانیا  یکرب و میکعل نظام یباالدسن اس اد در ارکبارات و ارالعات  ف اور گاهیجا 2.2.7

 88 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو آموزش حوزه در ارکبارات  و ارالعات  ف اور  هایکوانم د و هانیقابل 2.2.8

 91 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  یکرب و میکعل و ارکبارات  و ارالعات  ف اور نسب  درباره یفلسف  هادگاهید 2.2.9

 95 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  یکرب و میکعل حوزه در فاوا از اسنفاده اسنلزامات 2.2.10

 101 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو یدرس برنامه و ارکبارات و ارالعات  ف اور قیکلف 2.2.11

 103 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  ب د جمع 2.2.12
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 120 .................................................................................. یوینرونالو  ریادگیبر  وردهایرو  و دالل  ها ریکأث 2.4

 120 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو م دمه 2.4.1

 121 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو یویالونرون  ریادگی در هاوردیرو از اسنفاده  برا یکخ    هاهیکوز 2.4.2

 121 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووییرفنارگرا 2.4.2.1

 122 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ییش اا  گرا 2.4.2.2

 122 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ییسازنده گرا 2.4.2.3

 123 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ییارکباط گرا 2.4.2.4
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 123 ................................................................................................................. رندهیادگیساا  دانش کوسط  2.5

 125 ................................................................................................................ رندگانیادگیکفور سطح باال در  2.6

 هدفعنصر  -فصل سوم 

 129 ........................................................................................... یع  ر هدف در برنامه درس  یو اهم گاهیجا 3.1

 132 .......................................................................................... س ؟یچ یاهداف در برنامه درس نییکع  مب ا 3.2

 138 ........................................................................... یاسالم اریدر نظام مع یاهداف برنامه درس نییازوت کع 3.3

 139 .............................................................................................. یویالونرون  ریادگی یهدف در برنامه درس 3.4

 141 ............................................................................................................ یاهداف برنامه درس لیسطون کحل 3.5

 143 ...........................................................یویالونرون  ریادگی یاهداف برنامه درس یفوورانه در رراح وردیرو 3.6

 143 ................................................................................. یویالونرون یاهداف در برنامه درس نییمالحظات کع 3.7

 محتوا، مواد و منابع يادگيریعنصر  -فصل چهارم 

 146 ................................................................................................................................................... مقدمه 4.1

 150............................................................................................................................................انواع محتوا 4.2

 153....................................................................................................................................... اشکال محتوا 4.3

 153 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووومنن 4.3.1

 154 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ریک او 4.3.2

 158 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو یآموزش لمیف 4.3.3

 163 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو یآموزش  ها باز 4.3.4

 164 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو یینما ایپو 4.3.5

 165 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو هاپادکس   4.3.6

 166ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  ساز هیشب 4.3.8

 171 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو محنوا اننخاب و نیکدو 4.4

 172 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو محنوا اننخاب  هامالک  4.4.1

 173 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو :رندگانیادگی  هایژگیو با ک اسب 4.4.2

 174 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو :یدرس برنامه  هایم د قانون با ک اسب 4.4.3

 176 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو یویالونرون  محنوا دیکول مراحل 4.4.4

 186 ............................................................................................................... محتوا یو راهبر یسازمانده 4.5
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 186 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو نییکب و فیکعر 4.5.1

 193 ........................................................................................................................................... ارائه محتوا 4.6

 194 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو آموزش شیپ  راهبردها 4.6.1

 197 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ارائه انواع 4.6.2

 203 ............................................................................................................................ محتوا یاستانداردها 4.7

 203 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو نییکب و فیکعر 4.7.1

 204 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ینیکرب ،یآموزش  اسنانداردها 4.7.2

 204 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو یف   اسنانداردها 4.7.3

 208 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو (یویونرونال  محنواها )ااص اسوورم اسناندارد 4.7.4

 208 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  گیمیاسنر 4.7.5

 208 .................................................................................................................................. یريادگيقطعات  4.8

 209 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو مجدد سنفادها  یقابل 4.8.1

 209 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  ریادگی قطعات محنوا قیکلف اموان 4.8.2

 210 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  ریادگی ایاش مخزن 4.8.3

 211 ........................................................................................................... یآموزش یهاياصول چندرسانها 4.9

 211 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو یآموزش  هایچ درسانها 4.9.1

 212 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  چ درسانها ازل 4.9.2

 213 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  مجاورت ازل 4.9.3

 213 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو یچ دحس ازل 4.9.4

 215 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  ساز یشخ   ازل 4.9.5

 220 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووحرو ازل 4.9.6

 220 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  بخرب د ازل و یبارش اان هینظر 4.9.7

 222 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو انسجام  ازل 4.9.8

 222 ................................................................................................................................................... مثال 4.10

 223 ................................................................................................................................................. نيتمر 4.11

 224 .........................................................................................................آنها یستگيو شا نانينقش آفر 4.12

 227 .................................................................................................................................. یريادگيمنابع  4.13

 227 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو نییکب و فیکعر 4.13.1
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 228 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ناتیجید  ها کنابخانه 4.13.2

 229 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو یویالونرون  ها کناب 4.13.3

 229 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو المعارفها رهیدا 4.13.4

 230 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو یفارسالمعارف دائره  4.13.4.1

 230 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو المعارف جهان اسالمدائره 4.13.4.2

 233 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووها لغ  فره گ 4.13.5

 233 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  داریش   دارید مواد 4.13.6

 234 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو یویالونرون اتینرر 4.13.7

 236 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ها  ا چ درسانه 4.13.8

 236 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو داده  ها گاهیپا 4.13.9

 237 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو براط  ریادگی اجنماعات در موجود م ابع 4.13.10

 راهبردها و فعاليت های يادگيریعنصر  -فصل پنجم 

 241 .................................................................................................................................................... م دمه 5.1

 243 .................................................................................................................................................. الگوها 5.2

 243 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو نییکب و فیکعر 5.2.1

 244 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو یبیکرک آموزش اعانو 5.2.2

 245 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووویبیکرک آموزش در هاروش انواع 5.2.3

 252 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو یبیکرک آموزش  امرحله پ ج  احرفه کوسعه  زیر برنامه  راه ما 5.2.4

 255 ................................................................................................................................................ هاروش 5.3

 255 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو نییکب و فیکعر 5.3.1

 256 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو همزمان سیکدر 5.3.2

 256 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو سیقبل از کدر  ها  یفعال 5.3.2.1

 256 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو سیکدر نیح  ها  یفعال 5.3.2.2

 257 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو سیبعد از کدر  ها  یفعال 5.3.2.3

 257 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووناهمزمان سیکدر 5.3.3

 257 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو سیکدر  ها روش انواع 5.3.4

 257 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو میآموزش مسن  5.3.4.1

 258 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو میرمسن یآموزش غ 5.3.4.2

 259 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووویآموزش کعامل 5.3.4.3

 260 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو یکجرب  ریادگی 5.3.4.4
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 261 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو مسن ل  ریادگی 5.3.4.5

 261 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو یویرونالون  ریادگی طیمح در هاروش از اسنفاده در یکخ    هاهیکوز 5.3.5

 261 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو میآموزش مسن  5.3.5.1

 262 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو میرمسن یآموزش غ 5.3.5.2

 263 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووویآموزش کعامل 5.3.5.3

 264 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو یکجرب  ریادگی 5.3.5.4

 265 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو مسن ل  ریادگی 5.3.5.6

 267 .....................................................................................................................رندگانيادگي یگروهبند 5.4

 267 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو نییکب و فیکعر 5.4.1

 267 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووویویالونرون  ریادگی در رندگانیادگی  گروهب د  5.4.2

 268 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو یویالونرون  ریادگی در  گروهب د بر مؤثر عوامل 5.4.3

 269 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو رندگانیادگی  گروهب د  ها روش 5.4.4

 270 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ساو گیروش ج 5.4.4.1

 270 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ساانارم د یمباحثه گروه 5.4.4.2

 271 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو یگروه  مدت حل مسأله هف  مرحله ا 5.4.4.3

 271 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووودو نفره  زوج ها  مرارک  نوشنار 5.4.4.4

 273 .......................................................................................................................... های يادگيریفعاليت 5.5

 273 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو م دمه 5.5.1

 277 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو کعامل 5.5.2

 277 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو نییکبو  فیکعر 5.5.2.1

 280 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو هام داق و لکعام  ریبوارگ ازوت و هاروش انواع 5.5.2.2

 291 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو یویالونرون  ریادگی  هاطیکعامل در مح جادیدر ا یکخ    هاهیکوز 5.5.2.3

 294 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو یجذب  ها یفعال 5.5.3

 294 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو نییکبو  فیکعر  5.5.3.1

 295 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو یجذب  ها یفعال  ریها و ازوت بوارگانواع روش 5.5.3.2

 302 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو یجذب  ها یفعال  در اجرا یکخ    هاهیکوز 5.5.3.3

 302 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو یعمل  ها یفعال 5.5.4

 302 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو نییکبو  فیکعر 5.5.4.1

 326 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو یعمل  ها یفعال  در اجرا یکخ    هاهیکوز 5.5.4.2

 326 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو یارکبار  ها یفعال 5.5.5

 326 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو نییکبو  فیکعر 5.5.5.1
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 353 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو یارکبار  ها یفعال  در اجرا یکخ    هاهیکوز 5.5.5.2

 354 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ش اا فرا 5.5.6

 354 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو نییکبو  فیکعر 5.5.6.1

 356 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووویفراش اان  کاربرد راهبردها  هاانواع روش 5.5.6.2

 358 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو یفراش اان  هاراهبرد از اسنفاده یعمل  راه ما 5.5.6.3

 عوامل انسانیعنصر  -فصل ششم 

 367 ........................................................................................................... یبر ع  ر عوامل انسان  م دمه ا  6.1

 368 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو رندهیادگی 6.1.1

 371 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو معلم 6.1.2

 374 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو نیوالد 6.1.3

 379 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو یدرس نزایر برنامه  6.1.4

 380 ........................................................................................................................................ هان ش نییکب 6.2

 380 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو رندگانیادگی 6.2.1

 398 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو نیمعلم 6.2.2

 418 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو )اانواده( نیوالد 6.2.3

 424 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو یدرس زانیربرنامه 6.2.4

 ابزار  و رسانهعنصر  -فصل هفتم 

 430 .............................................................................................................................. ها  با ف اور سیکدر  7.1

 433 ................................................................................................................ بر رسانه ها و ابزارها  م دمه ا 7.2

 434 ....................................................................................................................................... رسانه؟ ایابزار   7.3

 443 ............................................................................................................................... براط همزمان بسنر 7.4

 443 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووای نرن  7.4.1

 443 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو کالس 7.4.1.1

 447 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو جلسه 7.4.1.2

 451 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو گفنگو  من ی 7.4.1.3

 453 .......................................................................................................................... بسنر براط غیرهمزمان 7.5

 453 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووای نرن  7.5.1

 453 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو سامانه مدیری  محنوا 7.5.1.1
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 457 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو سامانه مدیری  یادگیر  )و محنوا( 7.5.1.2

 461 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو شبوه ها  اجنماعی 7.5.1.3

 464 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو گفنگو  من ی 7.5.1.4

 466 ............................................................................................................................. نرم افزارها  کاربرد  7.6

 469 ......................................................................................................................... بسنر برون اط همزمان 7.7

 469 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو رادیویی امواج 7.7.1

 469 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو اننرار سیگ ات ویدیویی 7.7.1.1

 473 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو اننرار سیگ ات زوکی 7.7.1.2

 476 .................................................................................................................... بسنر برون اط غیرهمزمان 7.8

 476 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو غیرالونرونیوی  7.8.1

 476 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو شبوه پسنی 7.8.1.1

 480 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو الونرونیوی 7.8.1.2

 محيط )فضا( يادگيریعنصر  -فصل هشتم 

 487 ................................................................................................................................................... م دمه 8.1

 488............................................................................. یویو الونرون یس ن  ریادگیو فضا در  طیمح فیکعار  8.2

 490 ................................................................یویو الونرون یس ن  ریادگیدر   ریادگی  هاطیمح  هاکفاوت 8.3

 492 .................................................................................................. یویالونرون  ریادگی  هاطیاموانات مح 8.4

 493 ......................................................................................... هاالونرونیوی در آیی ه نظریه  ریادگی طیو مح8.5

 495 ............................................................................... یویالونرون  ریادگیبر  یمبن   هاطیمح  هایژگیو 8.6

 498 ......................... یو کالس درس س ن یویالونرون  ریادگی  هاطیمح نیدر ب یع ازر برنامه درس سهیو م ا8.7

 503 ........................................................................................................................ یآموزش یرراح  الگوها 8.8

 زمانعنصر  -فصل نهم 

 509 .................................................................................................................................................... م دمه 9.1

 510..................................................................................................................... یمفهوم زمان در برنامه درس 9.2

 511 ............................................................................................ یر ع ازر برنامه درسیرابطه ع  ر زمان با سا 9.3
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 513..................................................................... یویزمان در آموزش الونرونزمان و ناهمهم یارکبار  ابزارها 9.4

 515 .................................................... یویالونرون  ریادگیبر  یمبن   هاطیزمان در محزمان و ناهمکعامل هم 9.5

 516 ................................................................ یویالونرون  ریادگیبر  یمبن   هاطیمح  زمان برا  هایژگیو 9.6

 ارزشيابیعنصر  -فصل دهم 

 522 ..................................................................................................................... یم دمه و ازطالن ش اس 10.1

 530 ............................................................................................................................. هاهیو نظر وردهایرو 10.2

 530 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو :نییکب و فیکعر 10.2.1

 531 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ییرفنارگرا هینظر و10.2.2

 532 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ییگرا ش اا  هینظر 10.2.3

 532 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ییگرا سازنده هینظر 10.2.4

 533 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ییگرا ارکباط هینظر 10.2.5

 534 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو وردهایرو از اسنفاده در یکخ    هاهیکوز 10.2.6

 537................................................................................................بر اساس انواع آزمون  یآموزش یابیارزش 10.3

 537 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو :نییکب و فیکعر 10.3.1

 539 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو آزمون نوع ا وص در یکخ    هاهیکوز 10.3.2

 542 ............................................................................................. بر اساس اهداف آزمون  یآموزش یابیارزش 10.4

 542 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو :نییکب و فیکعر 10.4.1

 544 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو آزمون نوع ا وص در یکخ    هاهیکوز 10.4.2

 549 ............................................................................................... ابیبر اساس انواع ارز  یآموزش یابیارزش 10.5

 549 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو :نییکب و فیکعر 10.5.1

 555 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ابیارز نوع ا وص در یکخ    هاهیکوز 10.5.2

 560 .................................................................................................. بر اساس انواع سؤات  یآموزش یابیارزش 10.6
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 مقدمه و بیان مسئله  1.1

هاا  کعلایم و کربیا  دچاار در سراسار دنیاا و از جملاه کراور ایاران، نظام COVID-19با شیوع ویروس 

ها  آموزشای  در پای ها  جد  در زمی ه ادامه مسیر ربیعی آموزشی  و پرورشی گران د و سیسانمچالش

حضاور فیزیوای داناش آماوزان در مدرساه و ها  م اسب و جایگزین در دوران قرنطی ه و عدم یافنن راه حل

کاالش شاد کاا حاد   "شااد"نظام آموزشی  هسن دو در ایران با راه انداز  شابوه اجنمااعی داناش آماوزان 

ها  جاد  م دورات اموان ادامه فرای د کعلیم وکربی  میسر گردد و البنه با فراز و فرودها و ن ادها و کاسانی

ها قابلی  کح ق کمام اهداف و ها  اجنماعی و پیام رسآنکه اساساً شبوهنیز روبرو گر و البنه قابل ذکراس  

فرای دها کعلیمی و کربینی را ندارند و به همین دلیل باید به فور راه انداز  سیسنمی م اسب بع وان جایگزین 

 یا مومل آموزش و پرورش حضور  بودو

که ف ط بدلیل شرایط ایجااد شاده حازال از ا  نیس  موضوع رراحی نظام برنامه درسی الونرونیوی مسئله 

هاا  مخنلاف از جملاه ها  ف اوراناه در حوزههمه گیر  ویروس کرونا اهمی  پیدا کرده باشد، بلوه پیررف 

هاا  آموزشای  قارار حوزه کعلیم و کربی  در دنیا و امواناکی که ف اور  ارالعات و ارکبارات پایش رو  نظام

هاا  منوثار  را بارا  ایجااد را دسنخوش کغییرات فراوانای نماوده و اموان داده اس  دنیا  کعلیم و کربی 

ها  ف ااور  هاایی کاه پیرارف ها قرار داده اسا و از جملاه قابلی کغییرات رو به بهبود در اانیار این نظام

ره کاوان باه ماوارد زیار اشااها  یاددهی و یادگیر  قرار داده اسا  میارالعات و ارکبارات در دسنرس نظام

 نمود:

 ا اموانات دسنرسی به محنواها  چ د رسانه -

 دسنرسی به ارالعات و م ابع گوناگون یادگیر  -

 ا دسنرسی به محیط کعاملی رایانه -

 ها  یادگیر  شخ ی شدهدسنرسی به محیط -

 (و 1392ها  ارکباط هر زمانی و هر موانی اشاره نمود ) سراجی و عطاران،قابلی  -



 کلیات -اوت ف ل 

17 

 

هاا سی که نسل فعلی دانش آماوزان مناأثر از ایجااد و گسانرش ف ااور  واجاد آناز ررف دیگر کغییرات اسا

هسن د، اقنضائات جدید  را در راسنا  ضرورت همسانی و سازگار نمودن فرای د یاددهی یادگیر  با کعل اات 

ا  ها  شول گرفنه دانش آموزان بر نظام کعلیم و کربی  کحمیل نموده اس و به همین علا  و باروارهو عادت

ها  ف اوراناه الزم اسا  کاه نظاام هماه گ نمودن فرای دها  کعلیم و کربی  در کرور من اسب با پیرارف 

ها  ف اوراناه را رراحای نماوده و ها  مطلوب برنامه درسی سازگار با پیرارف ریز  درسی کرور مدتبرنامه

ها  درسی به اشاوات کلفیق آن با برنامهمورد اسنفاده قرار بدهدو از اموانات ف اور  ارالعات و ارکبارات برا  

 کوان بهرم د شد ؛ گوناگونی می

هاا  حضاور  ا  و ای نرن  برا  غ ی ساز  کالسها  آموزشی  از اموانات چ د رسانهبرای از نظام -

 ک  داسنفاده می

  ک  دها  آموزشی  از اموانات ف اور  بع وان م ابع مومل یادگیر  اسنفاده میبرای از سیسنم -

ها  الونرونیوای انجاام برای دیگر فرای د کعلیم و کربیا  را بطاور کامال در بسانر ای نرنا  و شابوه -

 ده دومی

ها  آموزشای  ها مبن ی بر روشریز  درسی و ع ازر مورد نظر این مدتها  برنامهدر حات حاضر عمده مدت 

رناماه درسای مخانک شاول ها  بحضور  و چهره به چهره رراحی شاده اسا  و ف ادان یاا کمباود مادت

شاود و الزم اسا  در مسایر رراحای الونرونیوی و غیر حضور  یا نیمه حضور  آموزش بردت احساس می

مدت مطلوب و سازگار با شرایط زیس  بوم آموزشی  کرور اقدام گرددو در این راسنا رراحای الگاو  م اساب 

را  ک رگران مدیرینی در عرزاه آماوزش و برنامه درسی آموزش مجاز  امر  مهم و الزم اس  کا ن ره راه ب

 ریز  درسی مرخک گرددو پرورش روشن گردد و مجموعه کحوالت و کغییرات الزم از م ظر نظام کالن برنامه

هاا  مخارباان ها  الونرونیوای برناماه درسای بایاد اقنضاائات و ویژگیربیعی اس  که در اسنفاده از مدت

در همین راسنا قابل کبیین اس  که دوره ابنادائی کح ایلی باه جها  ب ورت عالمانه مطمح نظر قرار گیردو 

ها  مورد نیااز ها  عمومی، آش ایی با فره گ و کسب مهارتای وه برا  کح ق اهدافی همچون کسب مهارت

حضور در اجنماع رراحی شده اس  ب ابراین م اسب اس  که کودکان از رریاق حضاور در محایط یاادگیر  
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ها  ا دیگران و براوردها  اجنماعی را شخ اً کجربه نمای ادو لاذا در اسانفاده از مادتحضور  نحوه کعامل ب

الونرونیوی آموزش در دوره ابندایی باید دق  نظرها  الزم را داشا  چارا کاه براای م ن ادین اسانفاده از 

جاب کر کح ایلی، معن دناد گسانرش ف ااور  ارالعاات موها  پاایینها  الونرونیوی آموزش در دورهمدت

شود و الزم اسا  ها میها  اجنماعی کودکان، غلبه کفور الگورینمی و مانع بروز االقی  در آنکاهش مهارت

ها و کدابیر نظاام م اد  کهیاه و بواار بسانه شاودو بار اسااس کا برا  رویارویی مؤثر کودکان با ف اور  ررن

شویم که اسانفاده ا منوجه این نونه میها  پیررو آموزشی در دنیمطالعات بین المللی و بررسی کجارب نظام

از یادگیر  کمام الونرونیوی و آن الین )بر اط( امر مرسومی در نظام آموزشی  مورد بررسی نیسا  و غیار از 

 شودودوران بحران، نهایناً شولی از آموزش کلفی ی کوزیه می

ی همچون آش ایی با زنادگی شود و اهدافدر دوره منوسطه نیز که بخری از دوره آموزش عمومی محسوب می

ها  ش اانی و آش ایی با مراغل مورد نظار اسا  بارا  کح اق اهاداف فاوق قطعااً اجنماعی، کسب مهارت

ها  پایاانی دوره ا وزااً ساات –شود و در این م طع ها  کمام الونرونیوی کمنر کوزیه میاسنفاده از مدت

 شودوبرا  ک وی  آموزش حضور  اسنفاده میابزارها  ف اورانه و م ابع ای نرننی بیرنر  -منوسطه

هاا  از ررف دیگر و در ک ار الگو  برنامه درسی آموزش مجاز  باید برا  شرایطی که اموان برگزار  کالس

شود، نیز الگاویی رراحای نماود کاه از آن کحا  ع اوان درسی مدارس به زورت حداقلی یا ف لی فراهم می

شودو در زمی ه آموزش کلفی ی نیز موضاوع زارفاً اقنضاائی نیسا  و میالگو  آموزش کلفی ی یا کرکیبی یاد 

ها یا حوادث ربیعی و غیر ربیعی کاه گیر  بیمار ها  آموزشی  مثل همهمخنک به دوران بحرانی در نظام

ک  د نیس و بلوه امروزه آموزش کلفی ی دسناورد مهمی در علوم کربینای محساوب جریان آموزش را منأثر می

که بر اساس آن و حنی در شرایط عاد  جامعه، منخ  ان امر اسنفاده از ایان مادت را بجاد کوزایه شود می

هاا  سا نی و حضاور  و ها  کعلیم و کربی  از محاسن هر دو مادت آموزشنمای د که مبن ی بر آن نظاممی

وم آموزش کرکیبی یا نمای دو از مفهها  آموزشی  الونرونیوی و مبن ی بر وب ب ورت کلفی ی اسنفاده میمدت

 کوان به موارد زیر اشاره نمود؛ها  مخنلفی وجود دارد که میکلفی ی معانی و برداش 
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ها و ابزارهاا  گونااگون الونرونیوای و ای نرننای باا آماوزش آموزش کرکیبی به مثابه کرکیب ف اور  -

 حضور 

 حضور ها  گوناگون آموزش الونرونیوی و آموزش کلفی ی به مثابه کرکیب شیوه -

 آموزش کرکیبی به مثابه کرکیب مبانی یادگیر  رفنارگرا و سازنده گراییو -

ها  درسی و ف اور  ارالعاات و ارکباراات وجاود دارد ها  مخنلفی که پیرامون کلفیق برنامهبا وجود دیدگاه

و هاا  کادریس، ابزارهاا دهاد؛ اسانفاده از روشکوان گف  آنچه محایط یاادگیر  کرکیبای را شاول میمی

 ها  آموزش حضور  و الونرونیوی من اسب با شرایط و نیازها  یادگیرندگان اس وشیوه

ریز  درسی موجود در کرور مبن ی بر آموزش حضور  و چهره باه چهاره رراحای در حات حاضر نظام برنامه

وزش و رور که بیان شد ب ا بر دو اقنضاا و ضارورت ) مواقاع ایجااد بحاران در آماشده اس  در حالیوه همان

برناماه درسای الونرونیوای   ها  ارالعنی و ارکباری( باید نسب  باه رراحای مادتپیررف  و کوسعه ف اور 

ریز  درسای کراور اقدام نمودو بر این اساس ررن حاضر بدنبات ارائه الگو  عملیاکی در چارچوب نظام برنامه

ریز  آموزشی  بنوان د نسب  به کغییارات مهریزان درسی سازمان پژوهش و برناباشد کا کارش اسان و برنامهمی

 ها  درسی من اسب با وضعی  الونرونیوی اقدام نمای دو  الزم در برنامه

 روش شناسی پژوهش  1.2

ک د و از نظر روش ش اانی در دو مرحلاه و باا پژوهش حاضر از نظر س   پژوهری از س   کیفی کبعی  می

درسای  و در مرحله اوت برا  دسانیابی باه مادت ازالی برناماهاسنفاده از سه روش پژوهش شول گرفنه اس 

م ظور ین روش نوعی م ااحبه اسا  کاه باهالونرونیوی و ع ازر این مدت از روش مباحثه در گروه کانونی )ا

ا  که ایان کعاامالت کر رراحی شده اس ، به گونهها  مف لکر شدن کعامالت بین اعضا  گروه و بحثعمیق

( باا حضاور زااحب ظران و منخ  اان شاودها نسب  به روش م احبه مسن یم میایده موجب کبادت بیرنر

ریز  آموزشی  گرد هم آمده بودناد و همچ این از روش موضوع که از داال و بیرون سازمان پژوهش و برنامه

رناماه مطالعه مرور  نظام م د برا  بررسی ساب ه و پیری ه فعالی  ها  علمی انجام شده پیرامون الگوهاا  ب
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درسی الونرونیوی در داال و اارج از کرور اسنفاده شد و در مرحله دوم که به کبیین و کرریح هار کادام از 

 ع ازر مدت و زیر ع ازر پرداانه شد، روش مطالعات اس اد  و کحلیلی مورد اسنفاده قرار گرف و 

 تعریف عملیاتی اصطالحات 1.3

الگو  عملیاکی مدلی از برنامه درسی اس  که در آن ع ازار  : در پژوهش حاضر م ظور ازالگوی عملياتی  -

گاردد و عاالوه بار کراریح و ها در شول مفهومی مادت مراخک میبرنامه درسی معین شده و روابط بین آن

کبیین هر یک از ع ازر، راه ما  کاربرد  رراحی و کاربس  هر یک از ع ازر به شول کجویزها  عی ی ارائه 

 گرددومی

ها  درسی باه درسی اس  که در آن برنامه )مجاز ( : م ظور آن نوع از برنامه درسی الکترونيکی برنامه  -

ها  مخ وص ارائاه درس ها  نوین ارکباری و در بسنر ای نرن  و به کمک نرم افزارها یا پلنفرمکمک ف اور 

شد که در عماده ع ازار باا باشودو این برنامه درسی دارا  ع ازر مخ وص به اود میدر محیط وب ارائه می

ریز  درسی مرنرک باوده و در براای ع ازار اان ازااکی داردو در ماوارد مرانرک ها  مرسوم برنامهمدت

 کبیین و کعریف و کولید و کاربس  ع ازر برنامه درسی الونرونیوی ازوت و قواعد ااص اود را داردو

ده ها  اساسی کئوریک و نظر  اس  کاه الگاو  م ظور از مبانی در پژوهش حاضر ب یاد ها و شالومبانی :  -

برنامه درسی مناثر از آنها شول گرفنه و ویژگیها  اان ازی پیدا می ک د که می کواناد رو  ع ازار برناماه 

درسی و مالحظات اجرایی آن کاثیر بگذاردو این مبانی در کح یق حاضار عبارک اد از مباانی یاادگیر ، مباانی 

 مه درسی الونرونیویوفلسفی و مبانی ف اور  برنا

م ظور از ع ازر در این پژوهش اجزایی ازلی از الگو  برنامه درسی هسن د که نوع جها  گیار   عناصر: -

ها  برنامه درسی و شیوه اجرا  آنرا کعیین می ک  دو بر اساس نناایج کح یاق حاضار ع ازار الگاو  برناماه 

د شده کوسط فرانسایس کالیان پیراماون کاه در درسی الونرونیوی در عین داشنن شباه  هایی با ع ازر یا

 قالب نه ع  ر ذکر شده، دارا  وجوه کفاوکی نیز در برای ع ازر می باشدو
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 سواالت پژوهش 1.4

با کوجه به ساب ه الگوها  برنامه درسی در داال و اارج از کرور، الگاو  برناماه درسای الونرونیوای  -

 چگونه اس ؟

 از نظر مبانی دارا  چه ابعاد و ویژگیهایی اس ؟ الگو  برنامه درسی الونرونیوی -

آیا برنامه درسی الونرونیوی از نظر ع ازر با الگوهاا  غیار الونرونیوای برناماه درسای در مفااهیم و  -

 م ادیق کفاوت دارد؟

 ویژگیها  هر یک از ع ازر الگو  برنامه درسی الونرونیوی در عرزه نظر و کاربرد چیس ؟ -

اوت و دوم  پژوهش ری یک مطالعه مرور  نظام م د مجموعه ادبیات علمی حوزه  برا  پاسخ به سوات

الگوها  برنامه درسی الونرونیوی یا مجاز  یا مبن ی بر ف اور  مورد بررسی قرار گرف و آنچه حازل شد 

ی ای وه در م ابع اارجی به مدلی که ع ازر برنامه درسی برا  یادگیر  الونرونیوی ب ورت اان ازی رراح

شده باشد بدس  نیامد و آنچه در دسنرس بود عمدکا مدلها  رراحی آموزشی برا  یادگیر  الونرونیوی بود 

که دارا  رویوردها و مدلها  مخنلفی اس  که آنها هم بر گرفنه از مدلها  مرسوم رراحی آموزشی همچون 

ی آموزشی هسن د که مدت عمومی رراحی آموزشی ، مدت کمپ، مدت دیک و کر  یا سایر مدلها  رراح

مدلها  رراحی آموزشی در واقع در مرحله بعد از رراحی مدت کالن برنامه درسی اس  و ب وعی ن ره راه 

اجرا  برنامه درسی اس و اما در میان کح ی ات و مطالعات داالی چ دین رساله دکنر  و م اله علمی در 

مه درسی یادگیر  الونرونیوی البنه با دسنرس میباشد که موضوعران کا حدود  رراحی مدت برا  برنا

کمرکز بر یک منغیر اازی مثل مرارک ، مدیری  فرای د آموزش و امثالهم اس و برای موارد دیگر هم 

اان ازا رو  برنامه درسی یادگیر  الونرونیوی در آموزش عالی یا دانرگاه مجاز  کار کرده اند که عمدکا 

ا ع ازر مرهور الگوها  مرسوم برنامه درسی س نی یا حضور  داش  ع ازر الگوها  آنها اشنراکات زیاد  ب

بعالوه برای ع ازر ااص فضا  آموزش مجاز  یا یادگیر  الونرونیوی مثل ابزار، رسانه، رراحی را نیز دارا 

بودندو االزه ا  از مطالعات زورت گرفنه رو  پیری ه اارجی و داالی موضوع در جدوت زیر قابل مراهده 

 اس :
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 : پژوهش ها  انجام شده اارجی و داالی در حوزه ها  مربوط به برنامه درسی الونرونیوی 1وت جد

 يافته ها و مولفه ها مشخصات پژوهشگر عنوان پژوهش رديف

رراحی مدت برنامه درسی یادگیر   1

الونرونیوی؛ کفاوکها با مدلها  س نی برنامه 

 درسی

داگالس اش ایدر هی ز 

(2012) 

دت رراحی آموزشی اسنفاده از م

دیک و کر  و کوسعه آن برا  

آموزش مجاز و ع ازر و 

فرای دها  کوسعه یافنه بیش از 

ای وه به الگو  برنامه درسی 

شباه  داشنه باشد یک الگو  

رراحی آموزشی یا به کعبیر دیگر 

الگو  اجرا  برنامه درسی 

 الونرونیوی اس و

کاربرد رویورد شش مرحله ا  برا  کوسعه  2

 رنامه درسی آنالین برا  آموزش پزشویب

این رویورد هم بیش از ای وه  (2019کرن و همواران )

یک مدت و الگو  برنامه درسی 

باشد الگو  رراحی آموزشی یا 

اجرا  برنامه ها  درسی در 

محیط آن الین می باشد که 

دارا  شش گام به شرن زیر 

اس : ش اسایی مرول یا نیاز 

ی س جی عمومی، نیاز س ج

هدفم د، کعیین اهداف، 

راهبردها  آموزشی، اجرا و پیاد 

سهز  برنامه، ارزشیابی و 

 بازاورد

اسنفاده از الگو  کار ع وبوکی برنامه  3

درسی برا  کسهیلگر  پژوهش و غ ی 

ساز  کجارب یادگیرندگان در آموزش 

 مجاز 

کبیین و کرریح ع ازر برنامه  (2015سیمون اوزا)

اکر با  درسی مبن ی بر الگو 

رویورد آموزش مجاز و کرریح 

ویژگیها  هر یک از ع ازر در 

 حال  الونرونیوی آموزش 

رراحی برنامه درسی برا  آموزش از راه  4

 دور

چوگ،لدگر و 

 (2017شیلدز)

ضرورت کوجه به آموزش همزمان 

و ناهمزمان،کوجه به مبانی 

پداگوژیک، ف اور  و اجنماعی 
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برنامه درسی، مربی در ن ش 

هیلگر، کوجه به زمی ه و بافنار، کس

اهمی  درگیر ساز  فراگیران در 

 فرای د آموزش مجاز 

سراجی، عطاران و  رراحی برنامه درسی دانرگاه مجاز  4

 (1389نادر )

ع ازر برنامه درسی مجاز  

عبارک د از : هدف، محنوا،فعالی  

ها  یادگیر ، مواد و م ابع 

یادگیر ، گروه ب د  

ضا، زمان، یادگیرندگان، ف

راهبردها  کدر  و شیوه ها  

 ارزشیابی

رراحی برنامه درسی فاوا و بررسی  5

اثربخری آن بر عملورد دانش آموزان دوره 

 منوسطه

کاظم پور، غفار  و 

 (1390هداینی )

ضمن برشمردن مبانی فلسفی، 

اجنماعی و روانر اانی برنامه 

درسی نبن ی بر فاوا ،ع ازر 

رک د از برنامه الونرونیوی عبا

اهداف،محنوا و سازماندهی،روش 

ها  کدریس، شیوه ها  

 ارزشیابی درسی 

رراحی و اعنبار یابی الگو  مطلوب برنامه  5

درسی مساله محور دانرگاهها  

 الونرونیوی

برقی، ملوی، عباسپور، 

سراجی ، زارعی 

 (1392زوارکی)

ع ازر برنامه درسی الونرونیوی 

و  عبارک د از: هدف،محنوا، ابزار

زیرساا ،یادده ده، 

یادگیرنده،روشها  یادگیر ،فضا، 

زمان،مبانی ، ساانار ، ارزشیابی، 

 راهبرد

ارائه الگو  اجرا  برنامه درسی مجاز  بر  6

 اساس رویورد یادگیر  مرارکنی ووو

ع اینی نوین فر، سراجی و 

 (1396غالمعلی)

مولفه ها  برنامه درسی 

الونرونیوی اثربخش عبارک د از : 

ولفه ها  مرارک ، مولفه ها  م

درون داد،مولفه ها  

ارزشیابی،مولفه ها  

 م ط ی،مولفه ها  زیر ساا 

این پژوهش به مولفه ها و آینی، عطاران و مهر الگو  کدوین برنامه درسی مبن ی بر فاوا  7
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اقدامات الزم برا  کح ق برنامه  (1386محمد  ) در کربی  معلم

شاره درسی مبن ی بر ف اور  با ا

به موارد زیر پرداانه اس : 

کجهیزات و زیر ساا  ها،مسائل 

فره گی، شبوه،آموزش، کولید 

 محنوا،هموار  ها  بین المللی

رراحی و کدوین الگو  برنامه یادگیر   8

 الونرونیوی امال  فارسی

کرریح ع ازر برنامه درسی از  (1390فروزان ضرابیان )

جمله هدف، محنوا، کدریس و 

در حال  الونرونیوی  ارزشیابی

 برا  درس امال  فارسی

ارزشیابی کیفی  ع ازر برنامه درسی  9

 آموزش الونرونیویووو

محمد جاودانی و عباس 

 (1397انار  نژاد )

ع ازر برنامه درسی آموزش 

الونرونیوی عبارک د از :هدف، 

محنوا،رسانه، رراحی، 

سازماندهی،راهبردها  یادگیر  

 و ارزسیابی فراگیران

رراحی مدت م اسب آموزش باز و از راه  10

 دور دوره منوسطه 

ازوت و سیاس  ها، زیر ساا   (1384شیرمحمد  )

ها، نظریه ها، فلسفه و اهداف 

ع ازر ازلی مدت مفهومی را 

 کرویل می ده د

ویژگیها  ررن برنامه درسی دانرگاهها   11

مجاز  ایران و م ایسه آن با الگو  

 راه ما  مطلوبووو

اجی،عطاران و علی سر

 (1387عسگر  )

ع ازر برنامه درسی مان د رویورد 

کدوین اهداف، شول ارائه محنوا، 

کعین فعالی  ها  یادگیر ، 

شیوه ها  ارزشیابی ، مواد و 

م ابع یادگیر ، اننخاب 

راهبردها  کدریس، زمان و فضا 

بع وان ع ازر الگو  مطلوب مد 

 نظر قرار گرفنه اس 

ف اور  ارالعات و  بررسی کطبی ی 12

ارکبارات در برنامه درسی چ د کرور 

 جهان و ارائه الگویی برا  ایران

امام جمعه و مالیی نژاد 

(1386) 

عوامل اقن اد ، اجنماعی،علمی، 

فره گی و سیاسی در کلفیق فاوا 

در برنامه ها  درسی و کالس 

 درس
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ابعاد پداگوژیک دانرگاه مجاز  به م ظور  13

  اسبارائه یک مدت م

جعفر  و سعیدیان 

(1385) 

یادگیر  همزمان و ناهمزمان، 

روش ها  یادگیر  چ د رسانه 

ا ، کعهد نسب  به آموزش 

مجاز ،مهارکها  

ارکباری،مهارکها  فراگیران و 

 مدرسان

س جش میزان مرارک  در برنامه درسی  14

 الونرونیوی دانرگاه ز عنی اواجه ن یر

زارعی زوارکی و سید  

 (1392نظر لو )

مرارک  میان اسناد/ف دانرجو 

و محنوا در برنامه درسی 

 الونرونیوی

ش اسایی ویژگیها  نظام آموزش  15

الونرونیوی بر اساس مدت کانو در دانرگاه 

 مجاز  ایران

رضوانی و درگاهی 

(1391) 

مرارک  در محنوا  درسی، 

کعامل و مرارک  فراگیران، 

انعطاف در ارائه محنوا  آموزشی 

 مدرسان ، نگزش

س جش عملورد در پایه ها و دوره ها   16

مجاز  و رابطه آن با مرارک  و حضور 

 اجنماعی ووو

بین مرارک  و حضور اجنماعی  (2002پیویانو )

و کمی  و کیفی  یادگیر  

ارکباط مثب  و مع ی دار  وجود 

 دارد

آموزش مبن ی بر وب در دانرگاه مجاز   17

 بایرن

آموزش می کواند  شول مجاز  (2012یانگ )

نوعی مومل برا  رفع کمبودها 

 در سازمان آموزشی باشد

دانرگاه مجاز  یک ابزار آموزشی برا   18

 اداره آموزش

شول مجاز  آموزش کجربه  (2003پ رود و پر  )

یادگیر  واقع بی انه و فوق العاده 

ا  برا  یادگیرندگان به م ظور 

کرف کرف سیاس  ها و 

یر  برا  هماه گی در ک میم گ

مدیری  سیسنم ها  آموزشی 

فراهم می ک دو کجارب فارغ 

النح یالن سیسنم ها  مجاز  

 غ ی شده اس و

کجارب یادگیر  در سیسنم ها   (2002ایوانز و فن ) یادگیر  مادالعمر از رریق دانرگاه مجاز  19

مجاز  بیرنر از سیسنم ها  
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 س نی ارزیابی شده اس 

و اثربخری  بررسی معیارها  کیفی  20

 یادگیر  الونرونیمی در آموزش عالی

چیوری گ و 

 (2010جامسون)

بیان ازوت یادگیر  مجاز  از 

جمله: کرویق ارکباط، ارائه 

بازاورد سریع، کرویق مرارک ، 

 کرویق یادگیر  فعات وووو

بررسی ابزارها  جدید مرارک  اجنماعی  21

 برا  آموزش مجاز 

و مطلوب در  مرارک  مورد قبوت (2004شانک )

دوره ها  مجاز  از رریق 

ابزارهایی مثل ک فرانس ها  

 رایانه ا  ایجاد می شود

رراحی ، کولید و کوسعه آموزش مجاز  و  22

 ارکباط بین فراگیران مجاز 

جین،جین و کاچ ور 

(2009) 

کاکید بر مسئله مرارک  و ارائه 

راهوارهایی برا  افرازیش و 

 بهبود آن

و حضور اجنماعی در پذیرش ف اور   23

 آموزش از راه دور

ماورویدیس و همواران 

(2013) 

حضور اجنماعی و مرارک  برا  

کوسعه یک محیط م اسب 

 آموزشی

رراحی آموزش الونرونیوی پزشوی مبن ی  24

 بر رویورد پژوهش محور

رهباردار و فردانش 

(1391) 

آموزش مجاز  ن ش اساسی در 

 ایجاد محیط ها  مرارکنی دارد

کاملی در ا وص کوسعه یادگیر  در  25

 دانرگاه مجاز 

سلیمی و همواران 

(1387) 

اسنفاده از رویورد سازاگرایی 

موف ی  دوره ها  یادگیر  

 الونرونیوی را کضمین می ک د

بررسی راه ها  کوسعه آموزش مجاز  در  26

 نظام آموزش عالی ایران

غزنو  و همواران 

(13939 

زیرساا  ف اور ، کسلط 

رسان به روشها  آموزش و مد

فاوا،رعای  اسنانداردها  جهانی 

آموزش مجاز ،ک وی  م ابع و 

محنوا  آموزشی، اجرا  

 ارزشیابی فرای د محور

بر اساس مطالعات انجام شده بر رو  پژوهش ها  مرکبط داالی و اارجی با برنامه درسی الونرونیوی، در 

ر فرانسیس کالین مب ا قرار داده شد و با اندکی کغییرات پژوهش حاضر در مدت کرسیم شده ع ازر مورد نظ

که در افزودن یک ع  ر ب ام ابزار و رسانه مرهود اس  و ادغام برای ع ازر با یودیگر از جمله روش کدریس 
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و فعالی  ها  یادگیر  کح  ع  ر راهبردها و فعالی  ها  یادگیر  و افزودن ع  ر عوامل انسانی که در بر 

م، منربی، اانواده و کارش اسان رراحی برنامه ها  درسی ) برنامه ریزان درسی( اس  شول نهایی دارنده معل

 الگو  پژوهش حاضر بدس  آمدو

پیرامون سوات دوم پژوهش عالوه بر اقداماکی که در زمی ه ع ازر زورت گرفنه ، مطالعات نران داده که در 

ی در الگوها عمدکا برای مبانی مورد کوجه قرار گرفنه سطح اوت یا کالن قبل از رراحی ع ازر برنامه درس

اس  که از میان آنها برا  برنامه درسی یادگیر  الونرونیوی به سه حوزه مبانی فلسفی، مبانی ف اور  و 

مبانی یادگیر  کوجه شده اس  که کوضیح و کرریح این مبانی می کواند بعد نظر  و کئوریک مدت را کضمین 

 قابل کرسیم میباشد: زفحه بعدمدت بدس  آمده به شول  و پرنیبانی نمایدو

 : الگو  برنامه درسی یادگیر  الونرونیوی1شول 
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گونه که در شول مفهومی الگو  برنامه درسی الونرونیوی پیداس  الگو  حاضر دارا  سه حوزه مباانی همان

نی ف ااور  یاادگیر  نظر  شامل مباانی فلسافی یاادگیر  الونرونیوای و برناماه درسای مخانک آن، مباا

الونرونیوی که از مهمنرین حوزه ها  مب ایی این الگو می باشد چرا که ف ااور  بع اوان یوای از علا  هاا و 

زمی ه ها  ازلی شول گیر  رویوردها  مبن ی بر ف اور  در الگوها  برنامه درسی و آماوزش مای باشاد و 

زمی ه الگو  برنامه درسی حاضر می باشد و سومین بجد نیازم د کبیین و کرریح کاثیرات و دالل  ها  آن در 

 ب یان، مبانی فلسفی یادگیر  الونرونیوی و برنامه ها  درسی مناثر از آن می باشدو 

باشد ، همانطور کاه بیاان شاد بار اسااس مطالعاات زاورت گرفناه همچ ین این الگو دارا  هر  ع  ر می

برا  برنامه درسی الونرونیوای مواجاه هسانیم و  مرخک شد که در سطح جهانی کمنر با الگویی اان ازی

گویا ع ازر این مدت از برنامه ها  درسی ب ورت مرنرک با برنامه درسی سا نی و حضاور  یوساان کل ای 

شده و بیرنر کمرکز در مطالعات بین المللی رو  چگونگی اجرا  این ع ازر در عمل می باشد ، با این وجاود 

یی مواجه هسنیم کاه ق اد رراحای الگاو  اان ازای بارا  برناماه درسای در مطالعات داالی با نمونه ها

الونرونیوی داشنه اند که عمدکا برا  فضا  آموزش عالی بوده و با جها  گیار  هاا  اازای بارا  کح اق 

مرارک  یا افزایش انگیزه و امثالهم شول گرفنه اندو بر همین اساس در این پژوهش آنچه مب ا  رراحی الگو 

مان ع ازر مورد اشاره در نظریه فرانسیس کالین می باشد که البنه بر اسااس مطالعاات مارور  قرار گرف  ه

نظام م د و گفنگوها  کانونی و در نظر گرفنن نیازم اد  هاا و شارایط آماوزش و پارورش کراور کغییراکای 

یودیگر یاا رارن ب ورت اقنضائی در برای ع ازر اکفاق افناده اس  که اود را در قالب ادغام برای ع ازر با 

برای ع ازر جدید نران می دهدو این ع ازر  عبارک د از : هدف، محناوا و م اابع و ماواد یاادگیر ، عوامال 

ها  یادگیر ،ابزار و رسانه، محیط ) فضا(، زماان و ارزشایابیو هار کادام از ع ازار انسانی، راهبردها و فعالی 

شود و ها موجب پوشش کامل ع  ر ازلی میین آنباشد که کبیفوق دارا  زیر ع ازر  مخ وص به اود می

مرخک شدن ع ازر الگو  حاضر در م ایسه با ع ازر مرهور در الگوهاا  برناماه درسای پاساخگو  ساوات 

کاوان سوم پژوهش می باشدو در باب کرریح چرایی و چگونگی رسیدن به الگو  حاضر و ع ازر مورد اشاره می

ها  مخنلفی که بارا  ع ازار برناماه درسای وجاود دارد مطالعاات و دتبیان داش  که؛ در میان الگوها و م
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ها  موجود ع ازر برناماه درسای حضاور  و غیار الونرونیوای را بیاان مباحثاکی زورت گرف  ، عمده مدت

ها این ع ازر از چهار ع  ر )کایلر( کا نه یا ده ع  ار رور که مرهور اس  در میان این نظریهاند و هماننموده

رور که بیان شد این ع ازار مخانک مادت حضاور  ارائاه اندو اما همانین و اکر( مورد اشاره قرار گرفنه)کال

ها  درسی هسن د و برا  کدوین الگو  مورد نظار ایان پاژوهش بایاد ع ازار مخانک برناماه درسای برنامه

سی را کبیین نماوده اسا  ا  که ع ازر برنامه درکرین نظریهشدو ظاهراً جامعیادگیر  الونرونیوی کعیین می

در قلاب  "م طاق "البنه مدت اکار باا افازودن  –ک د باشد که به نه ع  ر اشاره میمدت فرانسیس کالین می

ک دو بر همین مب ا در رراحی الگو  ع ازر برناماه الگو  مورد نظر کالین کغییر  یا کومیلی در آن ایجاد می

نظر کالین و اکر مورد بحث و بررسی گروه کانونی قرار گرفا  و درسی یادگیر  الونرونیوی ابندا ع ازر مورد 

سپس الگوها  کالن یادگیر  الونرونیوی مثل الگو  بدروت ااان کاه از مهمنارین و معنبرکارین الگوهاا  

ا وزااً سااح  پاداگوژیک  –باشد مورد بررسی و بحث واقع شاد المللی درباره یادگیر  الونرونیوی میبین

ناً با کلفیق برای ع ازر با یودیگر و کعریف ع  ر  جدید که به اقنضاء الونرونیوی و مبن ای و نهای -این الگو

بر ف اور  بودن الگو  مورد نظر این پژوهش، الگو  حاضر شول گرف و باا وجاود  کاه بسایار  از ع ازار 

یاز  هام از آن ها و الگوها  موجود درباره ع ازر برناماه درسای اشانراک دارد کاه گرالگو  حاضر با نظریه

چرا که چه برنامه درسی به زورت حضور  اجرا شاود چاه الونرونیوای اسااس و ب یاان آن ع ازار  –نیس  

چه کفاوت بین الگو  اما آن -یوسان هسن د و مثالً محنوا و کدریس و معلم و یادگیرنده و ووو همه حضور دارند

د کبیاین و کعریاف و کراریح هار یاک از ک احاضر و الگوها  برنامه درسی حضور  و مرسوم را مرخک می

ع ازر از م ظر الونرونیوی اس و بدین مع ا که کمام ع ازر مورد نظر ایان الگاو گرچاه در لفات اشانراک باا 

ها  کااربر  هاا و ا وزااً در مادتهاا و کعریفع ازر الگوها  برنامه درسی حضاور  دارناد اماا در کبیین

ه کلیه به این موارد در کک کک ع ازر و زیار ع ازار بطاور مف ال ا  دارند ککفاوکها  جد  و قابل مالحظه

 پرداانه شده اس و

برا  پاسخ به سوات آار پژوهش که ویژگیها  هر ع  ر را مورد پرسش قرار داده اس  در ف وت آکی که هر  

ع ازار  یک از ع ازر به کف یل کرریح شده اند ب وعی کفاوت ویژگیها ، دالل  ها و م ادیق رراحی و اجارا 
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در برنامه درسی الونرونیوی و اان ازات آنها بیان شده کا بیانگر پاسخ به سوات آاار پاژوهش باشادو کبیاین 

 ها در ف وت بعد  ارائه شده اس وکلیه ع ازر و زیر ع ازر و کوضیحات مورد نیاز آن

 شده اس :در ادامه این ف ل بطور مخن ر کوضیحاکی پیرامون مبانی و ع ازر الگو  حاضر ارائه 

 مبانی برنامه درسی الکترونيکی

یاادگیر  الونرونیوای  ش اسی(ش اسی و ارزشش اسی، معرف  ش اسی، انساندر بخش مبانی فلسفی )هسنی

مورد بررسی قرار گرف  و نران داده شد که بین این مبانی و یادگیر  الونرونیوی رابطه و نسب  وجاود داردو 

-گرایی، کفسیر  و انن اد  با یادگیر  الونرونیوای و نساب  رویوارد اثبااتاتدر ادامه نیز رابطه رویورد اثب

گرایی با نسل اوت،  نسب  رویورد کفسیر  با نسل دوم و نسب  رویورد انن اد  با نسل سوم بررسی شاد و در 

شادو  آار رابطه جهانی شدن، چ د فره گی شدن جوامع و یادگیر  مادام العمر با یادگیر  الونرونیوی کبیین

 در بخش مبانی ف اور  نیز موضوع ف اور  از م ظر ها  گونااگون ماورد بحاث قارار گرفناه اسا  از جملاه:

-مفاهیم ف اور ، ارالعات، ف اور  ارالعات و ارکبارات از م ظر فلسفی بررسی و سپس رویوردهاا و دیادگاه

نی یاادگیر  نیاز نظریاه هاا  ها  فلسفی ف اور ، فاوا و نسب  آن با حوزه کعلیم و کربیا  و در بخاش مباا

گوناگون همچون رفنار گرایی، ش اا  گرایی، ساانن گرایی و ارکباط گرایی مورد بحث و بررسی قرار گرفناه 

 و دالل  ها  هر کدام از نظریه ها در زمی ه برنامه درسی الونرونیوی به بحث گذاشنه شده اس و

ین و کرریح ع ازر اواهد آمد ارائه می گردد کا یاک در ادامه شول مخن ر آنچه در ف لها  آکی پیرامون کبی

 دریاف  کلی از ع ازر و زیر مجموعه ها  آنها شول بگیرد:
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 عنصر هدف -

ریز  درسای و جریاان یااددهی ها و ن اط مطلوبی هسن د که فرای د برناماهاهداف برنامه درسی بع وان آرمان

هاا  یاک ملا ، قاانون اساسای، هاا و آرماناز افقهاس و اهداف معموالً بار آماده یادگیر  در پی کح ق آن

ها  حاکم بر جامعه و نظاام ارزشای ماورد پاذیرش آن ها و اس اد باالدسنی اس  که منأثر از ایدئولوژ بیانیه

ها  درسای کفااوکی باین اناواع باشدو ح ی   آن اسا  کاه در کعیاین و پیگیار  اهاداف برناماهجامعه می

ها نیس و به این مع ا که چه در برنامه درسای حضاور ، چاه برناماه اجرا  آنها  درسی از نظر مدت برنامه

کر به اهداف مورد نظار درسی الونرونیوی نظام کعلیم و کربی  کرور در پی دسنیابی هر چه بیرنر و با کیفی 

نیاار ااود شوند که باا ابزارهاا و امواناات در ااها  اجرا زرفاً مسیرهایی کل ی میباشد و انواع روشاود می

ده دو البنه روشن اس  که این حرف در زورکی مراحل کح ق این اهداف را مهیا نموده و در دسنرس قرار می

ها  ف اوراناه، زح  دارد که اهداف مورد نظر نظام کعلیم و کربی  من اسب با شرایط زمانه ا وزاً پیرارف 

یم شاده باشا دو در غیار ایان زاورت حنمااً ها و کعل ات یادگیرندگان و کحوالت جهانی ک ظیم و کرساویژگی

باشادو بع اوان مثاات در کجدید نظر و به روز رسانی اهداف سیسنم کعلیم و کربی  از ضروریات انوار ناپذیر می

کواند به ک هایی بع وان هادف حاوزه شا اانی دوران حاضر دریاف  ارالعات و بخارر سپار  دانش دیگر نمی

شاود مراارک  در آنچه امروزه بع وان هدف منعالی این حوزه در نظر گرفنه میکعلیم و کربی  مد نظر باشد و 

ساا  دانش و کوانایی در کاربرد عملی دانسنه برا  حل مساائل و مراوالت شخ ای، محلای، ملای و باین 

ها  المللی کوسط یادگیرندگان اس و از دیگر اهدافی کاه باه ک اساب پیرارف  جواماع برار  جاز ضارورت

کوان به موارد زیر اشاره کرد : جسنجو  ح ی   و کوسعه داناش، شوند میم و کربی  شمرده میها  کعلینظام

المللای، کحوایم وحادت و ها  حل مسئله، پرورش نیرو  انسانی منخ ک، افزایش درک بینپرورش مهارت
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درک ک اوع ها  یادگیر  مادام العمار، پارورش انسجام ملی، کربی  شهروندان منعهد و مسئوت، ایجاد فرز 

هاا  ها  مسئله محور و کاربرد ، کمک باه حفات ارزشفره گی و همزیسنی انسانی، کوانایی انجام پژوهش

هاا، کواناایی ن اش ها  ازیل اسالمی باه جهانیاان، اسانفاده بهی اه از ف اور انسانی و دی ی و معرفی ارزش

الق و ووو و البناه شاول کح اق اهاداف در آفری ی در نهض  نرم افزار  و کولید علم، ک وی  کفور انن اد  و اا

هاا ااود را در رراحای، کهیاه، هایی دارد که ایان کفاوتها  برنامه درسی حضور  و الونرونیوی کفاوتمدت

دهد که این مهم در کبیین و کرریح هر یک از ع ازر دیگار کولید و اجرا  سایر ع ازر برنامه درسی نران می

 واوبی کرریح شده اس ه این مدت ب

 يادگيریعنصر محتوا و منابع  -

باشاد کاه بارا  پاساخ باه محنوا یوی از ع ازر مهم برنامه درسی در همه اشوات حضور  و غیر حضور  می

کر : باه مجموعاه داناش ساازمان شودو بعبارت دقیاقدر نظر گرفنه می "چه چیز  باید آموانه شود؟"سؤات 

ها  کح یق مربوط به یک مااده درسای، ها و روشها، نگرشیافنه؛ ح ایق، مفاهیم، ازوت، روش کارها، کعمیم

(و  محنوا  الونرونیوی برا  ای وه آماده ارائه به یادگیرنادگان شاود ابنادا 1390شودو )ملوی، محنوا گفنه می

ها  ااص از بین محنواها  گوناگون اننخاب شود یا به کهیه آن اقدام شود که در مرحلاه باید بر اساس مالک

کفاوت چ دانی در معیارها و ازوت محنوا  الونرونیوی و غیر الونرونیوی وجود نادارد اماا در مرحلاه اننخاب 

ها  جد  و مهمی وجود دارد که در بخش مربوره در این پژوهش به کف یل کوضایح داده شاده کولید کفاوت

زم ارائاه شاده اسا و هایی وجود دارد که کوضایحات الاس و همچ ین در مرحله سازماندهی محنوا نیز کفاوت

عالوه بر مباحث اننخاب و کولید و سازماندهی محنوا در مباحث این ع  ر به ماوارد زیار نیاز پردااناه شاده 

 اس  :
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 انواع محنوا 

 ها  مخنلف ارائه محنواشیوه 

 ازوت رراحی محنوا  الونرونیوی 

 کعامل در محنوا 

 هاها  کولید آنا  و ازوت و روشمحنواها  چ د رسانه 

 نانداردها  مخنلف رراحی و کولید محنوااس 

ها  الونرونیوی آموزش، دسنرسی به مواد و م ابع گوناگون یاادگیر  اسا  کاه ها  مهم مدتیوی از قابلی 

باشدو کرریح اناواع ها  حضور  آموزشی  بسیار محدودکر میکمی  و کیفی  دسنرسی به این م ابع در مدت

ها در مدت برنامه درسی الونرونیوی در ف ل مرباوط عملی دسنیابی به آن ها مواد و م ابع یادگیر  و دالل 

 به محنوا و مواد و م ابع یادگیر  زورت پذیرفنه اس و

 های يادگيریعنصر راهبردها و فعاليت -

 

هاا  ها  یادگیر  منرول از دو زیار ع  ار مهام؛ راهبردهاا  یاادگیر  و فعالی ع  ر راهبردها و فعالی 

باشد که هر کدام دارا  زیر ع ازر مخنلفی هسن دو در ع  ر راهبردهاا  یاادگیر  باه موضاوع یادگیر  می

ا  گذرا شده و سپس الگوهاا  موجاود در زمی اه راهبردهاایی کاه ها  ازلی و مطرن این حوزه اشارهنظریه

در اداماه  کواند در دو حال  الونرونیوی و کلفی ای ماورد اسانفاده قارار بدهاد کبیاین شاده اسا  ومعلم می
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ها  مسن یم، غیر مسن یم، کعاملی، کجربی و مسن ل که کوساط معلام بواار ها  مخنلفی همچون روشروش

 شوند کوضیح داده شده اس وبرده می

گیرد پرداانه اسا  ها  یادگیر  که عمدکاً کوسط یادگیرندگان زورت میبخش دوم ع  ر حاضر به فعالی 

هاا  پیوناد  و هاا  انجاام دادنای، فعالی هاا  جاذبی، فعالی الی و زیر ع ازر مهمی همچون کعامل، فع

فراش اا  کوضیح داده شده و در هر کدام انواع و اقسام مورد نیاز برا  رراحی و کاربس  شایوه الونرونیوای 

 برنامه درسی به کف یل کرریح شده اس و
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 عنصر عوامل انسانی -

 

ها  درسی باه وقنی زحب  از نیروها  انسانی مؤثر و ن ش آفرین در برنامه در الگوها  موجود برنامه درسی

شودو در الگو  حاضر عالوه بر ای وه ایان دو عامال مهام آید کوضیحات به معلم و یادگیرنده انم میمیان می

هاا آنها  ماورد نیااز ها و شایسنگیاند و مهارتب ورت منفاوت با رویورد اان ازی الونرونیوی کبیین شده

آفری ی در آموزش الونرونیوی به کف یل کبیین شده اس ، عوامل مهم دیگر  نیز به این دو عامال برا  ن ش

ریزان درسیو  ن اش و اهمیا  ایان دو عامال اند که عبارک د از : والدین، کارش اسان و برنامهمهم افزوده شده

باشدو باه وی آموزش بسیار مهم و قابل کوجه میاضافه شده در فرای د کعلیم و کربی  ا وزاً در مدت الونرونی

همین دلیل در ف ل مربوط به عوامل انسانی به رور مبسوط به موضوعات مربوط به این ع  ر و زیار ع ازار 

 آن پرداانه شده اس و

 عنصر ابزار و رسانه -

 

اس و ا وزااً اشاوات یادگیر  الونرونیوی و از راه دور منوی و بر مب ا  ف اور  شول گرفنه و کوسعه یافنه 

ک دو از هماین رو کوجاه باه ها  نوین کح ق پیدا میمجاز  و مبن ی بر وب آموزش، کامالً در محیط ف اور 

این ب یان مهم در میان ع ازر برنامه درسی آموزش الونرونیوی و مجاز  ضرورکی انوار ناپاذیر اسا و ع  ار 
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م ایسه با الگوها  مرسوم برنامه درسی نران از کماایز  ابزار و رسانه ک ها ع  ر  اس  که در الگو  حاضر در

مجموعه ع ازر برنامه درسی یادگیر  الونرونیوی داردو بدین مع اا کاه ساایر ع ازار در مجموعاه الگوهاا  

شود ولی الگویی وجود ندارد که ابازار و رساانه را بع اوان یاک ع  ار بارا  موجود ب ورت پراک ده دیده می

ر نظر گرفنه باشدو البنه دایره موضوع رسانه ها و ابزارها بسیار گسانرده اسا  و زوایاا  الگو  برنامه درسی د

ها  ف اورانه کرور، دسنرسی باه ف ااور ، گوناگونی دارد از جمله مسئله زیس  بوم ف اور  کرور، زیرساا 

یاک ع  ار اثرگاذار در ها  ف اورانه کاربران و ووو لیون در حوزه برنامه درسی بع وان شواف دیجینالی، مهارت

این حیطه بیرنر از م ظر ن ش آن در فرای د یاددهی و یادگیر  نگریسنه شده اس و به همین دلیال در ایان 

ها یا بسنرها  کح اق آماوزش مجااز  و از راه دور الگو ه گام کرریح این ع  ر، بیرنرین کمرکز رو  پلنفرم

  غیر براط همزمان و ناهمزمان اکفاق افناده و در همچون بسنرها  براط همزمان و غیر همزمان و بسنرها

 ها اشاراکی رفنه اس وبطن کوضیح این بسنرها قدر  هم به اموانات و ابزارها هر یک از آن

 عنصر فضا ) محيط( -

 

ع  ر فضا که کعبیر  زحیح کر در فضا  الونرونیوی و مبن ی بر ف اور  از کعبیر موان در نظریه کالین مای 

دگیر  الونرونیوی اساسا به دلیل هر زمانی و حنی عدم م ید بودن ک رگران یاددهی یادگیر  به باشدو در یا

موانی ااص اسنفاده از کلمه فضا یا محیط م اسب کر به نظر می رسدو در این ع  ار باه ویژگیهاا  محایط 

ند، باه اموانااکی کاه ها  یادگیر  الونرونیوی و کاثیرات و مالحظاکی که این فضاها بر یادگیر  و کدریس دار

محیط ها  یادگیر  الونرونیوی در اانیار معلمان و یادگیرندگان قرار مای دهاد، باه پیامادها  اسانفاده از 

 محیط الونرونیوی و به معرفی الگوها  رراحی محیط ها  مطلوب یادگیر  الونرونیوی پرداانه شده اس و
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 عنصر زمان  -

 

درسی الونرونیوی کفاوت ها  قابل کوجهی باا مع اا  زماان بع اوان  مفهوم زمان بع وان یک ع  ر در برنامه

یک ع  ر در برنامه درسی حضور  داردو از جمله ای وه زمان مع ا  گسنرده کر  پیدا می ک د، یع ای زماان 

آموزشی که در اانیار معلمان و یادگیرندگان قارار دارد همچاون کاالس هاا  حضاور  م یاد باه محادوده 

رود کا اروج از مدرسه نیس  بلوه به کعبیر  یادگیر  در بسانر الونرونیوای هار زماانی مرخ ی از ه گام و

اس  و ارکبارات منرول از حال  هاا  همزماان و غیار همزماان مای باشاد کاه ساطح و عماق دسنرسای 

 یادگیرندگان به محنواها و دروس را بیرنر می ک دو

 عنصر ارزشيابی -

ونرونیوی دارا  ابعاد گوناگونی اس  که در این بخاش از الگاو باه ها  یادگیر  الموضوع ارزشیابی در محیط

ها  مخنلف آن پرداانه شده اس ، کوضیحات ارائه شده ن اط مرنرک و ن اط افنراق مهمای کاه میاان ج به

ها  نوین و الونرونیوی وجود دارد را کبیین و کوزیف نموده و ارزشیابی به شیوه حضور  و س نی با ارزشیابی

هاا، هاا ارزشایابی در ایان محیطعات مهمی همچون؛ رویوردها  ازلی ارزشیابی الونرونیوای، مالکبه موضو

ب د  انواع ارزشیابی براساس زمان انجام و براساس روش انجام آن، رراحای و نگاارش ساؤاالت آزماون، دسنه

ابی همنایاان، سا جش ساز  در محیط الونرونیوی، کارپوشه الونرونیوی، اود ارزیاابی، ارزیاابزارها  آزمون

 ها  الونرونیوی پرداانه شده اس وها  عملورد  و موضوع ام ی  در آزمونکعاملی، آزمون
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 اشاره پایانی 1.5

هاا و هاا و نراان دادن دالل ها  زورت گرفنه برا  هر ع  ر و کرریح مف ال زیار ع ازار آنگرچه کبیین

ها  درسی الونرونیوی در مناون ارائاه شاده در هار امهها  اسنفاده و کاربرد هر یک در برنمالحظات و شیوه

بخش و ذیل هر ع  ر برنامه درسی کامالً مرخک شده اس ، اما بارا  آنواه بناوان راه ماهاا  عملیااکی و 

ریز  هاا  مخنلاف ساازمان پاژوهش و برناماهریزان درسی و کارش اساان حوزهکجویزها  عی ی برا  برنامه

کوضیحات هر یک از ع ازر و زیر ع ازر جداولی رراحی و کومیل شده اسا  کاه  آموزشی  ارائه داد در پایان

ها  عی ی و کاربرد  ارائه نموده اس و یک حوزه از این کجویزها مربوط باه شاول در سه ساح  دسنورالعمل

از آموزش الونرونیوی اس  که سعی شده اس  مالحظات کاربرد  کلی و قابل اجرا  هر یک از ع ازار را در 

ها  کح یلی اس  که در قالب دو دوره ابندائی و منوساطه در ین شول از آموزش ارائه شودو حوزه دیگر دورها

هاا  فاوق ارائاه هاو مالحظات و کجویزها  کاربرد  هر کدام از ع ازار در دورهنظر گرفنه شده اس  ودالل 

دسانه دروس نظار  و عملای شده اس و در نهای  حوزه سوم دروس مخنلفی اس  که در این پژوهش به دو 
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هاا کجویزهاا  کااربرد  ریز  آنک سیم شده و برا  هر کدام براساس ع  ر مورد نظار در رراحای و برناماه

 زادر شده اس و 

 مالحظات و تجويزها هاموقعيت عنوان عنصر يا زير عنصر

 عنوان عنصر 

 يا

 زير عنصر

 الونرونیوی وضعيت

کوزاایفی  هااا ب ااورت ماانن کرااریحی ودر ایاان بخش

ها و کجویزها  مربوط به هر ع  ر یا مالحظات و کوزیه

 شودوزیر ع  ر ب ورت کاربرد  و عملیاکی نوشنه می

 دوره

 ابندایی
 

 

 منوسطه
 

 

 درس

 درس نظر 
 

 

 درس عملی
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 مبانی فلسفی یادگیری الکترونیکی 2.1

 مقدمه 2.1.1

 .اس  عی ی محسوسات ا وص در انسان ک جواوانه پرسش ها  به گویی پاسخ باتدن به علمی برنامه هر

نمی  االزه بیرونی عی یات در برر   ها  ک جواو همه اما اس ، عی ی واقعی  م عوس ک  ده دانش علمی

 کمامی کا اس  اندیریدن و کفور به ناگزیر اویش اننزاعی و عی ی ها  به سوات رسیدن برا  انسان .گردد

 و دیدگاه با باالجبار نیز عی ی علوم کبیین .نماید اویش ک جواو  ها  رفع زرف را اویش مع و  و نیر

 یادگیر  الونرونیوی.باشد می فلسفه به اکواء از ناگزیر علم ب ابراین .باشد می همراه کفور اندیرم دان ررز

 فرای د و نگرشی و مهارکی دانری، ا رفناره در جانبه همه کغییر دنبات به آموزشی نوین رویورد ع وان به نیز

 آموزش، فلسفه، بر که اس  کخ  ی چ د رویورد (و این2004اس ) کر  پاکی ،  یادگیرنده ها کفور

 الونرونیوی ف اور  و سیسنمها کئور  ارکبارات، و ارالعات دانش، مدیری  اجنماعی، علوم روانر اسی،

 (و2007) سابا ،  باشد می منوی

 پیرو  ا  جداگانه آموزشی قواعد و ازوت از شول گیر  ابندا  ) آموزش از دور( در یوییادگیر  الونرون

 نظر  مبانی از ب ابراین .بود منفاوت آموزش س نی و قدیمی رویورد با آموزش ارائه شیوه در ف ط و نمی کرد

 با کرکیب در و رونیویالون اموانات از بیرنر اسنفاده و مسیر ادامه در اما می کردو پیرو  س نی آموزش نظام

 نیازم د ب ابراین نماید، حفت حوزه این در را کربینی علوم قوانین اقندار ننوانس  ارکبارات، و ارالعات ف اور 

 فعالی  ها  کیفی  و سازد هدفم د را اود آموزشی و کربینی فعالی  ها  کا اس  فلسفی کویه گاه

 (و1390ک د) فرج اللهی و همواران ،  کضمین را یادگیر 

 ن ی ه این و نبوده یادگیر  الونرونیوی در نوین کغییرات پاسخگو  س نی آموزش نظام بر حاکم ها  نظریه

کویه  نبود دلیل به می رسد نظر به .باش د رویورد این منولی کو ولوژ ، ف اوران مواقع اکثر در کا اس  عاملی

 و الونرونیوی یادگیر  به ا وص و ورآموزش از د با من اسب علمی ها  نظریه و م سجم فلسفی گاه

 ن ش ف اور  که اس  الزم مطلوب، وضعی  در .نمود غلبه دور از یادگیر  و آموزش بر ف اور  براط،

 (و2004) بروور،  ک د ایفا یادگیر  در را کسهیل ک  ده و کموی
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 بعضی در 1800 سالها  اواار از و دارد وجود جهان سرکاسر در که اس  قرن یک بیش از  راه دور از آموزش

 محدوده این در آنچه به آن علمی ادبیات اما اس ، داشنه عملی کاربرد )آمریوا و شورو  سابق( کرورها

)  اس  کرده بس دهو بعدها یادگیر  الونرونیوی  راه دور از آموزش کعریف به و نداشنه کار می افند اکفاق

 (و2007مور ، 

 راه دور از آموزش در را جایگاه و کاربرد بیرنرین عمال که آن علی رغم نیز  )پراگماکیسم( عملگرایی فلسفه

 ساانارگرایی کربینی فلسفه زمان، آن در .نبود براوردار رویورد این در م سجمی نظر  پایگاه از اما داش 

 محیط ها  به )پراگماکیسم( عملگرایی فلسفه از پیرو  به و آموزشی ف اور  رشد همپا  مدرنیسم دوران

 .بود نموده مطرن راه دور از آموزش در را گرایی ساا  یادگیر  چهارگانه ازوت و بود کرده ورود موزشیآ

 :از بودند عبارت ازوت این

 .قبلی ش اانی ساانارها  با جدید دانش و معرف  ارکباط و1

 .فور  ساانارها  برونی ساز  و درونی ساز  قابلی   و2

 و علم و ارالعات انباش  و جمع ق د به یادگیر  بودن موانیوی عدم و یادگیر  فرای د بودن االق و3

 .ذهن در معرف 

 (و2006) زوفان،  ش اانی مسائل حل و من ابل ک ش رریق از یادگیر  بودن مع ادار و4

 روشی جهان بی ی، بر عالوه کا دارد نیاز فور  مونب و نظریه به راه دور و یادگیر  الونرونیوی از آموزش

 کوأمان را اس  ع ر همین ویژگی ها  از که قاعده االف و قاعده رو  از  ها وضعی  که دهد ارائه

نرم  افزار ، سخ  مراکبی سلسله نظامها  زیر من ابل کاثر و کاثیر بنواند که فور  مونب .باشد پاسخگو

 و پیش بی ی را جهانی نظام و اجنماعی نظام پرورش، و یادگیر ،آموزش -یاددهی برد، دور ارکبارات افزار ،

 س  ،/مدرنینه( حاضر ع ر قطبی دو پیچیدگی ها  رفع برا  که فلسفی ب یان .دهد نران

 محور، یادگیرنده/محور معلم غیرحضور  ، /مدار، حضور   فرای د /ننیجه مدار ناسااناریافنه،/سااناریافنه

اللهی و باشد) فرج  م اسب  ...)و گروهی یادگیر /فرد  یادگیر  ع النی، ک ش ها /عارفی ک ش ها 

 (و1390همواران ، 
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یادگیر   یادگیر  الونرونیوی مهمنرین کاربرد ف اور  ارالعات اس  که در قالب نظامها  مخنلف مثل

کح  شبوه ارائه می رایانه محور، یادگیر  بر اط، یادگیر  ناابراط، یاادگیر  شابوه محاور و آماوزش

 .شود

ها  ور آفن  اناواع آموزشاهایی اشااره دارد کاه ازو به  شدکراس وضع  کوسط ولین بارااین ازطالن 

اماوان دسنرسای باه ارالعاات و  یآماوزش الونرونیاودو  کیای نرن  و ای نران  برا  یادگیر  اسنفاده م

یادگیار  را از راه دور فراهام سااانه و ایان اماوان را بارا  افاراد باه وجاود آورده اسا  کاه بادون 

یادگیر  الونرونیوی نوعی ف اور  آموزشی اس  که بر محور و نای و موانای آماوزش ببی  ادمحدودیا  زما

مبن ی اس و و امثات ای ها  محوربودن، یادگیر  مسن ل و اودراهبر، یادگیر  فعات ارزش هایی نظیر فرد

اود  ره گیو ف اجنماعی علمی، البنه بدیهی اس  هر جامعه این نوع یادگیر  را من اسب با شرایط ااص

کجربه و درک یادگیر  الونرونیوی در نظام آموزشی یک  ،برا  کرورها  در حات کوسعهبوار می گیردو 

کجربه پیچیده واقعی/مجاز ، جهانی/محلی، س نی و مدرن اس  و در این شرایط شول و نوع م اسبات 

نرجو، کح ق فردی ، بسط اجنماعی دسنخوش کغییر شده و روابط قدرت، سلسله مراکب بین اسناد/دا -فرد 

بوارگیر  این ف اور  دیوارها  کالس درس و بطور کلی م اسبات جدید شول گرفنه اس و به همین کرکیب، 

اجنماعی منفاوکی دارد -که ارزش ها  فره گی« ایران»در جوامع شرقی و در حات کوسعه نظیر کرورمان 

 وشداز این نوع یادگیر  منفاوت باکاربران موجب می شود درک 

رسد یادگیر  الونرونیوی باید مبن ی بر مبانی ااص اود به ویژه مبانی از سو  دیگر به نظر می

فلسفی) انسان ش اسی، هسنی ش اسی، ارزش ش اسی و معرف  ش اسی( باشد کا با کویه بر این مبانی عمق و 

آموزش و برنامه درسی  ا  درهکارکرد بیرنر و بهنر  به اود داده کا در ادامه بنواند ظرفی  فزای د

 عملورد برا  هاییمدت و الگو علمی، نظریات بر کویه با ابندا در سیسنمی یا نظام هر الونرونیوی ایجاد ک دو

 و ارراف دنیا  مراهده با که شوندمی ساانه پردازاننظریه کوسط الگو این ک دمی مرخک وظایف اود

 مسائلی حل در را آنها شوند می افراد گمراهی موجب غلبا که کجربی ا ایده به بخریدن نظم برا  کح یق

 فلسفی و نظر  مبانی مطالعه با ( آنها1388زاده )به زعم ابراهیم  رساندو می یار  باش د می پیچیده ذاکاً که
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 کویه برا  الگویی و ک  د می جسنجو را "بایدها" نظر مورد پدیده حیات ها یافن ی و رازها کرف دنبات به

 سازندو  می ما ماتاع گاه

 یادگیر  با من اسب علمی ها  نظریه و م سجم فلسفی گاه کویه نبود دلیل به رسدبه نظر می

 نموده اس و در این حال  دور ) یادگیر  الونرونیوی( غلبه از یادگیر  و آموزش برا  الونرونیوی، ف اور 

 ک دو  در یادگیر  باز  را ک  ده کسهیل و کموی ن ش ف اور   اس  الزم

 ک دومی یادگیر  الونرونیوی در مرخک علمی ها  نظریه و فلسفی اکواء عدم از این ن ی ه حوای     

گاه بود، هیچ آموزش در موان و زمان  حذف برا  شروعی ا  مواکبه آموزش فرای د که زمانی در عبارکی به

 آموزش از را سب   گو  رود کهیم پیش آنجا کا ف اور  کغییرات سرع  که نبود حاکم آن بر اندیره این

یادگیر  الونرونیوی و آموزش  و مبنوران منولیان زمان آن در اگر آوردومی در اود ک احب در را ربوده و آن

 داشن د سر در رویورد این برا  مرخ ی ها  علمینظریه و فلسفی ازوت و سودا  کدوین اندیره از راه دور

(و ب ابراین در این میان و با کوجه به مرول 2007، 1رف )مورنمی پیش آموزش بر کسلط حد کا ف اور  شاید

-اشاره شده الزم اس  مبانی فلسفی برا  یادگیر  الونرونیوی کدوین گردد؛ هر چ د در این مورد به نظر می

 ها  علمی و م سجم زورت نگرفنه اس و  رسد کا به حات پژوهش

 هستی شناسی یادگیری الکترونیکی  2.1.2

ش اانی، پرسش فلسفی از یادگیر  الونرونیوی می کواند ازچرم اندازها  مخنلف ش اا  ش اسی، انسان    

منافیزیک ، ااالقی، یا ارکباط با علم مطرن شودو چرم انداز مطرن در این کح یق هسنی ش اسی اس و  

گیار  عملورد و اندازهاموان اسنفادة مجدد از محنوا  ارالعاکی، قابلی   یالونرونیاو یادگیر  و آموزش

هااا  گسانرده آوردو ایان کاربردهاا اااود م جاار بااه انجاام فعالی آمااوزش شخ ی را فراهم می اموان

کواناد در بحاث ازاالن و ش اسای سیسانمی اسا  کاه میشاودو هسنیمی ینظاام آمااوزش الونرونیو در

ار واقاع شاودو ب ابرایان، در ایان بخاش، بحاث اسانفاده مؤث یها  آموزش الونرونیوروزرساانی سیسنم به

                                                             
1 . Moore  



 مبااانی – دومف ل 

45 

 

ک  اد بیاان می(، 2002) 1دیچیااوا و کریساانا آرویو،ه شاود، کاا جایای کاها مطارن میش اسایاز هسنی

سرع  اااود را ازالن یااا روزآمد آساانی و بهکوان اد بهش اساای میها  مبن اای باار هسنیکااه سیسانم

داناد و هاا  مخنلف علمی میش اساای را مفهوماای باارا  فهام مرانرک از حوزههسنی 2گروباارو  دک  ا

اا را هها، کارکردها، بدیهیات و نمونههااا، رابطها  از مفهومش اساای مجموعهک د کااه هسنیبیان می

ش اسی سنیر االزه ه(و به رو1396و حیدر ،  ع اااره، حساای ی بهراانی)احمد ، شودشاامل می

)پووو و ا  اااص و رواباط بیان آنهاسا هاا  ماورد اسانفاده در دام اهنمودن واژه بارا  مراخک

 (و2002، 3همواران

ع اوان یاک  به (کرکیبای )کعاماال آنالیاان و رو در رو یالونرونیاو یادگیر ها در حااوزة ش اسایهسنی

هاا  آموزشای و کعریاف شای دانراگاهها، کراریح و کفسایر دورهروش رسامی بارا  کراریح نظاام آموز

ش اسی آمااوزش الونرونیواای بایساانی شااامل روناادو یااک هسنیکار میادمااات آموزشاای بااه

کدریس و آموزش  و افااراد درگیاار در فرای ااد هااا  آموزشاایدوره ،ها  آموزشاای کوزیااف سااازمان

ها  مموان بیان سمبلها و معانای آنهاا را یابیش اسای مجموعااة ن رههسنی(و 4،2011رباش د)کواید

ش اسای در چ دیان ساطح از هسنی یساازد؛ اماا درک مرانرک مسائله در آماوزش الونرونیاومحادود می

ور و جوانمرد، و)ازفهانی پک ددهاد کاه چ دیان ج باة مخنلاف از اسانفاده از اسا اد را کوزیف میرخ می

 (و 1393

راحنای مموان اسا  موقعینای پیاش بیایاد کاه نویسا دگان در یاک محیاط آماوزش الونرونیوای به

-هاا  منفاوکای اسانفاده ک  ادو در ایان ماوارد کرکیاب کاردن ماوادآموزشای دشاوار میمخنلاف از واژه

شااودو از ایاان رو، اف داناش دشاوارکر میهاا و ساطون مخنلزمی هشاودو ایان مراول کوساط پیش

                                                             
1 . Aroyo, Dicheva & Cristea 
2 . Gruber 
3 . Popov et al 
4 . Qwaider 
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ش اسای یاک موانیسام هسنیو ها باارا  ایجااد یاک درک مرانرک مااورد نیااز اسا برااای موانیساام

 (و1393)همان، قاو  بارا  انجاام ایان کار اسا 

نرک از لغااات شاادة مراا، ایجااد یاک مع ااا  کوزیفیش اسی در آماوزش الونرونیااون ش هسنی   

ها  ممون ا  از ن راهای دارا  مجموعاهسش اشااده( اساا و یاک هسنیها  اسنفاده)مجموعااة نرااانه

در چ دین سطح از  یها و معانی آنهاس ، اما مسئلة درک مرنرک در آموزش الونرونیوبیاان نرااانه

-ک ادو ربااق بررسایرا کوزیف می انفاده از یک س دس  مخنلف ااهدهاد که ج بهش اسی رخ میهسنی

کاوان بااه محناوا  آموزشای، می یها  آمااوزش الونرونیوگرفنااه از مهمنریان زیرساا  ها  انجام

اشااره کاردو محناوا باه مع اا  ماواد آموزشای اس  کاه مورد  ها  ف ااور ، و م اباع انساانیزیرساااا 

ها  ف ااور  بااه مع اا  کجهیزاکای اسا  ااوزش اساا وزیرسااا و آم نیااز کاربار بارا  کساب داناش

که برا  دسنرسی باه مواد آموزشای و نحاوة ارائاه ماواد اشااره داردو م اباع انساانی نیاز شاامل نیروهاا  

کوان ، یادگیرنااده، یادده ااده و ووو اس و ب ابرایان، مییپرانیبان ساامانه، نیروهاا  آماوزش الونرونیاو

 ش اسیسااه ساطح از هسنی یبیان کارد که محناوا، زیرساا  و م ابع انساانی در آماوزش الونرونیو

 هسن دو

 انسان شناسی ) فناوری( یادگیری الکترونیکی 2.1.3

این مساله در فلسفه هسنی و نیز در دیدگاه پس  مدرنیسم نیز بحث شده اس و در پس  مدرنیسم نیز 

و انسان کوجه اازی می شود به ا وص ف اور  رایانه از جمله این موارد اس و  به نسب  بین ف اور 

معن د اس   1اندو ایلوتاند که از ف اور  و کاثیرات نامطلوب آن بر زندگی انسان انن اد نمودهاندیرم دانی بوده

ما را معین می  که ف اور  ک ها وسیله نیس ، بلوه راه و روش زندگی ما را کعیین کرده و چار چوب زندگی

ک د، از نظر او اگر چه ف اور  پیررف  داشنه ولی هر پیررفنی هزی ه ا  داردو پیررف  ف اور  مسائل و 

مروالت بسیار بیرنر از آنچه حل می ک د ایجاد می ک د، پیررف  ف اور  کاثیرات غیرقابل پیش بی ی ایجاد 

ها برا  ک میم گیر ،آزاد نیسن د، ف اور ، هرگز  ک د، ذهن برر با ارزش ها  ف ی اداره می شود، انسانمی

                                                             
1 .Elull  
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نمی کواند آزاد  ازیل را به انسان اعطا ک د فن یک ع النینی از اود ایجاد می ک د که ک میم ع النی 

(و باید گف  که ف اور  با کمام ادماکی که ممون اس  2010انسان باید بر اساس و ربق آن باشد )گومز،

( با کبیین 2008)1و هزی ه هایی نیز ممون اس  برا  انسان داشنه باشدو برگانوبرا  برر انجام دهد کبعات 

موقعی  ها  مرز  برا  انسان، ف اور  را یوی از آن ها می داند و معن د اس  ف اور  به وسیله انسان 

ک ساانه شده اس  و بر ما کحمیل می شودو او معن د اس  به وجود آمدن دانش ف ی در کاریخ برر به ما ی

ا  داد نیرو  بال وه ا  داد که از اودمان دور شده و بر ربیع  مسلط شویم، هم چ ین ف اور  به ما وسیله

که کوانایی ش اا  اود را دگرگون و گسنرش دهیمو از نظر او، ف اور  از ررفی ما را آزاد و از ررفی در ب د 

ر مواقعی آثار کخریبی مهلوی هم دارندو می ک دو ابداعات برر  باعث بهبود کیفی  زندگی می شود؛  ولی د

پیررف  ف اور  موجب ماشی ی شدن هسنی انسان شده اس  و نوعی اضطرا ب و عدم ارمی ان در انسان 

ایجاد کرده اس و در واقع به نظر می رسد ف اور  منوجه بیرون اس  و بر ک نرت و کسلط بر بیرون کوجه دارد 

نرت جهان بیرون به نوعی ک نرت و کمرکز درون را دچار مرول می ک دو و کمرکز انسان بر بیرون از اود و ک 

از این روس  که اندیرم دان مخنلف به ویژه اندیرم دان هسنی هردار می ده د که کوجه به ف اور  نباید 

 باعث غفل  آدمی از اود و از درون شودو

برا  غلبه براویرنن اود همراه مارسل معن د اس  پیررف  ف اور  باید با کالش انسان در درون اود  

مناسفانه آنچه ما باید ه وز بپرسیم »شود اما او معن د اس  که در جهان امروز چ ین اکفاقی نیفناده اس  : 

این اس  که آیا برا  هر فرد  که هر روز بیش کر و بیش کر از مزایایی که پیررف  فن برا  او فراهم کرده 

: 2008)مارسل،« غلبه بر کسلط بر ن ش سخ  و سخ  کر شده اس ؟اسنفاده می ک د چ ین کالشی برا  

 (و140

مارسل از پیررف  ف اور  حمای  کرده و معن د اس  که پیررف  ف ی چیز اوبی اس  به شرط ای وه 

-از رریق ف اور  بنوان امواناکی برا  انسان فراهم کرد؛ ولی اگر چ ین نباشد کار اشنباهی  مرکوب شده

کوان گف  حوزه ف اور  فی نفسه شر اس  یا که پیررف  ف ی باید چ ین (و ب ابراین نمی2،2011ایمو)هرناندز

                                                             
1. Berguno 
2. Hernandez 
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باشدو به زعم مارسل پیررف  ف اور  می کواند امید را رشد دهد ب ابراین مهم و الزامی هس  که پیررف  

اشد که بین پیررف  ف ی برر از رریق ف اور  را ادامه دهیمو اما باید رابطه واقعی بین ف اور  و انسان این ب

ها همیره جذب پیررف  ف اور  و پیررف  اود انسان ک اسب باشدو چون انسان ها ذاکا االق هسن دو آن

کواند م جر به ماده گرایی شود و م جر به جدایی از اود و از دیگران شود شوند اما این جذب شدن میمی

آارین دسناوردها  ف اور  می شوند بدون این (و مارسل معن د اس  بیرنر مردم جذب 77: 2011)همان،

 که بدان د کفور آن ها می کواند با بها دادن بیش از اندازه به اوبی ها  ف اور ، فریب داده شودو 

آن ها می کواند رور   1پیررف  ف اور  م جر به این می شود که انسان ها معن د باش د که هسنی 

(و این فرز  حضور در همه جا و در کمام 2011باشد)هرناندز،  2ضرباشد که به ع وان همه جا وهمه زمان حا

زمان ها فرد را در اطر این اعن اد قرار می دهد که اود را همه جا حاضر کل ی کرده و فرد  که همه وق  

برا  همه کس اس  بدون این که در مورد حضور درس  و به جا بی دیرد او اود را گم اواهد کرد)همان، 

ب ابراین مارسل ضمن دیدن ج به ها  مثب  ف اور  ج به ها  دیگر آن که م جر به بیگانگی (و 81: 2011

انسان از اود و مطیع ف اور  شدن می کواند باشد را منذکر می شودو از این رو الزمه اسنفاده م اسب از 

اس  مورد کوجه  ف آور  این اس  که ج به ها  انسانی آن که در واقع رابطه آن با انسان و شرایط انسانی

باشد به رور  که ف اور  بر انسان کسلط پیدا نو دو حات در این بین ن ش و ویژگی یادگیرنده در یادگیر  

الونرونیوی) به ع وان یک از مظاهر ف اور ( این اس  که بنواند اسنفاده مع والنه از یادگیر  الونرونیوی 

اشنه و به زورت مسنمر بر میزان یادگیر  اود احاره داشنه و اود را ب ده احساس نورده بلوه ن ش فعات د

 گرفنن  عهده به و کسلط کامل داشنه باشدو در واقع یادگیرنده مسن ل باشدو یادگیر  مسن ل یع ی کوانایی

 اود، قبلی دانش ها زمی ه به کوجه با یادگیرندگان الونرونیوی یادگیر  یادگیرندهو در نظام کوسط یادگیر

 به یادگیرندگان ب ابراین هسن د؛  اود یادگیر  دار عهده اود نش وارالعات و نظایر ای ها کجربیات،سن، دا

 نیازها  اساس بر گیر  ک میم در مسئوالنه و آگاهانه اننخاب کا شود کمک باید یادگیر  الونرونیوی  در

 از آگاهی ضمن و کرده بررسی و رراحی را اود یادگیر  کوالیف بنوان د و باشد داشنه اود یادگیر 

                                                             
1  .Existence  
2 . Omnipresent  
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باید  الونرونیوی یادگیر  در باش دو  از سو  دیگر یادگیرنده دانش ساا  به قادر اندیره ها، فرآی دها 

 همچ ین به  باشدو آش ا کلید و دیگر سخ  افزار و نرم افزارها زفحه و پرداز واژه با کافی ا رایانه ها مهارت

 انگیخنه و م ضبط پذیر، اودانن اد ، انعطاف کفور د دارا بای ارالعات انفجار ارالعات زیاد و وجود دلیل

 از مهارکها  مسائل با براورد باشد کا دانش و ارالعات عرضه شده را ک ها دانش مفید کل ی نو د و در

 الونرونیوی ارکباط برقرار  و یابیراه اود قدرت از اود اسنفاده ک دو و از سو  دیگر فراش اانی و ش اانی

باشد و همزمان با پیررف  ف اور  ها  یادگیر  الونرونیوی ارالعات و دانش  براوردار ناهمزمان و همزمان

 اود را به روز ک دو 

 شناسی یادگیری الکترونیکیارزش 2.1.4

ها ها  فلسفه اس  که به مطالعه و بررسی انواع مخنلف ارزشش اسی یوی از شااهارزش : 1ارزش شناسی

پردازد)نیوزاد، ، مع و ، مذهبی، فره گی، اجنماعی، سیاسی، ه ر  و غیره میها  ماد از قبیل ارزش

 دهدوش اسی را کرویل میها  ارزشش اسی بخش(و ااالق و زیبایی1393

 در  .اندک سیم قابل مخنلفی جهات به ها (، ارزش1390از دیدگاه س د کحوت ب یادین آموزش و پرورش)    

 که اس  امر  غایی شوندو ارزش می ک سیم ابزار  و ها  غایی ارزش قسم دو به ها ارزش اولیه، ک سیم یک

 که هسن د امور  ابزار  ها  ارزش ولی گردد واقع مطلوب آن، در اود واقعی  با ح ی ی رابطة سبب به

 هم گیرندو  می قرار اسنفاده مورد دیگر ارزش یک به نیل برا  که این یا آورند ارمغان می به مطلوب ننایج

 و ش اانی ه ر  زیبایی علمی، اجنماعی، ااالقی، دی ی، ها  ارزش به کوان می ها ارزش انواع در بیان چ ین

 (و   1390کرد) شورا  عالی ان الب فره گی، اشاره اقن اد 

کوان گف  ارزشها در یادگیر  الونرونیوی نیز می کواند چ ین با کوجه به غایی و ابزار  بودن ارزشها می    

کواند برا  فراگیران م جر به گسنرش آموزش، ارزش غایی یادگیر  الونرونیوی در این اس  که می باشدو

عدال  محور  در دسنرسی به م ابع و محنوا  الونرونیوی و نظایر ای ها گردد و از سو  دیگر ارزش ابزار  

                                                             
1 . Axiology 
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اذ مدرک کح یلی، احراز کواند برا  فراگیر ننایج مطلوبی چون ایادگیر  الونرونیوی در این اس  که می

 شرایط شغلی در آی ده و دیگر ننایج مطلوب م جر گرددو 

 آن بودن نسبی یا مطلق ها، ارزش مورد در دیگر ب د  از سو  دیگر با ع ای  به س د کحوت ب یادین رب ه    

 ها، ارزش ودنب مطلق  اس و ارکباط در ها ارزش کغییرپذیر  یا ثبات ها، با ارزش بودن نسبی یا مطلق هاس و

 مطلق رور به کوان د می ها ارزش از برای یع ی  .دارد دنبات به مخنلف ها  در موقعی  را ها آن کامل ثبات

با  جا همه در و همیره یع ی گردند، کل ی ارزش با مطلق رور به و باش د معنبر شرری و هیچ قید بدون و

 مطلوب واقع اس  ممون ااص، ها  موقعی  و رایطش به کوجه با ک ها نیز، ها ارزش از ا اندو پاره ارزش

 (و   1390گردندو ) شورا  عالی ان الب فره گی،

 سلسله شول به و دارند مخنلف مراکب و انواع مطلق،  هاارزشب ابراین از دیدگاه اسالم و س د کحوت ب یادین   

 .دارند ارکباط -اهلل الی قرب یع ی- آدمی زندگی ازیل غای  با مراکبی

ش اسی حوزه ااالق اس  و در حیطه یادگیر  الونرونیوی نیز ااالق جایگاه یوی از بخرها  مهم ارزش    

ا  داردو محایط حااکم بار یادگیر  الونرونیوی با محیط رایج در آموزش حضور  منفاوت اس و اگر ویژه

ز این مفاهیم در حاوزه چه ازوت و ارزش ها  ااالقی بعضاً کلی و جهان شمول د اماا ممون اس  هر یک ا

یادگیر  الونرونیوی یوی از روش ها  آموزش  هاا  مخنلاف م اادی ی منفاوت از دیگر حوزه ها پیدا ک دو 

و یادگیر   اس  که در سطح جامعه از آن اسن بات بسیار  شده، اما ه وز برای از کولید ک  دگان محنوا  

ن دو به دلیل آزاد  موجود در فضا  مجاز  در م ایسه ا  نیسآموزشی در فضا  مجاز  دارا  ااالق حرفه

با دنیا  واقعی، نرر مطالب آموزشی نادرس  و یا اسنفاده از م ابع آموزشی بدون رعای  حق مولف و م ابع 

آن بیرنر از آموزش س نی اس و همچ ین در آموزش مجاز  ه وز کعریف درس  و جامعی از ااالق مجاز  

فراگیران و مدرسان همان د دنیا  واقعی اود را ملزم به رعای  چارچوب ااالقی نمی ارائه نرده و کاربران، 

ده دگان یادگیر  ها و آموزشکرین مسائل ااالقی مربوط به فرای دازجمله مهمدان دو از سو  دیگر 

، انکوان به رراحی نام اسب آرایش دوره و دروس، ک لب، سرق  ادبی، کعد  به ح وق دیگرالونرونیوی می
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مدیری  نام اسب م ابع، عدم کوجه و ارکباط م اسب با فراگیران و در کل کیفی  نام اسب آموزش اشاره کردو 

کر از آموزش چهره به چهره اس و در این روش ک لب بسیار راح  و الونرونیوی در روش آموزش ای نرننی

ها و م االت   ک  د و در کوالیف، پروژهآورا  از ارالعات را از رریق ک لب جمعکوان د مجموعهفراگیران می

در غییرات وسیع و مطلوبی را یادگیر  الونرونیوی ک کوان ننیجه گرف  گرچهب ابراین میکار برندو اود به

  ااالق و م جر به ایجاد مسائل جدید  در حیطهولی از سو  دیگر   آموزش ایجاد کرده اس ، زمی ه

  وپذیر  نیز شده اس مسؤولی 

 شناسی معرفت 2.1.5

اود  را به ش اسی یوی از موضوعات مهم فلسفه معازر اس  که ذهن بسیار  از اندیرم دانمعرف     

م ابعِ  ،1از: ربیعِ  معرف  نداشود، عبارتمرغوت ساانه اس و موضوعاکی که در آن به بحث گذاشنه می

 و(1998، 4نامه فلسفی روکلج) دانش3و حدّ و مرزِ معرف  2معرف 

ها  کرین پرسشپردازدو مهما  از فلسفه اس  که به بررسی ماهی  معرف  میش اسی شااهمعرف     

، 5ایم) ویلی گدانیم و چگونه این دانش را به دس  آوردهش اسی این اس  که ما چه چیز  میمعرف 

 (و 2001

داانه و نسب  آنها با ف اور  و گرا، کفسیر  و انن اد  پرش اسی اثباتدر این بخش به بررسی معرف     

 گیردویادگیر  الونرونیوی مورد برررسی قرار می

 6گرامعرفت شناسی اثبات

 ک دومی کاکید 8قیاسی جا  به 7اسن رایی معرف ، بر کفور م بع ک ها ع وان به کجربه بر کویه با دیدگاه این   

 و مراهده راه در ف ط واقعی، باید ش اا  و دانش به دسنیابی برا  ربیعی علوم مونب، این پیروان نظر به

                                                             
1 . Nature of Knowledge 
2 . Sources of Knowledge 
3 . limits of Knowledge 
4 . Roteledge Encyclopedia of Philosophy 
5 . Willing 
6 . Positivism 
7 . Inductiv   Thinking 
8 . Deductive Thinking 
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 ها  یافنه کحلیل و کرریح به ک ها و داده قرار الگو را ربیعی علوم باید نیز اجنماعی علوم و بردارد گام کجربه

 جسنجو جا  ماد ، به ها پدیده رابطه کبیین در گرایی کجربه (و38 – 37: 1382،  پور)رفیع بپردازد کجربی

کبیین،  در را آن روش دلیل همین به و پرداانه ماد  علل به زرفاً ماد ، علل ک ار در یویمنافیز علل از

 کح یق، معرف  روش در اازی نگرش اس  شده باعث کفور ررز این نهادندو نام "مندولوژیک ماکریالیسم"

 عاتموضو در کح ی ات و مطالعات همه بر حاکم فلسفی بی ش که آید وجود به ش اسی وجود و ش اسی

 (و1377 )ملویان، باشد انسانی و ربیعی

 هاا  پایادارها یا م ولهاساسی برنامة درسی را پرسش هاا کجربای پرساش -از نظر پارادایم کحلیلای      

 در حوزة برنامه درسی چهار م وله پایدار را در ااود ها  چهارگانه کاایلر کاهنام دو پرسشبرنامه درسی می

 :به شرن زیر می باش د رین معرف برا  کوزیف این م وله هااند بهنجا  داده

 ).هدف(آموزشی وکربینی باشد؟  مدرسه باید درزدد دسانیابی باه کادام هادفهاا -1

 که با کح ق ایان هادفهاا همخاوانی داشانه باشاد؟؟چگونه مینوان کجارب یادگیر  را اننخاب کردو2

 ).محنوا، یا، کجارب یادگیر (

 و)سازماندهی(کا به آموزش اثربخش دس  یاف ؟  کوان کجارب یادگیر  را سازماندهی کردیچگونه مو3

 (و1387(و)رضایی، ارزشیابی(ارزشیابی کرد؟  کاوان اثربخاری کجاارب یاادگیر  راچگونه مایو4

 نسل اول

 نه اسا و ناسلها  مخنلفی را پر  سر گذاشانسل نظام آموزش باز و از راه دور در سیر کحاوالت ااود    

 ا  باود، بار پایاة زا ع  چااپ و ا  و برنامه مواکبه اوت این نظام آموزشی کاه مبن ای بار مادت آماوزش

ع الناای باارا   ف اور  ز ع  چاپ باف  جدیاد اجنمااعی و .ا  قرار داش برنامه اسنفاده از روش آموزش

 (و1387)رضایی، رآمدو ف اور  مرخک د ماادارس فااراهم آورد و بااه زااورت

 ها  علمیگرایی ک ریبا به روند ایجاد و رشد کمام رشنه-ش اسی اثبااتدر ابندا  قرن بیسنم رویورد معرف 

کوان از سو  دیگر، می .قاعده مسنث ی نبود حومفرما بود، که در این رهگذر برنامه درسی نیز از این
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دیدگاهی رفنارگرا دانس و  را )گاراعی یا (ثبااکگارا ش اسای ارویوارد معرفا  روانر اسای م طباق باا

، 3هاا  یاادگیر  بلاومحیطاه ،2، سلاسله مراکاب نیازهاا  ماازلو1فردریاک کیلاور ب ابراین، مادیری  علمای

کایلر را به ع وان یوی از  ریز ش اانی، بدون کردید الگو  برنامهعوامل جامعه ،4رفناارگرایی اساوی ر

-دور و هدای  فعالی  گیر  اولین ناسل آماوزش بااز و از راهدرسی در شول ا  نظر  اولیة برنامهدسناورده

 .سازدها  عملی آن مطرن می

 گیار  برناماة درسای مطارننظام یافنه برا  کا میم مراحل م ط ی یا ع النای را باه زاورت5کایلر    

نسل اوت آموزش باز و از راه دور، (و 1390، یلرم(ود ب ساا  که از حیث سادگی و جامعی  نیاز بای نظیار

هاا  رویوارد ا ، برنامة ماواد و محناوا  آموزشای ااود رابیرنر بر پایة ازاوت و یافناهمواکبه یع ی آموزش

 وش اسی اثباکگرا کهیه و کدوین نموده اس  -معرفا 

 شناسی تفسيریمعرفت

 روش کفسیر، بر مبن ی ش اسی معرف  نظریه ارائه با 7دیلنا  یلهلمو و 6وبر نوزدهم، مارکس قرن اواار در    

 مطالعه مورد موضوع که بودند معن د آنان کردندو مطرن 9کبیی ی روش برابر در ویژه روش ع وان به را 8کفهمی

 مطلوب به کوانمی کفهم رریق از ک ها دلیل همین به و نیس  ربیعی، ملموس اجنماعی، براالف علوم علوم

 ها واقعی  به نیس  انسان آگاهی و ذهن ورا  چیز  واقعی  این، بر (و افزون1382 پور، )رفیع یاف   دس

 علوم قلمرو در کفسیر  شوندو نگرشمی کفسیر آنان وسیله به و ساانه اجنماعی ک رگران رریق از اجنماعی

 کارگیر  به با که کسانی که اس  معن د ورزد می کاکید انسانی معانی فره گی شوندگی دگرگون بر انسانی

 مبنال ظاهر  کع ب و قرری  نوع یک زن د، به می سرباز فره گی جزئیات بررسی از ربیعی علوم روش

 .مان دمی غافل فره گ اساسی ع ازر از ننیجه در و شوندمی

                                                             
1 . Frederick Taylor 
2 . Maslow 
3 . Boloom 
4 . Skinner 
5 . Tayler 
6 . Max Weber 
7 . Wilhelm Dilthey 
8 . Understanding 
9 . Explanation 
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 برا  فره گ هر ویژه معانی سیسنماکیک شوافنن اس  معن د که اس  گرایانی کفسیر از گیرکز    

 بسیار وجود، فرض فره گی، بر مرنرکات زیرا دارد؛ عی ی وجود اجنماعی و انسانی علوم در ژوهرگرانپ

 در کبیین جا  انسانی، به مطالعات در کفهمی روش قالب در کفسیر چرا که اس  مطرن سوات نادرندو اما این

 انسان که: دهدمی ابجو این گونه پینروی چ  را سوات این شودومی جایگزین کجربی ربیعی روش قالب

 این گذردو ازنمی قرارداد  و اعنبار  مفاهیم الق کمک او جز به اجنماعی زندگی و ساز اعنبار موجود 

 شخک نیس ، مگر ای وه گذرد میسر می اجنماعی قلمرو در ا وزاً  انسانی قلمرو در که حوادثی فهم لحاظ،

 ا ای ی ربیعی علوم گف  کوانمی االزه رور هب (و1373 )لینل، شود جامعه اعنبارات عالم وارد اودش

کجربی،  پذیر  آزمون ضابطه از: عبارک د ا ایک این ورزند می امن اع آن پذیرش از گرایان کفسیر که دارد

 ارزیابیو و ن د االذهانی بین و اجنماعی فرای دها  به نهادن گردن و م ط ی هماه گی ضابطه

 کاوان در قالاب نظریاهاساسی برناماة درسای را مای هاا پرساشکفاسیر   -از م ظر پارادایم عملی   

پایه  پیگیر  نمودو او پرسرها  اساسی برنامه درسی بر کرین فرد منعلاق باه ایان پاارادایم،شااک شواب،

 فیزیوی،(هاا  چهارگاناه معلام، یادگیرندگان، موضوع درسی، شرایط محیطی  این پارادایم را در م ولاه

 (و1390، میلر(مطرن ساا   ...)ی وفره گ

  نسل دوم

 علوم ها  نظریه و سیسنمی نگرش آمدن وجود به باعث اس  دوم نسل غالب رویورد که کفسیر  دیدگاه    

 در الزم ها مهارت داشنن ضمن معلمان نگاه این با شدو آموزشی نوین الگوها  کومیل و رشد و ارکبارات

 به ک  د؛ کوجه یادگیرنده نیازها  عالئق و زندگی، شیوه در موجود ها کفاوت به باید یادگیر ، مدیری 

 باش د امور ک  ده کسهیل مدیر،  چون فن اهل و منخ ک یک ع وان به اود نظر کحمیل جا  به که ا گونه

 (و1387سرش ، پاک و )رضایی

و ش اسی کفاسیر  اسا د معرف دور رویور فرای د برنامه درسی در نسل دوم آموزش بااز و از راهب ابراین    

ها  نمونه باه اادم  کاالس درس درآمااادو از نخاااسنین ها  م اسابیجدید، ف اور  با ابداع ف اوریها 
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کلویزیاون  پروژکنور اوپک و پروژکنور فایلم ناام باردو رادیاو و ،1اپیدیاساووب پروژکنور کوان ازآنها می

فرزنها به کمک  مدارس و هم در اارج از مدارس پدیاد آورد و ایان م درفرزانهاایی را بارا  یاادگیر  ها

از راه دور را وارد  بیرنر  یاف و نظام آموزش باز و از راه دور یادگیر  ها  من ل به شبوه افزایشرایانه

ا  ویدئویی هلون ها  فاررده و ساایرو کلویزیون نمودو اسنفاده از لون ا  فراکر از اسنفاده از رادیاومرحله

ها، یع ی ف اور  نه در نوع، نسب  به گذشنه در آن اسا  کاه آاارین رواج یاف و یک کفاوت در ساطح،

-موضوع درس در راسانا  کماک باه یاادگیر  نیاس  بلواه ااود ف اور  ارالعات و ارکباراات، ف اط

 (و1387)رضایی، هاس 

چاپی و  آموزش باز و از راه دور، در کدارک مواد آموزشای کاوان گفا  کاه ناسل دومبه رور کلای، مای     

از ازوت مونب  ها  فررده کعاملگر و آموزش مبن ی بر رایاناهلون ها  دیدار  و ش یدار  و، همچ ین،برنامه

کفاسیر   -عملی  ب ابراین، با کوجه به نوع ع النی  مسننر در پارادایم .ک ادگرایای اسانفاده مایشا اا 

نامد، انسانها با کأکید بر هابرماس آن را عالقه به حفت و کوسعه کفاهم می ی کاهنرت یاا عالقاه معرفاشاوب

 وگیرندبرعهده می ساا  دانش و معرفا  در جامعاه ن ری فعات در مفاهمه و کعامال ارکبااری

 شناسی انتقادیمعرفت

برا  ک دیق این نونه اهمی  زیاد  قایل نظریه انن اد  محنوا  ش اانی دارد، نظریه انن اد  هم چ ین 

ماارکبط بااا  دو ع ا ر ش اسی انن ااد  باهرویورد معرف در اس  که ش اا  یا معرف  قدرت را می سازدو 

 وگرددو این دو ع  ر عبارک د از ن اد  و ازالنمی هاام در آمااوزش و پاارورش کوجااه

ان ازجبرهایی باشد که در راه اود مخنار  او مانع ایجاد کرده ب ابراین هدف و رسال  علم باید رهایی انس    

اس وبدین کرکیب زاحب نظران مونب انن اد  بر مب ا  اطوط راه ما  فوق به کحلیل وکبیین وانن اد از 

وجوه مخنلف مسایل اجنماعی مان د هوی  فرد ، روابط اانوادگی، شخ ی  اقندارگر،ز ع  فره گ،دیوان 

رحات گسنرش،دول ،اقندار، سیاس ،فره گ واقن اد اقدام کرده اندو وبه این م ظور سلطه ساالر  پیچیده ود

                                                             
1 . Epidiascope 
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فره گی ران د، وکعلیم وکربی  را به رور ضم ی وجزیی از فره گ بررسی کرده اند، اما نسل بعد  نظریه 

ا رادیوات را پردازان انن اد  به رور مسن یم به بررسی نظام ها  آموزشی اقدام نمودند والگو  انن اد  ی

 (و1387عرضه کردند )دی اروند و ایمانی،

 :ها  اساسی زیر مطرن اس بخاش پرسشاز م ظر پارادایم انن اد  یاا رهاایی

 گردد؟دانش چگونه باز کولید می )نظام آموزشی(در مدرسه و 1

 گیرند؟در مدرسه شاگردان چه م ابع دانری را فرامیو 2

 در برابر آنچه که در مدرساه ارائاه مای شاود چگوناه ر کجارب زیسنی اودو معلمان با کویه بو شاگردان 3

 م اوم  کرده یا به آن اعنراض می نمای د؟

 شاگردان و معلمان بر جا  می گذارد؟ کجارب کسب شده در مدرسه چاه اثار  برنگارشو 4

 ایر؟اجنماعی بوده اس  یا  آیا این آثار در راسنا  رها ساز ، برابر  و عدال و 5

کر جه  آزاد ، برابر  و عدال  اجنماعی افزون کاوان شااگردان را باه سام  و ساو مایو چگونه 6

 (و1387)رضایی، داد؟

 نسل سوم

برنامة  شاود فرای ادبه زورت مجاز  رراحی و آمااده مای در نسل سوم آموزش باز و از راه دور که بیرنر   

 :گیردزورت می هام زیاردرسی با کاأثیر از آگااهی دو عامال م

 یگرای ساا و1

 .ها  الونرونیوی امروز درت ف اور و ق2

اس  که  و از راه دور یع ی آموزش مجاز  رویورد  انن ااد  ش اسی در نسل سوم آموزش بازرویورد معرف 

  .باشدرویورد ساانگرایی می روانر اسی غالب در این حوزه نیز رویورد
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اد  در مورد ف اور  ها  آموزشی دیدگاهی دوگانه دارند: برای ف اور  ها  آموزشی نظریه پردازان انن      

را ابزار  برا  انن ات دانش از پیش اننخاب شده در اذهان فراگیران می دان د ومعن دند که، اگر چه ف اور  

نورده  ها  آموزشی بهنر از کنابها  درسی ارک وروش آموزش به شول سخ رانی اس ، اما اهداف کغییر

اشاره دارد که، ف اور  ها  آموزشی به کعلیم وکربی  ومحیط زیس  زیان می  اس و در همین رابطه نیوولز

رسان د ،زیرا منخ  ان ف اور  ها  آموزشی، دانسنه واودسرانه مسایل نابرابر  ها  آموزشی وبوم ش اانی 

(و اما باید کوجه داش  که همه منفوران 1380را نادیده می گیرند)به ن ل از آقازاده ودبیر  نژاد ازفهانی،

انن اد  در رابطه با ف اور  ها  آموزشی نگاهی م فی ندارند؛ بسیار  ازآن ها معن دند که، ف اور  ها  

ارکباری، هم بر فرای د و هم بر پیامدها  آن اثر گذاشنه، اموان برقرار  ارکباط ها  فراوان وچ د م ظوره را 

ار می دهد که، کداوم آن به شول گیر  اجنماع ها  کوچک ومنعدد در مدرسه یار  در اانیار یادگیرنده قر

می رساندوو برا  نمونه، یوی از انگیزه ها  ازلی کلفیق ف اور  ارالعات در آموزش این اس  که، یادگیر  

اعمات مسن ل را در دانش آموزان ک وی  نمای د، کا از این رریق آن ها دانش اود را ساانه، اود را در 

ش اانی درگیر نمای دو چیز  که انجام آن دریک کالس درس به شیوه س نی میسر نیس )بیرمی پورو 

 (و1389همواران ،

نظریه پردازان انن اد  کعلیم وکربی  نیز معن دند، با ورود ف اور  ارالعات در حوزه کعلیم وکربی  روابط     

 د زیرا رویارویی ارزشی ا ثی دیدگاه مدرن به ف اور  ناعادالنه بین گروه ها  غالب ومغلوب کغییر نمی ک

کعلیم وکربی  را به فرای د نظام دار حاکمی  ارزش ها وه جارها  گروه ها  غالب کبدیل اواهد کردوبا نگاه 

(قادر به کرخیک و کبیین ابعاد ایدئولوژیک ه جارین و مطرن 1به ف اور  ارالعات چون امر  عی ی وا ثی،

ها  حازل از ج سی  و سایر رب ه ب د  ها  اجنماعی نخواهیم سی پ هان چون، نابرابر نرده برنامه در

ها  و هدف ها  ظالمانه زاحبان نهادها  قدرت بودو هم چ ین قادر به کرخیک و بر مال کردن نی 

ن (اطر دیگر جها 2اقن اد  وسیاسی در وارد کردن ف اور  ارالعات به حوزه کعلیم وکربی  نخواهیم بود؛

بی ی ف اورانه اس  که، دیدگاه مدرنیزم حامی آن بودو در این جهان بی ی ،م طق حاکم بر ف اور  ارالعات 

نوعی ارد گرایی زرف واننزاعی اس و حات با نگاه محنوا نگر، ف اور  ارالعات م طق اود را بر جهان نیز 
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مدعی اس  به رور دقیق و مداوم همه  حاکم می گرداند و ب ابراین به نوعی اردگرایی ف اورانه می رسیم که،

روابط بین پدیده ها را بررسی، آشوار و برنامه ریز  می ک دو دراین زورت ش اا ، عمل  و یادگیر  انسانی 

گیرد و به کبع آن زندگی اجنماعی برر  ف اورانه می شودو در چ ین جامعه رنگ و بو  ف اورانه به اود می

م را نظام اجنماعی یع ی ف اور  ارالعات ساانه و با آن هماه گ شوندو ا  انسان ها باید اود را مطیع 

زیرا انسان ها ف ط قادرند انرژ  مورد نیاز نظام اجنماعی را فراهم ک  د و قادر به هدای  آن نیسن د و بدین 

حامی  کرکیب انسان برده ف اور  ارالعات اواهد شدو در چ ین شرایطی و به دلیل ای وه رفنار انسانی باید

نظام ف اورانه حاکم باشد، این رفنار زمانی ارزشم د اس  که، کارکرد اود را که حمای  از نظام ف اورانه اس ، 

به ررز شایسنه ا  انجام دهدو به عبارت دیگر ،هدف عمل انسانی، حفت نظام اجنماعی و ارزش ها 

نظام حاکم گردن نهاد وآن ها را  ومعیارها  مرخک آن نظام اواهد بود، پس باید به ارزش ها ومعیارها 

 (و1388بدون پرسش پذیرف و وبدین کرکیب ف اور  ارالعات در ادم  قدرت حاکم در می آید)ضرغامی، 

 به بیرنر و اس  منفاوت بسیار یادگیر  جدید محیط دور از و باز آموزش سوم نسل ها موسسه در     

 فرد  و شده جدا یادگیر  ها محیط ای نرننی، وزشیآم ها  رسانه اندوشده آماده و رراحی مجاز  زورت

 پاک و ک  دو )رضاییمی کبدیل گروهی ارکباری ها  محیط به را دور از و آموزش ها موسسه در موجود

 و فور بر کاکید غیرمنمرکز، گرایی، سازه دیدگاه به کوجه با سوم نسل در آموزش نظام (و 1387 سرش ،

 برنامه حذف بر مبن ی گرایی سازه در درسی برنامه اس و یادگیر  آی دفر از بخری س جش و ارزشیابی

 اس و اجنماعی باف  بر کاکید و یادگیرنده فرد بر کمرکز اسناندارد،

  یکیالکترون یریادگیدرباره  1فوسیدر دگاهید 6.12.

اسناد دانرگاه و  2ماساچوس   دانرگاه هاروارد مدرس فلسفه در موسسه کو ولوژ لیالنح  فارغدریفوس     

ااررنران  "انجام دهد کواندینم  نرن یآنچه ا،  نرن یبه ا یفلسف ینگاه ؛ نرن یدرباره ا"کناب در  ی،برکل

دو بار به اارر  نیاز ا شیکه فره گ ما پ میبه اارر داشنه باش دیبا  نرن یکه ما در اسنفاده از ا ک دیم

س وط کرده و به  ریپذ بیآس  دن از بدن هاکالش در جه  االص ش  برا یحیمس- یوسوسه افالرون
                                                             
1 . Deryfus 
2 . MIT: Massachusetts Institute of Technology 
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 ،میک  قیرا ک د مانیبدن هاو   میوسوسه م اوم  ک  نیدر م ابل ا ی،بار فعل نیدر او اس  دهیرس سمیلینه

 ،معن د بود چهیرور که نهمان، مانیهاعل  که بدن نیبلوه به ا ،آنها  ریپذ بیبودن و آس یفان رغمینه عل

ک  ده در  نیین ش کع و حرک  بدن ها یاعن اد اس  که شول واقع نیبر ا  و ومینسین زیچ چیما در واقع ه

م اسب  ها و ربط  کیکرخ ییکه از ف دان کجسد، به ف دان کوانا چ ان، ما دارد  دار شدن جهان برا یمع 

به  ازیو ن نکرد  شاگرد زین  ،ریادگیو  سیبودن کدر م  ودواجد   یبر اهم دیبا کاک  و وانجامدیها م

و  یوسنگیو ف دان پسن دیقادر به کسب مهارت ها ن ،و حضور  ریانسان ها بدون درگ دیگو یم ،دیک ل

 وانجامدیم ایافراد و اش  یحضور از راه دور اس  به ف دان درک واقع  یکه ا وز  ا هیزم شیپ یهماه گ

 واس  ازم دین یواقع  ریطر پذبه ا زین یبه کعهد زادقانه دارد و کعهد واقع ازیما ن  ها یمع ا در زندگ

شود  یم یبدون مع ا م نه یبه زندگ ،شبوه  بر رو  مجاز  کعهد ها (دغدغه یب)  یو ام  یگم ام

 (و1389 ،فوسیدر)

  ادهیچو انیو به ب پردازدیم  ریادگیدرباره  فوسیدر  هارهیاند یبه بررس (1384)  امددپور در م اله    

پردازد  یو مابا کوجه به دو اثر م نرر شده  ،ارالعات  ف اور  کوانم د رگرانیسنادر ن د   و  هارهیاز اند

 :دیگویو م

گذاشنه   نرن یاود را در ا  اس  که در گفنار ها یاسنادان نیاول هاز جمل فوسیرد دیجالب اس  بدان"    

اند شده ریف اناپذ ک  دیر مها فوی نرننیا این ": دیگویکه م میش ویرا م شیزدا ی نرننیا ها کالس واس 

مراحل  یدانرجو رو ک  د هیکه بانیاز کل وجودشان نسخه پرن دیران و شایاز همه کار ها کوان دیچون م

روزمره منخ ک  یحوزه ااص و در زندگ کیدر   کارآموز ناًیو نها نیکمر ،سیکدر قیرر از  ریادگی

 یم قیمراحل آموزش را اجرا و کرو نیوب ا ایآ :دیآ یدر م ریپرسش به زورت ز نیا بیکرک نیبه ا وشودیم

 (و358 :1384 ،مددپور) "؟ک د

 و3پیررفنه؛  مبند  مرحلهو 2؛ مرحله مبند  و1له اس : هف  مرحشامل یادگیر   دریفوساز م ظر    

 ومرحله ارد عملیو 7؛ مرحله اسناد و 6؛ مرحله ابرگی و5؛ مرحله کبحرو 4؛ سطح کاردانی
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  این اس  که از مرحله سه به بعد، یادگیرنده نیاز به حضور مسن یم آموزشیار در ک ار اود اسندالت و    

افندو به عبارکی یادگیر  از رریق شبوه در مرحله دوم منوقف می شودو داردو امر  که در شبوه اکفاق نمی

ا این وجود دریفوس ب چ ین امر  لزوم ارائه یادگیر  ها  الونرونیوی به زورت کلفی ی را شدت می بخردو

دلیل رراحی بد آموزش به مراحل باال  یادگیر  ذکر  اسندالت می ک د حنی در آموزش حضور  نیز به

 نخواهیم دادو و حنی با کبدیل این آموزش به آموزش الونرونیوی چیز  از دس   کوان رسیدشده نمی

  فوسيدر دگاهيد یبررس

 ک دیمطرن م  اگرچه آنچه و   اس وک  دگان ف اور سیه ک دب یواک ر ،فوسیدر دگاهید رسدیم نظر به   

به ع وان  زین یویالونرون  ریادگیاما  ،معارضه با آن دشوار یک ون  یبراوردار اس  در موقع یاز پرنوانه علم

 و آیا نفیشده اس  رفنهیراه حل پذ کینموده و به ع وان  لیکحم یآموزش  هااود را بر نظام  یواقع کی

  ها به ف اور فوسین ادانه در دگاهید رسدیباز هم به نظر م ؟شودیم یشهایینارسا و نواقک رفع موجب آن

 نیا وهیدر حال ؛اس  یویالونرون  ریادگیو چهره به چهره و  یآموزش کالس ی یگزیمعطوف به جا ،نینو

  یک  ده و ک و لیکسه ،به مثابه مومل یویالونرون  ریادگید به یوجود دارد که با حیو زح یع الن  هیگز

 یبه شرط رراح ی )ویالونرون  ریادگیاز کارآمد بودن  زین یپژوهر  هاافنهو یشود سنهینگر  ریادگیک  ده 

کوکاه   بسنر آموزش ها ،حات نیدر عو ها داردعرزه یدر برا  و مهارت آموز  ریادگیدر  (م اسب  و اجرا

 مورد و دروب اس  یویالونرون طیمح ،ج اس یازمانها راکه در س یمهارک  هامسنمر و آموزش آموزش ،مدت

از آموزش از راه دور اسنفاده  یاساس وهیش کیبه ع وان ، شود که از گذشنه دور دیکاک دیبا مسنمر، آموزش

 دیکر بایکل انیب رد ونرود اف یآن   برا یم اسب نیگزیهم جا یرسم یآموزش  در نظام ها دیشا وشده اس 

کر از آن اس  که در چارچوب دهیچیپا  دهیپد  ریادگی ،در کالس  ریادگی دریفوس بر دیکاک رغمیگف  عل

 نیدر ا یبه ررن سوال ،فوسیدر دگاهید  یاز م اقره در کل زیضمن پره، عطاران و کالس درس محدود شود

 وپردازدیم  هیزم
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چهره شاگرد و معلم زورت چهره به  وابطکه در آن ر یآموزش ،فوسیعطاران بر اساس نظر دربه زعم     

به  لیو دانش آموز را از ن ابدی یدس  مسه سطح حداکثر به   ریادگیاز هف  مرحله منوامل  ،ردیگمین

دو  ،میه ک رم اق فوسیدر  آنوه در دعو یب، میریاگر فرض مذکور را بپذ و ک دیکر محروم م یمراحل عال

 نیآموزان را از ادانش یک ون طیموجود در شرا یس ننظام  ایآ  وهینخس  ا :شودیمطرن م ینونه اساس

فضا  نیاود را از اموانات ا ها یقابل نیاز ا  مجاز  بهره بودن فضایب لیبرد که به دل یمراحل فراکر م

آموزش قرار  ینظام س ن یس ن یآموزش  هاکه همواره در م ابل نظام دیجد یپرسر نیا ؟میمحروم ک 

با انن ات  ،دارد  ادیفوس فازله زریمورد نظر د ییموجود با مراحل نها یام س نظن میریداشنه اس  و اگر بپذ

را  فوسیاس  که اگر ادله در نینونه دوم ا ومایهرا از دس  نداد  زیدر واقع چ  مجاز  فضا بهنظام آموزش 

  که فضا دردا ییها یقابل، گرید  که آموزش چهره به چهره در کالس و هر موان ماد میو باور ک  میریبپذ

مورد نظر   ریادگیسطون نازت  هماناز افراد در   اریکه بس نیا لیبه دل کوانیم ،را ندارد  یآن قابل  مجاز

ااص از  ینیجمع  هابا کوجه به گروهو را مدلل کرد  آموزش مجاز  ها فضا یرراح، ندامحرومدریفوس 

، اس  یضرورک  آموزش مجاز  فضاها گسنرش ،ندامحروم زین -نییدر سطون پا حنی -هرگونه آموزش

ناکوانان  از:  ارت اس عبها گروه نیاز ا یبرا و مبیایررن دس  ن نیدر ا  ریادگی یگرچه به مراحل عال

 (و1386 ،عطارانو و و و )پ اه ده ها و مهاجران  ،زنان و دانران ،جوانان ،وارانیب ی،جسم

در مجامع  ،ابدیرود به سرع  ارک ا  یاس  و اننظار م جیراکه   ابه گونهی ویالونرون  ریادگیهر حات  به   

  ریادگی ودر ازل موضوع ندارد یچ دان ریمخالف  کأث ایمواف    واس  افنهیکارکرد ااص اود را  یآموزش

کرده  جادیعرزه آموزش ا دررا  یالکیرا پاسخ گفنه و کسه ییازهاین ،را پر کرده اس یی االء ها یویالونرون

  کجربه بررپذیرا بودو  شده ا وص مطرن نیکه در ا ییها یرا به با همه محدود دهیپد نیا دیبا واس 

 وس ین یموف  وهیش ی،نران داده اس  که انوار و نه
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جهانی شدن، چند فرهنگی شدن جوامع و یادگیری مـادام العمـر و نسـبت بن بـا یـادگیری  2.1.7

 الکترونیکی

 جهانی شدن 2.1.7.1

 جهانی "، "2گرایی جهانی" چون ازطالحاکی اما دارد؛ کاربرد که اس  سات 400 از بیش "1جهانی" واژه    

 دهه اواسط کا و یافن د رواج میالد  1960 دهه حدود از ک ها  "5شدن جهانی" و "4ساز  جهانی"، "3کردن

شدن، درهم  (، جهانی1392) رابرکسون نظر (و به1379نداشن د)والنرز،  چ دانی علمی اعنبار میالد  1980

 م اسبات گسنرش شدن جهانی ب ابراین باشدو  فررده شدن جهان و کبدیل شدن آن به جهان واحد می

 ایجاد به م جر اود به مل  که اود – دول  مرزها  از فراکر جهان،  ملل سیاسی و اقن اد ،علمی، فره گی

  شودو می برر  اجنماعات بین مرنرکی وجوه

 و شدن جهانی سیاس ، و شدن جهانی اقن اد، و شدنخنلف مان د جهانیجهانی شدن دارا  ابعاد م  

امروزه، جهانی شدن به یک پدیده فراگیر کبدیل باشدو ب ابراین کربی  می و کعلیم و شدنفره گ و جهانی

یوی از مهمنرین این عرزه ها، عرزه ها  کعلیم و  گیردودر بر میشده اس  که عرزه ها  منعدد  را 

به این  مطلوبیاس و کعلیم و کربی  در مسیر  قرار گرفنه اس  که باید پاسخ  ادگیر  الونرونیویو ی کربی 

جهانی شدن بدهد، زیرا آموزش و پرورش اواه نااواه در کیررس این پدیده قرار داردو بهنرین کار در چ ین 

ونه ا  ک ظیم ک  د که ها  آموزشی و یادگیر  را به گاین عرزه، برنامه نخ  ینموقعینی این اس  که م

در عین بهره گیر  از فرز  ها  پیش آمده در این عرزه، کمنرین آسیب را از کهدیدها  آن ببی  دو 

    اس و  کعلیم و کربی جهانی شدن   هایادگیر  الونرونیوی یوی از مولفه

                                                             
1 . Global 
2 . Globalism 
3 . Globalize 
4 . Globalizing 
5 . Globalization 
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 رشد و کغییر  هرکوان گف  می  شدندر ع ر جهانی آموزش الونرونیوی با آموزش س نی  م ایسهدر 

کمایز  باعث اند کهدایل بسیار  و غیرف ّی ف ّی عوامل مجاز  آموزشها   و در حوزهاس  عواملیبه وابسنه

 .اندشدهداده  زیر نران در جدوت کمایزها از این شوندو بعضیمی و مجاز  س نی شول

 آموزش الونرونیوی با آموزش س نی کمایزها 

 آموزش الونرونیوی س نی آموزش شااک ردیف

 دانرجو دنبات به دانش دانش دنبات دانرجو به وجود   فلسفه 1

 یادگیر  / یادگیر  یاددهی مأموری  2

 آموزش ها روش ک وع آموزش روش یونایی راهبرد 3

 ک ریباً نامحدود با ظرفی  محدود با ظرفی  کالس 4

 وق پاره وق کمام دانرجو 5

   بسیار، باکجربهوق پاره وق کمام اسناد 6

 گیر اندازه، قابلشفاف گیر اندازه، غیرقابلمبهم کدریس  شیوه 7

 گرا، دانرجومحورجامعی  گرا، اسنادمحورسخن آموزشی ف ّاور  8

 ، فعاتا فرارسانه م ابع ، غیرفعاتمونوب م ابع مواد درسی 9

 بسیار اندک بسیار وسیع کالبد  کجهیزات 10

 بسیار وسیع بسیار اندک ارکباری کجهیزات 11

 فرد  با ک ویم ، م طبقنام ظم شدهکعیین، ازپیشم ظم کالسی ک ویم 12

 و ارزان منحرک ایسنا و گرانبها کح یق لوازم 13

 غیرمسن یم /مسن لنیمه و()رودرر مسن یم آموزشی کعامل 14

 و بسیار کخ  ی پیچیده پیچیده مدیری  15

16 
 دانرجویی الزامات

 علمی م د کوان
 م د و کوان علمی م د کوان

 ا شبوه

 زیاد زیاد هزی ه 17

 (و1389، به ن ل از بابایی، 2011، 1)جافی

                                                             
1 . Jaffee  
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 شدنها در عصر جهانیالکترونيکی در سازمان يادگيریهای چالش 2.1.7.2

منفوران رفنار سازمانی عوامل و ع ازر فرای د آموزش را با کوجه به کحوالت جدید ا وزاً کحوالت    

ها  ک  دو از نظر آنان شیوه  آموزش اثربخش روش جدید  پیر هاد میاند و برا  ارائهف ّاورانه کغییر داده

رو کر ک  دو ازاینکر و ننایج آن را عملیت راه آموزش را سریعگیر  از ع ازر ارالعاکوان د با بهرهمدرن می

  فراگیران در این نظام مدیری  نظام آموزشی مدرن کیفی، کح ی ی، نامحدود ومن وع اس  و وظیفه

رسد در نهادها  سازمانی به جه  نوع رفنار، سن مخاربان، نظر میارالعات و کولید دانش اس و درننیجه به

کار م اسب جه    راهاند که ش اسایی و ارائهرشد ف ّاورانه وووو با مروالت منعدد  مواجهسبک روابط، 

 اند از:رسدو این مروالت عبارتنظر میبردن این مروالت الزم و ضرور  بهازبین

 ها و مؤسساتگاه م اسب برا  آموزش الونرونیک در سازماننبود جا       (1

-ور ، زرفهها  اجرا  آموزش، افزایش بهرهنرونیک( م جر به کاهش هزی ههرچ د آموزش مجاز  )الو    

شود، ولی ضرورت فره گ ها مزایا  دیگر میها  آموزشی و دهجویی در زمان، حذف کردد کارک ان به محل

ها روشن نرده اس و دلیل پذیرش و مزایا  این نوع آموزش ه وز برا  بسیار  از مدیران و مسئوالن سازمان

رورااص دانس و نبود رورکلی و راهبردها  آموزشی بهکوان در وجودنداشنن راهبردها بهین امر را میا

ها و ف ون قدیمی در انجام ها  پراک ده و اسنفاده از روشها م جر به انجام فعالی راهبردها در سازمان

ها  م جر به انجام فعالی  گاه م اسب برا  این نوع آموزشاساس نبود جا شودو برهمینها میفعالی 

-ا  که میها  آموزشی  آموزشی زیاد شده اس ؛ فعالی ها  رایج س نی و زرف هزی هآموزشی با روش

ها را کاهش و کیفی  آن را نیز افزایش داد )نجفی و   اجرا  آنها  نوین هزی هکوان با اسنفاده از ف ّاور 

 (و1386مردانی 

 هاسازمان و مؤسسات کارک ان ارالعاکی سواد بودن ایینپ به مربوط مروالت      (2

هایی   سواد ارالعاکی به کارک ان و کاربران سیسنم اس و در سازمان  اجرا  آموزش الونرونیک ارائهالزمه

که ف ّاور  وارد شده اس  ولی کارک ان سازمان آمادگی و سواد ارالعاکی الزم جه  اسنفاده از آن را ندارند 
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دهد: هراس و اضطراب برای افراد از رویارویی با رایانه و اسنفاده از آن؛ ازجمله موارد زیر رخ می مروالکی

ها  شغلی الزم؛ کاهش کوانایی برا  حل مرول و احساس کرس و شرم دگی از ناکوانایی در کسب مهارت

فزایش کیفی  کار؛ گیر ساعات کار  با وجود کعهد برا  اکرویج حس ناامید  و نگرانی از افزایش چرم

واو  افراد و ک ور جدایی ریخنگی القپذیر  شغلی؛ اانالالت فیزیولوژیک و درهمکاهش حس مسئولی 

ها موانع دیگر  هم بر موارد فوق در فرای د یادگیر  الونرونیک برا  کارک ان سازماناز سایر کارک انو عالوه

ا ، وضعینی، ارالعاکیو موانع ند از: موقعینی، مؤسسهاگران عبارتوجود داردو این موانع ربق نظر پژوهش

ها، ا  از اطمریگیرندو موانع مؤسسهاند که از موقعی  جار  فرد در زندگی نرئ  میهاییموقعینی آن

ها و کجارب ها، اعن ادات، نگرشآی دو موانع وضعینی مرکبط با ارزشکردها  سازمان بر میها و عملرویه

 (و1386پرور ر هسن د )ضیاییزندگی فرد  کارب

 شدنالکترونيکی در عصر جهانی يادگيریهای زيرساخت 2.1.7.3

 اند از:ها  فراوانی اس  که عبارتشدن مسنلزم زیرساا الونرونیوی در ع ر جهانی یادگیر 

 ها  ف ّاور  ارالعات و ارکبارات در کمام سطون جامعه برا  عموم مردم  مهارتکوسعه و1

   ف ّاور  ارالعاتها  آموزشی در زمی هویج پژوهشکرغیب و کر و2

 افزارها  آموزشیگسنرش کمّی و کیفی کولید نرم و3

 ها  جهانیرسی به شبوهها به رایانه و دس کجهیز مدارس و دانرگاه و4

 ها  ارالعات و ارکبارات  مراکز آموزش مهارتکوسعه و5

   ای نرن  در کرورها  شبوهک وی  زیرساا  و6

   جهانیرسی عموم به رایانه و شبوهس گسنرش سطح د و7

 (و1386، پرور   فره گ اسنفاده از ف ّاور  ارالعات در امور روزمره )ضیاییکوسعه و8

 امروز به  و جامعهاس  کرده امروز را دگرگون ابعاد دنیا  کمامی و ارکبارات ارالعات ها رشد ف ّاور 

 م اسب برا  ها ایجاد فرز  باید از رریق آموزشی نیازها را نظام و این نیاز دارد و االقی  ، پویاییانعطاف
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برآورده  ک ونی دنیا   پیچیده و مروالت با مسائل و چالش گرایی، مرولورز ، اندیره، کعاملنوآور 

ها، ا رسانهاز چ د اسنفاده فرز  الونرونیوی ازجملهو یادگیر  فرد آموزش م ح ربهها  سازدو ویژگی

شدن جهانی از رریق وووو که پذیر و انعطاف ، کعاملجهانی دانش ها اهگبا پای و ارکباط ها، اک اتفرارسانه

میان با وجود گسنرش چرمگیر آموزش الونرونیوی کح  کأثیر ازپیش گسنرش یافنه اس و دراینبیش

ها  س نی در کرور ما همچ ان آموزشرسد نظر میبه شدن آموزش و آموزش عالی در جهان جهانی

الونرونیوی در کرور  ) بهبود یادگیر وضعی  این ها را به اود اان اص داده اس و بیرنرین حجم آموزش

 کارها  عملیاکی اس و نیاز( نیازم د راه

 يادگيری مداوم 2.1.7.4

 و آسپین که چ ان شوندومی سنفادها یودیگر جا  اغلب به 2مداوم ویادگیر  1مداوم آموزش مفهوم   

 که مروالکی دارد کمایل که پراگماکیک اس  مفهومی مداوم یادگیر  مفهوم ک  دمی اشاره (2000چاپمن)

 (و1395ک د)به ن ل از قائد ،  حل را آی د ها برنمیعهده حل آن از آنها یا شوند می ایجاد ها دول  وسیله به

 گوناگون م ظورها  به کا دارد کوجهی قابل پنانسیل که داندمی لغزنده میمفهو را (، نیز آن 2000) 3کانزت

وجهی  چ د مداوم آموزش مفهوم گوناگون، ها زمی ه به نظر گیردو قرار اسنفاده مورد گوناگون افراد کوسط

 آموزش حات این با ک دو  برقرار ارکباط سیاسی و ا ، نظر حرفه وضعی  بین اس  قرار که مفهومی اس ؛

 ما روزانه  ها  واک ش و ک ش در که آورد نظر در پیررف  حات در یادگیر  نوع ع وان به کوانمی را مداوم

 رسمی باشد، غیر رسمی بگیرد؛ اود به گوناگون ها  شول کواندمی و دهدمی رخ پیرامون دنیا  و دیگران با

  (و 2012 ،5)کمار 4اودراهبر و باشد

 دن دیدگاهها  فلسفی در مواکب و م والت فلسفی را دشوار و چه بسا ناروا میبرا  آنها که که قرار دا    

 اندپ دارند مراجعه به اود فیلسوان راهی م اسب به نظر می رسدو برای فالسفه و مربیان نواکی را بیان کرده

                                                             
1 . Life long learning 
2. Aspin and chapman 
3 . Kunzel 
4 . Self-directed learning 
5 . Kumar 
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الرون اس  که کوان از انها در ارکباط با فلسفه آموزش مداوم نواکی را برداش و سر آغاز همه آنها افکه می

ک د که کا پ جاه ساگی ادامه دارد اما ررحی برا  پس از آن نداردو برای دیگر کربینی را کرسیم می نظامی

(، باور ندارند که باید اهداف منفاوکی را 1981( و گراس)1388(، مورکیمر آدلر، براملد)1916دیویی) چون

ر آوردو با این حات این پرسش اساسی باقی اس  برا  آموزش مداوم به نسب  سایر نطام ها  آموزشی در نظ

( سرع  رشد کو ولوژ  و 1977که چرا آموزش مداوم ررن شده اس ؟ بسیار  از جمله گرت ویلیامز)

کوان نیاز ها  جدید، ن ایک نظام ها  کربینی پیرین و جهان ناثاب  کحوالت دانش را دلیل آن می دان دو می

زرف اس  و و عمل چون 1کفور چون عمل لفاظی "ن ل قوت از فریره که این  .را از دالیل دیگر بر شمرد

( کوضیحی اس  برا  ای وه آموزش مداوم باید زمی ه نظر  با عملی 60: 1972زرف) فریره،  2کفور اکنیویسم

کئور  بدون عمل به یک  "( بر این باورند که 4: 1980را کرکیب ک دو در همین زمی ه الیاس و میریام) 

) به ن ل از  "م کواالی م جر می شود و عمل بدون کامالت فلسفی به گونه ا  اکنیویسم بی فورانهایدالیس

(، حنی از یادگیرنده مداوم زحب  می ک د او می اواهد نران دهید 1993) 3کلی   کیلور (و1395قائد ، 

 .باشد 4یادگیر  مداوم باید مبن ی بر فراگیر و برنامه ریز  بر ب یاد اود

 مطلوبی فرز  الونرونیوی ها  ف اور  مدد به الونرونیوی یادگیر  آموزش ارالعات و ارکبارات  رع در   

 ها،ف اور  مدد به دیگر اس و اک ون داده قرار افراد اانیار در العمر مادام یادگیر  کوسعه و رشد برا  را

 که سالی کا کودکی ر س یند عالقم د افراد همه برا  ارالعات و دانش به دسنرسی الونرونیوی یادگیر 

 کا آمدند آموزشی نظام اندرکاران دس  مدد به منفاوکی رویوردها  و هاروش حوزه، این در اس و شده میسر

 کالس نردن محات کا گرفنه ادمات شدن الونرونیوی از باشدو از قبل بیرنر ادمات کارایی و پذیر انعطاف

 در که هسن د کغییرات از همه موان، هر و زمان هر در رندهیادگی با آنها با شدن حنی همراه و درسی ها 

 یادگیرندگان برا  بزرگراهی به را آموزشی نظام این و رخ داده اس   الونرونیوی و یادگیر  آموزش عرزه

 در آن کوان د می گوناگون ها  سلی ه و س ین با افراد همه آن در که بزرگراهی اند؛نموده کبدیل العمر مادام

                                                             
1 . verbalism 
2 . activism 
3 . Clint taylor 
4 . Self-planned 
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 و درسی موضوعات یع ی فرعی، مسیرها  اننخاب به شانیادگیر  نیازها  با من اسب و دارندبر قدم

 بپردازندو آموزشی ها روش

از  نظر زرف ای وه آن و هسن د مرنرک ویژگی یک در همگی ک  د، اننخاب که را روشی نوع هر فراگیران   

 ساع  24 در که یادگیر  ک  دو  پیدا ورحض یادگیر  فرآی د در کواندمی موانی و زمانی ها  محدودی 

 آموزشی رویورد این که گف  کوانمی رو این از باشدو داشنه جریان کواند می هفنه روز 7 و روز شبانه

 ابزار حیث از الونرونیوی یادگیر  میسر ساانه اس و دیگر  زمان هر از بیش را مداوم یادگیر  دسنرسی به

 سر پر  اایر ها دهه در را چرمگیر  کغییرات ابزار، کارگیر  به ا هروش همچ ین و یادگیر  -یاددهی

 اس و گذاشنه

جهان همواره در حات کغییر اس  و ف اور  ارالعات و ارکبارات نیز در حات گسانرش اسا  و افاراد ب ابراین 

ن شارایط و در ایابرا  کطابق با این کغییرات باید به رور مداوم دانش و مهاارت هاا  ااود را افازایش ده اد

 هماهپاساخگو  کواند نمینظام آموزش رسمی زیرا  به نظر می رسدو  ضرور افراد یادگیر  مداوم برا  همه 

 باشدو همه کودکان، نوجوانان، جوانان و بزرگساالن نیاز ها  علمی 

 جامعه و آموزش چندفرهنگی2.1.7.5

 شمار به مدرن جوامع از بسیار  فره گی و اجنماعی، سیاسی مهم موضوعات از یوی بودن فره گی چ د   

مخنلف،  کرورها  در آن کاریخ و م را و بوده که سات نسبناً فره گی چ د جامعه پدیده آیدوگرچهمی

 رور به که نیز ایران جامعه در اس و شده آشوار گرایی جهانی ع ر در ویژه به آن اهمی  اما اس ؛ منفاوت

اس و  زده دامن را مسئله این شود،می محسوب فره گی چ د ی،جغرافیای چه و جمعینی زاویه از کاریخی، چه

 از مرکب جامعه آید، زحب می میان به فره گی چ د جامعه از سخن وقنی اس  معن د (1381) واکسون

 مدرسه یک یا شهرسنان یک چون ساده، محلی رور به حنی یا م ط ه کرور، یک مل ، یک دول ، یک یک

 دارندو   کعلق مخنلف فره گ به که شده کرویل مردمی از و فیاییجغرا مرزها  در محاط که اس 



 مبااانی – دومف ل 

69 

 

 شرط این باشد، به داشنه را اود زندگی شیوه هرکس که بپذیرند باید هادول  جوامعی چ ین در ب ابراین  

ک دو  برقرار سازش گراییکثرت و دول  ررفیبی بین باید کساهل نو دو پیدا کعارض دیگران آزاد  و شیوه آن

 کحمیل را آن عمومی افوار یا دول  که یابد می کح ق آرمانی زندگی شیوه یک که ه گامی دیگر، عبارت به

  برگزی  دو را اویش م اسب زندگی شیوه اود بنوان د باید افراد زیرا باشد؛ نورده

مفهوم  اس و آموزشی فرآی د یک و یک مفهوم فلسفی فره گی چ د آموزش (،2015 )1گران  باور به    

 دیگر و مدارس در که فرآی د  و  انسانی کرامات و مساوات برابر ، آزاد ، آرمانها  بر شده ب ا فلسفی اس ؛

 گیرد و می بر در را درسی برنامه ها ج به دیگر و موضوع ها حوزه کمام و داده رخ آموزشی موسسات

 فراگیران و به ک دمی آماده موسسات و هاسازمان در ساانار  برابر  سو  به فعاالنه ک ش برا  را فراگیران

 گیر  ک میم همچ ین و انن اد  کفور ها مهارت آورند و دس  به مثب  ها انگاره اود که ک دمی کمک

 ک دوکدریس می را کوانم دساز  ها مهارت و اجنماعی دموکراکیک، ک ش

بنی با فره گ و آموزش چ د شود که ف اور  و یادگیر  الونرونیوی چه نسحات این سوات مطرن می    

 برگزار و محنوا ک  ده کولید کرور فره گ چهارچوب در الونرونیوی یادگیر  برنامه و فره گی داردو مطالب

 به چهره یادگیر  در وضعینی چ ین نیس و مخارب و فره گی معیارها  مطابق الاقل یا و اس  دوره ک  ده

 از کح یل برا  فرد  که ه گامی س نی، آموزش در فره گی تانن ا پدیده بروز اموان داردو وجود نیز چهره

 محیط در که هاییمحدودی  م ایسه م ام در اما داردو وجود ک د، نیز می مهاجرت دیگر کرور به کرور 

 در ب ابراین اس  چهره به چهره آموزش از فراکر دارد وجود جایگزین و گزی ش برا  اطی درون یادگیر 

 (و1389دارد)بابایی،  بیرنر  کامل جا  نونه این طیا درون یادگیر  محیط

 اندوکرده اشاره ای نرن  بر مبن ی یادگیر  در فره گی ارزش کفاوت ( به هر 2005) 2چیا و ب نلی، کی ی    

                                                             
1 . Grant 
2 .Bently, Tinney & Chia 
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 بسیار دیگر ، به کوجه بدون دو،  این از یوی درک یودیگرندو به وابسنه فره گ و زبان زبانیو کفاوت (1

 فره گی ها زمی ه با یادگیرندگان برا  اطیدرون یادگیر  محیط ساز هآماد در اس و مرول

 گرددو اوددار  باید عامیانه ها المثلضرب و هاعبارت و شود اسنفاده ساده جمالت از باید منفاوت،

 دوره رراحان و مربیان داردو دنبات به را هاارزش کفاوت فره گی، کفاوت آموزشیو  فره گ کفاوت  (2

 موضوع این به نسب  جهان، سطح در بزرگسات یادگیرندگان برا  آموزشی دوره رراحی امه گ باید

 باش دو حساس

 باند په ا  مان د ف ی ها از زیرساا  جهان سطح در یادگیرندگان همه ف یو ها زیرساا  کفاوت (3

 ان دهم جهان، ن اط سایر یادگیرندگان ک یم بیس  که فرض قبوت قابل نیسن دو براوردار وسیع

-شبیه و داردنباله ویدیویی مطالب کوان د با سرع  از می هسن د، منحده ایاالت در که آنهایی بیرنر

 ک  دو اسنفاده پیچیده ها ساز 

 برای که حالی در دارند، کاکید محلی زمی ه بر هافره گ برای ا وم ط ه برابر در جهانی کفاوت   (4

 ها واقفدیدگاه کفاوت این به باید رراحی مربیان  دوک می کرغیب را جهانی اندازها  دیگر، چرم

  باش دو

 یاد بگیرندو  اود فره گی زمی ه در اساس بر که گیرندمی یاد یادگیرندگان یادگیر و سبک کفاوت (5

 ها  فره گ برای که حالی در ک  د،می آموزش م وله وارد اود فره گی زمی ه در را رقاب  برای

 نیس  م اسب و شده فنهپذیر رقاب  حال  این دیگر

نیس ،  یوسان گوناگون، ها فره گ در مسئله، حل برا  فور  اسندالتو الگوها  الگوها  کفاوت   (6

 داردو دنبات به ها پدیده و هسنی به نسب  را مخنلفی ها ودیدگاه

 راییگجمع از بیرنر فردگرایی ها، ع ازرفره گ برای گرایانهو درجمع و فردگرایانه فره گ کفاوت   (7

 شودو اطی درون یادگیر  محیط در مرول بروز موجب کواندمی فره گی کفاوت این شودومی کرویج
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 واک ش ارالعات به مواجه د، آن با اجنماعی زمی ه براساس یادگیرندگان اجنماعیو  زمی ه کفاوت  (8

 اگرچه ه،فردگران و گرایانهجمع فره گ به مبن ی زمی ه و یادگیرنده بین کعامل ده دو می نران

 اس و کوجه نیازم د اما اس ، پیچیده

بیم آن می رود که  و اس  شده دولنی ک نرت و قوانین از حیث مروالکی بروز موجب وب فرافره گی ماهی 

 یادگیر  اسنفاده هرچ د اندازدو مخارره به را ا م ط ه فره گها  یافنه، کوسعه کرورها  المللیفره گ بین

 مدارس به کدریجاً اسنفاده، دام ه اما عالی اس  آموزش عرزه در عمدکاً که جهانی وب و ای نرن  از دور راه از

 (و1383)دنیل،  یابد می گسنرش نیز

 که شودمی انجام بسنر  در یادگیر  الونرونیوی، یادگیر  محیط در که داش  نظر در را نونه این باید    

 حال  و کهاجمی آرایش فره گ، یک از ع ازر  هسنیم؛ فره گی ها مولفه آرایی بینزف نوعی شاهد

 سو  در سازندومی اود م هور را دیگران دانش، و کجربه ف ی، کوانایی دلیل به معموالً و دارند اودمحورانه

 شدن جهانی نگاه هسن دو علمی و ف ی ماندگیع ب دچار بودن، بار پر که علیرغم  فره گهایی از افراد دیگر

ها فره گ شدن جهانی به اگر ای نرن ، بر مبن ی الونرونیوی یادگیر  محیط و فره گ حوزه در اقن اد، اگر

 محیط از که دیگر ها  فره گ برا  زنگ اطر شود،قدرکم دان، یک هدف محسوب  برا  این کسر  یابد و 

 جدا  از یادگیر  اس و ب ابراین اموان ای وه درآمده زدا به ک  د،می اسنفاده ای نرن  بر مبن ی یادگیر 

-پدیده را از دیدگاه آسیب این باید ای وه اما اس و ممون غیر حنی و دشوار شود م ن ل فره گی ع ازر

 داردو کامل ایر، جا  یا ش اسانه نگریس 

 گیرینتیجه 2.1.8

ها  ب یاد  در باره ماهی  هر چیز و مب ا نیز یع ی اساس و ب یادو در این فلسفه یع ی پرسیدن پرسش   

ش اسی(یادگیر  الونرونیوی ش اسی و ارزشش اسی، معرف  ش اسی، انسانبانی فلسفی ) هسنیبخش م

مورد بررسی قرار گرف  و نران داده شد که بین این مبانی و یادگیر  الونرونیوی رابطه و نسب  وجود داردو 

-ی و نسب  رویورد اثباتگرایی، کفسیر  و انن اد  با یادگیر  الونرونیودر ادامه نیز رابطه رویورد اثبات

گرایی با نسل اوت،  نسب  رویورد کفسیر  با نسل دوم و نسب  رویورد انن اد  با نسل سوم بررسی شد و در 
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آار رابطه جهانی شدن، چ د فره گی شدن جوامع و یادگیر  مادام العمر با یادگیر  الونرونیوی کبیین شدو 

شمولی ف ّاور  انگیز وجهانی کح  کأثیر رشد حیرتکل فرای دها  جهانآنچه مسلم اس  این اس  که 

  شخ ی و اط ها را از رریق رایانهایجاد فضا  مجاز  انسان باارکبارات وارالعات اس و ای نرن  و ماهواره 

داده ها قرار   جدید در اانیارآنها نرانه، ارالعات، فرز  ومخاررهکلفن با کمامی دنیا مرکبط کرده ومیلیون

ها  یادگیر  الونرونیوی کوسط ها  و کهدیداین بین آنچه شایسنه اس  این اس  که فرز  و دراس 

کارها  م ط ی برا  آنها در مواجه به فرای دها  جهانی شده، چ د منخ  ین این حوزه ش اانه و راه

 فره گی و دیگر زمی ه ها  کاثیر گذار ارائه گرددو 

 مبانی فناوری اطالعات و ارتباطات 2.2

 مقدمه 2.2.1

 ف اور  ب ام دسناوردهایش از یوی و ف اور  ظهور ویوم،بیس  سدة اوایل و بیسنم سدة اواار در      

 مرزها  ریخنن فرو با و افو ده سایه هاانسان اجنماعی و فرد  زندگی شئون کمامی بر  ارکبارات و ارالعات

 کأثیرات آن بر 1فاوا که هاییموان از اس و یوی نموده کبدیل جهانی دهودة یک به را زمین کرة موان، و زمان

  فاوا از اسنفاده امروزه کها گونهبه و پرورش اس ، آموزش حوزه اس ، نموده منحوت را آن و گذاشنه زیاد 

اس و ممون اس  چ ین ک ور شود که ف اور  موضوعی غیر فلسفی اس  و  شده ناپذیراجن اب آموزش در

چ دانی ندارد، اما در ح ی   زایش و گسنرش ف اور  مب ا  فلسفی داردو لذا  نگاه فلسفی به آن اهمی 

ها و رویدادها  کعلیم و کربی ، نیازم د پرسش اردم دانه و فلسفی اس و در ننیجه همچون سایر ج به

ضرور  اس  که مفاهیم ف اور ، ارالعات، ف اور  ارالعات و ارکبارات از م ظر فلسفی بررسی و سپس 

 ها  فلسفی ف اور ، فاوا و نسب  آن با حوزه کعلیم و کربی  مورد کح یق قرار گیردوها و دیدگاهرویورد

                                                             
 است.« ارتباطات و اطالعات فناوری»فاوا مخفف کلمه  - 1
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 و ذات بن 1تعریف فناوری 2.2.2

کرویل شده اس  که اولی به مع ا  ه ر و دومی به مع ی علم و « 3لوژیا»و « 2کخ ه»ف اور  از دو واژه     

)به ن ل  4شود و برا  نمونه گ درنارالق نمی  به ابزار و ماشینکر، ف اور  زرفاًجدید دانش اس و در کعاریف

شود که بر کجربه یا نظریه ا  گفنه مییافنه(و معن د اس  که؛ ف اور  به هر دانش نظام1375، هایدگراز 

ها  کولید و عملی مبن ی باشد و کوان جامعه را در کولید کاال و ادمات افزایش دهد و در قالب مهارت

که ف اور  ( معن د اس  در روت کاریخ و در پاسخ به این1954)هایدگر آالت کجسم یابدو ها یا ماشینانسازم

: ف اور  ابزار  برا  رسیدن به هدف مخ وزی 5چیس ، دو کعریف ارائه شده اس : الف( کعریف ابزار 

: ف اور  6ش اانییف انسانشودو ب( کعراس و در این مع ا به ف اور  در الکین، کجهیزات و ابزار گفنه می

 شودوفعالینی انسانی اس  و ب ابراین نوعی کدبیر از سو  انسان اس  که برا  برآوردن اهداف او اندیریده می

ده د ک  د؛ یع ی نران میش اانی، نسب  ف اور  را با آدمی کعیین میهر دو کعریف ابزار  و انسان      

رور مسن ل ما اگر بخواهیم ف اور  را بدون کوجه به رابطه آن با آدمی و بها  با آدمی داردو اف اور  چه رابطه

و  7شوندو در حالی که هایدگر ع یده دارد ح ی  کعریف ک یم، هر دو کعریف پیش گفنه، بی مع ی می

 شودوف اور  و به ویژه ف اور  جدید با زرف نظر از نسب  آن با آدمی کعیین می 8چیسنی

اه کحلیلی معن د اس ، فعالی  و کجربه آدمی سه زورت دارد: نظر ، عملی و ابداعی و ارسطو با نگ      

داند و معن د اس  کخ ه به دو شعرگونهو ارسطو کخ ه یا فن را ناظر به فعالی  ابداعی و شعر  آدمیان می

فراکر از ابزار یا  شود؛ کولید ابزار و ه رها  زیبا )مان د ن اشی(و پس ارسطو کخ ه یا فن رازورت نمایان می

 داندووسیله زرف کعریف کرده اس  و آن  را مح وت ابداع یا زایش می

( با الهام از ایده ارسطو معن د اس  که نمایانی یا شیوه کجلی ف اور  در دوران قدیم با 1954)هایدگر       

ده اس  اما در دوران جدید دوران جدید فرق داردو در دوران قدیم شیوه کجلی ف اور  همان ابداع یا زایش بو

                                                             
1 - Technology 
2 - Techne 
3 - Logia 
4 - Gondern 
5 - Instrumental 
6 - Anthropological 
7 - The true 
8 - Nature 
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( در کبیین ذات ف اور  نوین، به 1977)هایدگر شیوه آشوار شدگی ف اور  نوین کعرض به ربیع  اس و 

ها  کوان با مطالعه ف اور که ذات ف اور  غیر از ف اور  اس  و از این رو نمیک د: نخس  آننواکی اشاره می

ررف نیس و او برا  کوضیح ذات که ذات ف اور  نوین ا ثی و بیها پی بردو دیگر اینگوناگون به چیسنی آن

اس  و برا  « دادنشول»یا « ب د  کردنقالب»ک د که به مع ی ف اور  از واژه گرنل اسنفاده می

ا  اس  زندو به زعم او ف اور  نرر روزنامه، شبوهروش گر  آن ف اور  کولید کاغذ و نرر روزنامه را مثات می

ها نیز ررز شوند و روزنامهشودو این درانان به کاغذ و سپس روزنامه کبدیل میدرانان آغاز می که با قطع

گیرد فرای د گسنرش ف اور  نوین ک  دو او ننیجه میب د  میده د یا فور او را قالبکفور آدمی را شول می

آمد  اس و از همین رو مدعی همان فرای د کولید، انباش  و م رف انرژ  اس  که ک ها معیار آن همان کار

 (و1977پذیرکر و کاراکر م ابع انرژ  اس  )هایدگر، هر چه انعطاف 1بخریاس  که ذات ف اور  نوین نظم

( از سرکوب آدمی در وضعی  ف اورانه امروز سخن 1964)مارکوزه ا  اس  که در راسنا  چ ین اندیره      

و با نگرش ک دیرگرا ع یده دارد، در شرایط ف اورانه « نظام ف اورانه»گیر  از ازطالن گویدو مارکوزه با بهرهمی

ها و معیارها  مرخ ی که همسو با گسنرش و کوسعه ف اور  اس  مرروعی  یافنه اس  و از موجود ارزش

اواهد با پذیرش شودو روند موجود از فرد میها قرار گیرد، سرکوب میچه در م ابل این ارزشاین رو هر آن

ف اورانه موجود، وظیفه اود یع ی کمک به چراه انباش ، کوزیع و م رف را انجام دهد و اگر چ ین  نظام

شود و برعوس اگر او در نظام ف اورانه مرارک  ک د به نسب  نو د، از سو  نظام ف اورانه به حاشیه رانده می

و هدف فعالی  او حفت  مرارک  و کعهدش به آن سهم اواهد بردو در ننیجه آدمی آزاد و مسن ل نیس 

 نظام اجنماعی ف اورانه اس و 

یاسپرس با ن د نگاه علمی، ابزار  و ف اورانه بر این باور اس  که در جوامع ف اورانه امروز ، آدمی به       

ک دو به باور او راه برون رف  از این وضعی ، آگاهی به قلمرو و حدود علم بر ک زت میابزار  سودم د و فرمان

 اور  و محدود کردن ف اور  به چ ین قلمرویی اس و به زعم یاسپرس اگر حاکمی  علم و ف اور  و و ف

م طق ف اورانه، به قلمرو اجنماعی گسنرش یابد، علم و ف اور  شول کخریبی به اود گرفنه و به کعبیر 

                                                             
1 - Ordering 
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م داق « ساالر فن» شود و این اکفاقی اس  که در پرداانن آدمی بههابرماس، همان د ایدئولوژ  آشوار می

ساالر ، محدود کردن م طق ف اورانه به قلمرو  ف اور  و یافنه اس و از دیدگاه هابرماس راه برون رف  از فن

 (و1387، زادهن یبجلوگیر  از گسنرش چ ین م ط ی به قلمرو  زندگی اجنماعی آدمی اس  )

 عریف اطالعات و ذات بنت 2.2.3

ها  میانه ابداع شده اس  و کا نیمه دوم سده بیسنم جایگاه ب یادی ی ار سدهدر اوا« ارالعات»کلمه        

ا  کوان جهان را ساانار  از ارالعات در نظر گرف و در این زورت هر باش دهنداشنه اس و در نگاه کلی می

ز حاو  ارالعات اس  و هیچ چیز از حوزه کوزیف و کبیین ارالعاکی اارج نیس و در این مع ا آدمی نی

ا  پسنی کفاوکی وجود ندارد و هر دو حاو  ارالعات هسن دو ارالعات اس و به ع وان مثات بین او و بسنه

کوان بین آدمی و دنیا  نامیده اس و در نگاهی محدودکر می« 1ارالعات ساانار »بورگمن این ارالعات را 

در گسنره ش اانی نیز برای امور را نامید، « 2ارالعات ش اانی»ش اسد او کفاوت قائل شد و آنچه را او می

ک یمو دسنه دوم را یابیم و در م ابل چیزهایی را با واسطه حواس اود درک میواسطه و فور  در میبی

نامید، زیرا این دسنه درباره آنچه در موان و زمان گسنرش یافنه به ما چیز  « 3ارالعات آموزشی»کوان می

(و بورگمن بر 18: 1999، بورگمنشود به این مع ا اس  )رالعات گفنه میرور معموت اآموزاند آنچه که بهمی

این باور اس  که برا  بیان وضعی  ارالعات )آموزشی( باید ساانار  در نظر گرف و ساانار ازلی ارالعات 

ه از فرد از راه نران»شود: منرول از ارکباط  میان نرانه، چیز و فرد اس و این ارکباط به این زورت بیان می

کواند ش ونده، اوان ده، ناظر یا پژوهرگر نامیده شودو نرانه، فرد گیرنده ارالعات می«و شودچیز  مطلع می

کواند پیام، مع ی، محنوا، ابر یا ارالعات رسان نام بگیرد و آن چیز میکواند عالم ، نماد، وسیله یا پیاممی

ه اس ، حروف الفبا، نماد و این کناب حاو  ارالعات نامیده شودو برا  نمونه مخارب این رساله، یک اوان د

 اس و
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ک سیم کرده  3و ف اورانه 2، فره گی1( ارالعات را به سه دسنه ربیعی1388، ضرغامیبورگمن )به ن ل از       

یابدو درباره واقعی  اس  که به زورت ربیعی و بدون واسطه آن را درمی 4اس و ارالعات ربیعی، گزارشی

ه اگر یک قطعه موسی ی را مسن یم و در محل اجرا  آن بر ویم، گزارشی از آن را داریم که رور نمونبه

کار  واقعی  اس ، یع ی آدمی برا  دس  5همان ارالعات ربیعی اس و ارالعات فره گی، دسنورالعملی

العمل اجرا  ها  موسی ی دسنورگیر  از آن در واقعی  ک رف بیرنر  ک دو برا  نمونه ن کواند با بهرهمی

ها  فره گی با جدایی از موقعی  ازلی اود و قرار ها را ارالعات فره گی نامیدو نرانهکوان آنآن دو که می

کوان مدعی شد که ارالعات فره گی کوان د مع ادار باش د و به همین دلیل میگرفنن در موقعینی دیگر می

کر و حنی آشوارکر از ارالعات ربیعی آشوار نموده و ردهها، نمودارها و نمادها واقعی  را گسنموجود در ن ره

واقعی  و به نوعی  6کار گرفنه شوندو ارالعات ف اورانه، ثب کوان د در جه  نوساز  و غ ا  واقعی  بهمی

و در حات پخش « ثب  شده»رور نمونه، یک قطعه موسی ی که رو  یک لون فررده رقیب واقعی  اس و به

اجرا  آن، بلوه همان قطعه موسی ی اس و ارالعات ف اورانه، « دسنورالعمل»قعی  و نه وا« گزارش»اس ، نه 

ها  کوان ارالعات مربوره را برا  دسنیابی به هدفک ویر یا بازنمایی اس  و با کثبی  و بازنمایی وقایع می

بودن هر چه  ( مدعی اس  که در گسنرش ف اور  ارالعات،2002) 7موردنظر به کار گرف و لذا ای نرونا

یابدو ارالعات ف اورانه، کثبی  یا ک ویر آن شود و به جا  آن بازنمایی بودن گسنرش میبیرنر فراموش می

گیر  و کسلط بر آن زند که او را به اندازهچیز  اس  که هس و آدمی با کثبی  وقایع به کولید  دس  می

 سازدوچه هس  قادر می

 تباطات و ماهیت بنتعریف فناوری اطالعات و ار 2.2.3

 آمریوا، مفهوم فاوا عبارت اس  از: بر اساس کعریف موسسه ف اور  ارالعات و ارکبارات      

                                                             
1 - Natural 
2 - Cultural 
3 - Technological 
4 - Report 
5 - Recipe 
6 - Recording 
7 - Introna 
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-ها  ارالعاکی مبن ی بر رایانه، به ویژه نرمکارگیر ، پرنیبانی یا مدیری  سیسنممطالعه، رراحی، کوسعه، به

افزار افزار، سخ گیر  از نرم  از ف اور  اس  که با بهرهاافزار رایانهو لذا فاوا شعبهافزارها  کاربرد  و سخ 

ها  ذایره، ویرایش، انن ات، مدیری ، جایجایی، افزار، مطالعه و کاربرده داده و پردازش آن در زمی هو شبوه

 (و 1389سازد )رش واد ، پذیر  میمبادله، ک نرت و ووو را اموان

ک دو مفهوم ها و مفاهیم را فراهم میریف وسیعی از ارالعات، اندیرها  اس  که اموان بیان فاوا واسطه      

رود که ما را کار میکوان از دو م ظر مورد مطالعه قرار داد؛ از م ظر اوت فاوا برا  کوزیف ف ونی بهفاوا را می

فاوا به  ک دو از م ظر دوم،ساز ، پردازش، بازیابی، انن ات و دریاف  ارالعات یار  میدر ضبط، ذایره

آور ، ذایره، بازیابی، پردازش و کوزیع شود که اموان جمعها گفنه میا  از از ابزارها و روشمجموعه

کوان به ع وان یک فعالی  هدفم د برر  ک دو همچ ین فاوا را میارالعات را برا  کاربر انسانی فراهم می

نه شده اس و در کل اهمی  فاوا در دانس  که برا  رراحی و ساا  مح والت مخنلف از آن بهره گرف

اند که ک نرت ها  هدای  شده دانسنها  از فعالی حد  اس  که آن را همچون محور و مرکز مجموعه

 «وور ، کولید، آموزش و ارک ا  یک سیسنم را با یک مرکزی  به عهده داردمدیری ، بهره

 و رویکردهای بن  فلسفه فناوری اطالعات و ارتباطات 2.2.4

( بر این باورند که در مورد نسب  میان انسان و ف اور ، چهار موضع اولیه وجود دارد؛ 2009) 1و والبرزمیچام 

ک د که یک ها  کو یوی و فیزیوی این انسان اس  که کعیین می)در چهارچوب محدودی  2گراییاراده

ها  آی ده را منعین اور ها  گذشنه ف )ف اور  3جبرگراییماشین چه ررن و کارکرد  داشنه باشد(، 

 4ابزارگرایی ها  جدید و حنی کغییر آن شود(، اکواند مانع کحوت ف اور ، ساا  ف اور ک  د و انسان نمیمی

بار اس  و نه کوان کغییر اجنماعی را دارد( و )ف اور  زرفاً ابزار  در دس  انسان اس ، لذا نه ارزش

د اس ، این ذات کوان کغییر معادالت اجنماعی، فره گی و گرایی )ف اور  دارا  ماهی  و ذات اوذات

آید و منحوت ده د که ف اور  چگونه به وجود میسیاسی را دارد( دو مورد نخس  به این سؤات پاسخ می

                                                             
1 - Mitcham & waelbers 
2 - Voluntarism 
3 - Determinism 
4 - Instrumentalism 
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پردازند که کأثیر انسان و ف اور  بر یودیگر چه اندازه اس و شود و دو مورد دیگر به این مسأله میمی

اند، مثالً ژاک ایلوت نمای ده جبرگرایی و فلسفه ف اور  غالباً کرکیبی از این مواضع اولیه ها  مطرن درنظریه

 گرایی معن د اس و ب ابراین باید گف  کهگرایی اس  و هایدگر نیز به جبرگرایی )و نه ک دیرگرایی( و ذاتذات

یودیگر وجود دارد و از این دیدگاه ها  منفاوکی درباره چگونگی کأثیر ف اور  و جامعه بر رویوردها و دیدگاه

یابد کا این دیدگاه کاماًل مخالف که باف  اجنماعی چگونگی که ف اور  مسن ل از باف  اجنماعی کوسعه می

کواند درک ها  فلسفی با ف اور  ارالعات میک دو ب ابراین ن د و بررسی نظریهکوسعه ف اور  را کعیین می

پرداانه ها را در اانیار پژوهرگران قرار دهد، لذا در ادامه به کرریح آن ها  مدرندرسنی از ماهی  رسانه

 شودو می

ک دو البنه در سازد و منحوت میانسان به شولی مخنار ف اور  را میاین رویورد معن د اس  که  گرايی:اراده

« اراده»ر مثالً انسان باور  به این مع ا نیس  که اگهایی وجود دارد؛ ارادهساا  ف اور  همواره محدودی 

کرد بنواند آن را عملی ک دو برا  نمونه اگر اراده کرد اکومبیلی بسازد که ف ط با اکسیژن کار ک د، ماشی ی 

گوید در چهارچوب گیر  داشنه باشد و نه هوا را آلوده ک دو این نظریه میکه نه نیاز به سوا 

ک د که یک ماشین چه ررن و کارکرد  یین میها  کو یوی و فیزیوی این انسان اس  که کعمحدودی 

 (و2009و والبرز، میچام داشنه باشد )

ابزارگرایی دیدگاهی اس  که اکثر آفری  دگان ف اور  و همچ ین کاربران آن کلویحاً یا زراحنًا ابزارگرايی: 

دان د و بر این میدار آن هسن دو ابزارگرایان ف اور  ارالعات را ابزار  م فعل و از نظر ارزشی ا ثی ررف

ک یم نهفنه ها در ف اور  قرار داده نرده اس  بلوه در روشی که ما از ف اور  اسنفاده میارزش»باورند؛ 

گرایی اس  و ف اور  را به ابزارهایی (و به عبارت دیگر ابزارگرایی نوعی کحویل 72: 1990، ابردیک)« اس 

گرایی معن د بود که کاربرد ف اور  را از اود ن به کحویلواکدهدو در واقع ک ها ه گامی میزرف کحویل می

ذیر نیس  پجایی که مطابق دیدگاه ناقدان این نظریه چ ین کفویوی اموانف اور  جدا سازیم و از آن

که رسانه یک وهان مب ی بر اینلادعا  مک»وید: گمی 1وان ف اور  را به ابزارها  زرف فروکاس و شرامکنمی

                                                             
1 - Schramm 
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چ مع ا  م ط ی  ندارد، زیرا روشن اس  که یک پیام ک ها یک پیام اس  و یک رسانه ک ها یک پیام اس ، هی

( نیز در ارکبارات به مثابه فره گ درباره ف اور  1992) 1کر (و 130: 1388، رووینزمی)« رسانه اس 

  اس و زرفًا الونرونیک نه دریاف  الهام اس  و نه ک دیر اداوند؛ ف اور ، ف اور»وید: گارکبارات می

(و لذا ف اور  ک دیر آدمی نیس  و 139)ص « رکو انن ات در فضا و نه بیش ا  اس  برا  مخابرهوسیله

 (و 43 – 41: 1388، ضرغامیها  آدمی اس  )وضعی  ف اورانه موجود حازل اننخاب

اس : جبرگرایی ب د  و هر یک را کعریف کرده جبرگرایی را در چ دین زیرشااه رب ه 2چ دلر جبرگرايی:

ش اانی بر مب ا  ا وزیات  اانی و روانشکه بر کوضیح پدیدارها  جامعه 3ش اسانه یا ژننیویزیس 

یردو جبرگرایی گقرار می 4ش اانی و ژننیوی کأکید داردو این جبرگرایی  در م ابل جبرگرایی محیطیزیس 

که  6اس و به همین م وات جبرگرایی ف اورانهنیز قائل به عی ی  یافنن کفور به وسیله زبان  5ش اسانهزبان

دهد و معن د به ها  اجنماعی و کاریخی را بر اساس یک عامل ازلی کعیین ک  ده )ف اور ( کوضیح میپدیده

 7ک دم علی و کاریخی ف اور  در کحوالت اجنماعی اس و این نظریه نخسنین بار کوسط کورسنین وبلن

با شخ ی  بخریدن به ف اور  بر این باورند که ف اور  ابندا کوسط  ( مطرن شدو جبرگرایان1929 -1857)

چه پیماید و آنبرر ایجاد شده اس ، اما به کدریج از ک نرت انسان اارج شده و مسیر دلخواه اودش را می

ک دو به اعن اد ایلوت ن ش انسان در ف اور  امروز  حداکثر در حد فرردن بخواهد با زندگی انسان می

هاس  اس ، ن ری که انسانی  انسان در انجامش هیچ داالنی نداشنه و قابل واگذار  به رباتکلید  

 (و70: 1990 8،ابردیک)

ایلوت پیررو نگرش جبرگرایی سخ  و قائل به اودمخنار  ف اور  اس و او ف اور  را مح وت جامعه یا       

  ده، اودراهبرد و اود کاود ک نرتاند، بلوه آن را نیرویی مسن ل، دبخری ادغام شده در آن نمی
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( بر این باور اس  که در حات حاضر ف اور  مدرن در 1964) 1 دو همچ ین ایلوتکده ده معرفی میکوسعه

مرحله فرمانروایی کامل بر زندگی انسان اس و اود ف اور  به محیطی جدید و فراگیر کبدیل شده اس  که 

  دو این محیط دارا  ماهینی م  وعی، اودب یاد و مسن ل از هرگونه کوان د از آن فرار کها دیگر نمیانسان

(و هایدگر نیز مدعی اس  که امروزه هدف ف اور  و به کَبَع 2011، 2و دیگرانورماس مدااله انسانی اس  )

پذیرکر و کاراکر م ابع اس و و  درک ف اورانه از هسنی را ک دیر بخری هرچه انعطافآن هدف آدمی، نظم

(و در مجموع رویورد جبرگرا 2003، 3هیمبین نیس  )رف  از این وضعی  اوششمرده و به برونآدمی 

ها  فره گی و ااالقی ع یده دارد که ف اور  ارالعات بر حسب ربیعنش ا ثی نیس  و حاو  ارزش

 یابدو مخ وزی اس  که با گسنرش هرچه بیرنر آن گسنرش می

باوران معن دند ف اور  دارا  گیردو ذاترد م ابل ابزارگرایی قرار میرویوگرایی در م ابل ذات: 4گرايیذات

ماهی  و ذات ااص اود اس و این ذات کوان کغییر معادالت اجنماعی، فره گی و سیاسی را داردو به عبارکی 

و دیگر، ف اور  ابزار  ا ثی و عار  از ارزش نیس  بلوه دارا  ماهینی اس  که کأثیر اجنماعی فره گی دارد

(و شیوه ارکباط این چهار 2009اکثر فیلسوفان ف اور  مان د ایلوت، هایدگر و وی ر ذات باورند )میچام و والبرز، 

 رویورد در نمودار شماره یک نران داده شده اس و

                                                             
1 - Ellul 
2 - Vermaas & et al 
3 - Heim 
4 - substantivism 
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 (2009  فلسفه ف اور  با یودیگر )میچام و والبرز، : ارکباط رویوردها1نمودار شماره 

 

گرایی در دو سر نمودار قرار شود رویوردها  جبرگرایی و ارادهرور که در نمودار مراهده میهمان     

میچام و والبرز گیرند، گرایی نیز در دو سر نمودار دیگر قرار میگیرند و رویوردها  ابزارگرایی و ذاتمی

ها  دیگر این رویوردها ممون نیس  که کرکیبب د  به این مع ا ک  د؛ این دسنهران می( اارر ن2009)

گراس ، جبرگرا نیس  بلوه به اراده و قدرت کغییر انسان دار ندارندو بورگمن گرچه یک ذاتنیس  یا ررف

 اور  باعث شده ک دو سرع  فها  جدید روابط اجنماعی را عمی اً منأثر میباور داردو در نظر و  ف اور 

اس  کا کوجه انسان از اود، ربیع  و دیگران سلب شود، البنه راه چاره دور  از ف اور ، سرسپردگی به آن 

در مجموع، بر اساس یا نابود کردن آن نیس ، بلوه کغییر نگرشی اس  که ف اور  به وجود آورده اس و 

 کوان دو موضع ازلی را از هم کمیز داد؛ر  میرویوردها  فلسفه ف اور  مذکور در مورد نسب  انسان و ف او

ف اور  اودمخنار کرکیبی اس  از  ف اور  به مثابه موجود  اودمخنار و ف اور  به مثابه وسیله زرفو

انگار  و جبرباور  که ایلوت حامی ازلی آن اس  و ف اور  به مثابه وسیله زرف که کرکیبی اس  از ذات

گراییو این دو دیدگاه به سلطه انسان بر ف اور  و یا باور  و ذاتمچ ین ارادهاراده باور  و ه ابزارانگار  و
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ده د و از به شولی من ارن انسان و غیر انسان را در ک ار هم قرار نمی و  انجامدسلطه ف اور  بر انسان می

 ک  دو ک ش و عاملی  همزمان هر دو دفاع نمی

 باطاتفناوری اطالعات و ارتهای عصر ویژگی 2.2.5

ها  ع ر ف اور  اس  کا بنوانیم پس از بیان رویوردها  فلسفی فاوا ، نوب  به بیان برای از ویژگی      

ها  این ع ر شامل موارد پیامدها  این ع ر را در قلمرو آموزش و پرورش کرریح نماییمو مهمنرین ویژگی

 زیر اس :

 شين و مطرح شدن اشکال نوين ارتباطیبهم خوردن روابط منظم و سلسله مراتبی ارتباطات پي -1

فاوا  به شولی اساسی روابط و ارکبارات پیرین را که مبن ی بر ارکبارات س نی، چهره به چهره و سلسله      

هایی اساسی در جوامع مطرن مراکبی میان ارکان مخنلف اجنماع بوده اس  را به چالش کریده و دگرگونی

ا  ک ونی، دنیایی بس منغیر اس  که در آن سلسله مراکب پیرین دیگر ساانه اس و واقعی  آن اس  که دنی

اند که در موضوعی  ندارند و روابط از حال  عمود  پیرین اارج شده و به روابط درهم ک یده کبدیل گرنه

ها  آن جایی برا  سخن از کفور غالب مطرن نیس و به عبارت دیگر در دنیا  ف اورانه ک ونی ارکباط

-ها  اف ی و بدون سلسله مراکب را ایجاب میمود  و از باال به پایین را از میان برداشنه و ارکباطیوسویه، ع

گیردو در این شول ها  س نی را میها  چ د ریخ  جا  ارکباط( معن د اس ؛ ارکباط2013) 1آگارواتک دو 

کوان د با هم مرکبط نی میها  گوشه و ک ار جهان بدون هیچ محدودی  زمانی و موانوین ارکباری، انسان

ها  فرا موانی و فرازمانی منأثر از ف اور ، باش د و محو موان و زمان را در عرزه ارکباط کجربه ک  دو ارکباط

 آموزش را هم در برگرفنه اس و ها  گوناگون ک ش انسانی و از جمله حوزهحوزه

 هاگيری روابط مجازی ميان انسانشکل -2

ها بدون نیاز به حضور فیزیوی و واقعی در اند که انسانوین شرایط و بسنر  را ایجاد نمودهها  نف اور       

ها در ارسات گیر  از همین ف اور محل موردنظر به برقرار  ارکباط همزمان و غیرهمزمان بپردازند و با بهره

 ها  دیدئویی و ووو  با یودیگر بپردازندو و دریاف  پیام، برگزار  ک فرانس

                                                             
1 - Agarwal 
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 ظهور و گسترش جامعه اطالعاتی و سرريزی اطالعات -3

ها  هوشم د، مفهوم کاپ و گوشیپذیر  ای نرن  و ابزارها  ف اورانه همچون رایانه، لبپس از دسنرس      

که م بع آن مرخک باش د، در ها ارالعات را به راحنی و بدون آنجامعه ارالعاکی مطرن گردیدو چرا که آن

( ضمن واکاو  این جامعه نوین، اشاره دارند که در 2009) 1و هموارانبر  ده دو ا قرار میهاانیار انسان

زدگی و ووو مطرن ها  ااص اود همچون کولید کاال و م رفها  ز عنی با ویژگیها  پیرین کاراانهدوره

عاکی مطرن هسن د و ها  ارالها  کولید، کاراانهبودند، اما اک ون، در جامعه ارالعاکی، به جا  کاراانه

هزاره  اند و مفهومی کح  ع وان سرریز  ارالعات برا  انسانا  و کبلیغاکی شول گرفنهها  رسانهشرک 

 اندو سوم مطرن ساانه

 های الکترونيکیگيری متون و كتابخانهظهور و شکل -4

ها نیوی کنب هسن د و انسانها  الونورها  چاپی و کاغذ  کنب، در حات جایگزی ی با مننامروزه منن      

-کاب و گوشیها هزاران کنب الونرونیوی را در رایانه، لپدیگر کمنر کنب کاغذ  در دس  دارند و بجا  آن

ک  دوو به ع یده ها را به هر جایی که بخواه د حمل میاند و به راحنی این کنابها  اود ذایره کرده

گذار  دانش را هم دگرگون ساانه اس  که این و به اشنراک( همین مسأله، شیوه کولید 2008) 2اوبلی گر

کواند مسائلی کازه برا  چگونگی نگهدار  حجم انبوه دانش کولید شده و مدیری  آن مطرن سازدو امر اود می

ها  الونرونیوی همین جایگزین کنب الونرونیوی بجا  کنب چاپی، مفهوم دیگر  را کح  ع وان کنابخانه

ها  الونرونیوی، معن د اس ؛ اهداف ( ضمن بررسی ن ش کنابخانه2008) 3لی چو مطرن ساانه اس 

ها با ها  الونرونیوی اننرار دانش بوده اس و این دانرگاهانداز  کنابخانهها  اروپا و آمریوا در راهدانرگاه

ها را در اانیار اند و آنها  الونرونیوی اود را فراهم آوردهگیر  از ف اور  و ای نرن ، دسنرسی به کناببهره

 ده دوکاربران قرار می

                                                             
1 - Brey & et al 
2 - Oblinger 
3 - Linch 
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 کارگیری بنهای بهنسبت میان فاوا  و تعلیم و تربیت و ضرورت 2.2.6

ویوم، ظهور ف اور  و یوی از دسناوردهایش ب ام ف اور  در اواار سدة بیسنم و اوایل سدة بیس       

ها سایه افو ده و با فرو ریخنن مرزها  ی انسانارالعات و ارکبارات بر کمامی شئون زندگی فرد  و اجنماع

هایی که ف اور  ارالعات و زمان و موان، کرة زمین را به یک دهودة جهانی کبدیل نموده اس و یوی از موان

که ا گونهارکبارات بر آن کأثیرات زیاد  گذاشنه و آن را منحوت نموده اس ، حوزه کعلیم و کربی  اس ، به

 ناپذیر شده اس واز فاوا در آموزش و پرورش اجن ابامروزه اسنفاده 

گیر  از کار را در بهرهها  فراوان آن، راهها  س نی و ناکارآمد ( با ن د آموزش2013)آگاروات       

ها  ها  حضور  و محدود به سو  کالسنویسد؛ بایسنی از کالسداند و میها  مبن ی بر فاوا میآموزش

کوان ها  الونرونیوی می( بر این باور اس  که به وسیله آموزش2014)آگاروات یمو الونرونیوی حرک  ک 

آموز ، شواف رب اکی و ووو را رفع نمود و بدون کوجه به رو  انسان امروز همان د مهارتمروالت پیش

ها  موقعی  اجنماعی به آموزش مجاز  فراگیران ها  ج سینی، رب اکی، سطح درآمد و کفاوتکبعیض

هایی، هم اک ون فاوا با سرع  در عرزه کعلیم و کربی  ورود پیدا کرده و رداا و بر پایه چ ین قابلی پ

ها  ف اورانه ایجاد شده اس  و اغلب مفاهیم س نی آموزش را دگرگون و یا م سوخ کرده اس ، مثاًل آموزش

را حذف نموده اس  و آموزش فراگیر  -ها  موانی و زمانی و همچ ین روابط سلسله مراکبی مدرسمحدودی 

 مراکبی را فراهم نموده اس وف اورانه فرا زمانی، فراموانی و بدون ساانار سلسله

 کوان به موارد زیر اشاره کرد:فاوا در کعلیم و کربی  می کارگیر به ها در ا وص ضرورت      

 قبلیو ها آموزش شدن م سوخ و که ه -

 فاوا و ع ر در پیرامون محیط عاتارال دریاف  حجم و سرع  افزایش -

 نوینو ها ف اور  از اسنفاده با آموزشی سیسنم کارایی و کیفی  کوسعه -

 آنو به پاسخ در س نی آموزش نظام محدودی  و آموزش برا  ک اضا روزافزون افزایش -

 آموزشو روزافزون ک اضاها  به گوییپاسخ -

 یادگیر و ها سبک و هاروش انواع ائهار در حضور  ها آموزش پذیر انعطاف ف دان -
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 س نیو آموزش ها محدودی  نمودن مرکفع -

 فراگیرانو نیازها  با من اسب مجاز  آموزش در فاوا  نوین ابزارها  از اسنفاده -

 .اندآورده رو  آموزش مجاز  نوین ها شیوه اکخاذ به که مؤسساکی و هاسازمان جوامع، کمی آمار افزایش -

 به کبع و موجود ف اور  و علمی محنواها  و م ابع دسناوردها، جدیدکرین به دسنرسی اموان کردن فراهم -

 پیرامونو محیط کغییرات با سازگار  آن

 جایگاه فناوری اطالعات و ارتباطات در اسناد باالدستی نظام تعلیم و تربیت ایران 2.2.7

 ها دیدگاه آن، بر مسلط و حاکم نیروها   ینهمچ و جامعه آن ایدئولوژ  ب ابر ا جامعه هر در      

 امر این از نیز ایران جامعه که دارد وجود آموزشی ف اور  آن کبع به و پرورش و آموزش به نسب  مخنلفی

 اس اد و زیرنظام یک ع وان به ملی درسی برنامه س د و ب یادین کحوت س د در مسأله این و نیس  مسنث ی

 در پرورش و آموزش ب یادین کحوت س د ک ویب از پسو اوردمی چرم به نیز ب یادین کحوت س د در کحولی

 کعیین ن ش س د این راهبردها  و اهداف ساله، بیس  اندازچرم س د راسنا  در اسالمی شورا  مجلس

 ودارد پرورش و آموزش نهاد ها ریز برنامه و ک میمات ها،سیاس  در ا ک  ده

 کربی ، و کعلیم نظام اندرکاراندس  و پرورش و آموزش مسئوالنو ک دمی کغییر گیرچرم سرعنی با فاوا      

 س د کدوینو اندنموده کرور آموزشی نظام در ازالحاکی به اقدام اایر ها سات در کغییرات، این با همگام

 و ارک یادگیر  و کربی  حوزه گ جاندن و ملی درسی برنامه س د کدوین پرورش، و آموزش ب یادین کحوت

 از اوت، منوسطه دوره پایان کا ابندایی دوره از ف اور  و کار ها کناب کألیف همچ ین و آن در ف اور 

 وربهره و کارآمد زندگی برا  عملی ها مهارت کسب جه  در آموزاندانش نمودن آماده در اساسی اقدامات

 ملی، درسی برنامه س د) باشدمی  فاوا ویژه به وابسنه، علوم و ف اور  با مرکبط ها شایسنگی کسب و

 (و1391

 اسنفاده بر کویه با را کربی  و کعلیم فرای د کیفی  ارک ا  پرورش، و آموزش در ب یادین کحوت س د   

 .اس  داده قرار کأکید مورد ذیل شرن به ب د چهار در آموزشی نوین ها ف اور  از هوشم دانه
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 کردن پر اولوی  با مدارس در( ای نران ) ارکبارات و رالعاتا ملی شبوه نفوذ ضریب کوسعه :1/17 بند -

 کوسط هوشم دانه و بهی ه بردار بهره برا  م اسب سازوکار ایجاد و آموزشی م ارق بین دیجینالی شواف

 .اسالمی معیار چارچوب در آموزاندانش و مربیان

 مرارک  با مدارس و آموزاندانش زنیا با من اسب الونرونیوی محنوا  کارگیر به و کولید: 2/17 بند -

 کأکید با ملی درسی برنامه اساس بر درسی ها کناب محنوا  کردن الونرونیوی و غیردولنی و دولنی بخش

 کیف ع وان کح  ا مجموعه اایراً) کوسعه پ جم برنامه پایان کا ا چ درسانه ظرفی  از اسنفاده بر

  مجموعه، این درو  اس  ارائه و کولید  ازفهان دانرگاه یکح ی اک و علمی شهرک هموار  با الونرونیوی

 اس  شده کبدیل الونرونیوی محنوا  به علمی و من وع ها شیوه با کح یلی ها پایه کلیه درسی ها کناب

 اس و حوزه این در ان البی اود نوع در و

 با االق، گروهی، فعات، ها روش بر کأکید با کربی  و کعلیم ها روش روزآور  به و ازالن :3/17 بند -

 .معلم الگویی ن ش به کوجه

 و آموزشی ها برنامه در مجاز  و غیرحضور  ها آموزش ظرفی  از بردار بهره گسنرش :17/ 4بند -

 با و اسالمی معیار نظام اساس بر کرور از اارج در ایرانی ها اانواده و آموزاندانش معلمان، ویژه کربینی

 .ارکبارات و ارالعات ملی شبوه رریق از یکربین ازوت رعای 

 واحدها  همان د پرورش و آموزش ارکباری و ارالعاکی ها ف اور  در درگیر ها حوزه مأموری      

 :کرد کوزیف چ ین کوانمی را ب یادین کحوت س د از بخش این اساس بر آموزش و پژوهش ف اور ،

 کربی  و جامعه فراگیر آموزش و ارالعات ف اور  به جامعه اقرار همه م اسب دسنرسی اموان آوردن فراهم»

 برا  االق رقابنی فضا  ایجاد و زندگی ابعاد همه در آن کارگیر  به برا  منخ ک انسانی م ابع

 و پایه دانش به پایه م ابع از ملی کوسعه روند و الگو کغییر موجب که هوشم د و ا شبوه جامعه سازماندهی

 و«گردد جهانی جامعه با ملی دیجینالی شواف رفع جه  ارزش، کح یل در بال ده ذیرپمسئولی  شهروندان

 باشد،می کربی  و کعلیم عرزه نظرانزاحب کالش و مطالعه هاسات حازل که نیز ملی درسی برنامه    

 کربی  وزهحو اس  داده قرار کأکید مورد یادگیر  و کربی  ها حوزه از یوی ع وان به را ف اور  و کار موضوع
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 کسب شامل و شده لحاظ ملی درسی برنامه در که اس  ا گانهیازده ها حوزه از ف اور  و کار یادگیر  و

 ویژه به وابسنه علوم ف اور  با مرکبط ها شایسنگی کسب و وربهره و کارآمد زندگی برا  عملی ها مهارت

 حرفه به ورود آمادگی نیز و مجاز  فضا  در سالم زندگی و ف اورانه کربی  برا  هاشایسنگی اینو اس  فاوا 

 آموز مهارت و کار ف اور ، آموزشو اندضرور  اجنماعی زندگی و اقن اد  گوناگون ها بخش در شغل و

 درآمد افزایش ف ر، کاهش اقن اد ، و اجنماعی زندگی در مرارک  ور ،بهره افزایش فرد ، پیررف  باعث

  .شد اواهد یافنگی کوسعه و

 دیگر با ک یده درهم عمدکاً و کجربی عی ی، زورت به عمومی آموزش دوره در حوزه این ها شایسنگی      

 شد اواهد کسب من وع و واقعی یادگیر  ها محیط در کجربه کسب رریق از و یادگیر  و کربی  ها حوزه

 شغلی و ا حرفه کح یلی، رها مسی در هایرانکوانایی و عالیق به کوجه با را آموزاندانش هدای  زمی ه و

 برا  عملی ها مهارت کسب شامل ف اور  و کار حوزه که شودمی کأکید برنامه این درو ک دمی فراهم

 کربی  جه  فاوا ، ویژه به وابسنه، علوم و ف اور  با مرکبط ها شایسنگی کسب و وربهره و کارآمد زندگی

 و اقن اد  مخنلف ها بخش در شغل و حرفه به ورود آمادگی زنی و مجاز  فضا  در سالم زندگی و ف اورانه

 بر عالوه فاوا  یادگیر  حوزه محنوا  سازماندهی که اس  شده کأکید  همچ ینو اس  اجنماعی زندگی

 ملی(و درسی برنامه 8-6 ب د)  شود ارائه نیز مسن ل زورت به کواندمی یادگیر ، ها حوزه سایر با کلفیق

 ررف یک از ملی درسی برنامه و  ب یادین کحوت س د ها سیاس  راسنا  در و بسنر ینا در حرک       

 آموزاندانش و معلمان دیگر ررفی از و اس  آموزشی نظام کارگزاران و مسئولین واال  هم  و کالش نیازم د

 در کیفی کحوت ها پایه جهاد  حرکنی با کوان دمی کربی  و کعلیم نظام حوزه کرینعملیاکی در که هسن د

 فرای د این در رسدمی نظر به البنهو ک  د ریز پی را اجنماعی -فره گی نظام آن کبع به و آموزشی نظام

 اط در که آموزشی نظام کارآمد و منفور نیروها  ع وان به  آنانو باشد کر رنگ پر آموزدانش و معلم ن ش

 با بیرنر کعامل به را آموزان دانش کوان دمی دبرانهم ها ریز برنامه با دارند، قرار کربی  و کعلیم م دم

   .ک  د هدای  درسی ها برنامه محنوا 
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 کربینی و آموزشی کعامل نوین، ها کو ولوژ  از درس  اسنفاده زورت در شد گفنه که همانطور البنه    

 اس  الونرونیوی نوا مح کولید کعامل این حازلو رسدمی باالکر  سطون به درسی محنوا  با شاگرد و معلم

 و آموزشی کجارب اشنراک اموان پایدار، یادگیر  ایجاد و کناب با آموزدانش ارکباط کسهیل ضمن کواندمی که

 ازالن و ن د اسنفاده، مورد معلم یا و آموزاندانش دیگر کوسط شده کولید محنوا و سازد فراهم را پرورشی

 و کدریجی و آرام مداوم، فرای د  به کبدیل یادگیر  و شودمی زودهاف آن کیفی  بر گام به گام و گیردمی قرار

و کرد اواه د لذت احساس یادگیر  فرای د از معلم و آموزدانش که اس  حال  این در ک هاو شودمی فزای ده

 و واال همنی سم  به را او و نمود اواهد روشن را معلم چرم شاگردان، چرمان برق در آموانن شوق

 وداد اواهد سوق کربی  و کعلیم فرای د کیفی اعنال  جه  در سم د کالشی

 فناوری اطالعات و  ارتباطات در حوزه بموزش هایها و توانمندیقابلیت 2.2.8

ها  مخنلفی مورد بررسی قرار دادو مثالً ضرغامی کوان از زاویهها  فاوا را میها و کوانم د قابلی       

 داند: اوا را برا  آموزش شامل سه بعد ش اانی، اجنماعی و عارفی میها  ففرز (، مهمنرین 1388)

 بُعد شناختی: -1

ها  آن دسنرسی آسان به ک د که از نمونهواقعی  آن اس  که فاوا، فرای د آموزش را کسهیل می -الف      

کوان از فاوا می گیر ا  آموزشیی و آموزش مجاز  اس و با بهرهحجم زیاد  از ارالعات، رراحی چ درسانه

ها  کربینی نوین همان د یادگیر  مرارکنی و اودآموز  افزارها  آموزشی کهیه کرد که بر مب ا  ایدهنرم

آموزان رشد کوان کفور را در دانشافزار م اسب کربینی میرراحی شده باش دو ب ابراین در زورت رراحی نرم

مچون یادگیر  در عمل، یادگیر  بر مب ا  باز ، یادگیر  ها  مهم کربینی هدادو امروزه به کمک فاوا ایده

-ها  ااص و راها ، یادگیر  کلفی ی و گریز از کبیین رویوردها  جهانی و رراحی برا  موقعی فرامدرسه

ش اسی ها  گوناگون، کوجه به بومکارها  آن همچون ساا  شخ ی دانش، ارائه فرای د یادگیر  به شیوه

 گرایی بیش از گذشنه مح ق شده اس وتنظام یادگیر  و کثر

ا  به بار ها  آکادمیک و حرفهفاوا ارالعات دسناوردها  مثب  و مهمی برا  فراگیران در زمی ه -ب      

کواند فرای د کوسعه کعلیم و کربی  ده دگی اس  و میجویی و شنابآوردو فاوا بال وه دارا  اازی  زرفهمی
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که مایل باشد با نرسنن در کالس و اواندن منون مونوب یر، بیش از آنرا سرع  بخردو امروزه فراگ

ها  ای نرن  به ارالعات دس  یابد، چرا که؛ اوالً این ارالعات به همراه بیاموزد، کمایل دارد از راه سای 

ر اس ، کها آسانشوندو دوماً، دسنیابی به آنک اویر و ک وع فراوان جذاب هسن د و به نوعی باز  محسوب می

کواند همزمان رودو مثاًل فراگیر میها  س نی فراگیر  دانش فراکر میسوماً؛ کسب ارالعات از این راه از قالب

 با کسب ارالعات، موسی ی نیز گوش ک د، زمان آموزش اود را کعیین ک د و ووو و

 بُعد اجتماعی: -2

ا  گونهش دهد، چرا که شرایط جهان امروز بهفاوا کوانسنه اس  روابط اجنماعی مجاز  فراگیر را گسنر      

کوان برا  کسب ارالعات با زاحبان آن ارکباط برقرار کردو همچ ین، حضور واقعی اس  که به راحنی می

گویی به نیازها  اجنماعی اود )مان د حس حضور در کمنر در جامع باعث شده اس  فراگیر برا  پاسخ

 به ارکبارات مجاز  منوسل شودو گروه، ابراز ع یده، برقرار ارکباط(

 بُعد عاطفی: -3

افزار گو  احساسات فراگیران اس و این موضوع هم درباره سخ فاوا بیرنر از هر ف اور  نوین دیگر  پاسخ

ها  ف اورانه و فروکش کردن این حس با آمدن مدت باالکر به بازار( و )حس لذت شدید از داشنن آارین مدت

 ر )هیجان ناشی از مواجهه با ک اویر دو بعد  و سه بعد  و من وع( م داق داردوافزاهم در مورد نرم

ها  فاوا برا  ها و کوانم د قابلی ها  مورد کوجه و ، سایر ( و قابلی 1388عالوه بر دیدگاه ضرغامی )      

 آموزش شامل موارد زیر اس :

آموزان در هر جا و هر اوا برا  رسیدن به دانشها  فظرفی های فرازمانی و فرامکانی: دسترسی به آموزش -

زمان، قابلی  ایجاد کغییراکی ان البی را در پارادایم آموزش س نی داردو امروزه، این فرضیه که زمان یادگیر  

ها  آموزشی را در کوان بخری از برنامهمساو  زمان کالس درس اس ، رد شده اس و از رریق فاوا می

ی دیگر را به درون م زت و به ساعات غیررسمی موکوت کرد و فراگیر از رریق رایانه، مدرسه کرویل داد، بخر

 ها را پیگیر  نمایدوها  هوشم د و ووو روند آموزش اود و انجام کوالیف و فعالی ای نرن ، گوشی
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درس در ها  کواند کولیدات بهنرین معلمان را به کالسفاوا می های درسی:آموزمحور كردن برنامهدانش -

آموزان اودانگیخنه و م ضبط را در جه  کوان د سرع  حرک  دانشها میهرجا  دنیا بیاوردو این ف اور 

ها  بیرنر  را برا  یادگیر  از رریق اودآموز  فراهم ک  دو کسب مدارج باالکر افزایش ده د و گزی ه

کبط، واحدها و برنامه درسی اود را ها  مرها  وب و سای کوان د از رریق ای نرن  و زفحهفراگیران می

 اننخاب ک  دو

 مدرس ک ها نه میان ارالعات کبادت و ارکباط کأمین برا  الزم کسهیالت کردن فراهم فاوا با: امکانات تعاملی -

 ازلی عامل دو آن در که ک دمی فراهم جدید  یادگیر  محیط یادگیرندگان، اود میان بلوه یادگیرنده، و

 کار محنوا یع ی فرای د، این سوم عامل رو هم با  کعاملی روربه( یادگیرنده و مدرس) آموزش فرای د

 در که گیردمی شول ساانارگرایی نام به جدید   پداگوژیوی نظریه مب ا  بر محیطی چ ین اینو ک  دمی

 م ابع از اسنفاده با ان دبنو و بیاموزند را گرفنن یاد چگونه کا شودمی داده نران یادگیرندگان به کارهاییراه آن

فراگیران  (و 34: 2002 رد ، و م جلیوا) ک  د ب ا را اود یادگیر  جدید ساا  پراک ده و من وع ارالعاکی

ب ابراین و باش د داشنه کعامل آموزشی محنوا  و مدرسان ها،هموالسی با کوان دمی ها  یادگیر  فاوامحیط

 بازاورد ک  د،می پرنیبانی همزمان غیر و همزمان ارکباط از  و  هسن د آموزش ک  دگانکسهیل مدرسان،

 را زمان از فارغ کعامل ایمیل )پس  الونرونیک( مان د غیرهمزمان ارکباطو ک  دمی راه مایی و ده دمی

 ارکباط برقرار  برا  هافروم و ویدئوک فرانس ها رسانه مان د همزمان ارکباط کهحالی در سازد،می ممون

 و شودمی گرفنه کار به زنده

 اجنماعی ها گروه برا  آموزشی ها فرز  و اموانات عادالنه کوزیع امروزهگسترش پوشش تحصيلی:  -

و  آموزش مطلوب ها رسال  از یوی براوردارند، محدود  آموزشی ادمات و اموانات از که جامعه محروم

 اقن اد ، ها فرز  و رفاه ابزار آموزش که  اس معن د( 2009) کوماتو اس  اواهعدال  جوامع در پرورش

 را اجنماعی کحرک جامعه، در برابر آموزشی ها فرز  آوردن وجود به لذاو اس  جوامع در ااالقی و فره گی

 که اس  باور این بر نیز( 2009) لوین ا وص این در همچ ینو دهدمی افزایش جامعه محروم ها بخش در

 واجب یک اس  زندگی ها فرز  مهم شااک یک آموزش هاآن در که کرورهایی برا  آموزشی عدال 
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 ادمات  ارائه مان د ا برجسنه ها ویژگی بودن دارا  واسطه به فاوا بین این درو رودمی شمار به ااالقی

 آموزشی ها فرز  کوزیع در ا بال وه عامل هزی ه کم و کعاملی غیرحضور ، روز ،شبانه فرد ، آموزشی

 شامل که اموانات حداقل با اس  کوانسنه و اس  رودمی شمار به کرورها محرومان و من اضیان میان در برابر

 پوشش کح  زمین  کره ن اط دورکرین از را کاربرانش پرسرع ، ای نرن  اط یک و رایانه دسنگاه یک

 این فاقد محدود، کالس یک در واقعی حضور به الزام واسطه به س نی ها آموزش که درآورد اود آموزش

 وهسن د زمی ه

-کرین و قابل دسنرسا ، در مع ا  وسیع اود یوی از اثربخشابزارها  چ د رسانهای: چندرسانه امکانات -

 -کرین م ابع موجود مبن ی بر رایانه برا  همگان اس و با ایجاد این قابلی ، کعامل ماهرانه بین مدرس

محنوا و کرکیب ارالعات، مهارکها و حنی کرکیب ک اویر  که  -رانفراگیران و فراگی -فراگیران، فراگیران

ها، ابزار اثربخری اس و ا  در میان ریف وسیعی از گزی هها اهمی  زیاد  دارند، محنوا  چ درسانهدرک آن

 شوند:ا  با اهداف زیر رراحی و کولید میابزارها  چ درسانه

 رسی با کیفی  منفاوتها  مخنلف و مداارک ا  یادگیر  در موقعی  -

 آموزانی که در رب ات و سطون منفاوکی هسن دوفراهم کردن فرز  برا  دانش  -

ها و با هدف ک وی   مهارت -آموزانبدون اسنگی و بازدار  سایر دانش -فراهم کردن اموان کورار -

 یادگیر و

کارآموزده و مجرب با کرکیب  آموزان و کعداد محدود معلمانایجاد کعامل میان کعداد زیاد  از دانش -

 ا  معلمان کوانم د و بهبود شرایط کار  معلمانوم دمات کوسعه حرفه

 نسبت فناوری اطالعات و  ارتباطات و تعلیم و تربیتهای فلسفی درباره دیدگاه 2.2.9

س  اما ساب ه پرسش فلسفی از ف اور  ارالعات همچون یوی از دسناوردها  جدید ف اورانه روالنی نی      

کر شده ها  آار قرن بیسنم بررسی فلسفی آن نیز گسنردهبا گسنرش هر چه بیرنر ف اور  ارالعات در دهه

ک د که فره گ امروز  ما با کوجه به ها  اود اذعان می( در اندیره1999)بورگمن  اس و برا  نمونه؛

العات، برچیده شدن فضا  ها  عظیم ف اور  ارالعات چون ارسات فور  گسنره عظیمی از ارپیررف 
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ها  گوناگون و ا  و فرامنن، کفریحاطی، ارک و سلسله مراکبی اننرار کناب و ظهور فضا  چ د رسانه

ها  زمان، ج سی ، نژاد و کمرویی در فضا  جذاب و اجازه به افراد برا  فراکر رفنن از محدودی 

ها  زندگی، فاوا روش»ک د: ا دوباره ررن میا  رزده نظریهرور شنابانگیز ای نرن  رسمًا و بههیجان

ها  مذکور کهدیدها  فاوا چون شواف او با پذیرش فرز «و یادگیر  و کار ما را بهبود اواهد بخرید

انگار  ب یادها  فره گی و ااالقی، اک ات م فعالنه به دیجینات، شک و کردید درباره هوی  اود، نادیده

ا  در حات کوسعه و ف یر و کاهش کوانایی آدمی برا  رویارویی و کحمل ارالعات، کجاوز به فره گ کروره

گیرد، زندگی اوب با برقرار  کعادت و سازگار  بین سه فرار و جاذبه واقعی  را گوشزد کرده و ننیجه می

کر این اس  که (و اما پرسش مهم3: 1999نوع ارالعات )ربیعی، فره گی و ف اورانه( ممون اس  بورگمن )

امواج اروشان فعلی ارالعات نیک اس  یا نه؟ راهی که اک ون برر در گسنرش ف اور  ارالعات در پیش آیا 

ها  اساسی انسان کعلیم و کربی  اس  جایگاه و ااسنگاه گرفنه، زحیح اس ؟ از آنجا که یوی از موضوع

 ف اور  ارالعات در آن چیس ؟ 

اند که ها  گوناگونی به این پرسش دادهگاه اود پاسخفیلسوفان حوزه کعلیم و کربی  با کوجه به دید    

فلسفی درباره نسب  ف اور  ارالعات و کعلیم و کربی   ها را در قالب سه دیدگاه( این پاسخ1388ضرغامی )

 ب د  و بررسی کرده اس :دسنه

 واس بودن  »آدمی فور وسیله» چون رایانه به رؤیایی نگاهی  گرايی:ديدگاه مدرنيزم يا فن -1

داند که به سبب نگاه مرناقانه و آرمانی به ف اور  به آن ف اور  ارالعات را وسیله فور آدمی می این دیدگاه

داده شده اس و در نگاه مدرن ف اور  ارالعات امر  واقعی و عی ی اس  و ب ابراین به « نگاه رؤیایی»ل ب 

ربیعی آدمی برا  رفع نیازها  او اس  و رشد  لحاظ ارزشی ا ثی اس ؛ یع ی ف اور  ارالعات اقدام اولیه و

فرض، قطعی انگاشنه و کحوت آن کابعی از امور فره گی، اجنماعی و ارزشی نیس و در این دیدگاه دو پیش

شده و غیرانن اد  پذیرفنه شده اس : اوت لزوم کأثیر ف اور  ارالعات بر آموزش و رراحی فرای د یادگیر  با 

  و دوم ن ش مفید و ضرور  ف او  ارالعات در بازنگر  و حل مسائل کجربی و گیر  از این ف اوربهره

 اجنماعی فراگیر و در ننیجه پیررف  و بهبود کیفی  زندگی اوو 
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 کربینی، م زلة رویورد  به محنوانگر رویورد که گیردمی بر در را رویوردها از ا گسنره رؤیایی، نگاه      

 زندگی گوناگون ها ج به مسن لی که نیرو  دارا  را ارالعات ف اور  گر،محنوان رویورد آنهاس و از یوی

 رویورد که اس  باور ( بر این9991) 1بلورک دو  دگرگون گرداند،می را او کربی  و کعلیم جمله از آدمی

 حرکم و نیرو آدمی، ها فعالی  را درحوزه ارالعات ف اور  یع ی دارد، اعن اد ف اورانه جبر به محنوانگر،

 شودمی شامل را هانظریه از ریفی رویورد این نظر او ازو بخردمی شول زندگی آدمی به که شمردمی ازلی

 کربی  و کعلیم در را آن م اسب کارگیر  به و دان دمی و ا ثی مسن ل نیرو  دارا  را ف اور  همگی که

 افزارها  نرم و هارسانه رراحان اایر نگرش حامیانو دان دمی امروز  ضرور  مدرن جامعه پیررف  برا 

 چون هاییایده راه ین ا در و اس  ف اورانه معلم به دسنیابی و معلم حذف هارؤیا  آن که هسن د جدید

 وک  دمی ررن اشنیاق و شور را با مجاز  آموزش

 اس و« به جارساز »به رایانه همچون ف اور  « کراژیک»نگاهی ديدگاه انتقادی:  -2

ررفی ارزشی این دیدگاه در در ک ابل با دیدگاه مدرنیزم و با نظر به مروالت ناشی از بی ه انن اد دیدگا      

کارگیر  ف اور  ارالعات شول گرف و هدف دیدگاه انن اد  ایجاد فرزنی اس  که درباره دسناوردها  به

عی و اقن اد  اس ( کأمل کرد و بار ف اور  ارالعات )که نمود آن روابط نابرابر اجنما، مخرب و کأسفظالمانه

پردازان انن اد  معن دند که بر همین اساس نظریهنامگذار  شده اس و « کراژیک»به همین دلیل این روای  

ها  جویانه میان گروهبا ورود ف اور  ارالعات به حوزه کعلیم و کربی  در دوران نو روابط ظالمانه و سلطه

نگاه ارزشی ا ثی، ف اور  ارالعات را نیز در جه  فرای د حاکمی   ک د، زیراغالب و مغلوب کغییر نمی

 (و87: 1388گیرد )ضرغامی، کار میها  غالب بهها و ه جارها  گروهارزش

و  م در م فی پیامدها  روش گر و مدرنیزم دیدگاه فاقد انن اد ، دیدگاه گرچه رسد می نظر به      

 و نخسنین ارد را مدرن دیدگاه همان د اما اس ، کربی  و کعلیم حوزه به ارالعات ف اور  ورود اجن اب اپذیر

 ابزار را آن انن اد  و دیدگاه پیررف  ابزار ا ر ارد مدرن، دیدگاه: داندمی هاپدیده با آدمی براورد ابزار ک ها

 دیدگاه دو در هر کرکیب بدینو ظالمانه میرمرد و نابرابر کربی  و کعلیم ایدئولوژیک مبانی مهار و کرخیک

                                                             
1 - Blacker 
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 قرار اود م ابل را واقعی  او اوس ؛ فرارو  همچون ابژه پیرامون واقعی  و مب اس  سوژه، همچون انسان

 یابدودرمی و کرده قارع درک و روشن را آن نمود باز و ش اسدمی داده،

 واس  «دگرگونی» ف اور  همچون رایانه به کفسیر  نگاه  مدرنيزم:ديدگاه پست-3

دگاه نگرش مأیوسانه دیدگاه انن اد  )که پیامدها  م فی ف اور  ارالعات را  م در و این دی      

مدرنی کعلیم و کربی  دیگر اکنساب ازوت و ک دو در نگاه پس داند( را کعدیل میناپذیر میاجن اب

راه ش اسانه نیس ، بلوه فرای د  کفسیر  اس  کا از ش اسانه و ش اا ساانارها  ثاب  و مرخک هسنی

کارگیر  ف اور  پژوهش و شهود رازهایی برا  انسان نمایان شودو بدین کرکیب در این دیدگاه از سویی در به

شود و از سو  دیگر ف اور  ها  فره گی مخنلف کأکید میها  کربینی گروهارالعات بر کفاوت فعالی 

کالسی و کجدید ساانار و روابط قدرت ارالعات ابزار بازساز  روابط بین معلم و فراگیر، ک سیم کار کولیف 

ها  دیدگاه پس  مدرنیزم ک  دگان در موقعی  کربینی اس و یوی دیگر از ویژگیآمیز بین مرارک کبعیض

شود و ضمیر بین م نفی میکأکید بر پیچیدگی و پویایی اس ، لذا دیگر در این دیدگاه ارد آزاد، آگاه و روشن

ک  د نیز در نظر عی که م طق و اانیار کامل را از آگاهی انسان سلب مینااودآگاه و شرائط و علل اجنما

افزار، بر پیچیدگی شوندو از همین رو مح  ان این دیدگاه در رراحی ف اور  ارالعات و نرمگرفنه می

د ک  کارها پیر هاد میک  د و رراحی کلفی ی را چون یوی از راهها کأکید میها و چ د بعد  بودن آنموضوع

ب د  رایج علوم در قالب موضوعات گوناگون (و ب ابراین شاید بنوان گف  که ک سیم96: 1388، ضرغامی)

ش اسی، فیزیک و ووو، نظم هایی چون فلسفه، جامعهانسانی، ف ی و ربیعی و کح  ع وان رشنههمچون علوم

ها ها  رایج میان رشنهی مرزب د اند و الزم اس  مح  ان آموزشها را نادیده انگاشنهربیعی حاکم بر پدیده

کار افزار آموزشی بها  کلفی ی و چ دگانه نامگذار  و در رراحی نرمگونهها را مجدداً و بهرا فرو ریزند و آن

 گیرندو 

گرایی اجنماعی و هرم وکیک انن اد  گیرد که سازها  از رویوردها را در بر میاین دیدگاه ریف گسنرده      

شامل رویوردها و  )1SCOT) گرایی اجنماعیرویورد سازه باشدورویوردها  این دیدگاه می از مهمنرین

                                                             
1 - Social Construction of Technology (SCOT) 
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ها  فلسفی درباره ک د کا به پرسشمطالعات اجنماعی گوناگون اس  که به فلسفه ف اور  ارالعات کمک می

لذا براالف و (96: 1388، ضرغامیماهی  و اثر ف اور  ارالعات بر محیط، فره گ و روان آدمی پاسخ دهد )

داندو مطابق دیدگاه ها را اال ان ف اور  میپ دارد، فره گها را م رأ فره گ میجبرگرایی که ف اور 

ها  اجنماعی کبیین کرد و هیچ گونه کغییرات ف اور  را باید از رریق ارجاع به فعالی  گرایی اجنماعی،سازه

گرایی اجنماعی بر د ف اور  م سب دانس و سازهکوان به اورا نمی« کأثیر »و یا « قدرت»، «ا وزی »

ک د که ف اور  جز با کحلیل ها  اجنماعی ف اور  کأکید میها  انسانی در کعین بخری ج بهن ش اننخاب

ها و رب ات اجنماعی دارد قابل فهم نیس و از این رو کک کک مراحل ساا  ابزارها  آن و کعاملی که با گروه

 گیردو م ابل جبرگرایی ف اور  و اودمخنار  ف اور  قرار می گرایی اجنماعی درسازه

گیر  از فاوا ک د؛ بهره( بیان می2003) هافمنرور که در ا وص رویورد هرم وکیک انن اد ، همان      

باعث ایجاد شواف دیجینات در حوزه سیاس  همچون ابزار قدرت، در حوزه اقن اد همچون ابزار مرارک  و 

م و کربی  همچون ابزار دانش شده اس و لذا زرف ابداع و گسنرش فاوا در کعلیم و کربی  در حوزه کعلی

شود و راه غلبه بر پیامدها  م فی گسنرش موجب کساو  نژاد  و ج سی ، حذف فازله رب اکی و ووو نمی

 اد  ها  کسب چ ین فهمی هرم وکیک اننفاوا، فهم فره گی وضعی  ف اورانه موجود اس  و یوی از راه

شود کا پژوهرگران درباره فاوا و پیامدها  آن گفنگو اس و ب ابراین، در هرم وکیک انن اد  فرزنی فراهم می

ک  د و حازل این گفنمان من ی اواهد بود که کفسیرپذیر اس  و بدین کرکیب اموان ازالن کعبیرها  غلط 

 شودوها  بهنر فراهم میدرباره ف اور  و کبیین نظریه

 ستلزامات استفاده از فاوا در حوزه تعلیم و تربیتا 2.2.10

کربی ،  و کعلیم و فاوا نسب  درباره فلسفی ها دیدگاه ( در ا وص1388مطابق با دیدگاه ضرغامی )      

 کارگیر  فاوا در کعلیم و کربی  شامل موارد زیر اس واسنلزامات به

 ای مركب به جای نگاه تکاملیالگوی چرخه -1

مدرنیزم در مورد نسب  ف اور  ارالعات با کعلیم و ها  مدرنیزم، انن اد  و پس ک از دیدگاههر ی      

ها  بیرنر  درباره فاوا در ها  قبلی ظهور و بروز پیدا کرده و واقعی ها  دیدگاهکربی ، با کوجه به نارسایی
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جامع، قطعی، یگانه و نهایی مدرنیزم هم پاسخ اند، ولی حنی دیدگاه پس کعلیم و کربی  را روشن کرده

دار و کوامل )نمودار شماره یک( ب گریم، آنگاه ناگزیر اطی جه ها در روت پارهنیس و از ای رواگر به دیدگاه

 کر برگزی یمومدرنیزم را همچون دیدگاه جامعاواهیم بود دیدگاه پس 

 

 و کعلیم و کربی ها  فلسفی درباره نسب  فاوا : روند کواملی دیدگاه2نمودار شماره 

 

گاه به نگرش دیگر  ا  )نمودار شماره دو( فرض ک یم آنها را در قالب چراهدر سو  دیگر، اگر دیدگاه   

 یابیمودس  می

 

 ها  فلسفی درباره نسب  فاوا و کعلیم و کربی ا  دیدگاه: روند چراه3نمودار شماره 

 و پیامدها  هانارسایی «ن د» به کربی  و کعلیم در رالعاتا ف اور  «رؤیا » یافنن کح ق از بعد مربیان      

 اود دگرگونی که این کرد کوجه باید اماو اندپرداانه سوء پیامدها  دگرگونی به نو فور  با سپس آن سوء

 کحمیلی ها الزام نو چ ین نگرشی باو اس  دوباره دگرگونی و کفسیر و ن د نیازم د که اس  نو «رویایی»

 به هابرآن کأکید و گوناگون ها سو  دیدگاه از کربی  و کعلیم حوزه در ارالعات ف اور  رگیر کا به نحوه
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 ف اور  ب یادین و اساسی اثرات و اس  گذشنه نادرس  و حات کربینی مسائل کلی و قطعی حلراه م زله

 دربارة پرسش هاگاهک سیم دید و پرداز نظریه از هدفو ک دمی پ هان آن جذاب ظاهر لوا  در را ارالعات

 ااص زمان و موقعی  در آن کرف برا  کالش و کربی  و کعلیم در ف اور  ارالعات از گیر بهره چگونگی

نگاه  با و سازدمی روشن ت ارالعا ف اور  دربارة را واقعی  از ا گوشه هادیدگاه از نگاه هر یک این باو اس 

 هم با در نسب  ارالعات ف اور  از را هاآن کبیین و جیدس  را یک هر ضعف و قوت ن اط کوانمی انن اد 

و کرد ازالن و روشن از پیش بیش را موجود ف اورانه کربی  و کعلیم وضعی  کواملی ا چراه در و نگریس 

 فره گ و س ن ها،ارزش به کوجه ک د،می بومی را مرکب ا چراه الگو  کواند  آنچه که اس  ذکر به الزم

 کمام در اس  الزم اودمان کرور در مرکب ا الگو  چراه از بومی گیر بهره برا  ع ییو ماس  جامعه

 معیارها  به جهانی، اجنماعی و ااالقی معیارها  به کوجه برعالوه ( دگرگونی ن د، رؤیاپرداز ،) مراحل

 زیر کربینی مهم اسنلزامات پیر هاد ، الگو  مب ا  بر و پایان درو ک یمنظر  نیز اود فره گی و ارزشی

 گردد:می پیر هاد

  فنی يکسو نگری به جای فاوا  كارگيرینگری در بهجامع -2

 باید بلوه واقع شود، بحث مورد ف ی ازطالحات بر مب ا  زرفاً نباید کربی  و کعلیم در ارالعات ف اور       

 رفنار ارزش و کعهد و عیروابط اجنما ماهی  زندگانی، مع ا  کربی ، و کعلیم چون مفاهیمی با آن ارکباط

و گردد روشن اس ، عجین برر  با سرنوش  و بوده مطرن آدمی اجنماعی زندگی منن در همواره که ااالقی

 معیارها  به کوجه با ارالعات ف اور  اجنماعی و ااالقی، سیاسی پیامدها  ارکباری چ ین نمودها  از یوی

و هسن د بررسی قابل آن از اسنفاده زمان در هم و نو کووی گیر  زمان شول در هم که اس  بومی و جهانی

 و معلمان سو  از پیامدها این بررسی زمی ه باید کربی  و کعلیم در ارالعات کارگیر  ف اور به بر عالوه پس

 زورت برنامه به کوانمی را «ارالعات ف اور  فلسفه» نام با بخریو شود فراهم درسی در برنامه فراگیران

 رایانه به ها  مربوطمهارت آموزش ک ار در کوانمی نیز فراگیران درسی برنامة در و گ جاند پژوهری و درسی

 ملموس و واقعی ها به نمونه کوجه با موجود، ف اورانه وضعی  ن د پیرامون را مباحثی ارالعات، ف اور  و

 که ک د می ایجاب نگر جامعو ای نرن ( گ جاند و همراه کلفن اسنفاده اجنماعی و فره گی پیامدها  مثل)
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 اجنماعی و فرد  زندگی در ارالعات ف اور  م فی گسنرش و مثب  ننایج و آثار شامل بررسی و کحلیل این

 ها کوزیه زمی ه این در که اس  کربی  و کعلیم در ارالعات زحیح ف اور  کارگیر به دیگر، نمودو باشد

 :کرد ارائه آموزشی افزارها  نرم رراحان و ریزان درسیبرنامه کوانمی را زیر

 موقعی  با هر گروه برا  کربی  و کعلیم در ارالعات ف اور  کارگیر به ها روش و محنوا اهداف،( الف

 به م ح ر آموزدانش هر کر برا دقیق نگاهی با حنی و اس  منفاوت دیگر گروه با معین فره گی و اجنماعی

 را ااص موقعی  و کرد پرهیز جهانی از رویوردها  ارالعات ف اور  رراحی در باید رواین ازو اس  فرد

 آموزشی اهداف به دسنیابی برا  کرد؛ پیگیر  را و فره گی اجنماعی و آموزشی اهداف و داش  مدنظر

 ها شیوه به را یادگیر  فرآی د هم که شوند رراحی رور  باید افزارها  آموزشی نرم منفاوت ها گروه

 اجنماعی اهداف به دسنیابی برا و شود درک و ساانه افراد کک کک سو  از هم دانش و ده د ارائه گوناگون

-بوم) ج سی  و رب ه نژاد، چون معیارهایی و افزارهانرم رراحان اس  الزم نیز منفاوت ها فره گی گروه و

 گفنگو اگون فضا گون ها شیوه از گیر بهره با بنوان د که ک  د رراحی افزارهایینرم( یادگیر  نظام ش اسی

 وسازند فراهم منفاوت مواضع با را فراگیران میان

 از افزارهارراحان نرم همان د نیز معلمان اس  الزم ها،پدیده بودن بعد  چ د و پیچیدگی به کوجه با( ب

 فره گی و اجنماعی و نااودآگاه مسائل و ک  د اجن اب موضوعات اردم دانه ازطالن به و بعد  کک بررسی

 کوجه ا رشنهمیان و ا رشنه رویوردها  چ د به رراحی در نیز رراحان و ده د قرار مالحظه مورد یزن را

 ها ب د ک سیم به کوجه با شودمی افزار ررننرم رراحی دربارة که پرسش شرایطی چ ین درو ک  د

 محدود مجزا و ااص موضوع و رشنه به م  وعی

 و را مجدداً  هاآن و ریخنه فرو را هارشنه میان رایج ها مرزب د  اد انن  نگاهی با باید رراحان و شود نمی

 کارگیرندو به رراحی در و ک  د گذار نام چ دگانه و کلفی ی روربه

 بلوه باشد، ع وان دانش کح  معین و ثاب  ازولی و ارالعات ده دةانن ات زرفاً نباید آموزشی افزارنرم( ج

 وشود کفسیر مواجه و ن د پرسش، برا  موضوعاکی با فراگیرنده نآ در که ک د فراهم من ی باید
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 دانش كننده توليد نه آدمی دانش محصول اطالعات به عنوان توجه به فناوری -3

 در چ ین شرایطی زیرا شود، آن بر مبن ی اردگرایی و ارالعات ف اور  مجذوب م فعالنه نباید آدمی      

 باید او وشودمی زندگی ف ی آن کبع به و گیردمی اود به ف اورانه بو  و رنگ نیز او یادگیر  و عمل ش اا ،

 مورد انرژ  ک  دة کأمین او ف ط زیرا ک د، ارالعات ف اور  یع ی اجنماعی نوین نظم م راء مطیع را اود

 زورت این درو شد اواهد ارالعات بردة ف اور  ب ابراین نیس ، آن هدای  به قادر و اس  اجنماعی نظم نیاز

 روابط همه مداوم و دقیق رور به شد اواهد مدعی کرد و اواهد جهان بر را اود م طق ارالعات ف اور 

 در ارالعات ف اور  ن د و کفسیر شرایطی چ ین درو ک دمی ریز و برنامه آشوار بررسی، را ها پدیده میان

 که اس  آدمی اندیره حازل عاتارال ف اور  که کرد کوجه بایدو بود نخواهد کربی  ممون و کعلیم حوزه

 این ف اور  که کرد کأکید باید ضم اًو بگذارد او اانیار در آموزدانش اندیریدن برا  را الزم کواند ارالعاتمی

 او که اس  عمل آدمی از دیگر شول بلوه دانش، س جش نهایی ابزار نه و اس  دانش و اندیریدن اود نه

 با اندیریدن اهمی  و ارزش پسو بورد چالش به و ک د ن د نیز آن را کواندمی

 زیرا نیز هس ، مهمنر گاهی حنی و اس  باقی اود قوت به همچ ان کربی  و کعلیم به ارالعات ف اور  ورود

 کل ی دانش به با دسنیابی منرادف اس  ممون ارالعات ف اور  راه از فراوان ارالعات به دسنیابی سهول 

 با او این زورت درو شود کل ی نادرسنی چ ین مانع کواندمی اندیره مدد هب آموزدانش که حالی درو شود

 ف اور  نوین ازآن بهره اواهد بردو این ها محدودی  از آگاهی

 گيری از آنتقدم پرسش از پارادايم فناورانه به پرسش از چگونگی اصالحات با بهره -4

ازالحات بر مب ا  پذیرش پارادایم ف اور  اس ، به  گیر  از فاوا،اغلب ازالحات پیر هاد  برا  بهره      

شودو به ع وان کارگیر  آن پرسش میعبارت دیگر، با پذیرش فاوا در بهبود نظام آموزشی از چگونگی به

کارگیر  فاوا در کعلیم و کربی ، به شواف دیجینات اشاره و اواسنار پردازان انن اد  در بهمثات؛ نظریه

فراگیران از این ف اور  هسن دو چ ین انن اداکی معطوف به اثرات جانبی نامطلوب فاوا اس  اسنفاده برابر همه 

ها از نوع کوان چ ین گف  این پرسشو به کبع آن راهوارها نیز برا  رفع این عوارض م فی اس و در کل، می

در این رویورد، اوب یا بد کر درباره فاوا، پرسش از چرایی پارادایم فاوا اس و چرایی اس و اما پرسش ب یاد 
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شودو دو پرسش مهم در این حوزه عبارت بودن پارادایم ف اور  یا گسنره کاربرد آن مورد پرسش واقع می

 اس  از:

واقعی  آن اس  که ن ش فاوا در  تواند؟تواند بکند و چه نمیفاوا در نظام تعليم و تربيت چه می -سوال اول

کر، فاوا ن ری در کولید دانش آموزش و پرورش ندارد و عبارت ساده آموزش، کسهیلی اس  نه کولید و به

ها، محنوا و اهداف نیس و ب ابراین آنجا که مرول آموزش ک  ده ارکان آن همچون مبانی، ازوت، روشکعیین

بوده  گرا نیس  و اگر نظام کعلیم و کربی  کرور ما با مروالت ب یادی ی مواجهگردد، فوا راهبه ب یادها باز می

ها  اند، با ورود سیسنمها نبودهها  درس قادر به حل آنها به مدارس و کالساس  و پیش از ورورد رایانه

 ا  نیز قابل حل نخواه د بودورایانه

ک  ده اهداف کعلیم و فاوا کعیین نسبت واقعيت مجازی با طبيعت و شيوه بودن و شدن او چيست؟ -سوال دوم

ل ربیع  )و نمودها  آن همچون ارد و احساس فراگیر و دسناوردها  برر  کربی  نیس و اهداف حاز

ک  ده اهدافی هسن د که برا  چون اشیاء و کارها  مهم انسان( اس و لذا اشیاء و کارها  مهم فراگیر کعیین

کوسعه  یابد و برا  گسنرش وف اورانه به ابزار آموزش ک زت می ک دو با این نگرش پارادایمها زندگی میآن

رو مادامی که به ن ش قالبی و رودو از اینشود و از این محدوده فراکر نمیکار گرفنه میکسهیالت آموزشی به

پایانی برا  زندگی فراگیران ها  پربار و بیرایج فاوا کوجه ک یم و بر این باور باشیم که این ف اور  فرز 

اورانه اود یع ی ربیع  و نمودها  آن چون کارها و اشیاء پدید آورده اس  و ووو به ب یاد و اساس اقدامات ف 

محنوایی محور  ف اور  پیررفنه را کرخیک دهیم، فرز  برا  ایمو در م ابل اگر بیکوجهی کردهمهم بی

نیز « فاوا  همچون ابزار»شودو با ازل گرفنن ربیع ، معیار س جش پارادایم بازگر   به ربیع  فراهم می

ه ع وان مثات؛ هدف رشد بعد حسی فراگیر اس ، الزم اس  بدن فراگیر )همچون مرکز شودو بفراهم می

ها  ربیعی نظیر ش ا، دویدن، رو ، باز هایی مان د پیادهاحساسات( با ربیع  پیوند بخورد، ب ابراین فعالی 

-ا، ابزارها  ف اورانههرو  مهم کل ی میروندو حات در پرداانن به این فعالی پیمایی و پیادهسوار ، کوهاسب

-نما  دیجینالی و ووو ن ش کسهیلشمار و قطبها  ورزشی سبک و راح ، کورنومنر، گاما  چون کفش

 ک  دگی اواه د داش و
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رسد با محدود کردن حوزه کأثیر قانون فاوا و نگاه به آن همچون دسناورد  در ک ار به نظر می      

ن برر ، ابزار فره گی نوی ی در اانیار کعلیم و کربی  ماس و شمار دیگر فره گ و کمددسناوردها  بی

کواند منفاوت ناپذیر اس ، آنچه میاک ون فاوا وارد نظام کعلیم و کربی  ما شده و گسنرش آن نیز اجن اب

باشد، نوع نگاه و اننظار  اس  که از آن داریمو در ننیجه با محدود کردن حوزه اثر فاوا همچون امر  م  وع 

  جلوگیر  از انحراف مسیر زندگانی و الق که جهان ربیعی و مخلوقات نمود آن د، دنیا  مجاز  ابزار  برا

 انجامدومفید در اانیار آدمی اس  که به احاظه بیرنر آدمی بر ارالعات و واقعی  می

 تلفیق فناوری اطالعات و ارتباطات و برنامه درسی 2.2.11

 از ررن این وگرفنه شود یاد آموزشی مرکز نظر کح  باید چهاز آن اس  ا و ن ره درسی ررن برنامه      

 آموزان، وسایلدانش و کجربیات یادگیر  هایادگیر ، فعالی  -یاددهی ها اهداف، محنوا، روش جمله شامل

گردد اس ، می شده یادگرفنه چهآن ارزشیابی از و همچ ین و اموانات، زمان، موان و مواد آموزشی، شرایط

 نیز و آموزش رسمی نظام مدرسه، شامل اهداف، کارکردها  درسی برنامه همچ ین (و1380میرزابیگی، )

 فرای د  از درسی برنامه (و کدوین1393 همواران، و مهرمحمد ) اس  کدریس و سازماندهی مدارس نحوه

آموزشی،  دافاه آموزشی، کعیین نیازها  کعیین اس : مرحله نه شامل فرای د این که ک دمی پیرو 

 نیاز، کهیه مورد آموزشی م ابع آموزشی، ش اسایی ها روش و ف ون اننخاب آموزشی، محنوا  سازماندهی

فراگیر و  یادگیر  میزان س جش برا  هاییروش و هاآزمون آموزشی، کهیه کمک مواد درس، کهیه ررن

 :پردازدمی فعالی  نوع سه به برنامه درسی در فاوا کلفیق برا  آموزشی ریزآموزشو برنامه بازنگر  و آزمایش

 ایتوسعه هایفعاليت -1

 مرورت ک د،می هماه گ درس کالس فضا  با فاوا را که م ابعی و راهبردها درباره مدرسه پرس ل با -

 .نمایدمی

 پژوهش به آن با رابطه در و گیردمی کمک کالس فاوا در از اسنفاده برا  الونرونیوی ارالعات و م ابع از -

 .پردازدمی

 .ک دمی ایجاد را بازاوردهائی درس، کالس فاوا در از اسنفاده در معلمان عملورد بهبود برا  -
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 ریز برنامه علمی، ها اروجی به رسیدن برا  کالسی ها کردن فاوا در فعالی  هماه گ م ظور به -

 .ک دمی

 ک دومی اسنفاده درس سکال فاوا در م ابع به دسنرسی من وع برا  رویوردها  از -

 دهدومی قرار ارزشیابی مورد را کالسی کار واحدها  فاوا در از اسنفاده اثربخری -

  ک  دو جسنجو را مورد نیازشان ارالعات آموزاندانش که دهدمی اجازه مثب ، نگرشی با -

 نوآورانه هایفعاليت -2

 .آورد به وجود مدرسه در را م سجمی  گروه کا ک دمی فراهم همواران با را کخ  ی گفنگوها  -

 .دارد فعات شرک  درسی، برنامه فاوا در کاربردها  به مربوط آموزشی ها کارگاه در -

 ارزیابی را کار کالسی واحدها  و ک دمی کعیین را ای نرن  شبوه م ابع ،آن بر اساس و کرده نیازس جی -

 ک دومی

 .ب ددمی فاوا به کار از گیر بهره در هماه گی ایجاد برا  ار من وعی و جویانهمرارک  راهبردها  -

 .ک دمی فاوا مرغوت مداوم کارگیر به زمی ه در ش اانی انگیزچالش ها فعالی  به را آموزاندانش -

 رهبری هایفعاليت -3

 .ک دمی رهبر  فاوا را به مربوط آموزشی ها کارگاه -

 .ک دمی هدای  خ  یک ها فعالی  زمی ه در را معلمان -

 .ک دمی عمل داند،می مدرسه فاوا در از اسنفاده الزمه را پژوهی اقدام که م ن د دوس  یک به ع وان -

 حمای  مورد انن اد  ادبیاکی همراه به یافنهکوسعه کفور کا دهدمی پرورش فاوا را از باالئی سطح ادراکات -

 و گیرد قرار

 از گیر بهره ف ون از معلمان ابندا که این اس  درسی برنامه فاوا در از گیر بهره شرط در مجموع، پیش      

 شده اسنفاده فاوا از آن در به اوبی که درسی برنامه یک ها در واقع ویژگیو یاب د آگاهی ا پدیده چ ین

 شامل موارد زیر اس : اس ،
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 الزم فرز  نحو  به که اس  ا برنامه م ظور آورد:می فراهم را تلفيقی درسی برنامه يك از گيریبهره امکان -

 میان مسنحوم و بل د دیوارها  کلفی ی درسی برنامه درو شودمی فراهم کلفی ی مطالعه یا یادگیر  برا 

 وگرددمی کرم عطف و کرکوکاه مخنلف ها رشنه در درسی مواد و موضوعات

 فاوا به واسطه که روز دانش از گیر بهره دهد:می افزايش را درسی برنامه محتوای اعتبار و اهميت ميزان -

 بیرنر  اعنبار درجه از که شود ک ظیم ا گونه به درسی برنامه محنوا  که شودمی باعث پذیرد،می زورت

 . باشد براوردار

 حجم از براوردار  و ک وع دلیل به جدید ها ف اور  دارد: همراه به را فراگيران عالقمندی ميزان افزايش -

 برنامه محنوا  به هاآن عالقم د  افزایش باعث و کأمین ک  د را فراگیران نیازها  کوان دمی ارالعات، باال 

 گردندو درسی

 یادگیر  مورد دانش از غ ی محنوا  که شوندمی موجب جدید ها ف اور  :مناسب ساختاری با دانش ارائه -

 . گیرد قرار فراگیران اانیار در درسی برنامه در

 اساسی و روزبه ها مهارت و دانش بنواند که درسی برنامه دهد:می افزايش را درسی برنامه سودمندی ميزان -

 اس و براوردار بیرنر  سودم د  از قطعاً ک د، فراهم آی ده شغل آموز  وکسب مهارت جه  را فراگیران

 درسی برنامه محنوا  کوانجدید می ها  از رریق ف اور دارد: همراه به را فراگيران يادگيری ميزان افزايش -

 شدو هاآن یادگیر  میزان افزایش باعث و کرد ک ظیم فراگیران فرد  ها ویژگی با من اسب را

 پذیر انعطاف قدرت از درسی برنامه که شوندمی باعث فاوا شود:می موجب را درسی برنامه پذيریانعطاف فاوا -

 جلب آموزش مورد محنوا  یادگیر  جه  را فراگیران کمام کوجه و نگیزها بنواند و بوده براوردار م اسب

 ونماید

 بندیجمع 2.2.12

 ارالعات ع  ر محوری  با کربیش شنابی با جهانی کحوالت روند فاوا،  پدیده  کوسعه و ظهور امروزه با      

 ها محیط و آموزشی ها نظام و نهاده پا کربی  و کعلیم  عرزه در ای کو اس  گسنرش حات در دانایی و

 ش اا  فاوا، از ناشی کحوالت عمق و گسنردگی سرع ، به کوجه باو اس  فرااوانده چالش به نیز را کح یلی
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 اندرکاراندس  راهبردها  کرینمهم از یوی کواندمی آن هوشم دانه و آگاهانه مدیری  و پدیده این مخن ات

 باشدو  کرور در آموزش

 در همگان برا  آن قراردادن دسنرس در ارالعات، پردازش و اشاعه کولید، بر کویه فاوا ویژگی کرینمهم      

 ها محدودی  اساسی،  مسألهو هاس موان و هازمان  همه در و هاهزی ه حداقل با ممون، زمان کرینکم

 کرور در مهم این واس  جد  بسیار هاآن از اثربخش گیر بهره فره گی مروالت نیس ، فاوا به دسنرسی

 ارزش و گسنردگی از ملی و ااالقی دی ی، ها مؤلفه به کوجه و پرورش و آموزش کمی کوسعه عل  به ما

 فاوا از گیر بهره ازوت در اسالمی -ایرانی مولفه دو به ب یادین، کحوت س د در اس و چرا که براوردار باالکر 

 شش هر در منربیان ها شایسنگی کح ق برا  الزم بسنرها  باید فاوا کوسعه مثالً؛و اس  شده کأکید و کوجه

و نماید فراهم راووو(  و ف اورانه و علمی ش اانی،زیبایی و ه ر  ااالقی؛ و اعن اد  عباد ،) کربی  ساح 

 و منفور موجود  ع وان به انسان کرام  و انسانی و دی ی ها ارزش باید جایگاه فاوا از اسنفاده در همچ ین

 وباشد کأکید و کوجه مورد ورزاندیره

 نظام دگرگون کردن در موف ی  که اس  داده نران دیگر کرورها  در از سو  دیگر، کح ی ات منعدد      

 اس : شرن زیر به اموانات چهار نوع شدن همراه مسنلزم فاوا کمک به پرورش و آموزش

 سراسر کرور در و شده من ل جهانی ها شبوه به که آموزدانش اانه و مدرسه در مسن ر ها رایانه -

 باشدو گسنرده

 و شوق انگیزه از و شده کربی  یادگیر  -یاددهی فرآی د در فاوا از اسنفاده و رایانه با کار برا  که معلمانی -

 باش د براوردار باالیی

 ها  آموزشیهدف با گیردمی قرار معلمان و آموزاندانش دسنرس در هاشبوه در که هاییبرنامه محنوا  -

 باش دو موثر و کارا یادگیر  -یاددهی نظر و از بوده سازگار

در  آن کاربرد و ف اور  کحوالت با موافق و م اسب پرورش و آموزش بر حاکم فره گ و ادار  محیط -

 وباشد پرورش و آموزش
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 فاوا کارگیر به برا  جانبههمه م سجم و کالن، ریز برنامه به کرورمان در در ننیجه ضرور  اس       

 و ا پایه عوامل زیر، عوامل مبن ی بر آن، آموزشی نظام انداز راه و مدارس به فاوا ورود داش و لذا برا  کأکید

-کابل با کامل ا شبوه نظام و کارآمد مخابراکی ها  زیرساا  کهاین ضمن روند،می شمار به زمی ه اجرایی

 باشدو شده فراهم باید نیز م اسب محلی شبوه و وب ها ده دهادمات و ها  م اسب

 دسنرسی باشدو قابل آموزدانش هر برا  که ا گونه به افزار(نرم و افزار)سخ  رایانه به مدارس کجهیز -

 نظام از آموزان بنوان ددانش کا هاکالس میان ارکباط و برقرار  ا چ درسانه وسایل به هاکجهیز کالس -

 ک  دو ادهاسنف کامل رور به ا شبوه

 هاومدارس و کالس برا  آموزشی مبن ی بر فاوا اموانات کأمین -

 از فره گ اسنفاده ایجاد مرکبط با فاوا از رریق ها ف اور  به معلمان کامل کسلط بسنرساز  جه  -

 دیجینالیو اموانات

 و هاسرف ل وینکد و رراحی زمی ه در آموزشی ارالعات ک  دهپرنیبانی که ماهر انسانی نیرو  کأمین -

ک  ده ارائه نیز و فراگیران ارزیابی و هاسوات از ا مجموعه حاو  ارالعاکی بانک کدوین مطالب آموزشی،

 باشدو ا مراوره ادمات

 به اس  الزم ولی اس  ناپذیراجن اب امروز نظام کعلیم و کربی  در فاوا از اسنفاده اس ؛ این واقعی       

 مجاز  دنیا  و فاواو اس  کوهم یک فاوا بودن مع ومو شود کوجه نیز فاوا این از درس   اسنفاده  نحوه

 شماربی ک وع زدایی،کمرکز چون هاییویژگی بلوه شوند،نمی محسوب ررفبی و نیسن د ا ثی ابزار 

 دسنرسی و ارکبارات بودن کعاملی موان، و زمان اهمی  کاهش کاذب، هوی  ایجاد بودن، مجاز  مطالب،

مطابق با س د کحوت  ب ابراین وشوندمی دیده فاوا در که هسن د مسائلی جمله از بودن ارزان و سریع سان،آ

(، در ه گام اسنفاده از فاوا در نظام کعلیم و کربی  بایسنی ازوت زیر مورد کوجه و رعای  قرار 1390ب یادین )

 گیرد: 

 اثربخری سطح ارک اء ننیجه در و یادگیر  -یاددهی در کیفی  کحوت باید فاوا ممناز ظرفی  از اسنفاده با -

 نمودو جد  کع یب رور به را عمومی و رسمی کربی  نظام
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 کولید جریان منربیان به ورود برا  دانش، و ارالعات زرف ک  دهم رف ع وان به منربی به نگاه کغییر با -

 شودو بسنرساز  باید نیز الونرونیوی محنوا 

واگذار   و جایگزی ی نگاه نه کومیلی یا کوانم دساز  و و ک وینی نگاه با درسی برنامه در فاوا از اسنفاده -

 از (ومنربی مربی میان رو در رو) حضور  یادگیر  حذف موجب کحوالت ف اورانه که مع ا بدینو شود دنبات

ادمات  ارائه ث ل مرکز ع وان به مربی و مدرسه و شودنمی وعمومی رسمی کربی  نظام درسی و ها برنامه

 ها گروه واگذار  برا  یا جایگزین رویورد از اسنفاده البنهو نمود اواهد حفت را اود محوری  کربینی

 قرار گیردو کوجه کانون در باید ندارند مدرسه به دسنرسی دلیل هر به که اازی

 اسنفاده در ا وزاً نماید کسهیل را کربی  ها ساح  کمامی در هاشایسنگی کح ق بسنر باید فاوا کوسعه -

 باشدو کأکید مورد اندیر ده موجود  به ع وان آدمی کرام  موضوع و انسانی و دی ی ها ارزش جایگاه فاوا از

 م ابع اطر که اینو دریاب د را ارالعات به انن اد  نگاه ضرورت درسی برنامه االت باید از منربیان -

 پدیده و شوند کل ی دارا  اعنبار و اعنماد قابل ننیای نر م راء دلیل به شبوه رریق از شده ش اسایی

 محدودی  از باید حرک  ف اور  از اسنفاده اساس در این برو اس  جد  بگیرد شول «ای نرننی مرجعی »

 باشدو اسالمی معیار نظام بر مبن ی و م ابع از اسنفاده مع وت به ارالعاکی م ابع از گیر بهره در

 ربیع  با کماس مراهده و مسن یم، کجربه از منربیان که باشد ا گونه به باید رسید برنامه در فاوا کوسعه -

 نروندو محروم

 مخارره به منربیان را اجنماعی روحیه پرورش که یابد ادامه حد  کا باید درسی برنامه در فاوا کوسعه -

 نی دازدو 

 یع ی محور -جامعه دانائی اهداف قکح  ظرفی  که باشد یادگیر  رویوردها  به منوی باید فاوا کاربرد -

 نیس (و سازگار اهداف این رفنارگرایی با رویورد نمونه ع وان به) دارند را آفری رگر  و االقی 

 «اوت دس » ها  به حوزه یادگیر  ها حوزه کردن کبدیل اطر با باید درسی در برنامه فاوا از اسنفاده در -

 بیش ف ی و محض علوم فاوا کوسعه اثر در احنمات که این وشود م ابله اس ، ساانه مطرن را «دوم دس » و

 و(403: 1390شود )س د کحوت ب یادین،  گرفنه باید جد  بیاب د قرب و ارج انسانی علوم و ه ر از
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ها  م ح ربفرد و جذابی اموانات و قابلی  دارا  فاوا گیر  کرد؛ گرچهکوان چ ین ننیجهدر نهای  می      

 با براورد در مسحورانه شیفنگی و اندیریاام  دوگانه مراحل همان کورار یا کاریخ، کورار از دبای اما اس ،

 مسحورانه شیفنگی  مرحله از گذر  الزمه که چرمگیر  ها سرمایه و انرژ  اکالف از و کرد پرهیز آن

 دنیا  و فاوا م فی و ثب م کأثیرات  درباره کفریط و افراط از دور و مع وت بسنر  در و کرد پیرگیر  اس 

 آن از اود بومی ها  فره گی، مذهبی واولوی  و شرایط با من اسب و کرد کأمل ااالقی کربی  برا  مجاز 

 وکرد پرهیز آن از ضرور  موارد در و جس  بهره

 ها بر فرایند یادگیریرویکردهای یادگیری و تأثیر بن 2.3

 مقدمه 2.3.1

 -در ساانارها  ذه ی یادگیرندگان بر اثر کجربیاکی که در فرآی د یاددهییادگیر  عبارت اس  از کغییر 

ها و ها، نگرشآورندو منخ  ان کعلیم و کربی  این کغییرات را در سه دسنه مهارتیادگیر  به دس  می

کرین کعریف یادگیر  مربوط به کیمبل اس و کیمبل یادگیر  را به ک  دو معروفب د  میها ک سیمدانش

دهد ت کغییرات نسبنًا پایدار در کوان رفنار  )رفنار بال وه( که در ننیجه کمرین ک وی  شده رخ میزور

(و منخ  ان نحوه یادگیر  در 1390اس  )کیمبل، به ن ل از السون و هرگ هان، کرجمه سیف،  کعریف کرده

ک دو ه این سه روش، کغییر میاند و معن دند مفهوم یادگیر  با کوجه بانسان را به سه روش دسنه ب د  کرده

ها ریفی شامل در نظر گرفنن یادگیر  به ع وان ننیجه کجربه عی ی و مسن یم )رفنارگرایی(، این روش

یادگیر  عبارت اس  از پردازش فعات ذه ی ارالعات )ش اانی( و یادگیر  عبارت اس  از ساانن و الق 

 (و 2008، 2به ن ل از کارلی ر و شانک؛ 1999، 1دانش شخ ی )ساانن گرایی(، هسن د )جاناسن

اند، رویوردها  عمده یادگیر  که در روت کووین علم روان ش اسی و علوم کربینی کأثیر چرمگیر  داشنه

رویورد رفنارگرایی، رویورد ش اا  گرایی و رویورد سازنده گرایی و پس از آن ها رویورد ارکباط گرایی اس و 

ا  آموزشی  ن ش ب یادین و کلید  دارندو با کوجه به ای وه اکخاذ و به هها در ک میم گیر این رویورد

                                                             
1 D. H. Jonassen 
2 S. Carliner and P. Shank 
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ها در ها  مخنلف بر رراحی محیط یادگیر  کأثیر بسزایی دارد، کعریف و کبیین این رویوردکارگیر  رویورد

ورد باشدو بر این اساس به بررسی هر کدام از این رویها  یادگیر  الونرونیوی حائز اهمی  میرراحی دوره

 ها می پردازیمو

 رفتار گرایی 2.3.2

 تبيين رويکرد رفتار گرايی در يادگيری  2.3.2.1

 رویوارد، گیار  شاوندو ایانکوان د مراهده و انادازهرفنارگرایی بر مطالعه رفنارها  آشوار کمرکز دارد که می

نادیاده باا ااارجی ها باه یاک محارک گیرد که در آن پاسخدر نظر می "1جعبه سیاه"ذهن را به ع وان یک 

اساوی ر  و رباق نظاری مرااهده شاودکمّا رورباه کوانادمی ،دهدگرفنن فرآی دها  کفور که در ذهن رخ می

به یک محرک یاا رویاداد  پاسخننیجه  در اس  که 2آشوارکغییر در رفنار به مع ا  ( یادگیر  1984، 1954)

با محیط انطبااق دهاد و در ایان فرای اد ن اش ک د اود را شودو در این رویورد یادگیرنده سعی میایجاد می

انفعالی داشنه باشدو این رویورد بر اساس مطالعاکی شول گرف  که پاولف، اساوی ر و ثرنادایک انجاام دادنادو 

کوان باه اجازا  کراویل ده اده آن کجزیاه کاردو باا رفنارگرایان بر این باور هسن د که هر نوع رفنار  را می

شودو به اعن ااد اساوی ر یاادگیر  در   جزئی اس  که یک رفنار کلی آموانه میها و رفنارهاآموزش مهارت

هاا  کوچاک ارائاه گیرد که ارالعاکی که قرار اس  آمواناه شاوند در گامزورکی به بهنرین وجه زورت می

اوب شان بازاورد فور  داده شود و یادگیرندگان بنوان د با سارع  من اشوند، به یادگیرندگان درباره یادگیر 

ها  یادگیر  را نیز باید به زورت رفنار  کعریف شوند کا معلوم شود یادگیرنادگان باه اود یاد بگیرندو هدف

کاوان باه هار (و برای از رفنارگرایان معن د هسن د که هار رفناار  را می1391اند یا نه )زنگ ه، م  د رسیده

شاود کاه کغییار قابال گیر  ه گامی انجام میفرد  با هر ویژگی آموزش دادو براساس دیدگاه رفنارگرایی یاد

اندازه گیر  در فراوانی عملورد زورت گیردو یادگیر  در ح ی   ک وی  رابطاه باین رفناار )پاساخ( و عامال 

گاذارد شارایط ایجاد ک  ده آن )محرک( اس و در این دیدگاه مهمنارین عااملی کاه بار یاادگیر  کاأثیر می

گیاردو در ح ی ا  آماوزش شارری شادن ارائاه آن را در بار میمحیطی اس و این شرایط محارک و نحاوه 

                                                             
1 black box 
2 overt behaviour 
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شود، اما یادگیرنده باید باه کساب عاادت یادگیرنده اس و در این دیدگاه به ن ش حافظه چ دان پرداانه نمی

شود که یادگیرنده بنواند پاساخ ااود را در م ابال محارک کثبیا  ک اد )رضاو ، بپردازد و کمرین سبب می

 (و  1392

ر  در رفنارگرایی ساا  بسنه و از پیش کعیین شده دارد و رفنار کح  ک نرت محیط اسا و در محیط یادگی

روناد و ا  پایش میا  مان اد آماوزش برناماهها  یادگیر  در یک قالب اطی و یا شااهچ ین محیطی گام

واه اد کاه ا(و در چ ین محیطی از یادگیرنده هماان چیاز  را می1393یادگیرنده را هدای  ک  د )مث و ، 

 آموزش داده شده اس و 

 نقدهای وارد بر رويکرد رفتارگرايی 2.3.2.2

مزی  آشوار رفنارگرایی کوانایی آن برا  کعریف روشن و واضح رفناار و همچ این انادازه گیار  کغییارات در 

ورت عی ای رفنار اس ، اما رفنارگرایی ک ها برآورد  جزئی از رفنار انسانی را فراهم می ک د که می کوان به زا

آن را مراهده کردو عوامل مهم مان د احساسات، اننظارات و انگیزه در سطحی باال در نظار گرفناه نراده و یاا 

کوضیح داده نرده اس و همچ ین انسان گرایان روش علمی اسنفاده از آزمایرات باه م ظاور انادازه گیار  و 

عث ایجاد محیط م  وعی و کام شادن اعنباار ک نرت منغیرها را رد می ک  د، زیر معن دند چ ین اقداماکی با

کوسط یک روان ش اس گرانالنی باه ناام  1929زیس  محیطی می شودو اولین انن اد به رفنارگرایی در سات 

انن اد قرار داد: این که بسیار ااص نگر اس ، به رویادادها و  م نرر شدو او رفنارگرایی را به سه عل  مورد 1باد

بسیار  می دهد و برا  کبیین یادگیر  به رفنار آشوار وابسنه اس و روانر اسان  اعمات م فرد و مجزا اهمی 

گرنال  در م ام مخالف  با رفنارگرایان اعالم می ک  د که درس  نیس  رفنارهاا  ظااهر  را باا یاادگیر  

دگیر  بادون برابر بدانیمو به ادعا  آنان کغییر فیزیولوژیوی رفنار لزوماً به مع اا  یاادگیر  نیسا و بلواه یاا

کغییرات محسوس و مرهور در رفنار هم اموان پذیر اس و از سو  دیگر روانر اسی ش اانی بیاان مای ک اد 

عالوه بر کمامی مسائل برای از فرای دها  میانجی و واسطه ا  از قبیل حافظه، کفور، حل مسأله و ووو نیاز در 

راور کلای در بیاان مراوالت و ضاعف هاا  میان فعل و انفعاالت بین کحریک و پاسخ واقاع شاده انادو باه 

 (:1398رفنارگرایی می کوان نوات زیر را برشمرد )هم  بل د، عباسی و عباسی، 

                                                             
1 Bode 
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 رفنارگرایی دیدگاهی کک بعد  اس  و نمی کواند همه انواع یادگیر  و فعالی  ها  ذه ی را در بر گیردو

 زبان را شرن دهدو رفنارگرایی نمی کواند برای از انواع یادگیر  از جمله الگوها 

ممون اس  یادگیرنده در موقعینی قرار گیرد که برا  دادن پاسخ درس  محرکی وجود نداشنه باشد، در ایان 

 زورت نمی کواند پاسخ دهدو 

و در پایان رفنارگرایان نمی کوان د م رأ برای از رفنارها  فرد  را کوضیح ده دو برا  مثات حل یاک مساأله 

 کفور م ط ی چگونه ن ش می پذیرد؟ و ووو چگونه زورت می گیرد؟ 

 شناخت گرایی 2.3.3

 تبيين رويکرد شناخت گرايی در يادگيری  2.3.3.1

رویورد ش اا  گرایی در واقع واک ری بود به رفنارگرایی، یک واک ش که کمرکز از رفنار قابل مرااهده را باه 

رریق انن ات کمرکز به فرای دها  شا اانی  فرای دها  پیچیده ش اانی از قبیل کفور، حافظه و حل مساله از

از نارضااینی گرایای ش اا (و به عبارت دیگر 1393درونی م ن ل نمود )فروغی ابر ، یارمحمدیان و ازالنی، 

در  وناشای شادها  ش اانی یادگیر  رویورد یادگیر  رفنارگرایی برا  کوضیح ج به ها کفاینیبیاز  م نج

شودو  رفنار آشوار، بر فرای دها  ذه ی که در پس رفنار وجود دارند، کمرکز میدیدگاه ش اا  گرایی به جا  

ک  د که قسم  اعظم یادگیر  چیز  نیس  جز پیونادهایی کاه از رریاق نظریه پردازان ش اانی اذعان می

کهیاه ها همچ ین اهمی  ک وی  را قبوت دارندو اگرچه در مورد ن ش آن در شودو آنمجاورت و کورار ایجاد می

ک  دو نظریه پردازان شا اانی باا ها رو  این ن ش به ع وان یک محرک کاکید میبازاورد برا  ک حیح پاسخ

وجود آنوه مفاهیم رفنارگرایانه را قبوت دارند، یادگیر  را عبارت از فراگیار  یاا بازساازماندهی سااانارها  

یاادگیر  ، یان رویواردابراسااس ک  دو یره میها با آن، ارالعات را پردازش و ذادان د که انسانش اانی می

شاود، شاود، پاردازش میمیکساب  ارالعات باه وسایله ااود یادگیرناده فرای د  اس  که ری آن دانش و

ارالعات کسب شده در موقعی  م اساب  سپس دانش وشودو شود، و در نهای  به یاد سپرده میدسنوار  می

باا داناش وارالعاات جدیاد پیوناد شاود و میسازمان ب د  شود، میبه یادآورده   اود یادگیرنده ٔ  وسیلهبه 

 .اوردمی
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هاا و ش اا  گرایان معن دند که حافظه، انگیزش و کفور بخرای از فرای اد پاردازش ذه ای هسان د و ک ش

ها  شا اانی کاأثیر ها  یادگیرندگان در االت کجارب یادگیر  بر این فرای دها و شول گیر  ساا فعالی 

(و آنان بر این باور هسن د که یادگیرندگان در فرای د یادگیر  پردازش ک  دگان فعات 2014، 1وباکواگذارند )ه

پردازناد، در سااانار ک  د، برا  حل مساله به جسنجو  ارالعاات میارالعات هسن د؛ کسانی که کجربه می

و به جا  ای واه باه راور گیرند ده د، به کار میذهن اود آنچه را برا  حل مسأله جدید مفید کرخیک می

ک  اد و در پای انفعالی کح  کأثیر محیط قرار گیرند، فعاالنه اننخاب، کمرین، کوجه و حنای چرام پوشای می

 (و 20، ص 1391ده د )شعبانی، ها  منعدد  از اود نران میها واک شکح ق هدف

 نقدهای وارد بر رويکرد شناخت گرايی 2.3.3.2

 د رویورد رفنارگرایی، یادگیرنده برا  انجام دادن فعالیا  هاا از روش اازای در رویورد ش اا  گرایی همان

پیرو  می ک د و محرک ها  اازی را دریاف  می ک د در زورکی که ممون اس  ایان روش بهنارین روش 

نباشد یا با یادگیرنده و موقعی  او من اسب نباشد و روش ها  کارآمد و مؤثرکر  برا  انجام دادن فعالی  هاا 

(و در 1398به ن ال از هما  بل اد، عباسای و عباسای،  2004و یادگیر  موضوعات وجود داشنه باشد )بویل، 

رویورد ش اا  گرا ممون اس  نیاز باشد که معلم به رور آگاهانه و هدفم د ک نرت را به عهده یادگیرنادگان 

 جار باه کا ش مای شاودو و در نهایا  قرار دهد که نیاز به کغییر در یادگیرنده دارد و احنماالً این کغییرات م

پذیرش روش ها  مبن ی بر رویورد ش اا  گرا ممون اس  با کأایر رخ دهد )دوسنی ایرانای، ابوالحسا ی و 

 (و1390ح انی، 

 سازنده گرایی 2.3.4

 تبيين رويکرد سازنده گرايی در يادگيری 2.3.4.1

رکلا  و برونار و نیاز از فلسافه پرورشای جاان ها  پیاژه، ویگوکساوی، باها  سازنده گرایی از پژوهشدیدگاه

اس  کاه بار   ریادگی وردیرو کی ییگراسازنده( »2012) 2ساننروک گیرندو ربق کعریفدیویی سرچرمه می

(  1389 ف،ی، به ن ال از سا 2000شانک ) و «ک دمی دیدر ساانن دانش و فهم آن کأک رندهیادگیفعات بودن 

                                                             
1 Hubackova S. 
2 Santrock 
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 ادیاآنچاه را کاه  رنریاس  که ربق آن افراد ب یو فلسف یروانر اان گاهدید کی یی: سازنده گراک دبیان می

ک اد باورهاایی کاه معرفا  را ایان رویوارد ادعاا می وده ادمیشول  و سازندمیاود  فهم دمیو  گیرندمی

سازد حازل کعامالت یادگیرنده با جهان ربیعی در زمی ه اجنماعی و فره گی هسن د که میانجی و واساط می

ش قبلی فرد اس و سازنده گرایی نام اود را از کلمه ساا  یا سااانن اکخااذ کارده کاه بیاان ک  اده آن دان

دیدگاه معرف  ش اسانه آن اس و سازنده گرایان معن د هسن د که ساانار دانش چیز  نیسا  کاه ااارج از 

پااالیش ها  موجاود و آزماایش و ذهن شاگرد وجاود داشانه باشاد، بلواه حازال کعامال مسانمر باا ساازه

کر  از جهان اارج اس  و بر این اساس فعالی  یادگیر  باید ها  ذه ی آن برا  یافنن درک زحیحبازنمایی

محور کوجه قرار گیرد، نه فرآی د آموزشو سازنده گرایان معن دند دانش در درون فارد و باه وسایله او سااانه 

راری معن دند هیچ واقعینی عی ای و مسان ل از شودو سازنده گرایان افشود و از م ابع اارجی دریاف  نمیمی

کار از ک اد و ب اابراین هایچ جهاانی واقعیها  فرد  را الق میفعالی  ذه ی انسان وجود نداردو ذهن جهان

دیگر  نیس و ساانن مع ا به درک فرد از آن بسنگی داردو کماام ساازنده گرایاان معن دناد ذهان ماوقعینی 

دادها، اشیاء و نظرگاهها  جهان اارج از ذهان دارد و ایان کفسایرها مب اا  ابزار  و اساسی برا  کفسیر روی

 (و1394دهد )فردانش، دانش فرد را که شخ ی و م ح ر به فرد اس ، کرویل می

شاودو ساازنده گرایای ک د که سازنده گرایی باه دو دسانه شخ ای و اجنمااعی ک سایم میمنیوس بیان می

یادگیرنده اسا  و ساازنده گرایای اجنمااعی بار اهمیا  گاروه شخ ی، الق دانش و مفاهیم کوسط شخک 

(و از ایان رو در 1389کر در کولید دانش کاکید دارد )سیف ها  بزرگها  درس یا گروهیادگیرندگان در کالس

ها  شخ ی ااود گیرد، دانش آموز در یادگیر  مطالب به فعالی این دیدگاه دانش قبلی مورد کوجه قرار می

هاا  یاادگیر  گیارد؛ ب اابراین در محیطعامل میان دانش آموزان و معلم به آسانی زورت میمنوی اس  و ک

 سازنده گرایانه دانش آموزان فرز  بحث و گفنگو رو  مباحث مخنلف را دارندو

هاا  مخنلاف ( با ظهور رویورد ساازنده گرایای، قلمارو جدیاد  از روش2006) 1از نظر اسنریون و همواران

ه آموزش شده اس و کدریس مبن ی بر سخ رانی کاهش یافنه و در م ابل کدریس مبن ای بار کدریس وارد حوز

                                                             
1 Stryven, K.  and et al 
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ها  مرارکنی جا  کدریس س نی را گرفن دو این سازنده گرایی، روش کدریس فعات، مسئله محور  و فعالی 

ات اس  ها  چالش انگیز، یادگیرنده را به ساا  دانش که مسنلزم درگیر  فعها  کدریس با سبکنوع روش

 ک دو کرویق می

ک ادو ها  ما باز  میها  سازنده گرا کاکید بر ن ری اس  که ذهن در کجربهکرین ویژگی عمومی دیدگاهمهم

ذهن م فعل نسب  به جهان نیس  بلوه م باع فعاالی اسا  کاه باه ادراک، مفااهیم و احساساات ماا شاول 

هاا  مخنلاف ا ساان ی هسن د و ب ا بر ویژگیهبخرد و این که هیچ دانری مطلق نیس  بلوه همه دانشمی

فرد و ادراکات منفاوت و ، دانش هر فرد  م ح ر به اوس  و هیچ نوع قانون علمی ثابا  و جهاان شامولی 

ک ادو و وجود ندارد بلوه هر دانری نسبی اس  و از شخ ی به شخک دیگر و از زمانی به زمان دیگر فارق می

دهدو ب ابراین این ک ور که یادگیر  فاارغ از محیطای کاه زمی ه رخ می این که یادگیر  ف ط در یک منن یا

(و به عبارت دیگار 1391دهد اکفاق می افند غیر واقعی و ناقک اس  )میرزامحمد  و همواران، در آن رخ می

گیارد دانش هم به زورت فرد  و هم به زورت اجنماعی از رریق کجارب و کعامل با دنیا  پیرامون شول می

 شودو  ا از فعالی  و بحث و کأمل درباره آن فعالی  منجلی میو مع

( معانی کوسط انسان ها و همزمان با درگیر شدن با دنیایی کاه 1مفروضات زیرب ایی سازنده گرایی عبارک د از: 

( انسان ها درگیر در دنیا  اود هسان د و آن را بار اسااس چرام 2ق د کفسیر آن را دارند ایجاد می شوند، 

زها  کاریخی و اجنماعی اود می فهم د و ما همگی وارد دنیایی از معانی شده ایم که کوساط فره گماان اندا

به ما اعطا شده اس و لذا باید در پی فهم باف  یاا موقعیا  شارک  ک  ادگان از رریاق دیادن ایان بافا  و 

ایان مع اا از رریاق  ( اجنماع همیره مب ا  کولید مع اا باوده و3گردآور  ارالعات به زورت شخ ی بود و 

 (و43و  42: 2009کعامل با جامعه انسانی به وجود می آید )کرسوت، 

 نقدهای وارد بر رويکرد سازنده گرايی 2.3.4.2

رویورد سازنده گرایی درباره دانش و رویوردها  معرف  ش اانی حازال از آن باه زاورت روز افزونای کماام 

داده انادو ن ادها  فراوانای دربااره مباحاث معرفا  ش اسای حیطه ها  کعلیم و کربی  را کح  الرعاع قرار 

رویورد سازنده گرایی در محافل علمی مطرن شده اند که پاسخ روشن و قانع ک  اده ا  دریافا  نوارده انادو 
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یوی از نوات مهم این ن دها این اس  که این برداش  از دانش ااود یاک برداشا  ذه ای و حازال کعامال 

ه این زورت زرفاً یک دانش شخ ی و غیرقابل کعمیم به سایر اذهان اواهاد باود ذه ی نظریه پرداز اس  و ب

(و از ررف دیگر رویورد سازنده گرایی در کمام حیطه ها  من وع موجود در موضوع ها و 1381)شیخی فی ی، 

در ع وان ها  برنامه ها  کعلیم و کربی  نمی کواند پاسخگو باشدو موضوع هایی که به ع وان موضاوع درسای 

کمام آموزش ها  رسمی در جریان اند شامل ریفی از موضوع ها  در برگیرنده نظریاه هاا و مفااهیم کاامالً 

دقیق و کجربه شده کا موضوع هایی که بر دریاف  ها و برداش  ها  شخ ی اسنوارند می باشد و مسلم اسا  

(و از 77: 1394کارد )فاردانش، که نمی کوان برا  کمام این ریف من وع از رویوارد ساازنده گرایای اسانفاده 

مروالت دیگر سازنده گرایی این اس  که کفور و عملورد واگرا اود ممون اس  موجب بروز مراوالکی شاود 

( و یا درنظر گرفنن عامل زمان در آموزش یوی از 1398به ن ل از هم  بل د، عباسی و عباسی،  2004)بویل، 

ده براساس مبانی این رویورد مرخک می ک د کاه اجارا  مروالت اس و دق  در نمونه ها  معدود کولید ش

این برنامه ها با زرف زمان بسیار زیاد همراه اس  و بدیهی اس  با وجود انبوهی از موضوع ها  ضرور  برا  

(و انن اد دیگر  که به رویورد ساازنده 77: 1394آموزش این موضوع فرای د کار را دشوارکر می ک د )فردانش، 

س  و کا ک ون الی حل و بدون پاسخ مانده مسأله ارزشیابی در این رویورد اس و چگونه مسائوالن گرایی وارد ا

و اولیا و معلمان می کوان د از کح ق یادگیر  کک کک دانش آموزان که براساس ازوت این رویورد باه زاورت 

  مطمائن شاوند؟ باه جمعی فعالی  کرده اند و یادگیر  آن ها نیز امر  درونی و ذه ی و کامالً فارد  اسا

عبارت دیگر ازوت یاد شده در سازنده گرایی فی نفسه اموان هرگونه ارزشیابی معنبار و مسان د از یاادگیر  

 (و79و  78: 1394ها  دانش آموزان را م نفی می سازند )فردانش 

 محيط يادگيری سازنده گرا 2.3.4.3

وا  از پیش کعیین شده و کوالی آماوزش باشاد، در رراحی سازنده گرا  به جا  ای وه کاکید بر اهداف و محن

(و ساازنده گرایای کاأثیر اساسای بار 1393کاکید بر الق محیط ها  یاادگیر  اسا  )محماد  و ساروش، 

ها  مربوط به شرایط یادگیر  و راهبردها  یادگیر  داشانه اسا  کاه از اهاداف یاادگیر  ساازنده دیدگاه

ها  درک مطلاب و یادگیرنده در ساا  دانش، کسهیل آزمون ک  دو به م ظور درگیر کردنگرایی حمای  می
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هاا  برانگیخنن کأمل رو  اود فرای د گردآور  داناش، مح  اان ساازنده گرایای الاق و اسانفاده از محیط

 (:1395، 1ها  یادگیر  باید )رایسر و دمپسیک  دو چ ین محیطیادگیر  پیچیده را کوزیه می

  شان به کار گیردواقعی رشنه درسیها  ویادگیرندگان را در فعالی 

 شاود ها  مخنلاف در زمی اه آنچاه آماوزش داده میکرریک مساعی و فرزنی برا  کاربس  دیدگاه

 ارائه دهدو 

  شان حمای  ک دو از یادگیرندگان در رسیدن به اهدافران و اداره کردن یادگیر 

 یادگیر  آن کرویق ک  دو اند و چگونگی یادگیرندگان را به کأمل رو  آنچه که یاد گرفنه 

ها  یادگیر  وابسنه باه کو ولاوژ  ها  کامپیوکر  مح  ان را در ایجاد انواع محیطرشد سریع در کو ولوژ 

هاا  یاادگیر  ساازنده گارا موجاب که کاربس  این کاربردها را ممون سازد، کوانم د سااانه اسا و محیط

، ص 1392شاود )رضاو ، وهی، بازاندیری و نظایر آن میها  کفور انن اد ، کارگرکرویق کفور واگرا، مهارت

 (و 309

شامارد ها  یادگیر  سازنده گرا بار می( هر  ویژگی برا  محیط1394به ن ل از فردانش،  1994جاناسن )

 نماید که عبارت ند از:ها را مرخک میها  مبن ی بر این قبیل محیطها ابعاد و قلمرو رراحیکه این ویژگی

 ادگیر  سازنده گرا بر ساانن دانش به جا  باز کولید آن کاکید دارندوها  یمحیط و1

ها  مع ی دار به جا  آموزش م فاک ها  واقعی در زمی هها  یادگیر  سازنده گرا بر موضوعمحیط و2

 از زمی ه کاکید دارندو

 ده دوها  منعدد  از واقعی  ارائه میها  یادگیر  سازنده گرا بازنماییمحیط و3

ها  جهاان واقعای را باه ها احنراز شاده و پیچیادگیها  منعدد از ساده انگاشنن پدیدهییدر بازنما و4

 گذارندونمایش می

هایی شبیه دنیا  واقعی با یادگیر  مبن ی بر مورد باه جاا  ها  یادگیر  سازنده گرا محیطمحیط و5

 ک  دوآموزشی که سازمان دهی شده باشد ارائه می

                                                             
1 Reiser, R. A. and Dempsey, J. V. 
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 ک  دوکعمیق و کفور درباره کجارب را کرویق و کرغیب می ها  یادگیر  سازنده گرامحیط و6

 شوندوها  یادگیر  سازنده گرا موجب شول گیر  دانش مبن ی بر محنوا و زمی ه میمحیط و7

ها  یادگیر  سازنده گرا از شول گیر  دانش به واسطه کواف اات اجنمااعی باه جاا  رقابا  محیط و8

 ک  دوشاگردان حمای  می

هاا از اناواع ک  د کاه هماانطور کاه آنازنده گرا موانی را برا  یادگیرندگان ایجاد میها  یادگیر  سمحیط

ک  د ممون اسا  ها  حل مسأله اسنفاده میابزارها و م ابع ارالعاکی در کبعی  از اهداف یادگیر  و فعالی 

حور، سؤات برانگیاز و ها  یادگیر  سازنده گرا فرای د مبا همدیگر کار ک  د و یودیگر را حمای  ک  دو محیط

ک  د و همان رور کاه یادگیرناده در ها  مداومی را کجربه میها بازبی یباش دو آنا  میدارا  ماهی  چراه

 (و1395یاب د )رایسر و دمپسی، شود، کوامل میمحیط درگیر می

دارد )فاردانش، ها  یادگیر ، چهار ج به وجاود براساس مبانی روانر اانی سازنده گرایی، در رراحی محیط

1394:) 

الگوساز  حیطه مورد یادگیر و در رراحی سازنده گرا، حیطه ماورد یاادگیر  از قبال قابال کعیاین  و1

ساازند، ماورد کوجاه ها و کفسایرها  مرباوط باه یاادگیر  را مینیس ، بلوه فرای دهایی که دیدگاه

ب ابراین افراد داناش ااود را در کوان از زمی ه واقعی جدا کرد، هسن دو از ررف دیگر فرای دها را نمی

سازندو پس مهمنارین کاار آن اسا  کاه ک  د، میزمی ه کعاملی که آن حیطه را کجزیه و کحلیل می

ا  کاه در آن کعامال رخ ها  کعاملی، ارالعات مربوط به زمی اهحیطه مورد یادگیر  را از نظر زمی ه

 ها مرخک کردو دهد و ربیع  این کعاملمی

ها  کعاملی شاامل بازش اسای، رارن، سااانار داناش، بازنماایی ها  کعاملیو زمی ه هالگوساز  زمی و2

ها  یاادگیر ، محایط ها  محیطی شامل شااگرد، هادفدانش، اسندالت، مدیری  گفنمان و زمی ه

 ها کاربرد دارندو ها  مورد نظر در آنشمارند که یادگیر هایی بر مییادگیر  و محیط

سازنده گرایان معن دند نحوه ساانه شادن داناش باه وسایله شااگرد هایچ  کرکیب کجارب یادگیر و و3

شباهنی با ساانارها یا کرکیب از پیش کعیین شده دانش نداردو فهم و درک بخرای از داناش مموان 
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هاا  فارد بارا  ها  قبلی را کغییر دهدو یادگیر  سازنده گرایانه بر اثر کالشاس  مع ا  کمام دانش

گیرد و در ننیجه کرکیب کجارب یادگیر  قابل کعیاین دانش به یودیگر شول میمرکبط ساانن انواع 

 و پیش بی ی نیس  بلوه منأثر از کعامل بین شاگرد و محیط در زمی ه کعاملی اس و 

ها  باین شااگرد و محایط الگوها  کعاملو الگوها  کعامل همان ساانارها  حازل از کرکیب کعامل و4

ها  مع ی دار، الگوها  شول گیرند: الگوها  شول گیر  کعاملرار میاند که در سه رب ه قیادگیر 

 ها  ش اانی حین کعامل و الگوها  شول گیر  مسیرها  کعاملو گیر  وضعی 

محیط ها  یادگیر  سازنده گرا محیط ها  یادگیرنده محور یا مبن ی بر ک نرت یادگیرناده هسان د کاه بار 

زولی همچون کعامل، شرک  در فعالی  ها  یاادگیر  ازایل و واقعای، ن ش فعات یادگیرنده کأکید دارند و ا

اودرهیابی در یادگیر ، مرارک ، کدارک م ابع و ارائه موقعی  ها  مساأله دار را در سااا  داناش فارد  

 (و262: 1396مهم می دان د )سراجی و عطاران، 

 های يادگيرنده محورعناصر اصلی محيط 2.3.4.4

بایسا  مؤلفه ازلی کرویل شده اس  که برا  رراحای می 4گیر  یادگیرنده محور از ها  یادمعموالً محیط

 (و47: 1395، 1ها کوجه شود )جانسن و ل دبه آن

 بافت

ک ادو بافا  باف  بیانگر ماهی  کلی مسائل یا کوالیفی اس  که دانش آموزان را در مسیر یادگیر  هدای  می

ک  اد و باه افاراد هام ز باف  هایی که مسائل و ننایج را مراخک میگیردو اپیوسنار  از ساانار را در بر می

 اندوده د کا مسائل برون ساانه و باف  هایی که به رور م ح ر به فرد کعریف شدهاجازه کاوشگر  می

 ابزار

 ک  ادوابزارها پرنیبانی مبن ی بر ف اور  را برا  بازنمایی، سازمان دهی، دسنوار  یا ایجاد داناش فاراهم می

هاا  ( ساه ناوع ابازار معماوت در محیط48: 1395به ن ال از جانسان و ل اد،  1999) 1هانافین و هموارانش

 یادگیر  را بر می شمرند:

                                                             
1 Jonassen, D. and Land, S. 
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  ،ابزارها  پردازش؛ یع ی ابزارهاایی کاه در پاردازش شا اانی، جسانجو، گاردآور ، ساازمان دهای

 آی دویوپارچه ساز  و کأمل در زمی ه ارالعات به دس  می

 جورچین؛ یع ی ابزارهایی که بر مب ا  ورود  کاربر عمل کارده، پارامنرهاا را کغییار داده و ابزارها  

 ک  دوها را ثب  میآزموده و اثر آن

 ک  دو ابزارها  ارکباری؛ یع ی ابزارهایی که کعامل و گفنگو  اجنماعی را کسهیل می 

اند کاه مموان اسا  بادون یی رراحای شادههاعالوه بر ای ها ابزارها  ک ویرگر  برا  مراهده دقیق پدیده

انواع ابزارهایی را بسط و گسنرش داده اس  که باه رراحاان  0/2بازنمایی قابل مراهده نباش دو ابزارها  وب 

ک  دو چ ین ابزارهاا  کولیاد  در کرکیاب باا نارم در حمای  از االقی  و سازندگی دانش آموزان کمک می

محیط یادگیر  م اسبی کبدیل شود که پردازش و کأمل درباره ارالعات را  کواند بهافزارها  قابل بارگیر  می

 بخردو سرع  می

 منابع

کواند از م ابع ارالعاکی ایسنا  مربوط به موضوع مورد ها  ارالعاکی و محنوایی اس  و میم ابع بیانگر ازانه

هاا و باالگ هاا شوند مان د ویوییمطالعه مان د منن و ویدئو کا م ابع پویایی که به زورت اجنماعی ساانه م

ایجاد م ابع قابل اشنراک را ممون ساانه و ابزارها  گوشی هماراه  0/2منغیر باشدو برا  مثات، ابزارها  وب 

ک  د )جانسن و ل اد، از ارسات ارالعات برا  کاربران برحسب نیاز و براساس موقعی  جی پی اس حمای  می

 (و 49: 1395

 هاتکيه گاه

اند و معموالً باه ها سازوکارها  حماینی هسن د که برا  کمک به افراد در درک مطالب رراحی شدهکویه گاه

 (:49: 1395به ن ل از جانسن و ل د،  1999اند )هانافین و همواران، ق د کارکردها  زیر رراحی گردیده

 ره مود مفهومی در زمی ه مفاهیم مربوط به مسأله؛ 

 حوه کفور، برنامه ریز  و نظارت؛ره مود فراش اانی در زمی ه ن 

                                                                                                                                                                                              
1 Hannafin, M. J., Land, S. M., and Oliver, K. 
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 ها  محیط و پیش رفنن در محیط؛ا  در زمی ه نحوه اسنفاده از ویژگیره مود رویه 

 ره مود راهبرد  در زمی ه نحوه براورد با کولیف یا ازالن راهبردهاو 

 ارتباط گرایی 2.3.5

 تبيين رويکرد ارتباط گرايی در يادگيری  2.3.5.1

ولین بار کوسط زمی س و داونز مطرن شدو از دیادگاه ارکبااط گرایای یاادگیر  عباارت رویورد ارکباط گرایی ا

هاسا و باه ها  جدید یا یادگیر  فرای د شول دهی و شول گیار  شبوهها و ارکباطاس  از فرای د الق گره

مارکبط  ا  از افراد و ف اور  کوزیع شده اس  و یاادگیر  فرای ادعبارت دیگر دانش و ش اا  در میان شبوه

(و ازطالحی که معموالً برا  کوزیف 2020)رضایی و همواران،  ها اس کردن، رشد دادن و هدای  این شبوه

ا  اس و رویورد ارکباط گرایی معن اد شود یادگیر  کوزیع شده یا یادگیر  شبوهاین مفهوم به کار گرفنه می

کاوان آن را باه یاک و به هیچ وجه نمی ها  پیچیده و آشوب وار هسن دها  یادگیر ، محیطاس  که محیط

هاا و فرای ادها  معلاولی دربااره نظام-هاا  علایمدت موانیوی ک لیل دادو ب اابراین الزم اسا  پایش فرض

داناد، بلواه هاا نمییادگیر  عمی اً مورد بازبی ی قرار گیردو ارکباط گرایی یادگیر  را حازال ارکباط-یاددهی

آیاد بلواه از ندو زیم س معن د اس  دانش ک ها در ذهن افاراد باه وجاود نمیداها را یادگیر  میاود ارکباط

گیردو در رویورد ارکباط گرایی یاادگیر  کعامال محاور اسا  )فارج الهای، ها  جهانی شول میرریق شبوه

 (و 1396اسماعیلی، سرمد  و ق بر ، 

ها  مجااز  جها  در دوره  ها  جدید آموزشیرویورد ارکباط گرایی ن ش مهمی در کوسعه و ظهور کو یک

از  ا شابوهدر ارکباط گرایای داناش در میاان (و 2008انن ات ک نرت از معلم به یادگیرنده دارد )رینا، آدریان، 

 هاشابوهافراد و اشیاء کوزیع شده اس  و یادگیر  فرای د مارکبط کاردن، رشاد دادن و هادای  کاردن ایان 

ا  باه شابوه بارا  اشانراک گاذار  و پیادا کاردن رای د چرااهباشدو در این رویورد یادگیرنده در یک فمی

ارالعات جدید مرکبط اواهد شدو در این فرای د یادگیرنده به ع وان یک عامال الاق داناش در نظار گرفناه 

شود نه به ع وان یک م رف ک  دهو ارکبااط گرایای عمادکاً باا رشاد شا اانی مارکبط اسا و زماانی کاه می
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شاود درک او از رریاق فراشا اا  و ها  یاادگیر  ااود درگیار میدوباره شبوه یادگیرنده در ایجاد و الق

 یابدو  ارزیابی ع ازر شبوه افزایش می

 نقدهای وارد بر رويکرد ارتباط گرايی 2.3.5.2

ارکباط گرایی مسنلزم پژوهش ها و مطالعات بیرنر  اس  به ویژه آن که ایان رویوارد باراالف رویوردهاا  

گرایی اساساً کل ساانارها  حات حاضر نظام ها  آموزشی را مورد ن د قرار می دهد و باه ش اانی و سازنده 

همین دلیل به کارگیر  دالل  ها  آن در بسنرها  فعلی با دشوار  هایی همراه اس و نونه مهم دیگر  که 

بار ایان  در منون مربوط به ارکباط گرایی کمنر به آن پرداانه شده این اسا  کاه رراحای آموزشای مبن ای

رویورد در حات حاضر بیرنر م اسب یادگیرندگان با کجربه مثالً در سطح آموزش عالی اس و ب ابراین اسانفاده 

از این رویورد نیز م وط به شرایط و اموانات اازی اس  که ش اا  آن ها مطالعاات بیرانر  را مای رلباد 

( و 2006(، کار )2008کپ و هیل ) (و ن د دیگر  که کوسط برای زاحب ظران همچون81: 1394)فردانش، 

( مطرن شده ای وه ع ازر مورد کاکید نظریه ارکبااط گرایای پایش از آن در دیگار نظریاه هاا 2006ورهاگن)

مطرن بوده اس  ، ا وزا بین ع ازر برونی ساز  مطرن در ارکباط گرایی با نسخه سازنده گرایای اجنمااعی 

 (و1391ر ، حسین،ویگوسنوی شبهات ها  زیاد  وجود دارد ) اسو د

 تأثیر و داللت های رویکردها بر یادگیری الکترونیکی 2.4

 مقدمه 2.4.1

اننخاب هر رویورد  بر فرای د آموزش و یادگیر  کأثیر اواهد گذاش و به رور مثاات در رویوارد رفناارگرایی 

-نده در قالب کواهنسب  به آموزش الونرونیوی، ن ش آموزش ده ده عبارت اس  از انن ات ارالعات به یادگیر

هاا  یادگیرنادهو در آماوزش الونرونیوای ها  کوچک قابل هضم و فراهم آوردن بازاورد فور  بارا  پاساخ

هاا در رمزگاذار  رراحی شده براساس رویورد ش اانی، ن ش آموزش ده ده ایان اسا  کاه باه یادگیرناده

عات قبلیران زاورت گرفناه و کساهیل ارالعات جدید، کمک و یار  رساند کا انجام پیوندها  مع ادار با ارال

فرآی د بازیابی ارالعات آنها کا اموان اسنفاده کامل از ارالعات و انن ات آنها برا  شرایط مورد نیاز یادگیرناده، 
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فراهم شودو یا در یک محیط یادگیر  مبن ی بر رویورد سازنده گرایی، ن ش آموزش ده ده این اسا  کاه باا 

ون گفنگو  دوررفه، یک چهارچوب ذه ی م اسب برا  یادگیر  مفااهیم جدیاد هایی همچاسنفاده از شیوه

؛ باه ن ال از کاارلی ر و 1999، 1در ذهن یادگیرنده، ایجاد و از یادگیر  و  پرنیبانی به عمل آورد )جاناسان

(و در چ ین محیط هایی معلمان کوزیع ک  ده دانش نیسن د بلوه راه ما، کسهیل ک  اده، یااور 2008، 2شانک

و در ک ار دانش آموزان هسن د و آن ها را به پرسرگر ، چالرگر  و کدوین فرضیه ها و اندیراه هاا کراویق 

(و همچ ین در آموزش ها  الونرونیوی مبن ی بر رویورد سازنده گرایی نیاز اس  کاه 1398می ک  د )فنحی، 

ونرونیوی باا کاربسا  مؤلفاه هاا  یادگیرنده ها اموان کعامل با یودیگر را داشنه باش دو دوره ها  آموزش ال

رویورد ارکباط گرایی زیم س ضمن همگام شدن با کحوالت بسیار سریع جهان امروز، زمی اه ارک اا  کیفیا  

یادگیر  را فراهم می ک  دو در ع ر دیجینات باید فرای د مرکبط کردن، رشد دادن و هدای  زیس  باوم هاا و 

-با افزایش فعالی  ها  مرارکنی، کوسعه شبوه هاا  اجنمااعیشبوه ها  یادگیر  مورد کوجه قرار گیرد و 

فرد ، مبادله کجربیات غیررسمی و کداوم اسنمرار ارکباط و کعامل، کیفی  یاادگیر  در باین یادگیرنادگان را 

افزایش یابد کا آن ها بنوان د ضمن یادگیر  مؤثر بر جامعه هدف اود کأثیرگذار باش د )فرج اللهی، اسماعیلی، 

 (و 1396و ق بر ،  سرمد 

 ها در یادگیری الکترونیکیهای تخصصی برای استفاده از رویکردتوصیه 2.4.2

 رفتارگرايی 2.4.2.1

 سازمان دهی دقیق دوره براساس اهداف از قبل کعیین شده و1

 ارائه دانش و مهارت کوسط معلم و2

 ها  کوچکارائه محنوا  الونرونیوی در قطعه و3

 ا  با اسنفاده از پیوندها و فراپیوندهابه زورت اطی و شااه سازمان دهی محنوا  الونرونیوی و4

 ها و ارائه مواد من اسب با سرع  یادگیر  یادگیرندگان سازمان دهی فعالی  و5

 ها  فراوان و ارائه بازاوردها  فور  کاکید بر کمرین و6

                                                             
1 D. H. Jonassen 
2 S. Carliner and P. Shank 



 مبااانی – دومف ل 

122 

 

 کاکید بر پاسخ دهی آشوار یادگیرندگان  و7

 اسنفاده از انواع ک وی  ک  دها و8

 ز میزان یادگیر  یادگیرندگان براساس اهداف از پیش کعیین شدهارزشیابی ا و9

 شناخت گرايی 2.4.2.2

 ها در ابندا  محنوا  الونرونیویاسنفاده از پیش سازمان ده ده و1

 ها  برجسنه ساز  منن به م ظور جلب کوجه و کمرکزاسنفاده از کو یک و2

 ها  مفهومی در پایان هر محنوابه کارگیر  ن ره و3

 ها  یادگیر  یادگیرندگانبا کوجه به سبک ارائه مطالب و4

 آگاهی بخری به یادگیرندگان از چرایی آموانن مطالب جدید و5

 کوجه به پیش نیازها  یادگیر  مطالب جدید و6

 کوجه به سطون باال  ش اانی شامل کجزیه و کحلیل، کرکیب و ارزشیابی و7

 ها  انن ات یادگیر اسنفاده از کو یک و8

 سازنده گرايی 2.4.2.3

 ه اهداف در قالب پروژه، موضوع یا مساله برگرفنه از زندگی واقعیارائ و1

 اسنفاده از ابزارها  مباحثه و کاکید بر یادگیر  گروهی و2

 کعبیه نمودن موکورها  جسنجو در محیط یادگیر  و3

 اموان کدوین و به اشنراک گذار  محنوا کوسط یادگیرندگان و4

 ارائه کوالیف من وع و5

 کاکید بر یادگیر  اکنرافی و6

 ها  فراش اانییبانی از فرای دها  فراش اانی و ارائه آموزش به م ظور آش ایی با کو یکپرن و7

 2ها  وب بهره گیر  از ویژگی و8
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 ارتباط گرايی 2.4.2.4

 ها  گروهی و مرارکنیارائه درس در قالب روش و1

 کاکید بر هموار  و مرارک  یادگیرندگان و2

 برقرار  ارکباط میان مطالب جدید و مطالب قبلی و3

 جاد پیوند بین مفاهیم یادگرفنه شدهای و4

 ها  ارکباری بین محنواها  قابل ارائهکعبیه لی ک و5

 ارائه کوالیف گروهی  و6

 کوجه به ازل یادگیرنده محور بودن یادگیر  و7

 کاکید بر انعطاف پذیر  محیط و یادگیر  و8

 ایجاد فضا و اموان ارکبارات اجنماعی و9

 آموزش فراش اا  و اودک ظیمی به یادگیرندگان و10

 ساخت دانش توسط یادگیرنده 2.5

رویورد سازنده گرا بر این باور اس  که دانش ننیجه فعالی  سازنده کک کاک افاراد اسا  و باه جاا  آن کاه 

دانش از پیش ساانه شده را به دانش آموزان انن ات دهد، در کالش اس  کاا یادگیرناده ااود باه کولیاد علام 

ورد سازنده گرایی دانش باید فعاالنه در ذهن و بر پایاه کجرباه (و براساس روی1396بپردازد )سرابی و احمد ، 

ها، عالقه ها و باورها ساانه شودو ب ابراین ن ش آموزش فراهم کردن بسنر و امواناکی اس  کاا داناش کوساط 

دانش آموز ساانه شودو این رویورد رراحان آموزش را بر آن داشنه کا محیط هاا  یاادگیر  را باه گوناه ا  

که حمای  ک  ده ساا  دانش کوسط یادگیرندگان باشدو در رویورد سازنده گرایی امار یاادگیر   الق ک  د

منضمن فرای دها  پویایی اس  که ری آن یادگیرندگان دانش اود را می ساازند و اباداع گار نظارات ااود 

ه هاا  جدیاد هسن دو آنها ارالعات جدید را به ارالعات قدیم پیوند مای ده اد و درک ااود را در پرکاو داد

ک حیح می ک  د و به ع اید پیچیده کر و کامل کر  دس  می یاب ادو فارض ب یااد  کوجیاه ک  اده ساازنده 

گرایی این اس  که کودکان موجودات اودانگیخنه و اودک ظیم هسن د که مهاارت هاا  اساسای، اوانادن، 



 مبااانی – دومف ل 

124 

 

باا آن هاا و از رریاق  نوشنن، هجی کردن، حساب کردن و حل مسأله را به ع وان مح اوالت درگیار شادن

(و در ایان 1398ارکباط برقرار کردن با فعالی  ها  مع ی دار روزمره من اسب با سان کساب ک  اد )فنحای، 

 فرای د یادگیر  و نه کدریس دارا  اهمی  اس  و ن ش کدریس ک ها کسهیل فرای د یادگیر  سازنده اس و 

شدن دانش کوسط یادگیرنده را ای گوناه کوضایح  ( در کوضیح نظریه برونر نحوه ساانه1999بیگه و شرمیس )

می ده د: یادگیرنده دانش را اودش می سازد و این کار را از رریاق رباط دادن ارالعاات دریاافنی باه یاک 

مب ا  روان ش اانی داور  انجام می دهد که از قبل در ذهن اود شول داده اس  و بدین رریق به فراکار از 

(و اگر یادگیرندگان بخواه د ارالعات پیچیده را منعلق به ااود 1392)سیف  ارالعات دریافنی دس  می یابد

(و همچ ین یادگیر  ک ها می کواناد باه انادازه ا  رخ 296: 2006ک  د باید شخ اً به آن پی ببرند )اسالوین، 

پیاروان دهد که ارالعات جدید به رور موف ی  آمیز  با دانش و کجربه قبلی یادگیرنده مرکبط شودو به بااور 

سازنده گرایی، فرای د کسب دانش شاامل اسانفاده از ارالعاات پراک اده باه ع اوان سا گ ب اهاا  داناش و 

 اسنخراج دانش کازه از میان آن هاس و 

نحوه ساا  دانش براساس نظریه پردازش ارالعات، پیاژه و ویگوکسوی به شرن جدوت ذیل اسا  )وولفولاک، 

2012:) 

 نوع دانش و يادگيریفرض ها درباره ساختن  نظريه

پردازش 

 ارالعات

دانش از رریق ایجاد یک بازنمایی از جهان بیارون سااانه مای شاودو باا کادریس 

 مسن یم، بازاورد و یادگیر  از راه کوضیحو

از بیرون به 

 درون

 پیاژه

دانش به وسایله کغییار شاول دادن، ساازمان دادن و دوبااره ساازمان دادن داناش 

انش آی ده جهان اارج نیس  حنی اگر کجربه بر کفوار و پیرین ساانه می شودو د

 کفور بر دانش کأثیر بگذاردو کاوش و کرف کردن ایلی مهمنر از کدریس هسن دو

از درون به 

 بیرون

 ویگوکسوی

دانش بر پایه کعامل و کجربه اجنماعی ساانه می شودو دانش جهان ااارج را پاس 

کعاامالت باا دیگاران، کادریس مسان یم، از این که از زافی فره گ، زبان و باورها، 

 اکنراف هدای  شده گذش  و از آن ها کأثیر پذیرف  بازنمایی می ک دو

هم از بیرون و 

 هم از درون
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 تفکر سطح باال در یادگیرندگان 2.6

ها  دور کوجه دانرم دان زیاد  را به ااود کفور و مهارت درس  اندیریدن از مسائل مهمی اس  که از زمان

کارین اهاداف نظاام هاا  هاا  مخنلاف کفوار یوای از مهمده اس  و در حات حاضر پرورش مهارتجلب کر

آموزشی اس و کفور واک ش مغز برا  پاسخ به محرک و عمدکاً بر حل مسأله معطوف اس  و از جملاه اعماات 

 ااد ، هاا یاا راهبردهاا  کفوار، کفوار اننشودو کفور سطح باال شاامل مهارتسطح باال محسوب می ش اانی

ها  کفور ساطح بااال باه ع اوان باشدو مهارتاسندالت علمی، پژوهش، یادگیر  مسأله محور و حل مسأله می

دهاد در ساطون کجزیاه و کحلیال، کرکیاب و ارزشایابی ها  ش اانی که باه یادگیرنادگان اجاازه میمهارت

ل کفور انن اد ، کفور بازکاابی، ها  کفور سطح باال شامشودو مهارتب د  بلوم شرک  نمای د، کعریف میرب ه

 (و  1397کفور فراش اانی و کفور االق اس  )عراقیان مجرد، ث اگو و جویبار ، 

کفور انن اد  فرای د  ش اانی اس  که فرد ری آن با بررسی دالیل و کجزیه و کحلیل ارالعاات در دسانرس 

هاا  کجزیاه و کحلیال، اسان باط و و ننیجه گیر  از آن ها به قضاوت و ک میم گیر  مای پاردازدو مهاارت 

ارزشیابی به ع وان مهارت ها  کفور انن اد  کأکید شده اسا و بارا  آماوزش مهاارت هاا  کفوار انن ااد  

چ دین راهوار قابل اجرا اس و یوی از این راهوارها ایجاد کعادت بین کدریس و ک ش من ابال یادگیرنادگان و 

ین ایجاد فضا  امن پر از همدلی برا  بیان ع اید می کواناد یا ایجاد اموان بحث در کالس درس اس و همچ 

(و کفور بازکاابی )انعواسای( 1390در رشد این مهارت در فضا  آموزشی مؤثر واقع شود )حریر  و باقر  نژاد، 

کر  از موضوع و درک کلیه پیامدها  آن اسا و ایان مفهاوم ف اط باه نوشانن داشنن ک ویر بزرگ به مع ی

گاردد و باه چرایای و دلیال انجاام کارهاا و ، برنمیداده شدهه و کارهایی که در گذشنه انجام ها  آی دبرنامه

و باه گیاردها و هیجانات را نیاز در بار میشودو این موضوع اغلب احساسات، واک شاهمی  آنها نیز مربوط می

وی پس از دیگار  و باه ( افوار می کوان د ی1391به ن ل از ضرغامی، سجادیه و قائد ،  1910اعن اد دیوئی )

شولی منوالی از ذهن انسان بگذرند بدون آن که رابطه مرخ ی بین آن ها برقرار باشدو فراش اا  ربق نظار 

فیرر و ولز به آگاهی فرد از فرای دها  کفور و نیز کوانایی اداره نمودن فرای ادها  شا اانی و شا اا  ااود 

برنامه ریز ، اسنفاده از راهبردها  حال مساأله و کواناایی مان د آگاهی از چارچوب دانش اود، سازماندهی و 
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اودارزیابی و اودازالحی اشاره دارد و دارا  ابعاد بسیار گسنرده و فراگیر و مؤثر اس و در همین راسانا ولاز 

بیان می ک د فراش اا  مفهومی چ د وجهی اس  که در برگیرنده داناش )باورهاا(، فرای ادها و راهبردهاایی 

ا  را ارزیابی، نظارت یا ک نرت می ک د و از دو رب ه گسنرده فعالی  ها  ذه ی کح  ع ااوین اس  که ش ا

مهارکی اسا   مهارت کفور االق(و 1395دانش فراش اانی و نظارت فراش اانی کرویل شده اس  )زفرزاده، 

و اننخااب راه که شخک با کمک حل مسئله و ک میم گیر  از افوار یا روابط نو براوردار شده و قدرت کرف 

و کفور االق عبارت از کوانایی اسنخراج افوار و کجربه ها  گذشنه و کرکیاب آن ک دها  جدید را پیدا میحل

ها به شیوه ها  بدیع اسو گیلفورد معن د اس  که کفور االق مسنلزم کفور واگراس  که به سایالی، انعطااف 

(و امروزه دانرم دان بر این باورناد 1393حسن پور، پذیر ، ازال  و بسط کأکید دارد )رحیمی، یزداواسنی و 

باه ن ال  1989که یوی از اهداف ازلی کعلیم و کربی ، کربی  افراد االق با کفور االق اس و به اعن اد مایر )

( کفور االق زمانی رخ می دهد که معلم موضوع درسی را به نحو  آماوزش دهاد کاه باه 1397از محمد ، 

 نچه را یاد گرفنه اس  در حل االق مسأله به کار ببردو دانش اموز کمک شود کا آ

مهارت ها  کفور سطح باال به زورت ذاکی و به اود  اود در افراد شاول نمای گیرناد بلواه آنهاا از رریاق 

باه  2001، 1کجارب فره گی منعدد و به واسطه ماهی  اود فرای دها  آموزشی شول داده می شوند )سولن ا

(و آموزش کفور سطح باال به کغییرات عمیاق در کادریس نیااز داد و ایان امار 1393ن، ن ل از عبد  و هموارا

ممون اس  کوانایی ها  معلمان را به چالش بوراندو به م ظور داشنن کالس ها  درس دارا  ویژگی کفوار، 

ات هاا  معلمان بایسنی قادر به کدریس به شیوه هوشم دانه و م عطف باش د که نمی کواند با مهاارت هاا و رو

(و  1397آموزشی و س نی و کو یوی ثاب  و کغییر نیافن ی به اجرا درآید )عراقیاان مجارد، ث ااگو و جویباار ، 

کح ی ات نران می دهد معلمان در زورت بهره گیر  از فراش اا  در فرای د کدریس به موف ی  باالکر  نیز 

یاب دو معلماانی کاه از نظریاه فراشا اا  در در ارائه اثربخش آموزش کفور سطح باال به دانرجویان دس  می 

امر کدریس بهره می گیرند به فرای دها  عالی ش اانی )حل مسأله، کفور، ک امیم گیار ( کوجاه دارناد، باه 

آموزش راهبردها  یادگیر  و اودارزشیابی اهمی  می ده د، از روش حل مساأله در فرای اد کادریس ااود 

 وی  ک  ده ها  درونی و در ننیجه انگیزش درونی ارزش قائل دو بارا  اسنفاده می ک  د و به بهره گیر  از ک
                                                             
1 Sultana 
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آموزش کفور سطون باال می بایس  راهبردها  آموزشی م ظم کر  برا  یادگیرنادگان باه م ظاور یاادگیر  

کجزیه و کحلیل، کرکیاب و ارزشایابی مساائل در نظار گرفناه شاودو یوای از ایان راهبردهاا مراارک  دادن 

فعالی  ها  کالسی اس و درگیر  فعات یادگیرندگان در کالس درس کأثیر مهمای در رشاد یادگیرندگان در 

(و باه راور کلای کاأثیر یاادگیر  1393عملوردها  ش اانی سطح بااال  آن هاا دارد )عباد  و هموااران، 

ه مرارکنی رو  ک وی  مهارت ها  سطح باال  کفور به مراکب بیش از رویورد رقابنی و انفراد  اس و چرا کا

شرک  در یادگیر  به یادگیرندگان این فرز  را می دهد کا با یوادیگر بحاث نمای اد، مسائولی  یاادگیر  

 (1385اودشان را به عهده بگیرند و ب ابراین منفور انن اد  گردند )رنجبر و اسماعیلی، 
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 جایگاه و اهمیت عنصر هدف در برنامه درسی 3.1

س گ زیرب ا  آماوزش اسا ویوی از حیااکی کارین ع ازار در فرای اد  ی و ده به نظام آموزشهدف جه  ده

ع ازر ازلی برنامه ریز  درسای باوده و برناماه از برنامه ریز  درسی، کعیین هدف یا اهداف می باشدواهداف، 

ی، کعیین محناوا، شوندو کمام کارها و وظایف اعم از نیازس جها برا  دسنیابی به آن، رراحی و سپس اجرا می

شوندو هدف ها در واقع روش کدریس، اجرا و ارزشیابی به م ظور دسنیابی به اهداف شول میگیرند و عملی می

ق د نهایی کعلیم و کربی  بوده و یا ننایجی را مرخک می سازند که اننظار می رود پس از اجرا  یک برناماه 

واقع یک برنامه درسی که به ق د ایجاد کغییرات در رفناار  درسی ، بنوان در رفنار یادگیرنده مراهده نمودو در

 وشود، این کغییرات را همان اهداف برنامه می نام دیادگیرنده اجرا می

  ادر سه دهه اوت قرن بیسنم، هارولد روک و فرانولین بابی  با ج بش اندازه گیر  در ارکباط بودندو آنهاا بار

لینها  بزرگساالن را مورد باازنگر  قارار دادنادو کعیاین هادف، باه کعیین اهداف کدریس، کجزیه و کحلیل فعا

کوساط بیوافواساوی ر رفناارگرا و  70-60ع وان ابزار  برا  کهیه برنامه ریز  درسی، بعادها در دهاه هاا  

رابرت گانیه ازالن شدو رفنارگراها براالف رشدگراها و یا کعامل گراها کدریس را بر اساس مراحل رشد داناش 

گرفن دو در نظر یک رفنارگرا ، آنچاه یادگرفناه مای شاود کاابعی از پیامادها  محیطای می را نادیده  آموزان

رفنارها  معین اس  به ننیجه رشد درونی کودکو کأکید آنها بیرانر بار محایط اراراف داناش آماوز اسا و 

را مای پذیرناد اماا ها کاثیر عوامل زیس  ش اانی موثر بر رفنار و مراحل کلی رشد اجنماعی و هوش ارفنارگر

نلساون، کرجماه: یوساف پاور، و)در کل به ن ش محیط به ع وان عامل ازلی کعیین ک  ده رفناار کأکیاد دارند

 و(1380

 مبحاث باه شاده رراحای مادت یاک  باه راور رسامی و در قالاب که کسی اولین درسی برنامه ا وص در

 در وو شود می کایلر ش اانه م طق  وانع کح  منخ  ان بین در او رویورد که بود کایلر پرداا  هدفگذار 

 مارور باا و شاود مای شا اانه "ف ی -کولید " مدت ع وان کح  کایلر مدت درسی ریز  برنامه علمی مجامع

منوجه می شویم که بر اساس دو فرضیه ب ا نهاده شده اس : کجربیاات آموزشای بار اسااس  مدت این اجمالی
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که بایسنی به آن برس د از قبال کهیاه نماوده اناد، کادوین  مح وت یادگیر ، که منخ  ان به ع وان چیز 

 شده اند؛ و دوم ای وه مح وت و پیامد یادگیر  باید اندازه گیر  شودو

 کوجاه میان بایاد این در و ب گریم یادگیر   ریز  درسی به ع وان ن ره یا ررحی برا  زمانی که ما به برنامه

 ررفای از و  اسا  آماوزان داناش یادگیر  به کمک درسی ریز  برنامه از نوع  هر از هدف  که باشیم داشنه

در ای جاا  پاس شاود مای ایجاد یادگیرندگان رفنار در که نماییم فرض مطلوبی کغییرات ع وان به را یادگیر 

 و باشیم می  کغییرات از نوع چه ایجاد دنبات به ما  این سوات مطرن می شود که

باه  کاه ماا ات مسنلزم کعیین هدف اس و به عباارت دیگار هماینهر گونه کالش جه  پاسخگویی به این سو

دنبات این باشیم کا کعیین نماییم که برنامه درسی باید کوجه اود را به کدام دسنه از یادگیریها منمرکز ساازد 

کار  در راسنا  کعیین هدف انجام داده ایمو پس ن ش هدف آن اس  که نوع کغییراکای را کاه ماورد اننظاار 

 و اقادامات همااه گی باه و پاردازد مای درسای ریاز  برنامه در جه  کدوین به و  می نماید اس  مرخک

 وانجامد می فعالینها

نخسنین ع  ر برنامه ریز  درسی در مبحث رراحی، هدفگذار  اسا و کماام نظریاه پاردازان برناماه ریاز  

 اهم این نظریات اشاره شده اس ودرسی از ع  ر هدف به ع وان یوی از ع ازر ثاب  نام برده اندو در زیر به 

 کایلر: هدف، کجربه ها  یادگیر ، سازماندهی و ارزشیابی

 اش : جامعه و یادگیرنده، اهداف و م ازد، محنوا یا مواد درسی

 زایس: هدف، محنوا، فعالینها  یادگیر ، ارزشیابی

 بوشامپ: بیان هدف و م  ود، محنوا، کاربرد، ارزشیابی

 نواع فرزنها  یادگیر ، سازماندهیآیزنر: هدف، محنوا، ا

 (Nevo,  ،1995هدف در برنامه درسی دارا  مزایایی به این شرن اس : )

 درسی برنامه فعالینها  به مع ابخری و دهی جه      -1

 دهد می درسی ریزان برنامه به را م  د به رسیدن برا  گوناگون راهها  بررسی اموان     -2

 ودارد وجود حازله ننایج م ایسه اموان     -3
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 وسازد می میسر را فعالینها بازنگر  اموان     -4

البنه در ا وص اهداف هم دسنه ب دیهایی وجود داردو آیزنر یوی از ررفداران رویورد غیرعلمی یاک ک سایم 

 (:1994و ) آیزنر ،ب د  سه گانه ا  را آورده اس 

 مای نراان درسای هاا  برنامه مورد در را ااص گروه یک ارزشها  که کلی بسیار ها  بیانیه: آرمانی       -

 دهد؛

 هسن د عی ی و آرمانی اهداف وسط  دح که هدفهایی از دسنه یک: کلی       -

 شود ظاهر یادگیرندگان در رفنار  ک ییرات ع وان به نهای  در که رود می اننظار که آنچه: عی ی       -

 ب د  کموده اس : آرمانی، م ازد آموزشی، هدفها  جزئینرریه یونسوو اهداف را در سه دسنه زیر دسنه 

 همچ ین کالین یم در یک دسنه ب د  از هدفها آنها را در سه دسنه آورده اس : کلی، عی ی و م ازد 

از ررف دیگر هدف هم جزئی اساسی از برنامه ریز  درسی و از مهمنرین ع ازر آن در مرحله رراحی برناماه 

از آن به ع وان عامل اثرگذار بر کدوین سایر ع ازار برناماه درسای ناام بارده مای  درسی به حساب می آیدو و

 شودو

اگرچه مبحث کدوین هدفها در برنامه درسی به رور ااص و در نظام آموزشی به رور کلی ، به زورت فعالیا  

میناوان معموت درآمده اس  ، اما مبحث کدوین هدفها  رفنار  دارا  مخالفاان و مواف اانی مای باشاد کاه 

 نظرات آنان را به زورت زیر بیان نمود:

 :مخالفان  

 چاون فعالینهاایی باه دسانیابی از را و آنهااو ک اد مای محدود جزئی مهارکها  و ارالعات به را یادگیر   -

 ودارد می باز االقی 

 ندارندودیدگاه ررفداران روانر اسی انسانگرا هدفها  آموزشی قابلی  کبدیل به هدفها  رفنار  را  از -

 شاده کعیاین پایش از هدفها   زیرا شوند می یادگیر  و پرورش و آموزش  فعالینها  شدن محدود باعث  -

 بسایار هام مهام هسان د مای شاوندو گااه که آموزشی نرده بی ی پیش ننایج و پیامدها شدن آشوار راه سد

 ( 1380)سیف، 
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 نمود مرخک را رفنار  هدفها  کوان مین قبل از که اس  حد  به آموزشی فراگرد پیچیدگی و پویایی -

 نیسن د بی ی پیش قابل درسنی به درسی برنامه یک ننایج همه  -

فها  آموزشی قبل از گزی ش و سازماندهی محنوا  ماده درسی ضارور  نیسا  )لاو ؛ کرجماه هد کدوین -

   (43:  1381مرایخ،

    مدافعان

انیه و میگر ، دالیل زیر را برا  دفاع از کادوین اهاداف در مدافعان اهداف رفنار  در آموزش از جمله گلیزر، گ

 آموزش ارائه نموده اند:

 کار رراحی و اجرا را برا  معلمان آسان می ک د -

 نماید می کمک معلمان به آموزان دانش یادگیر  ارزشیابی در -

 وک د می فراهم شان،کار اثربخری و کارایی میزان دادن نران برا  پرورشی مسؤالن برا  را اموان این -

ار ررف دیگر، این سؤات مطرن اس  که آیا دسنه ب د  اهداف در قالب دسنه هایی چاون رفناار ، عاارفی ، 

 ش اانی و سایر موارد کلی  انسانی را از بین نمی برد؟

ر اسااس در این مورد باید اشاره نمود که هدفها  کلی قابلی  ح وت آنها را از بین می بردو زیراکه نمی کوان ب

آنها به کدوین م اسب سایر ع ازر همچون محنوا، روشها  آموزش و ارزشیابی پرداا و ب اابراین باا کجزیاه و 

کحلیل هدفها اموان برشمردن ج به ها  کغییر در رفنار بیرنر می شودو و از ررف دیگر پیچیدگی فعالینها  

)سالیمی،  رات ماورد نظار از نظار دور نمانادوآموزشی را از بین می برد و باعث می شود کا هیچ بخری از کغیی

 (1387جمات، 

 مبنای تعیین اهداف در برنامه درسی چیست؟  3.2

در کعیین اهداف برنامه درسی بین زاحب ظران اانالف وجود داردو اانالفات بر محور و سوات هاا  زیار مای 

 باشد:
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که کعیین آن واجب و ضارور  اسا  اهداف کعلیم و کربی  وضع کردنی اس  یا کرف کردنی؟ اهداف کربینی 

چیس ؟ روشها کابع اهداف هسن د یا اهداف کابعی از روشها؟ جریان رشد کابع اهداف کربینی اسا  باا اهاداف 

( آیا افراد برا  زماان حاات کربیا  1396، به ن ل از ملوی 1380کربینی کابع جریان رشد هسن د؟ ) کریمی، 

ال بر اساس ضرورت ها  زمان گذشنه؟ آیا افراد هام ساو باا نیازهاا  می شوند یا برا  زمان آی ده و یا احنما

جامعه کربی  می شوند و یا آنوه برا  شووفایی اسنعدادها و کمامی  بخریدن به قابلی  هاا  فطار  ااود؟ 

هدفگذار  برا  نظام کعلیم و کربی ، برا  کربی  نسل جدید بر اساس کدام م لح  ها و مالک ها مع ا مای 

افراد باید کابع انجارها  اجنماعی باش د یا ه جارها  اجنماعی به کبع م لح  ها و نیاز هاا  نسال  یابد؟ آیا

 (1396جدید باید کغییر یابد؟ ) ملوی ، 

بطور االزه در کعیین اهداف دو دیدگاه وجود دارد: اوت ؛ ضرورت کعیین اهاداف غاایی و واساطه ا  قبال از 

اهداف غایی به دلیل عدم کارآمد  کعیین اهداف غایی قبل از کربیا    فرای د کربی و دوم؛ عدم ضرورت کعیین

و کعیین اهداف کربینی ) واسطه ا ( در کعامل با کربی  شونده و در حین کربی ، چارا کاه موضاوع هادف در 

 کربی  م وله ا  نیس  که بنوان آن را از پیش کدوین نمودو) همان(

یا عدم کعیین اهداف برا  برنامه ها  درسای وجاود دارد باه نظار با وجود اانالف نظرهایی که درباره کعیین 

می رسد برنامه درسی بدون هدف راهی بدون م  د و سرگردانی در بیابانی بای م  اد اسا  کاه بایاد از آن 

احنراز نمودو اما باید برا  اهداف و کعیین آنها چارچوبی کعیین کرد که هدفگذار  ها بر اساس معیار و ماالک 

 ابلی  کح ق داشنه باش دواهدافی قابلی  کح ق دارند که از ویژگی ها  زیر براوردار باش د:بوده و ق

با ربیع  انسان هماه گ باش د و با در نظار گارفنن نیازهاا، کوانم اد  و ظرفیا  هاا  اباداعی و  -

 ابنوار  انسان ها را آزاد ک  دو

 ش ده دواز جامعی  براوردار بوده و کمام ابعاد و جوانب زندگی را پوش -

راه ما  هادیان و عمالن باشدو نوع مهارت، معارف، مواضع، گرایش  ها و عادات ماورد نظار در روناد  -

 رشد شخ ی  مخارب را کرریح ک  دو

 با فطرت آدمی سازگار باش د و مطابق م لح  همه انسان ها کدوین گردندو -
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داشنه باشا دو) الا حالو ، باه  بر اساس واقعی  ها  جامعه کدوین شده باش د و قابلی  انجام و اجرا -

 ( 1396ن ل از ملوی 

را در سه یا چهار م بع معرفی مای  م ابع کعیین هدفهادر م ابع علمی مربوط به دانش مطالعات برنامه درسی 

سه م بعی هسن د که در عمده م ابع و نظریاه هاا   ماهی  دانش -ماهی  جامعه -ماهی  یاد گیرندهک  دو 

نیز بع وان یوی دیگر از م ابع کعیین هادف  ماهی  یادگیر از  س  و البنه در برای م ابعبه آنها اشاره شده ا

در برنامه درسی نام برده می شودو سپس آنچه از ایان م اابع بدسا  مای آیاد از زاافی فلسافه اجنمااعی و 

ویر کرایده روانر اسی کربینی عبور داده می شود کا اهداف نهایی حازل شودو شول زیر مع ا  فوق را به ک ا

 اس :

-2    ماهیا  گرایای-1چهار دیدگاه فلسفی که رو  برناماه درسای بیرانرین کااثیر را داشانه عبارک اد از: 

 بازساز  گرایی -4پیررف  گرایی -3   پایدارگرایی

ماهیا  گرایای  از م ظر فلسافه هدفبع وان مثات فلسفه رو  ج به ها  اساسی برنامه درسی کاثیر میگذارد 

پیررفنگرایی کوسعه زنادگی اجنمااعی  از م ظر هدفاس  ، در حالیوه هیم و ازوت ماده درسی کسلط به مفا
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بازسااز  جامعاه  ،بازساز  گراییو از نگاه پایدارگرایی پرورش ع ل و کربی  فرد ع النی ،از م ظر دموکراکیک 

 وو کعلیم و کربی  برا  کغییر و ازالن اجنماعی

برناماه ریازان درسای قبال از هار چیاز بایاد  ،یدگاه فلسفی اازی ب ا گرددبرنامه درسی باید بر د از آنجا که

ش اا  درسنی از دیدگاه فلسفی فره گ و کرور اود داشنه باشا د و براسااس آن دربااره م اابع ارالعااکی 

 دیگر و پس از آن کعیین هدفها ک میم گیر  ک  دو 

یادگیر   ع  ر  که کح  کاثیر دیدگاه نخسنین وم بع دیگر هدف اس « یادگیر »: ماهيت يادگيری :الف

محنوا و بیان هادفها براسااس نظریاه یاادگیر  حااکم بار  واس « هدف برنامه درسی»برنامه ریز قرار میگیرد

و « کال»مثال برنامه ریز پیرو مونب گرنال  هدفها را باا کوجاه باه درک  ،فضا  برنامه ریز  کعیین میگردد

عالوه بر هدف ع ازر دیگر برنامه درسی یع ی محنوا،سازماندهی  جه  میدهدو "ساانار ش اانی"کسب یک 

ارزشیابی نیز از نظریه یادگیر  حاکم بر ک امیم  و یادگیر  –محنوا،کجربیات یادگیر ،اسنراکژیها  یاددهی 

 گیریها کاثیر می پذیردو

 : سه اانواده نظریه ها  یادگیر  که رو  برنامه ها  درسی کأثیر میگذارند عبارک د از 

نخسنین اانواده نظریه ها  یادگیر ،به پیوندمحرک وپاسخ کأکید مای ک دونوناه اساسای ایان نظریاه هاا -

کفور بخری از یک کوالی محرک و پاسخ اس  که در بیرون از فرد یاد گیرنده شروع مای شاود «و کجربه اس »

جدید  را فارا مای گیارد و به پایان می رسد یادگیر  فرآی د شرری شدن اس  که کوسط یاد گیرنده پاسخ 

 انگیزش میل به عمل اس  که از یک محرک ناشی می شودو 

گرنال ،میدان ش اانی ، میدان ادراکای را در بار  -دومین اانواده نظریه میدان اس  که نظریه ها  میدان-

 اهمی  بیرنر  داردو "کل"می گیردو در این نظریه ها 

ش اساان وروانر اساان  کوسط جامعاه ش اساان ،انساان کهسومین کئور  یادگیر  ،کئور  اجنماعی اس  - 

 ربق این نظریه انسان اسنعدادها  نامحدود یادگیر  دارد و  واجنماعی مورد کاکید قرار میگیرند

با یودیگر منفااوت هسان د ونظریاه هاا   نفراگیرا ،هر نظریه یادگیر  نوع ااص یادگیر  را کوزیف میو د

انواع مخنلاف یاادگیر   ریز  درسی مخنلف را مورد حمای  قرار میده د و یادگیر  گوناگون روشها  برنامه
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اجنماعی وجود دارد که بهضای  فرد  و ،ری وار ،جزئی وکلیور و مان د یادگیریها  فعات وم فعل ،مع ی دار

 برنامه ریزان درسی باید بنوان اد کاه باا ودرونی اس  لبعضی ننیجه یک عام ننیجه یک عامل اارجی و از آنها

 وکح ق بخر د هریک از این یادگیریها را اسنفاده از شیوه ها  یادگیر  و نیازها  فرد  ،

یوی از وظایف برنامه ها  درسی رفع نیازها  جامعه اس  در این مطالعاه هام بایاد باه مطالعه جامعه: -ب

باا کغییارات نیازها  آنی کوجه کرد هم به کغییرات و کحوالت مسانمر و هادفها  برناماه درسای در ارکبااط 

اساسی که در جامعه در حات وقوع اس  اننخاب نمود کا برنامه درسای هماواره باا نیازهاا  گونااگون زنادگی 

اجنماعی انطباق یابد با کوجه به موارد یاد شده دو ازل مطارن مای شاود: الف(هادفها  برناماه درسای بایاد 

ب(هدفها  برنامه درسی باید قابل  ین شوندو من اسب با شرایط و اموانات جامعه و با کوجه به نیازها  آن کعی

 کغییر باشدو 

: برنامه درسی وقنی پویا اس  که منضمن فعالینها  یادگیرنده برا  کسب موف یا  مطالعه ياد گيرنده -ج

اشنه و از کجربه ها  مفید بهاره دآمیز کجربیات یادگیر  باشد و یادگیرنده وقنی در جریان آموزش مرارک  

 و این کجربه ها با آمادگی ،عالیق ، اموانات ، نیازها و کوالیف رشد آنان من اسب باشد  م د می شود که

بارا  کعیاین هادفها   و: هر برنامه درسی با یوی از رشنه ها  علمی ارکباط مسن یم دارد مطالعه دانش -د

مهارکها و -زوتمفاهیم و او الزم اس  به آموزشی برنامه درسی ش اا  ساانار آن رشنه علمی ضرور  اس  

 (1399کوجه زورت بپذیردو )نریمانپور،هدفها  ااص آن علم -روش کح یق در آن علم-نگرشها

اما در میان دیدگاه ها  موجود، نظریه ا  نیز وجود دارد که جایگاه و اهمی  نظام اعن اد  و ارزشی جامعاه 

ه می باشد نه بع وان یاک م باع هام را که ب وعی برآمده از فلسفه حاکم و ایدئولوژ  ها  مورد پذیرش جامع

عرض با سایر م ابع اولیه بلوه محیط بر آنها در نظر می گیرد و معن د اس  فلسفه حااکم و نظاام اعن ااد  و 

ارزشی نه به بع وان زافی بلوه باالکرین م بع کعیین اهداف کل ی می شودو بر اساس ایان دیادگاه نحاوه قارار 

 فهومی به شول زیر اواهد بود:گیر  م ابع کعیین اهداف در مدت م
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این نظام اعن اد  که ب وعی برآمده از فلسفه حاکم بر جامعه و بار ذهان و اندیراه : نظام اعتقادی و ارزشی

برنامه ریزان اس  م دم بر سایر م ابع کل ی می شودو چرا که در الگو  برنامه درسی بر آماده از اندیراه دیان 

  و ارزشی در برنامه درسی م دم بر سایر مبانی بوده و جه  ده اده کل ای اسالم مبانی فلسفی و نظام اعن اد

می شودو عل  آن هم موقعی  و جایگاه انسان در کربی  اسالمی و اسانلزامات نظار  و عملای آن اسا  کاه 

منربی شانی دارد که هر چیز دیگر و همه شئونات در راسنا  کربی  او باید شول بگیرندو اگر سایر مبانی هام 

ض مبانی فلسفی و ارزشی کل ی شوند و به همان اندازه مبانی فلسفی زاحب نفوذ و اثر در مراحل و ع ازار عر

کربی  و برنامه درسی باش د برنامه درسی اسنحوام و انسجام الزم را برا  کربی  انسان در کراز قرآنای بدسا  

 (1396نخواهد آوردو  ) ملوی ،

دگیر  الونرونیوی که برا  نظاام کعلایم و کربیا  جمهاور  اساالمی بر این اساس در الگو  برنامه درسی یا

ایران رراحی شده اس  اهداف غایی و کالن کعلیم و کربی  منبلور در اس اد  همچون سا د کحاوت ب یاادین 

و شاااه هاا   آموزش و پرورش هسن د که اهداف آموزشی و واسطه ا  برا  حوزه ها  یادگیر  و دوره هاا
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ها  درسی این دوره ها و شااه ها در س د برنامه درسی ملی مناثر از س د کحوت ب یاادین  کح یلی در برنامه

 و اهداف دوره ها  ابندایی اوت و دوم و منوسطه اوت و دوم مرخک شده اس و

 اصول تعیین اهداف برنامه درسی در نظام معیار اسالمی 3.3

اسالمی در کعیین اهداف و ع ازر برنامه هاا   بر اساس نوات ذکر شده و محورینی که مبانی فلسفی و ارزشی

درسی در کرور ایران دارند که این مهم در اس اد باالدسنی همچون فلسفه کربی  در جمهور  اسالمی ایران، 

مبانی نظر  س د کحوت ب یادین آموزش و پرورش، س د کحوت ب یادین ، س د ملی برنامه درسای وووو ما عوس 

 ن اهداف برنامه ها  درسی در نظام اسالمی را چ ین بر شمرد:شده اس  می کوان ازوت کعیی

رعای  رویورد قیاسی : برنامه درسی وسیله ا  اسا  کاه یادگیرناده را در جها  هادفها  کربینای  -

م بعث از آرمانها رشد می دهدو این اهداف در هر یک از سطون کربینی باید پله نردباانی کل ای شاود 

 ود می ک دوکه یادگیرنده بندریج در آن زع

جامعی  اهداف: چ د بعد  بودن فطرت انسان در اهداف برنامه درسی باید جلوه گر باشدو اهاداف در  -

هر سطحی باید آمیزه ا  از رشد اعن اد ، مع و ، ع النی، عارفی ، اجنماعی و ساایر ابعااد فطار  

 باشدو

ر افراد به آنها نائل شدند ک عید  بودن اهداف: هدفها  برنامه درسی باید رور  رراحی شوند که اگ -

 میل به زعود ره مراحل باالکر در آنان بروز ک دو

کلی  شامل و جزئی  منعادت: هدفها  کلی معموال ابهام دارند این سطح از اهداف در شمولی  بایاد  -

کامال واضح باش د و از ررف دیگر جزئی نمودن اهداف نیز نباید افراط گرایانه زاورت گیاردو هام در 

 هم در کیفی  باید مراقب کجزیه افراری بودو  کعداد و

انسجام و یوپارچگی اهداف: انسان موجود  یوپارچاه هسا  و اهاداف برناماه درسای کاه بارا  او  -

رراحی می شود نیز باید یوپارچه و دارا  وحودت باش دو به این مع ا که هار دسانه از اهاداف یاک 
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نها یاک قابلیا  م ساجم چ اد بعاد  بوجاود مجموعه واحد را کرویل ده د به گونه ا  که کح ق آ

 (1395آوردو) ملوی،

عالوه بر موارد فوق که ب وعی ازوت اان ازی کعیین اهداف در پارادایم اسالمی کل ی می شوند می کاوان 

 از ازوت کلی کر  نیز نام برد به شرن زیر:

 ی او را کامین نمایدواهداف باید با شرایط و اموانات یادگیرنده هماه گ باشد و نیازها  آنی و آک -

 اهداف برنامه باید انعطاف پذیر باشدو -

اهداف برنامه باید جامعی  داشنه باشد و با کوجه به ج به ها  مخنلف ع النی ، اجنماعی ، مع و  و  -

 جسمانی یادگیرنده کعیین شوندو

 اهداف باید با یودیگر هماه گ باشدو -

 اهداف باید با کوجه به حات و آی ده کعیین شودو -

 اهداف باید وضون و زراح  کافی داشنه باشدو -

 (1385اهداف باید با نظام اعن اد  و ارزشی جامعه همسو بوده و قابل اجرا باشد)ملوی  -

 هدف در برنامه درسی یادگیری الکترونیکی 3.4

برنامه ها  درسی اهداف مخنلفی را دنبات می ک  اد از جمله:جسانجو  ح ی ا  و کوساعه داناش، پارورش 

  حل مسئله، پرورش نیرو  انسانی منخ ک ، کربی  شهروندان منعهد و مسئوت ، کماک باه حفات مهارکها

(و اماا در دنیاا  1392به ن ال از ساراجی  1378ارزشها  انسانی و ک وی  کفور انن اد  و االق ) جاودانی ، 

دیگار  رخ نماوده ک ونی و با کوجه به گردش سریع ارالعات و کحوالت فزای ده و شاناب ده ف اوراناه اهاداف 

همچون ؛ ک وی  مهارکها  حل مسئله، قدرت برقرار  ارکباط و مذاکره، یادگیر  اود راهبار و ماادام العمار، 

مهارکها  مدیری  ارالعات ، ک میم گیر  در موقعی  ها  پیچیده و وووو محیط ها  یاادگیر  الونرونیوای 

 دو می کوان د در کسب مهارکها  فوق ن ش مهمی را ایفا نمای 
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شود )ساراجی،  اما در کعیین اهداف برنامه درسی یادگیر  الونرونیوی باید به سه سوات اساسی زیر پاسخ داده

 (و121،ص 1387

 سطون کحلیل اهداف کدام د؟ -3ازوت کعیین اهداف کدام د؟  -2م ابع کعیین اهداف کدام د؟ -1

امه درسی یاادگیر  الونرونیوای ، کعیاین بر اساس الگو  مورد نظر در پژوهش حاضر گام اوت در رراحی برن

اهداف آموزشی اس و هدف ها ، غای  ها و ننیجه ها  نهایی حازل از آموزش هسن د که مدرس یاا ساازمان 

آموزشی به م ظور دسنیابی به آنها آموزش را ارائه می ک دو هدف ها زیار ب اا  هار آماوزش را کراویل مای 

ود و هر آنچه که پس از ارائه آماوزش حازال مای شاود هماه از ده دو هر آنچه که حین آموزش انجام می ش

اهداف ناشی می شوندو م ابع گوناگونی جه  ک میم گیر  درباره اهداف برناماه درسای وجاود داردو بررسای 

م ابع ومنون کخ  ی نران می دهد ، گروه رران برنامه آموزشی و درسی محیط یادگیر  الونرونیوی بارا  

ید م ابع گونااگونی همچاون فلسافه حااکم ، نیازهاا  جامعاه ، نیازهاا  یادگیرناده و کعیین اهداف غایی با

کوجه به فلسفه حااکم بار جامعاه و  .(8، ص 2004، 1موضوعات درسی را بررسی ک د) ون مری بور و همواران

ی،  نظام کعلیم و کربی  م دم بر هر م بع دیگر  باید مورد ع ای  باشادو ساپس راران برناماه بایاد باا بررسا

نیازها  جامعه محلی ، م ط ه ا  ، ملی و بین المللی را ش اسایی  و با همواار  ماداوم و کعامال مسانمر باا 

نیازها  جامعه، اهداف اود را کعیین نماید کا دانش آموزان بنوان د با رسیدن به این اهاداف ن اش ماوثر  در 

باه نیازهاا  آنای بایاد کوجاه نماود و هام باه کوسعه پایدار کرور ایفا نمای دو در مطالعه و بررسی جامعه هم 

کغییرات و کحوالت مسنمر ، بویژه کحوالت ناشی از پیررف  علوم و کو ولوژ  در کعیین اهداف حاائز اهمیا  

می باشدو اننخاب اهداف برنامه درسی در ارکباط با کغییرات اساسی که در جامعه در حات وقوع اس  ، موجاب 

 (و1379ه با نیازها  گوناگون زندگی اجنماعی انطباق یابد)ملوی ،می شود کا برنامه درسی هموار

                                                             
1 - Van Marrinbore , W . J., Koper, R 
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 سطوح تحلیل اهداف برنامه درسی 3.5

( اهداف برنامه درسای را باه ساه ساطح غایا  هاا  1982برای از زاحب ظران برنامه درسی ) نظیر اولیوا، 

ا  وسیع ، بل د مدت و کربینی ، اهداف کلی و هدف ها  رفنار  ک سیم می ک  دو غای  ها  کربینی هدف ه

کلی هسن د که مسیر کلی و جه  گیر  نظام آموزشی را مرخک می ک  دو هادف هاا  کلای ، اهاداف یاا 

ننایجی هسن د که به زورت کلی و بدون مالک ها  مرخک بیان می شوندو اهاداف کلای ، بارا  عملیااکی 

هدف ها  کلی اسنخراج مای شاوند و شدن باید به اهداف رفنار  کبدیل شوند و هدف ها  رفنار  از کحلیل 

به اهداف یا ننایج مرخک و قابل اندازه گیر  اشاره دارندو پس از آنوه اهداف برنامه به زاورت دقیاق و قابال 

اندازه گیر  ک ظیم می شوند ، باید بر اساس رب ه ب د  منداولی همچون رب ه ب د  هادف هاا  آموزشای 

 ( 66،ص 1997، 1رفی و روانی حرکنی رب ه ب د  شوند ) پاپهامبلوم و همواران در سه حیطه ش اانی ، عا

. 

کحلیل هدف ها  برنامه درسی از سطح اهداف کلی به هدف ها  رفنار  یوی از موضاوعات چاالش برانگیاز 

(و مادافعان 1997رشنه برنامه درسی اس  و در ری دوران منماد  مدافعان و مخالفانی داشنه اسا  ) آیزنار،

هداف رفنار  در برنامه درسی به سازماندهی محنوا ، ش اسایی دقیق اننظارات و غایا  هاا و معن دند کعیین ا

ارزشیابی از ننایج برنامه درسی کمک می ک دو در م ابل مخالفان ادعا دارند ، هدف هاا  رفناار  بار مهاارت 

ماان( و همچ این ها  ش اانی سطح پایین کوجه دارند و االقی  یادگیرنده و معلم را محدود می ساازند )ه

ممون اس  گفنه شود کعیین اهداف از پیش کعیین شده از سو  برنامه ریزان با ازل انعطاف پاذیر  برناماه 

ها  آموزشی از جمله زبان مغایر باشدو در پاسخ می کوان گف  چ انچه اهداف با انجام نیااز سا جی آموزشای 

نمای آیاد و م اساب باا نیازهاا  کودکاان ،  کعیین شوند در واقع اهداف یادگیر  یوپارچه و واحد  بدسا 

اواهیم کوانس  نیازها  زیان آموز  فراگیران را به رور مسان ل ش اساایی نماائیم و مربیاان از ایان رریاق 

اواه د کوانس  با در دس  داشنن برنامه ا  م ظم با کوجه به روش ها  م اسب ، پاساخگو  ایان نیازهاا  

برا  فراگیران در یک کرور  مثل ایران که زبان ها  منفااوکی وجاود  منفاوت باش د، بعبارت دیگر می کوان

                                                             
1 - Papham, W. J 
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یادگیر  -دارد، اهداف از پیش کعیین شده ا  در نظر گرف ، اما در اجرا و اننخاب محنوا ، روش ها  یاددهی

یان ، ارزشیابی و سایر ع ازر برنامه درسی به م ارق و مربیان اانیاراکی را واگذار کرد که جه  دسنیابی باه ا

 (و 113، ص 1381اهداف از  روش ها  م اسب اسنفاده ک  د   ) زند  ، 

برا  جمعب د  پیرامون موضوع کحلیل و ارد کردن اهداف برنامه ها  درسی به سطون مخنلف در یادگیر  

الونرونیوی می کوان گف : برنامه درسی الونرونیوی به مان د اغلب برنامهها  آموزش از راه دور ب ورت ااود 

موز کهیه و ارائه می شود ب ابراین هدفها باید به زورت واضح و دقیق در اانیار یادگیرناده قارا داده شاود کاا آ

و  درک زحیحی از ننایج برنامه درسی داشنه باشدو از ررف دیگر کعیین اهداف دقیق و رفنار ، رراحاان و 

دگیریف مواد و م ابع، ابازار و رساانه هاا ، برنامه ریزان درسی الونرونیوی را در اننخاب محنوا، فعالی  ها  یا

راهبردها  کدریس و شیوه ها  ارزشیابی با محدودی  روبرو می سازد و امواان اننخااب هاا  گونااگون را از 

آنها می گیرد و این عمل از غ ی شدن برنامه ها  درسی می کاهد و بر این اساس کعیاین اهاداف رفناار  در 

باه ن ال از  1997جه  ده ده باشد نه کعیین ک  ده حد و مرز دقیاقو) آیزنار، برنامه درسی الونرونیوی باید 

 (و1393سراجی 

برای ویژگی ها و ازولی که اهداف در محیط یادگیر  الونرونیوی بایاد واجاد آن باشا د از بر همین اساس 

 این قرار اس :

 آکی او را کامین نمایدواهداف باید با شرایط و اموانات یادگیرنده هماه گ باشد و نیازها  آنی و  -

 اهداف برنامه باید انعطاف پذیر باشد -

اهداف برنامه باید جامعی  داشنه و به ج به ها  مخنلف ع النای ، اجنمااعی ، مع او  و جسامانی  -

 یادگیرنده کوجه نمایدو

 اهداف باید با یودیگر هماه گی داشنه باش دو -
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 گیری الکترونیکیرویکرد فکورانه در طراحی اهداف برنامه درسی یاد 3.6

البنه در کدوین اهداف برنامه ها  درسی دو رویورد ع النی و فوورانه وجود دارد کاه هار کادام داللا  هاا  

ااص اود را دارندو در رویورد ع النی رران برنامه درسی ارکباط بین اهداف برنامه درسی و ننایج یادگیر  را 

 علولیب ورت اطی ، دقیق و از پیش کعیین شده و عل  و م

در نظر می گیرد ولی در م ابل در رویورد فوورانه ارکباط بین اهداف برنامه درسی و ننایج یاادگیر  ب اورت  

غیر اطی و احنمالی در نظر گرفنه می شودو در برنامه درسی الونرونیوی که هدف غاایی آن پارورش اهاداف 

ویا  مهارکهاا  ارکبااری و مادیری  سطون باالکر یادگیر  همچون ؛ حل مسئله، پرورش کفوار انن ااد ، ک 

زحیح ارالعات و م ابع یادگیر  اس  ، گروه رران برنامه درسی نمای کواناد از رویوردهاا  زارفا اطای و 

ع النی بهره بگیرد و الزم اس  کا حد اموان رویوردها  فوورانه را مطماح نظار قارار ده ادو ) ون مری باور و 

 (1392،به ن ل از سراجی،  2004همواران، 

 مالحظات تعیین اهداف در برنامه درسی الکترونیکی 3.7

 ضرورت کوجه به کعیّن و ک ریح اهداف در برنامه درسی الونرونیوی -

ضرورت کوجه به مبانی فلسفی حاکم بر نظام کعلیم و کربی  مجااز  درکعیاین اهاداف برناماه هاا   -

 یدرسی الونرونیوی در عین مراقب  از ازوت و مبانی نظام معیار اسالم

ضرورت کطبیق اهداف م درج در اس اد باالدسانی باا شارایط محایط هاا  یاادگیر  الونرونیوای و  -

 بازبی ی یا افزودن برای اهداف در زورت نیاز

کاکید بر اهدافی همچون؛ کسب و ارک اء مهارکها  ف اوراناه، ارک ااء قادرت کفوار انن ااد ، مادیری   -

ادگیر  اود ک ظایم و ماادم العمار و کاوان ک امیم ارالعات و م ابع یادگیر ، مدیری  ارکبارات، ی

 گیر  در موقعی  ها  پیچیده در برنامه درسی یادگیر  الونرونیوی

 ضرورت بوار گیر  رویورد فوورانه در کعیین اهداف برنامه درسی الونرونیوی  -



  هدف -سوم ف ل 

144 

 

 ضرورت مراقب  نسب  به رویوردها  حاکم بر محیط یادگیر  الونرونیوی همچون؛ نگاه به ربیعا  -

بع وان شیء قابل کسخیر بوسیله انسان و نگاه ها  کعرضی به ربیع ، هوی  کغییر پاذیر انساان کاه 

نوعی رها شدگی در عاقب  آدمی را منبادر می سازد، نسبی گرایی در معرف  که م نج به پولورالیسم 

معرفنی می شود، سود گرایی و کمی شدن دانش که م انج باه کهای شادن داناش از ارزش ذاکای و 

معرفنی می گردد و مواجهه نسبی گرایانه با ارزشها که به هیچ وجه ک اسبی باا نظاام معیاار اساالمی 

ندارد، که باید کوجه نمود کا ب حو  این موضوع محیط بار اهاداف برناماه هاا  درسای الونرونیوای 

 نگرددو

برناماه درسای ضرورت کوجه به ویژگیها  جهان معازر و انسان مناثر از دنیاا  ف اوراناه در اهاداف  -

 الونرونیوی

 ضرورت کوجه به کفاوت ها  فرد  در اهداف برنامه ها  درسی الونرونیوی -

ضرورت کوجه به اکخاذ رویورد منعادت در ارد کاردن اهاداف برناماه درسای الونرونیوای در ساطح  -

 آموزشی و رفنار 
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 چهارمفصل 
 محتوا، مواد و منابع یادگیریعنصر 
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 مقدمه  4.1

رسی ررن یادگیر  اس و در ررن برنامه درسی مرخک کردن اجزا و ع ازر برنامه درسی مطمح نظر دبرنامه

ریز  درسی مسنلزم پیمودن مراحلی نظیر، ا  اس  برا  یادگیر  و فرای د برنامهدرسی برنامهاس و برنامه

باشد می نات، ارزشیابیزمان و م ابع و امواکدریس، نیز روش ها، اننخاب و سازماندهی محنوا وکدوین هدف

(و برا  دسنیابی به ننایج مطلوب از این ررن یادگیر  باید محنوا  م اسبی فراهم و 1389)فنحی واجارگاه، 

یوی از مهم کرین ن ش ها  هر نظام آموزشی فراهم کردن محنوا  م اسب و  انن ات ارائه شود و از این رو 

کهیه، سازماندهی و ارائه محنوا اس  که کیفی  دسنیابی به  اننخاب، آن یادگیرندگان اس و نحوه کعیین،

 هدف ها  مورد نظر را مرخک می ک دو 

 درسای برناماه مااده محناوا،و اس  اهداف کح ق در گام نخسنین مطلوب، و م اسب آموزشی محنوا  اننخاب

هاا، فرای ادها، ، فعالی هااکعمیم و هانظریه و ازوت مفاهیم، ح ایق، شامل شود؛ آموانه باید که چه آنو اس 

بی ای ها  یاادگیر  بارا  بارا  یادگیرناده پیشها که در ارکباط بایودیگر و در جه  هادفارزشها و نگرش

 موقاع در یادگیرنادگان کاه دارد اشاره ش اانی ها فرای د به همچ ین محنواو (68،ص:1389شود)ملوی، می

 و(1388حی واجارگاه،)فنده د می قرار اسنفاده مورد درباره محنوا کفور

چون   افراد دیاز  د یحن اهمی  ع  ر محنوا در برای کعریف ها  برنامه درسی نیز مرخک اس  و

از دروس در   امجموعه ایدرس  کی  به ع وان محنوا ی( برنامه درس1990) رزیو ما رزی( و ما1959گود )

درسی عبارت اس  از این که یک رنامه( ب1959از نظر گود ) (و1384واجارگاه،  ی)فنح شودینظر گرفنه م

گرددو کا در آموزان ارائه میبرنامه کلی و عمومی در ارکباط با محنوا  آموزشی که کوسط مدارس به دانش

ها  ف ی ها  الزم را در اود به وجود آورده و برا  ورود به حوزهسایه آن یادگیرندگان قادر شوند زالحی 

( نیز برنامه مربوط به یادگیر  محنوا همان برنامه 1990ه زعم مایرز و مایرز )ا  ااص آماده شوندو  بو حرفه

درسی اس  ( انخاب محنوا و سازماندهی آن از ع ازر ازلی برنامه 1384دسی اس و به زعم فنحی واجارگاه )

بر  و همچ ین منخ  ی ی چون کالین، بیوشامپ و هیلداکا کابا در کعریف ها و بیان ع ازر برنامه درسی

 محنوا کاکید می ک  دو
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موضوع ( 1)   درسی، حداقل شامل سه جزء اس کوزیف کامل برنامهدر این راسنا و از دید ک ی پور ظهیر 

کرکیب ( 3) چگونگی کدریس و یادگیر ، -روش آموزش (2)شودویع ی، آنچه آموانه می -آموزشی یا محنوا

یع ی موضوع آموزشی یا محنوا، شامل  -د او اولین جزء(و از ادی15، ص:1390زمانی آموزش موضوع یا محنواو)

  آنها از ررف یادگیرنده موردنظر اس و این شود که کسب شایسنگی نسبی دربارهکلیه مواد درسی می

شود مان د زبان و نامیده می« برنامه درسی»ها  علمی مرخ ی هسن دکه بطور معموت ها، موضوعآموان ی

 یعی، کاریخ وعلوم اجنماعی، و ه رها  زیباو ادبیات، ریاضیات، علوم رب

 وجود و اجماع نظر اکفاق درسی برنامه ع ازر و مراحل درباره درسی برنامه نظرانزاحب با وجود آنوه میان

 و محنوا، روش هدفها، شاملجزء4معرفی زمی ه این در دیدگاه کرینرایج( 228ص ،1381محمد ، مهر) ندارد

(  و از  محنوا به ع وان یوی از ع ازر اساسی و (1388،به ن ل از فنحی واجارگاه)5198 ،1گولد)اس ارزشیابی

 قابل قبوت در الگوها  برنامه درسی اس  و زاحب نظران بر آن کاکید دارندو
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 درسی برنامه ع ازر مورد در نظرانزاحب چ د نظرات جدوت

                                                             
1 . Goodlad. 
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ظهور ف اور  ها  جدید و برداشنه شدن محدودی  ها  موانی و زماانی و کساهیل اناوع مخنلاف  حات با

ارکباط اموان ایجاد و اسنفاده از نظام ها  آموزشی الونرونیوی فاراهم شاده اسا و باه ک اساب ایان شارایط 

اماه ضرورت برنامه درسی م اسب و ررن یادگیر  مطلوب در چ ین فضاایی احسااس مای شاودو همان اد برن

درسی آموزش حضور  در آموزش الونرونیوی نیز کح ق هدف هاا  نظاام آموزشای نیازم اد فاراهم کاردن 

محنوا  م اسب اس و اما باید کوجه داش  که با کوجه به کغییر بسنر همه بخش هاا  ع ازار برناماه درسای 

زگار شاوندو در زمی اه دچار کغییر ب یاد  نخواه د شد و در برای موارد بخش هایی باید با شرایط حاضار ساا

ع  ر محنوا در آموزش الونرونیوی مان د آموزش حضور  اننخاب محنوا م ید به ماوارد  چاون ارزش هاا  

اجنماعی، نیازها  ملی و محلی، عالئق و اسنعدادها  یادگیرندگان و قانون م د  ها  برناماه درسای اسا و 

ده از اشوات مخنلف ارائه محنوا همچاون اسانفاده در عین حات باید کوجه کرد که این فضا بسنر  برا  اسنفا

از باز  ها  و شبیه ساز  ها  آموزشی، فیلم ها  آموزشی، گرافیک ها  م اسب، پادکس  و سایر ماوارد را 

فراهم کرده اس  که در ننیجه اموان کعامل بیرنر یادگیرنده با محنوا شده اس و از این رو در این شرایط باید 

ت مخنلف محنوا مورد نظر با کوجه به فضا  مجاز  مورد کوجه قارار گیاردو همچ این باا اموان اننخاب اشوا

کوجه به کغییر فضا در یادگیر  الونرونیوی و کغییر شول آموزش و محیط یادگیر  و  موارد  چاون کااهش 

م اد کعامل چهره به چهره و بعد عارفی کربی ، مراحال رراحای و کولیاد و ارائاه محناوا  آموزشای نیاز نیاز

اسنانداردها  آموزشی، کربینی و اسانانداردها  ف ای اااص آن مالحضات من اسب با این شرایط اس  و باید 

 نیز مورد کوجه قرار گیردو

همان رور که اشاره شد در ک ار محنوا، ع  ر م ابع و مواد یادگیر  نیز مورد کوجه زاحب نظاران برناماه 

مای کل ی سیسنم یک از ع  ر  کربی  و کعلیم در« م بع» یک درسی اس  و بر آن کاکید شده اس و  اساساً

 یاادگیر ، باه فراگیار فرد ساانن قادر م ظور به عمدکاٌ که هاموقعی  یا مواد از ا مجموعه یع ی م بعو شود

در برنامه درسی حضور  مراکز یادگیر  مورد کوجاه  (و130: ص1388شود)فنحی واجارگاه،می ایجاد یا دکولی

 شک در باال بردن کیفیّ  این مراکز مواد و م ابع آموزشی بدونجه مواد و م ابع یادگیر  و ایجاد هسن د و کو
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نحوه مطلاوبی بهباود بخراد )افضال نیاا، کواند امورآموزشی را بهو کمیّ ، سرع   و وسع  دام ه پوشش می

 (و1392

آموزشای رکز مواد و م اابع کماک این مراکز به شول ها  مخنلفی می کوان د مورد اسنفاده قرار گیرندو م

ماواد و م اابعی کاه باه شاول  م ظور نگهادار  و فاراهم کاردن مجموعاهعبارت اس  از یک مرکز فعات  به

اس و مرکز مواد مواد آموزشی، مرکز  اس  که در آن ماواد آموزشی ایجاد شده ها  آموزشی و یا کمکرسانه

ر  ک  ادو یاک مرکاز یاادگیب اد میعلمان گردآور  و رب هچاپی و غیر چاپی را براساس نیازها  آموزشی م

برند، در حالی که کار میشود که فراگیران شخ اً م ابع آن را بهیادگیرنده محور  رراحی می -براساس کاربر

شاودو یک مرکز مواد آموزشی یا مرکز مواد و م ابع کمک آموزشی زرفاً برا  کمک به امر آموزش رراحی می

ا  از م ابع ارالعاکی که بیرانر آنهاا از کنابهاا  چااپی م ابع آموزشی عبارت اس  از مجموعه مرکز مواد و»

اند و محنوا  درسی، آموزشی یا کارآموز  آنها ]معلمان و مح ّالن[ شاامل ایان م اابع نراده و کرویل شده

 (و1392نیا،)افضل« برا  م ابع کومیلی به آنها نیاز اواهد بود

زش حضور  م ابع و مواد یاادگیر  باا محادوی  هاا  چاون نگهادار ، محادودی  در برنامه درسی آمو

با گسنرش اموانات شبوه و حرک  از پارادایم آموزش محاور  زمانی، فضا  نگهدار  مواجه هسنیمو اما حات 

شاوند باازکعریف زاورت گیاردو به یادگیر  محور  باید در م ابعی که به ع وان م ابع یاادگیر  مطارن مای

کواناد در گرفا  مایکر به ع وان م ابع یادگیر  مورد اسنفاده قرار مایامروزه کمامی م ابعی که پیشهرچ د 

حمای  از یادگیر  مورد اسنفاده قرار گیرد اما با الونرونیوی شدن م ابع ما باا شاول جدیاد  از آنهاا مان اد 

 دیادار  ها، موادلغ  ها، فره گعارفالونرونیوی،دایره الم ها کنابها  دیجینات با م ابعی مان د: کنابخانه

ها  داده، م ابع موجود در اجنماعات یادگیر  باراط، ها، پایگاها چ درسانه؛ و نرریات الونرونیوی ش یدار 

ها  اجنماعی و غیره رو برو شده ایمو اموان قرار دادن انواع م اابع مخنلاف ها، اشیا یادگیر ، شبوهوب سای 

یی جه  اسنفاده از م ابع مخنلف در جا  جا  وب این فضا را غ ی کرده اس  و ایان و اموان ایجاد پیوندها

 موضوع اود نیازم د ش اا  دقیق این م ابع و لحاظ کردن آن در برنامه درسی آموزش الونرونیوی اس و 
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 انواع محتوا 4.2

هر محنوا  آموزشی  شامل ع ازار  برا  انن ات م اسب محنوا باید با انواع و ع ازر محنوا آش ا شویم چرا که 

ها  مخنلفی زورت گرفنه اس و برا  مثات اندرساون مخنلفی اس  و در مورد محنوا  آموزشی  رب ه ب د 

( محنوا  آموزشی  را شاامل داناش اماور واقعای، داناش مفهاومی، داناش روناد  و داناش 2001و کراکوت)

 ،میمفااه، قیح اانیز محنوا  آموزشی  را شامل ( 2003(و همچ ین مریل)1398دان د)سیف، فراش اانی می
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ها  مخنلفی را برا  آموزش داند و بر اساس نوع محنوا و هدف مورد نظر روشمی نیقوان ایازوت و  روش کار

 (و 2003دهد)کمپ و موریسون، هر نوع محنوا ارائه می

 

 اصول و قواعد رويه/روش كار مفاهيم حقايق

 كاربرد
 

کرخیک، کمییز و 

 ب د  کردن رب ه

نران دادن چگونگی 

 انجام

کوضیح چرایی و پیش 

 بی ی

 كشف
 

 کعریف 

 کوضیح
 کوضیح مراحل

 کوضیح رابطه

 کرف رابطه جدید

 يادآوری
به اارر آوردن و 

 بازش اسی

یادآور  یا کرخیک 

 کعریف یا مثات

یادآور  یا کرخیک 

 مراحل یا مثات

یادآور  یا کرخیک 

 و مثات قواعد

ک د، مان د: گلسنان اثر ارزشم د سعد  اسا و ح اایق باه میرکباط بین دو چیز را مرخک ح ایق ا :حقايق

 شود:دو بخش ک سیم می

شماره کلفن، لغات و معانی آنها، کلمات عربی و مع ی فارسی آنهاا، جادوت  حقايق عينی)اطالعات كالمی(:

 ضرب، حفت شعر 

یک سات چهار ف ل اس ، فردوسی شاعر برزگای  ارالعات جدا از هم وساده، حقايق انتزاعی)غير كلمات(:

ایم ای  ها دسانوشاسا . پوشایدن  220اس ، دالیل رو  دادن ج گ جهانی. کد پرواز فرودگاه مهرآبااد 

 موقع چوش کار  بسیار مهم اس و

یا اشیا  مرابه)مثل جواهرات( به م ظور سازماندهی داناش  هااندیرهکه جه  گروه ب د   ا رب ه :مفاهيم

و دارا  وجااوه مراانرکی هساان د و مااا باارا  ساااده ساااز  جهااان از آنهااا اساانفاده  شااودمیار باارده بااه کاا

هایی از مفاهیم هسن دو چرا کاه مثاتدایره، اودرو، جعبه، آیی ه، مرد، زن  (200نماییم)کمپ و موریسون، می

وط و زا وبر در رب اه دراناان کااج و بلاو  ما قادریم چ د نوع اکومبیل را ش اسایی ک یم اما همه اودروناد

 شوند:مفاهیم شامل دو بخش می درانان دو

کعاداد  میاز شاامل  زف  محسوسبر ا  نمونه چیزهایی دارا  زفات فیزیوی هسن دو  مفاهيم محسوس:

 اس و سطح زاف آنو  پایه
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دارا  مع ا  قابل احساس نیسن د، یع ی برا  رسایدن باه درک کااملی از  مفاهيم تعريف شده)انتزاعی(:

از اعداد هسن د که جزء بر یک و اود بر هیچ عدد  بخاش پاذیر  ا مجموعهاعداد اوت:  ن یاد کعریف شوند:آ

 نیسن دو

رویه سلسله مراحلی اس  که یادگیرنده جه  اجرا  یک کار مثل نخ کردن ساوزن یاا حال مساأله  :هاهيرو

حال  وک د رویه ناام داردری میمراحلی که فرد جه  دس  یابی به هدف سازماندهی  دهدو حساب انجام می

ها  ها  شا اانی اسا  و کوبیادن مایخ جاز رویاهیک معادله درجه دوم، روش محاسبه یک دایره جز رویه

 شودوروانی حرکنی محسوب می

 ها  یک رویه اس :موارد زیر ویژگی

 مراحل قابل کعیین 

 کرکیب ااص 

 م نهی به یک ننیجه و مح وت 

مجماوع اضاالع یاک  ماثالً ک دمیبارکی اس  که رابطه بین مفاهیم را بیان ازل یا قاعده ع :اصول و قواعد

(، 2ab+b2+2=a2)2+b2aارائه ک وی  احنمات کورار رفنار را افزایش اواهاد دادو  "درجه اس  180مثلث 

هار  برابر بیرنر از ن اشی با اسپر  اس  3دشوار  ن اشی با برس شود، میاگر دما  فلز افزایش یابد م بسط 

 دام یک قاعده هسن دوک

 ونامیممیو مرنمل بر چ د قانون اس  قانون برکر  شودمیراه حل نهایی که م جر به حل مرول 

این رب ه بیان ک  ده کعامل کالمی و غیر کالمی بین دویا چ د نفر اس   و به رشاد  های بين فردی:مهارت

ر یک ن ش و مهارت یک سخ رانی اثر بخاش شودو موارد  چون: قرار گرفنن دها  ارکباری مربوط میمهارت

 شوندوها  بین فرد  محسوب میجز مهارت

گاذارد حالنی درونی که به اننخاب عمل فرد نسب  به یک چیز، یک شخک یاا یاک رویاداد اثار مینگرش: 

هایی که در زدد کغییر یا ازالن نگرش یادگیرنده هسن د، در ایان رب اه دسانه شودو هدفنگرش اوانده می

شوندو موارد  م جر به عالقه م د شدن به موضوع درس. افازایش کمرکاز حاواس. درگیار  فعاات، د  میب 

راهبردها  پیش آموزشی  برا  جلب کوجه. آغاز به کارهاا  شاروع محناوا مان اد  ایجااد چاالش در زمی اه 
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ایان بخاش هسان دو  موضوع مورد ارائه. جلب عالقه . نگاه اجمالی و ارکباط دادن بحث با موارد قبلی هم جاز

همچ ین کعریف حوای  برانگیزان ده، بیان کجربه منخ ک و نران دادن یک م اظره هم جز این دسانه قارار 

 گیردومی

 اشکال محتوا 4.3

ا  هاا  آموزشای  اسا  و گااه باه محنوا  الونرونیوی گاه کرکیبی از انواع محنواس  که شامل چ درساانه

 شودوه میزورت منن، عوس و پادکس  وووو ارائ

 متن  4.3.1

ها  الونرونیوی، اساالیدها  ها، کنابها  مخنلف آموزش الونرونیوی از جمله ویویمنن آموزشی  در بخش

رودو کار رران آموزشی  باید ایجاد کعامل م اسب بین ماواد آموزشای  و ها به کار میا پاورپوی  ، چ د رسانه

ی پیامی اسا  کاه بنواناد ارکبااط اثاربخش ایجااد ک اد)کمپ و یادگیرنده باشدو بخری از این فرای د، رراح

 (و 2003موریسون، 

( در پژوهری به این ننیجه رسیدند که در آموزش نوشنار  اوب ساه ع  ار مهام 1989چمبلیس و کالفی )

ا  ع ازر ویژه مثل کلمات و یا شیوه چاپ اس  که ابندا موجاب رراحی الزامی هسن دو اولین ع  ر مجموعه

د یادگیرنده منوجه ساانار منن شودو دومین ع  ر انسجام منن اس  کاه باه ساازماندهی و باازاوانی شومی

 ک دو  سومین ع  ر برقرا  ارکباط بین محنوا و ارالعات پیرین و  اس و ارالعات کمک می

 عالمت دهی:

کالمای نراان گار ( آن را روش کااربرد 1985کرین روش عالم  دهی آشوار روشی اس  که میر )معموالً عام

ده د که در جملاه، پااراگراف به یادگیرنده ارالع می "دو نوع روش وجود داردووو "داندو کلمات نرانگر مثلمی

و یا ف ل بعد  اننظار چه چیز  را داشنه باشا دو باا کرکیاب کلماات نراانگر میار و سااانارها  محناوا  

بخری از فرای د رراحی پیام کاربرد داردو از رریاق کوان جدوت زیر را کهیه کرد که در ( می1986آرمبروسنر )

هاا  کوانیم ارالعات مهم را عالم  دهی ک یم اما باید دقا  کارد کاه اسانفاده  زیااد از روشاین جدوت می
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عالم  دهی در زفحات یا منن نوشنار  یا الونرونیوی م جر به حواس پرکای نراود چارا کاه در آن زاورت 

 دهد چه چیز  مهم اس وکواند کرخیک یادگیرنده نمی

 عالمت دهی آشکار

 عالمت دهی كلمات  مثال ساختار متن

 ا  موارد زیر الزامی هسن دوووودر سفر دریایی یک هفنه هافهرست

 ها دارا  پ ج حس هسن دو اوتوووانسان

اوت، دوم، سوم و غیارهو؛ بعاد؛ 

 دیگر

 معموالً مدیر اس و در مالوی  شخ ی، یک نفر مالک اس  و هاها و تفاوتمقايسه

در م ابل، یک شرک  دارا  چ د کا چ د زد نفر مالک اس  

 شودوو کح  قوانی ن یک ایال  اداره می

بخش پذیر اس ، در حالی کاه یاک  1عدد اوت بر اودش و 

  عدد مرکب حداقل بار یاک عادد کامال دیگار باه عاالوه

 بخش پذیر اس  1اودش و 

اما، در م ایسه، با این حات، در 

 لی که، با کفاوت، یک فرقحا

را فراار دهیاد کاا  sکلید فرمان را پایین نگه داشنه و کلید  سازماندهی زمانی

در آار محافت ازلی را روشن ک یاد   منن شما ذایره شودو

 و سپس در جعبه فیوز را بب دیدو

اوت با، بعد، ساپس، اوت، دوم، 

 ووو

 

رور افازایش یاباد، در آن ا  همین اگر کولید گازها  گلخانه علت و معلولی

 زورت شاهد افزایش گرما  زمین اواهیم بودو 

ننیجه افزایش بازیابی مواد، رشد ز ایع جدید جها  کبادیل 

 ها  جدید اس واین مواد به فرآورده

در ننیجه، اگر/ در آن زاورت، 

 بعل ، یک دلیل

یاا ها م والت یا م ابعی ارزشم د هسن د که یاک نفار دارایی تعريف و مثال

هااا عبارک ااد از: اودروهااا، هایی از داراییب گاااه داردو نمونااه

 هاوها، کجهیزات و رایانهها، اانهساانمان

اواب زمسنا دروه ا  غیر فعات در حیوانات اونسارد اسا و 

روناد عبارک اد از: ماار، حیواناکی که به ااواب زمسانانی می

 جوندگان، زنبورهاو

 برا  مثات، شامل، دیگر

ها  مخنلف، برجسنه، مایل نوشنن و زیر اط کرایدن، شاماره گاذار  و ها اسنفاده از قلماین روشعالوه بر 

 اسنفاده از حروف الفبا از دیگر موارد  هسن د که بر عالم  دهی منن کأثیر مثب  دارندو

 تصاویر  4.3.2

ا  در ماورد کاأثیر حاواس هایم که یک ک ویر برابر اس  با هزار کلمهو ننایج پژوهشهمه این جمله را ش یده

دهد که کانات بی ایی در انسان بیرانرین کاأثیر را در یاادگیر  داردو )ن اش مخنلف بر یادگیر  نیز نران می

 (  %3، چرایی  %3، بویایی  6، المسه %%13، ش وایی %75حواس در یادگیر )بی ایی 
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 (.نقش حواس در یادگیری1شکل )

وقعی  آموزش و محنوا  ارائه شده باشاد و اما اسنفاده زرف از ک اویر کافی نیس  و باید ک اویر م اسب با م

از آن پرنیبانی ک دو اگر اسنفاده زحیح از ک اویر زورت نگیرد به جا  افزایش یاادگیر  باعاث ااانالت در 

یادگیر  اواهد شدو برا  نمونه ربق ازل انسجام ک اویر نامرکبط    زیر به جا  ایجاد کمرکاز در یادگیرناده 

ا  از ایان ماورد شودو ک ویر زیر نموناهکمرکز یادگیرنده از موضوع آموزش می ک د با عث حواس پرکی و عدم

  (و2016اس  که ک ویر نامرکبط اسنفاده شده اس )مایر و کالرک، 

 شودک ویر مرد در اسالید م جر به حواس پرکی می

اویر پچیاده بار ک ویر زیر بیرنر از ک a ک  د ک اویر ساده همچون ک ویر همچ ین کالرک و مایر کوزیه می

 یادگیر  کأثیر دارندو
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،  2016رود)ماایر و کاالرک، ک اویر انواع مخنلفی دارناد و هار ناوع ک اویر در موقعیا  اازای باه کاار می

 (و 2003موریسون و کمپ، 

 هامثال توصيف نوع تصوير

 تزئينی
ک اااویر  کااه بااه م ظااور زیبااایی و یااا ر ااز 

 شونداسنفاده می

 وچراه سوار ک ویر یک فرد در حات د

ک اویر مربوط به بااز  بایس باات در درس 

 کولید دانش

 بازنمايی
ک ااویر  کاه وجااود یاک شاای را باه ک ااویر 

 کر دومی
 کجهیزات عواسی در درس کولید و نگهدار 

 سازماندهی
ک اویر  که روابط کیفی بین محناوا را نراان 

 ده دومی

 جدولی مان د همین جدوت

 ن ره مفهومی

 نمودار درانی

 ک  دوک اویر  که روابط کمی را االزه می ایرابطه

 ا نمودار اطی یا دایره

هااا  مخنلااف کااه یااک ن ااش دارا  دایره

 ک دوموقعی  و شدت زلزله را بازنمایی می

 تغييری
ک اویر  که کغییرات زمانی و مواانی را نراان 

 ده دومی

 نمایش یک پویا نمایی از روش کار رایانه

 فوران آکرفران ویدیویی از چگونگی

 هاپویانمایی با سرع  باال از رشد دانه

 تفسيری
ها  اننزاعی را عی ی و قابل ک اویر  که پدیده

 سازندوروی  می

 ک اویر  از ساانارها  مولوکولی

ا  از نمودارها کاه جریاان ااون از مجموعه

 ده دقلب را نران می

هاا ده د چگوناه دادهک اویر  که نران می

ی نرناا  کغییاار و انن ااات داده بااه وساایله ا

 شوندمی
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ها  اوبی در ماورد چگاونگی رراحای یاا کولیاد اثر کالرک و لی ونس ره مون 1کناب ک اویر برا  یادگیر 

ک دو جدوت زیر اسنفاده از ک ااویر بارا  کادریس اناواع محناوا را ک اویر من اسب با اهداف آموزشی  ارائه می

 (و2016دهد )مایر، کالرک، نمایش می

 هانمونه تصوير مناسب توصيف نوع محتوا

 نام و مرخ ات اجزا  میز بازنمایی، سازماندهی ااصارالعات م ح ر به فرد و  حقايق

 مفاهيم
ا  از اشایاء، وقاایع یاا نمادهاا کاه دسنه

 گیرندوکح  یک نام یا ع وان قرار می

بازنمایی، سازماندهی، 

 کفسیر 

 ش اسیها  زیس  نمودار درانی از گونه

 سه فرموت اکسل برا  قالب ب د 

 کوزیف چگونگی کارکرد اشیاء فرايند
کغییاار ، کفساایر ، 

 ا رابطه

هایی از چگونگی پمپااژ ااون باه پویانمایی

 وسیله قلب

نمودارهایی برا  نمایش چگاونگی کاارکرد 

 السنیک دوچراه

یک پویانمایی که چگونگی حمله ویروس به 

 دهدویک سلوت را نران می

 ش كاررو
هااایی کااه م جاار بااه یااک ساار  از گام

 شودوکومیل یک کار می
 کغییر 

نمایری منحرکی از چگونگی کاربرد زفحه 

 گسنرده

هاا چگاونگی نمودار  کاه از رریاق پیوان

 دهدون ب چاپگر را نران می

 اصول

هایی که م جر باه کومیال یاک ره مون

شاود؛ رابطاه علاا  و کولیاف یاا کاار می

 معلولی

 ییر کفسیر ، کغ

هاا  م اساب فاروش را ویدیویی کاه روش

 دهدونران می

ها از والادین باه پویانماایی کاه گاذر نسال

 دهدوفرزندان را نران می

 اصول و تجويزهای مرتبط با استفاده از تصاوير در آموزش الکترونيکی

 در ارائه محنوا از انواع محنوا مان د ک اویر و منن و زوت اسنفاده شودو 

  مرکبط با اهداف آموزشی  باشد و نیاز  به اسنفاده از ک اویر کزئی ی نیس وک اویر باید 

 از ک اویر بازنمایی برا  نمایش ح ایق عی ی، مفاهیم، روش کارها  فیزیوی به کار رودو 

 از ک اویر سازماندهی برا  نمایش روابط کمی بین منغییرها اسنفاده شودو 

 بین منغییرها اسنفاده شودو ا  برا  نمایش روابط کمیاز ک اویر رابطه 

                                                             
1 Graphics for learning 
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  از ک اویر کغییر  مان د نمایش ویدیویی برا  نراان دادن چگاونگی کاارکرد یاک سیسانم و عی ای

 (و2015ها  ناملموس اسنفاده شود)کالرک، مایر، کردن پدیده

 اندوها پیر هاد کرده(، نواکی را برا  کهیه و به کارگیر  بهنر گرافیک2006ایورز و بارون)

 ها باید برا  باال بردن اثر پروژه و شرن مفاهیم مهم اسنفاده کردوفیکاز گرا 

 شود نبایاد اسانفاده هایی که موجب سردرگمی و حواس پرکی کاربران از موضوع ازلی میاز گرافیک

 کردو

 اگر ممون اس  از یک گرافیک ساده در پروژه به جا  یک گرافیک پیچیده اسنفاده شودو 

 فیلم بموزشی  4.3.3

ها  مورد اسنفاده در آموزش اس  و امروزه به زورت رسمی و غیر رسامی بار ها و ویدیوها یوی از رسانهلمفی

شاوندو ها میها باعث سرع  در آموزش و زرفه جاویی در هزی اهگذاردو فیلمیادگیر  دانش آموزان کأثیر می

برا  آموزش نظامیاان اسانفاده از ویدیوها  زیاد   دوم یج گ جهاناهمی  این رسانه به حد  اس  که در 

باه جاز  میکارده باود ی ایب شیرا پا زیاما هماه چ": ک ددر این زمی ه بیان می سناد کل آلمان سیرئشد و 

ما در دس  کام  یمحاسباک  قادر بودند افراد اود را آموزش ده دو قسم  اعظم اطا هاآمریواییکه  یسرعن

  ".آموزشی  بود ها فیلمگرفنن سرع  و کسلط کامل 

ک د، روابط انساانی را باه باشد که ح ایق را به شول واقعی ارائه میفیلم آموزشی  چ د رسانه ا  ارکباری می

هاا را کغییرمای دهاد و فایلم  آموزشای  آورد و شبیه ساز  ک د،عوارف را کحریک و گرایششول درام در می

 ورد اسنفاده قرار گیردوممون اس  برا  انن ات افوار گرایش ، ها و کجارب به عموم مردم م

 های بهره گيری از فيلم در آموزش:روش

 (:1387ها  فرد  اسنفاده کرد )رضو ، کوان هم برا  آموزش گروهی وهم برا  آموزشها  زیر میاز روش

  موضوع آموزشی  باه داناش نمایش فیلم قبل از کوضیحات معلم: نمایش دادن فیلم قبل از بحث درباره-الف

ها  اود ه گام بحاث ک د مفاهیم کلید  وازلی فیلم را به اارر بسپارند و آنها را با اندیرهمی آموزان کمک

کواناد م ایسه ک  د برا  مثات وقنی معلمی می اواهد درباره روش علمی به دانش آماوزان کادریس ک اد می
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ه شاده اسا  و پاس از ا  پردااناابندا فیلمی رابه دانش آموزان نمایش دهد که با روش علمی به حل مسئله

نمایش فیلم معلم کوضیحات الزم را به دانش اموزان ارائه دهدو همچ ین برا  آموزش مفاهیم اننزاعی وشاول 

 گیر  م اسب در ذهن دانش آموزان م اسب اس و

نمایش فیلم بعد از کوضیحات معلم: نمایش فیلم بعد از کوضیحات  مطالب معلم و شرن محناوا  درسای –ب 

رودو این کار به دانش  آموزان اموان کجزیاه مورد یا مثات م اسب برا  مطالب آموزشی  به کار میهمان د یک 

 دهدوشان را میها  اود و کحویم یادگیر و کحلیل فیلم و آموانه

ا  را بیاموزناد کورار کمام فیلم و یا بخش هایی از آن: ه گامی که قرار اس  دانش آموزان مطالب پیچیاده-ج

 کر اس ودد فیلم اثر بخشکورار مج

ها  مخنلاف هایی را برا  یادگیرندگان فراهم آورد کا درباره پدیدهکوان موقعی م ایسه: با اسنفاده از فیلم می

کواناد ابازار م اسابی هایی که برا  کرورها ساانه شده اسا  میبه انجام م ایسه بپردازندو به رور مثات فیلم

 برا  م ایسه باشدو

 ها و ويديوهای آموزشی تخاب فيلممعيارهای ان

 ک اسب رسانه با مطلب مورد آموزش 

  اثربخری رسانه آموزشی 

 م رون به زرفه بودن 

 کوجه به فره گ مخارب 

 ک اسب با کوانایی سواد اواندن و سن مخاربان 

  در رسانه پرهیز از هر گونه سوگیر 

  معیارها  ه ر 

  معیارها  آموزشی 

 معیارها  ف ی 

 ک  دفیلم ها  آموزشی  از معیارها  کلی و معیارها  جزئی اسنفاده می برا  ارزشیابی

 معيارهای كلی: 

ها  ااص آموزشای  ها  آموزش برا  کح ق هدفک اسب رسانه با مطالب مورد آموزش: هریک از انوااع رسانه

آموزش داده شاود ها  موسی ی ک اسب بیرنر  دارندوبرا  مثات ه گامی که قرار اس  به کعداد  از افراد ن 
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ا  اسانفاده شاود کاه قابلیا  ارائاه از آنجا که محرک ازلی آموزش زداسا  ب اابراین الزم اسا  از رساانه

هاا  ها  ش یدار  را به مخارب داشانه باشادودر ایان زاورت یادگیرنادگان باا شا یدن زادا  ن محرک

ها  موضوع هیچ یاک از رساانه موسی ی اواه د کوانس  انها را از یک دیگر کرخیک ده دوبرا  آموزش این

 دیدار  مان د کناب چارت و اسالید م اسب نیس  و باید از فیلم آموزشی  یا نوار ش یدار  اسنفاده کرد

ها  آموزشی  مورد نظار را اثربخری رسانه آموزشی : فیلم آموزشی  زمانی اثربخش اواهد بود که بنواند هدف

 .بایی ش اانی و ه ر  رسانه سودم د نخواهد بودها  زیکح ق بخرد در غیر این زورت کیفی 

ها  آموزشی  قابلی  باالیی برا  آموزش ش یدار  و دیادار  دارناد اماا  م رون به زرفه بودن: هرچ د فیلم 

کواند ن ش عمده ایفا ک اد م ارون باه زارفه باودن ها  آموزشی  مییوی از معیارهایی که در ارزشیابی فیلم

ها  دیگر با همان کیفی  ارائه داد مع وت اسا  ماه مطلب آموزشی  را از رریق رسانه انهاس و چ انچه بنوان

کر مورد اسنفاده قرار بگیردو البنه کیفی  آموزش نباید قربانی زرفه جویی اقن اد  شودو ها  کم هزی هرسانه

معیارهاا  اقن ااد   اما زمانی که اثربخری دو رسانه برا  موضوعی ااص کا حد زیاد  با هم برابر اس  باید

 .را وارد عمل کرد

ها باورها و ع اید و افوار باه راور کلای کوجه به فره گ مخاربان: مخاربان یک برنامه آموزشی  دارا  ارزش

کواناد سابب کااهش اثار آموزشای  فره گ ااص اود هسن دوبی کوجهی به فره گ مخاربان یک برنامه می

در فیلم آموزشی  با ع اید مخاربان همخوانی نداشنه باشد و یاا باا  رسانه شودوبرا  مثات اگرمطالب ارائه شده

ان مخالف باشد ممون اس  انها نسب  به مراهده فیلم از اود رغب  نران نده د ودر این زاورت علای رغام  

ها  انجام شده  برا  باالبردن کیفی  فیلم از ابعاد ف ی و ه ر  کح اق اهاداف آموزشای  باا چاالش کوشش

 .شودمواجه می

ها  آموزشای  بای کاوجهی باه  ک اسب با کوانایی اواندن و سن مخاربان: یوی از عوامل عادم کوفیاق رساانه

کوانایی اواندن و سن مخاربان اس و در مورد فیلم آموزشی  هم افاراد بایاد از ساواد الزم برااوردار باشا دو 

ن دوبه رور کلی درک و فهم افاراد دامنخ  ان سواد ب ر  مخاربان را برا  درک فیلم آموزشی  م اسب می

 .شود که باید به ان کوجه شودا  ش اانه میها  دیگر به ع وان سواد رسانهاز فیلم و رسانه
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ها  آموزشای  کاه فایلم نیاز از ان جملاه اسا  بایاد از هرگوناه پرهیز از هرگونه سوگیر :در رراحی رسانه

آموزشی  نباید به فرد یا گروه اازی برچساب زده شاودودر سوگیر  اگاهانه و غیر اگاهانه پرهیز کردودر فیلم 

ها  شاغلی بایاد یوساان باه ک اویر موارد دیدار  زن ومرد باید یوسان نران داده شوندو مرااغل و فرزا 

 ها  فور  باید بین زن و مرد مساوات رعای  شوئدوکریده شوندو از نظر مرارک  و پررف  و از نظر فعالی 

 های آموزشی :يلماصول تهيه وكاربرد ف

یابد که محنوا  آن سبب ک وی  دانش  قبلی یادگیرنادگان؛ نگارش ازل ک وی :اثر فیلم ه گامی افزایش می

هاا  آموزشای  باه داناش پیراین؛نگرش و انگیازش شاودو بهنار اسا  در رراحای فیلموانگیزش آناان می

کوجاه کارد کاا باه اثار بخرای فایلم ها  ش اانی ومهارکی و عارفی آنان یادگیرندگان وبه رور کلی ویژگی

 .آموزشی  کوجه کرد

ها  مرخک و وناظر بار ایجااد کغییارات اااص و ها  آموزشی  باید دارا  هدفازل اان ازی بودن: فیلم

 .مرخک در یادگیرندگان اس 

انش ها  دازل ک اسب : فیلم آموزشی  باید من اسب با اواسنه یادگیرندگان و دانش و مهارکها و سایر ویژگی

 .آموزان باشد

ازل ک وع مخاربان: واک ش بیی دگان به فیلم به عوامل منعدد  از قبیل هوش ؛ ج سای  ؛ و کجاارب قبلای 

 آنان درارکباط با موضوع فیلم بسنگی دارد 

ها  آموزشی در درجه اوت به کوانایی فیلم در ارائه ک ااویر دیادار  و در درجاه ازل ک دم دیدار : کأثیر فیلم

شرن وکفسیرها  موجود در آن برمی گردد ب ابراین روالنی کردن برنامه و اسنفاده از شارن و کوضایح دوم به 

 .ا  اثر بخش بی جامدوکواند به کولید برنامهکالمی به جا  کاربرد ع ازر دیدار  نمی

ن ا  آماوزش داده براود کاه بارا  مخاربااازل زمی ه ک ویر : در فیلم باید سعی شاود مطالاب در زمی اه

آش اس ومثالً آموزش کراورز  به دانش آموزان از رریق فیلم آموزشی  از گیاهانی اسنفاده ک ایم کاه بارا  

 .دانش آموزان آش ا باشد
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آموزناد کاه احسااس ک  اد باا مرااهده فایلم ها  آموزشی  بهنار میازل عامل بودن:افراد ه گامی از فیلم

 .ک  ددشان کجربه میآموزشی  محنوا  ک ویر  ارائه شده در فیلم را او

ازل میزان رراحی:هر اندازه رراحی فیلم آموزشی  دقی نر باشد کجارب آموزشی  ارائاه شاده از رریاق فایلم 

 .آموزشی  اثر بخری بیرنر  برمخاربان اواهد گذاش 

هاایی کاه معلام ویاا مربای باه کاار ازل منغیرها  آموزشی :ف ون آموزشی  مورد اسنفاده در فیلم یاا روش

دهد درگیر ساانن مخارب باا یاک مسائله از رریاق فایلم باه مراکاب یرد اثربخری فیلم را افزایش میگمی

 .موثرکر از ارائه زرف ارالعات اس 

ازل رهبر  معلم:کیفی  رهبر  معلم برمیزان یادگیر  دانش آموزان از فیلم اثر گذار اس ومعلم باید بنواناد 

 .ر کالس درس و رفنار دانش آموزان را رهبر  ک دبه نحو موثر   اسنفاده از فیلم آموزشی  د

 های آموزشی هايی برای فيلمتوصيه

 (:1393اند)مث و ، ( رعای  این نوات را برا  کهیه ویدیو ضرور  دانسنه2006ایورز و بارون)

 ه گام ضبط ویدیو از حجم م اسب برا  ذایره ساز  فایل اسنفاده ک یدو 

 افی در زح ه مطمئن شویده گام ضبط ویدیو از وجود نور ک 

 ه گام ضبط ویدیو از سه پایه برا  کاهش لرزش دوربین اسنفاده ک یدو 

  ه گام ک ویر بردار  کا جایی که ممون اس  از نما  نزدیک اسنفاده ک یدریات  چاون کاه فایلم در

 شودوا  با اندازه کوچک درون پروژه نمایش داده میپ جره

ان شده شامل ازل ک وی ، اان ازای باودن، ک اساب، ک اوع مخارباان، ک اوع عالوه بر موارد باال به ازوت بی

دیدار ، زمی ه ک ویر ، میزان رراحی، عامل بودن، منغییرها  آموزشی  و ازل رهبار  معلام ماورد کوجاه 

 (1388)رضو ،  قرار گیرد
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 های بموزشی بازی 4.3.4

گیریمک یم و یاد میآارین سات زندگی باز  میکرین موضوعات و از دوران کودکی کا کرین کا پیچیدهاز ساده

آن  کاوانیو م شاودیکسب لذت انجام م  سرگرم ک  ده اس  که برا ینیفعال  باز(و 2019، 1)کالمپورکزیس

و اماا در (Game) هدفم اد  هاا باز -2  (play)بدون قاعاده  ها باز -1کردو  میک س یرا به دو دسنه کل

  برا مهکل نیا ک دینم یو کفاوک شودیبه کار برده م  هر دو با واژه باز Playو  Game میمفاه یزبان فارس

  یافعال ای  باز نیکودک مان د ماش کیبدون هدف  یسرگرم  برا ایبخش هدفم د و قاعده دار لذت  یفعال

باه   Gameمعادت   برا  جدا از باز  اس  کلمه ازیکه ن رسدیبخش دو بچه گربه به کار رودو به نظر ملذت

ها  آموزشی  الزم بر رو  یاک بااز  زاورت بگیارد و آن بااز  بارا  یاادگیر  زمانی که رراحی کار رودو

از  کاوان گفا  کاهموضوع نظر  یا عملی اازی انجام شود بدان باز ، باز  آموزشی  می گوییمو در واقع می

در قالاب  رنادهیادگیکاه در آن بخش دانسا  لاذت ینیآموزشی  را فعال  باز کوانیم  آموزش و باز بیکرک

و  یابیبخش ارزشاکعامل لاذت نیا انیو در جر پردازدیو با هدف آموزشی  مرخک به کعامل با محنوا م  باز

 وردیگیارائه بازاورد زورت م

اما زرف اسنفاده از باز  کافی نیس  و در ک ار اهمی  کأثیر باز ، رراحی آن نیز ن ش بسایار مهمای دارد و 

( 2019دان اد)کالمپورکزیس، نظران رران باز  آموزشی  را قلب و ذهن فرای د رراحی بااز  میبرای زاحب

)ماایر و  ها  پژوهراگران اسا هاا  آموزشای  یوای از دغدغاهو لزوم کوجه به رراحای آموزشای  در باز 

احی شاود رور م اسبی ررکه یک باز  آموزشی  بهبرا  این (و 2005، 2اسوویر؛ 2005؛ هایس، 2010هریس،

رور م اسابی هاا  هار دو حیطاه را باهو هم بعد سرگرمی و هم بعد آموزشی  مدنظر قرار بگیرد بایاد ویژگی

 کرکیب کرد کا همزمان با آموزش بعد لذت و سرگرمی باز  آموزشی  فراموش نرودو

                                                             
1 Kalmpourtzis 
2 Squire 
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 باز  آموزشی الفبا برا  کودکان

 های آموزشی :هايی برای استفاده از بازیتوصيه

 ها  زیر در نظر گرفنه شود:ها  آموزشی  مؤلفهی و اننخاب باز در رراح

  هابرقرار  کعادت میان سرگرمی و آموزش در باز 

  قرار دادن بحث و گفنگو در باز 

 در نظر گرفنن ن ش پرنیبانی برا  معلم 

 ها  باز  بازیو ان مخنلفکوجه به سبک 

  شور و هیجان، جذابی  در باز 

 اعد باز بیان مرخک قوانین و قو 

 ها  هر بخشکعیین نوع باز  بر اساس هدف 

  ایجاد اموان کعامل گروهی و یادگیر  مرارکنی از باز 

 در رراحی جلب مرارک  یادگیرندگان 

 پویا نمایی 4.3.5

شوند و در بیی اده حاس ها  ثابنی هسن د که به زورت سریع و منوالی نمایش داده میها گرافیکپویانمایی

  دو پویا نمایی برا  کودکان بسیار جذاب اس  و بخری از یادگیر  اارج از مدرسه دانش کحرک  ایجاد می

گیرناد و پویانماایی ایان ا  کودکان با مراهده یاد میشودو ربق نظریه یادگیر  مراهدهآموزان را شامل می

 ک دو اموان را فراهم می



 محنوا، مواد و م ابع یادگیر  –ف ل چهارم 

165 

 

اوت،  -موشان، امیار ، کاات -ساووپی، اساناپها انواع مخنلفی از جمله پویاا نماایی سا نی، روکپویانمایی

 (و 1393شوند )مث و ، ا  و قابلی را شامل میسیلوئ ، موشن گرافیک، عروسوی، رایانه

 نمونه موشن گرافیک برا  آموزش ازوت مطالعه به دانش آموزان

 های برای استفاده از پويانمايی در آموزشتوصيه

 هاا  راوالنی و پیچیاده ده ک یاد؛ چاون از پویانماییها  کم و کوچاک و سااده اسانفااز پویانمایی

 (1990کوپر،  -کارآمدکر هسن د)ریولین، لویس و دیویس

 ها برا  شرن دادن یک مفهوم اننزاعی چون فرسایش یک روداانه اسنفاده ک یاد)ایورز و از پویانمایی

 (و2006بارون، 

 (2006ایورز و بارون، شوند را به کار نبرید )پویانمایی که باعث سردرگمی کاربر می 

 ها  من اسب با درس به ع اوان سارگرمی، رفاع اسانگی کوان از پویانماییدر ک ار اهداف درسی می

 اسنفاده ک یدو

 (2016ها برا  نران دادن کارها  فیزیوی اسنفاده شود)مایر و کالرک، از پویانمایی 

 هاپادکست  4.3.6

شاد و واژه  هاا  فرارده زاوکی اسانفاده میکاه بارا  فایلشارک  اپال   1واژه پادکسنی گ  از واژه آ  پاد

ها  زوکی هسان د کاه بار رو  پخاش ها فایل(و پادکس 2005، 3بر گرفنه شده اس  )ناسان 2برادکسنی گ

و  افا ؛یو گسانرش   یامحبوب 2004روش ارائه محنوا در سات  نیاها  دیجینات قابل پخش هسن دو ک  ده

م ااحبه  کیاکا  ، قطعه ابر کیاز   هیدق 1 کوان دمیها و پادکس شودیفنه مگ ی نرننیا  ویگاه به آن راد

                                                             
1 iPod 
2 Broadcasting 
3 Nasan  
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 یپادکسا  روانر اسا ی،پادکس  مذهب، ساعنه فرکانس، از روزانه کا ماهانه باش دو پادکس  آموزشی 3 قیعم

 هسن دو گانیرا ها پادکس از انواع   و پادکس  ه ر

شوند و هر ک دو محنواها  جدید روزانه کولید میب رشد میباشد و با شناآی ده پادکسنی گ بسیار روشن می 

شوندو  کولید ک  دگان پادکس  هار سااله شااهد رشاد روزه هزاران فرد جدید به اسنفاده ک  دگان اضافه می

هاا  هوشام د و باش د و  ادامه رشد کلفنباال  این ف اور   بدون هیچ عالمنی برا  کم شدن سرع  آن می

ها محیط م اسبی را برا  پیوسنن اسنفاده ک  دگان جدیاد فاراهم کارده ارزان به پادکس دسنرسی آسان و 

اس و با اسنفاده از پادکس  در کعلیم وکربی ، افراد قادر ندکا مواد آموزشی  الزم را با موف ی  بارا  یاادگیر  

 (و   2009، 2؛ بروس و لین2016، 1فرد  ارائه ک  د )ویلیام و همواران

 های آموزشی ها و پادكستبرای  صوتهای توصيه

 اگر پیام زوکی بل د اس  آن را به چ د بخش ک سیم ک ید و به زورت جداگانه پخش ک یدو 

 ک نرت بر پخش زدا را داشنه باشدو  حنماً دکمه پخش و ک نرت زدا را قرار دهید کا کاربر اموان 

 زدا نباید کداالی با ویدیو داشنه باشدو 

  را در ارائه زدا رعای  ک یدوازل مجاورت زمانی 

 از راویانی که دار  زدا  م اسبی هسن د اسنفاده ک یدو 

 شبیه سازی 4.3.8

کواناد محایط آن را دسانوار  ک اد و نناایج ی اس  کاه کااربر میجهان واقع سنمیاز س ییالگوشبیه ساز  

شوند، اطرات موجاود در یها  اود را ببی دو شبیه ساز  ها باعث به ک ویر کریدن مفاهیم اننزاعی مک ش

دهاد، هایی چاون پزشاوی کااهش میدهد، اضطراب یادگیرنده را در رشانهکجربه محیط واقعی را کاهش می

ک د و باعث درگیار  بیرانر یادگیرنادگان باا موضاوع ها  مخنلف را فراهم میاموان دریاف  بازاورد ک ش

از شبیه سااز  بار یاادگیر  کاأثیر مثبا  دارد و ده د که اسنفاده ها نیز نران میشوندو پژوهشآموزش می

همچ ین شواهد  نیز بر این امر وجود داردو برا  مثات زماانی کاه نظامیاان آمریواایی در ج اگ جهاانی در 

ها  پرواز با نرخ باالیی از شوس  مواجه بودند و این شوس  م جر به افزایش هزی ه کجهیزاکای آموزش برنامه

                                                             
1 Williams, A., et al. 
2 Bruce, B., & Lin, C.C. 
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ن و رراحانی چون گانیه، بریگز و فالنگان شبیه سازها  آموزش پرواز  را رراحای شد روانر اساو انسانی می

 ها  نظامی شول گرف وکردند که م جر به کاهش نرخ شوس  در پرواز شد و دسناورد م اسبی برا  آموزش

عریفای چیز واقعی، یک فرای د یا نمایش از اوضاع جار  اسا و کساز  در لغ  به مع ا  ارائه بدت از یکشبیه

ساز  مادلی پویاا و قابال شبیه"که ده د عبارت اس  از اینساز  ارائه می(، از شبیه2010که سانگ و کید )

آفری اد هاا و رفنارهاا  واقعای یاک سیسانم را میکار  از یک سیسانم اسا  کاه کعاداد  از ویژگیدس 

سنم فیزیوای یاا اننزاعای اسا و ها  کلید  یا رفنار  آن سیا  منضمن ارائه ویژگیساز  هر پدیدهوشبیه"

ک د کاا ها  کار  اس  که کالش میا  از بعضی از وسایل ح ی ی یا موقعی ساز  نسخهدیگر شبیهعبارتبه

وسیله رفنار سیسانم دیگار  نماایش دهاد کاه ها  رفنار  یک سیسنم فیزیوی یا اننزاعی را بهبعضی ج به

ی کااربرد داردو ایاان کو یااک مان اد آی ااه، واقعیااات را ها  انسااانها  ربیعای و سیساانمبیرانر در سیساانم

ک  دگان وجود ندارد )زنگ ه، ک د، افزون براین، احنمات وارد آوردن زدمه یا آسیب به شرک همان دساز  می

 (و 1394

کار ها، نمایری از یاک نظاام بزرگساز شبیه»ک د: رور کعریف میساز  را این(  نیز شبیه1981گیری بل  )

ها  ازلی آن باید کوسط رراحان معین گردد و باش دو ویژگیو دربردارنده ع ازر اننزاعی آن نظام می هسن د

کر کردن ع ازار ازالی و مهام و حاذف ها بر سادهساز ساز  گ جانده شودو شبیهکر، در شبیهدر شول ساده

 (و1394)زنگ ه، « کر کأکیددارنداهمی کردن ع ازر کم

 

 

  ها  مخنلف را یاف کوان شبیه ساز  ها درسها  م اسب اس  که در انواع میپایگاه یوی از PHETسای  

 ها  اود را مراهده ک دوکواند به دسنوار  ع ازر موجود بپردازد و ننایج مخنلف ک شکه در آنها کاربر می
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 phet  ها  رادیویی و امواج الونرومغ اریسی از ساینمونه شبیه ساز  آموزشی  برا  درس موج

ا  بازسااز  شاود گونهاالموان شرایط واقعی بهدر رراحی و ساا  شبیه ساز  ها سعی براین اس  که حنی

شده برا  قابلی  انن اات باه جهاان واقعای را داشانه و باه درک و ها  مرخکحلکه مفاهیم فراگرفنه و راه

بهنر اسا  بسانر  همچاون  (و1386ساز  کمک ک  د )مهر محمد ، اجرا  وظایف مرکبط با محنوا  شبیه

 فراهم گردد و در آنجا شبیه ساز  ها  درسی برا  م ارع مخنلف کح یلی فراهم شودو PHETسای  

 کوانیم موارد زیر را مد نظر قرار دهیم:برا  ارزشیابی کیفی  شبیه ساز  ها می

 کوجه به ارزشیابی کووی ی 

 کاکید بر کعامل یادگیرنده 

   کورار پذیر 

  آسان آن نحوه اجرا 

 بازاورد 

 کیفی  آموزش 

 میزان کعامل 
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 اموان یادگیر  مرارکنی 

  بسنر و کیفی  نرم افزار 

  میزان بازنمایی واقعی 

 هايی برای استفاده از شبيه سازی های آموزشی :توصيه

  ساانار و راه ما  کافی در محیط ارائه شود کا به یادگیرنادگان در کح اق اهاداف آموزشای  کماک

 ک  دو

 کوضیحی به یادگیرندگان ارائه شود بازاورد 

  ها و شبیه ساز  ها کلفیق شوندکوضیحات آموزشی  در باز 

 از سؤاالت اود کوضیحی در شبیه ساز  ها  اسنفاده شودو 

 از اکنرافات هدای  نرده اجن اب شود 

 وا  مدیری  شوند که با دانش قبلی یادگیرنده  م طبق باش دپیچیدگی اهداف شبیه ساز  به گونه 

  ،(و 2016رابط کاربر  آسانی داشنه باشد)کالرک و مایر 

 یو عمل یو متوسطه و دروس نظر يیابتدا هایدوره ،یکيالکترون یريادگيدر  زهايدول مربوط به ارائه تجوج

عنوان زير 

 عنصر
 مالحظات و تجويزها هاموقعيت

 

 

 

 انواع محتوا

 

 

 الونرونیوی وضعی 

ره و ضارورت کوجاه باه بیرانر باه با کوجه به الونرونیوای باودن دو

درگیرساز  یادگیرندگان، جلب کوجه و جاذاب باودن محناوا ماورد 

و مانن و  ریدر ارائه محنوا از انواع محنوا مان د ک ااوکوجه قرار گیردو 

مارکبط باا اهاداف  دیبا و مواد آموزشی  ریک او  زوت اسنفاده شودو

ی و زادا   ایکزئ  ریباه اسانفاده از ک ااو  ازیاآموزشی  باشاد و ن

 وس ین نامرکبط

اسنفاده  لیفا  ساز رهیذا  از حجم م اسب برا ویدیضبط و ه گام 

 کیانزد  که ممون اس  از نما ییکا جا  بردار ریک و ه گام .دیک 

با اندازه کوچک درون پروژه  ا پ جرهدر  لمیچون که ف دیاسنفاده ک 

  .شودمیداده  شینما

 ا  یادگیر  اسنفاده شودوها و مواد ش یدار  براز پادکس 

ها  چ اد اموان یاادگیر  مراارکنی داناش آماوزان بااهم از بسانه

 ا  و شبیه ساز  ها فراهم شودورسانه

 ابندایی دوره

 یو حاواس پرکا یکاه موجاب ساردرگم مواد دیدار  و ش یدار از 

 .اسنفاده کرد دینبا شودمی یکاربران از موضوع ازل

بناادایی بااه جااا   ک اااویر و بااه ا ااوص باارا  دانااش آمااوزان ا

 کر اسنفاده شودوها  سادهها  پیچیده از ک اویر و گرافیکگرافیک

 اسنفاده شودو وووو منن و  ریدر ارائه محنوا از انواع محنوا مان د ک او
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 ینراان دادن چگاونگ  برا ییویدیو شیمان د نما  رییکغ ریک او از

وس اسانفاده نااملم ها پدیادهکاردن  ی ایو ع سنمیس کیکارکرد 

 .شود

با کوجه به سطح رشد ش اانی برا  دانش آموزان ابنادایی مطالاب و 

 کر اسنفاده شودومحنوا  عی ی

 منوسطه

و مانن و زاوت اسانفاده  ریدر ارائه محنوا از انواع محنوا مان د ک ااو

 شودو

با کوجه باه دسنرسای داناش آماوزان دوره منوساطه باه ابزارههاا  

ینات م اسب، شبیه ساز  ها  الونرونیوای و ها  دیجدیجینات باز 

ها  م اسب آموزشای  من اساب باا ساطح رشاد  آنهاا در پادکس 

اانیارشان قرار گیردو محنوایی که درگیرشاان ک اد و کعاادت میاان 

 آموزش و  عالئق آنها را  داشنه باشدو

 درس

 درس نظر 

سانفاده و مانن و زاوت ا ریدر ارائه محنوا از انواع محنوا مان د ک ااو

به اسنفاده   ازیمرکبط با اهداف آموزشی  باشد و ن دیبا ریک او شودو

 و س ین ی یکزئ ریاز ک او

 اسنفاده شود رهاییمنغ نیروابط ب شینما  برا یسازمانده ریاز ک او

اسانفاده  رهااییمنغ نیبا یروابط کم شینما  برا ا رابطه ریک او از

 .شود

 ینراان دادن چگاونگ  برا ییویدیو شیمان د نما  رییکغ ریک او از

 ناملموس اسنفاده شود ها پدیدهکردن  ی یو ع سنمیس کیکارکرد 

ها در قالب باز  ارائه شود و ها  نظر  آموزشبرا  جذابی  آموزش

ها  آموزشی  رعای  شود و در مباحث نظر  مرحله ازوت ارائه باز 

 بحث و گفنگو در باز  مورد کوجه قرار گیردو

 یدرس عمل

و مانن و زاوت اسانفاده  ریدر ارائه محنوا از انواع محنوا مان د ک ااو

روش  م،یمفااه ،ی ایع قیح اا شینماا  بارا ییبازنماا ریک او شودو

 به کار رود یویزیف کارها 

هاا  آموزشای  اسانفاده ها از فیلمبرا  آموزش دروس عملی و رویه

 شودو

اده شاود و ها  عملای از شابیه سااز  هاا اسانفبرا  بهبود مهارت

شوند که باا داناش   یریمد ا گونهبه   ساز هیاهداف شب یدگیچیپ

 .م طبق باش د  رندهیادگی یقبل

هاا  ها  عملی از رریق شابیه سااز  هاا و باز در آموزش مهارت

 آموزشی  وووو بازاورد کوضیحی و ازالحی مورد کوجه قرار بگیرد
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 دوین و انتخاب محتوات 4.4

ها مرحله بعد اننخاب و کدوین محنوا اس و محنوا یک مااده درسای شاامل داناش دفبعد از مرخک شدن ه

ها، مفاهیم، کعمیها، سازمان یافنه و اندوانه شده، ازطالحات، ارالعات، واقعیات، ح ایق، قوانین، ازوت، روش

ید مبن ی بار ( و اننخاب محنوا با1374پدیده و مسائل مربوط به همان ماده درسی اس )قورچیان و همواران، 

ها  برناماه هاا  یادگیرنادگان و قانونم اد ها، نیازها و مسائل جامعه، ویژگیها  برنامه درسی، ارزشهدف

 درسی باشدو
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 های انتخاب محتوامالک  4.4.1

ها  آموزشی  باید معیارهاایی اننخااب محناوا نیاز ماورد در اننخاب محنوا  آموزشی  عالوه بر کحلیل هدف 

ب اد  کرد)فنحای واجارگااه، کوان در قالب ماوارد زیار رب هرندو معیارها  اننخاب محنوا را میکوجه قرار بگی

 (و1388

اجنمااعی و م اابعی کاه محناوا از ان  هاا ارزشاز عوامال و  ا مجموعاهکه به ک اسب محنوا باا  معیارهایی

 . کوجه دارد شودمیاسنخراج 

 دانش آموزان کوجه دارند ازها نیو  هاویژگیکه به ک اسب محنوا با  معیارهایی. 

 که به ک اسب محنوا با قانون م د  ها  برنامه درسی کوجه دارند معیارهایی. 

 :اجتماعی یهاتناسب با عوامل و ارزش 

وباورهاا  برناماه  هاانگرشساطح فره اگ،  اجتماعی: آرزوهایو  هاآرمانتناسب محتوا با فرهنگ،  .1 

ک  ادو برناماه ریازان میاجنماعی در اننخاب محنوا ن اش مهمای را ایفاا ریزان و معلمان نسب  به ارزشها  

درسی باید در اننخاب محنوا به ک اسب محنوا با س ن، آداب و فرضیات دیرپایی کاه زیرب اا  یاک اجنمااع را 

 ها  اجنماعی کوجه داشنه باش دوده د و ارزشکرویل می

 و علمای کحاوالت باا بایاد درسای برناماه ا محناو :تکنولاویيکی و علمای هایپيشرفت با تناسب . 2

درسی باید در م ابل این کحوالت باه  برنامه محنوا  که نیس  مع ا بدان این باشدو ک اسب داشنه کو ولوژیوی

ا  واک ری عمل ک د، بلوه به مع ا  آن اس  که محنوا باید مفاهیم پایه و اساسی را دربرگیرد؛ من اسب گونه

علمی جدید پذیرنده باشد و در عین حات نوعی هماه گی بین کحاوالت کو ولاوژیوی  با کحوالت کو ولوژیوی و

 و علمی و ااالق برر  ایجاد نمایدو

زرف نظر از مبانی ارزشی و کحاوالت علمای و ف ای  جامعه ملی و محلی : نيازهایو  مسائلتناسب با . 3

ا ، مساائل ومراوالت اسا  ویوای از از نیازه ا  چه در م یاس محدود و چه در سطح وسیع دارا جامعههر 

آماده کردن افراد برا  زندگی در اجنماع اس  و هریک از داناش آماوزان  ا مدرسهمهمنرین وظایف آموزش 

ضرور  اس  کاه  و از این رو را در قبات جامعه بر عهده گیرند ا ویژهمسئولی  وکوالیف در حات و آی ده باید 

 و  شودزها ومسائل و مروالت جامعه اننخاب برنامه درسی با کوجه به نیامحنوا  
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در دنیاا  معازار باا کوجاه باه کساهیل ارکباراات و ان االب در  ل و ارتباطات جهاانی:ئاسب با مسا. تن4

اندو این روابط اسانفاده از دساناوردها  کو ولوژ  ارکباری، اقوام و ملل گوناگون به یودیگر بسیار نزدیک شده

اهم آورده  و در سو  دیگر مسائل و مروالکی را ک ویا  نماوده اسا و ب اابراین برر  را در هر ن طه دنیا فر

ضرور  اس  که عالوه بر اسنفاده از اموانات ارکباری و دسناوردها  برر ، هر کرور  ازال  و هوی  ااود 

الت را در جامعه بین المللی حفت ک د، من اسب با روندها  فراملینی اود را برا  م ابلاه باا مساائل و مراو

آماده ک د و در فضایی کوام با زلح، ام ی  و احنرام من ابل با سایر اقوام زندگی ک دو پذیرش چ ین دیادگاهی 

مسنلزم آن اس  که برنامه ریزان درسی و معلمان در اننخاب محنوا به مسائل و روندها  باین المللای کوجاه 

 داشنه باش دو

 :یادگیرندگان هایویژگیتناسب با  4.4.2

 : يادگيرندگان استعدادهایو  هاتوانايیسب با نا. ت1

هاا  الف: محنوا باید من اسب با رشد و رسش ع لی دانش آموزان اننخاب شودو این بدان مع اس  کاه کوانایی

ها  انجام شده محنوا باید من اسب باا رشاد انسان در مراحل مخنلف رشد، منفاوت اس  و برا اساس پژوهش

کواند به کارها  پیااژه در زمی اه ساطون رشاد شودو برا  مثات در این زمی ه می ش اانی دانش آموز اننخاب

ک اد و از ایان رو مطلاب ها  مخنلفی دس  پیادا میپیاژه اشاره کرد که کودک در س ین مخنلف به کوانایی

 ها  رشد  او باشدوارائه شده به کودکان باید من اسب با ویژگی

  قبلی دانش آموزان اننخاب شودو ایان بیاان اشااره باه ک اساب محناوا  هابو محنوا باید من اسب با کجربه

 آموزشی  با مطالعات علمی و کجربه قبلی دانش آموزان داردو

ها  فرد  دانش آموزان در زمی ه یادگیر  اننخاب شود: م ظور آن اس  کاه جو محنوا باید من اسب با کفاوت

ها  اود بنوان اد در فراگیار  آن آموزان به ک اسب کوانایی محنوا باید ب حو  اننخاب شود که فرد فرد دانش

 موفق باش دو
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 ن:يادگيرندگا عالئقو  نيازهاتناسب با  .2

کرین مراحل م جر به یاادگیر  در داناش آماوزان جذب یادگیرنده و عالقه او به محنوا اولین مرحله و از مهم 

و در این شرایط اگر محنوا  برنامه درسی باا ا داراس  ر ا ویژهانسان در هریک از مراحل رشد نیازها  اس و 

هاا  کواند و  را بارا  درگیار شادن در فعالی نیازها  دانش آموز و اسنعدادها  او ارکباط داشنه باشد، می

 یادگیر  برانگیزدو

  تناسب با زندگی واقعی يادگيرندگان: .3

عی یادگیر  و ارکباط مطالاب آموزشای  باا ها  یادگیر  همچون سازنده گرایی همواره بر موقعی  رجنظریه

کوان اد بارا  ایجااد چ این ارکبااری ک  دو برنامه ریزان درسی نیاز میزندگی واقعی یادگیرندگان کاکیید می

ها  کناب مورد نظر در کناب درسی را از محیط و شرایط واقعی دانش آموزان اننخاب ک  د کا ها و مثاتنمونه

 ل فهم باشدومحنوا  برایران بیرنر قاب

 ها  بعد  دانش آموزان باشدومحنوا باید زمی ه ساز کجربیات و یادگیر 

این مالک کا حد زیاد  به مالک ک اسب محنوا با نیازها، عالئاق و اسانعدادها  داناش آماوزان بسانگی داردو 

ر فرای د یادگیر  و د به یادگیر  بپردازد مسن الًاین مالک محنوا باید بسنر  ایجاد ک د که دانش آموز ربق 

 فعاالنه ن ش داشنه باشدو

 :های برنامه درسیتناسب با قانون مندی 4.4.3

      محتوا تعادل

اس و از لحاظ کمی، انادازه هار  از نظر کیفی و هم  کمی م ظور، وجود سازمان داالی در محنوا هم از نظر 

 هااکئور انواع مخنلف محنوا، ارکباط  همگرایی بینوجود و از نظر کیفی،  دارا  اهمی  اس  بخش با کل آن

 دارا  اهمی  اس و در این زمی ه موارد زیر دارا  اهمی  اس : هانمونهبا 

 ک دوها  مخنلف، محنوا  منفاوکی را ایجاب میها  مخنلف در حیطهالفو محنوا و اهداف برنامه: هدف

 ها  نظر  و عملیوکعادت بین ج به بو میزان کوجه به ع ازر نظر  و آنهایی که کاربرد آنی دارند یا

 جو کعادت در کوزیع محنوا  مخنلف در سطون منفاوت کح یلی
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دو محنوا و مسائل مطرن شده در مدرسه و اارج از مدرساه و درک ای واه آماوزش براای مفااهیم از رریاق 

 ها  اارج از کالس کارایی بیرنر  از آموزش رسمی کالسی داردوآموزش

 کوجه به ارزشها  ملی و ارزشها  جهانی در محنواهو کعادت در میزان 

 شودووو کاکید  که بر کلمات یا ک اویر در سطون مخنلف آموزشی  می

 انسجام محتوا

ک اقض در بین  در ننیجه ف دانمحنوا و  ها مضمونوجود نوعی وفاق میان مفاهیم و  از انسجام محنوا ظورم 

دو ن طه قابل بررسی اس : از یوساو محناوا  دروس مخنلاف در  انسجام محنوا  برنامه درسی از اس و هاآن

ها  مخنلف آموزشای  بایاد دارا  ها  درسی پایهیک مرحله یا پایه آموزشی  و از سو  دیگر محنوا  برنامه

 به رور االزه انسجام محنوا اشاره به ارکباط عمود  و اف ی محنوا  برنامه درسی داردو  انسجام باش دو

 د ديجيتال در محتوای برنامه درسیتوجه به سوا

ها  عالوه بر مطالب بیان شده و در راسنا  به روز باودن محناوا  برناماه درسای و ک اساب آن باا پیرارف 

کو ولوژ  یوی در اننخاب برنامه درسی باید کوجه به انواع سواد مد نظر قارار گیاردو مبااحثی همچاون ساواد 

  و ساواد ارالعااکی از نیازهاا  زنادگی در ع ار جدیاد هسان د و در اا ، سواد دیجینات، سواد رسانهرایانه

 یناالیجید  شاهروندان باه مهارکهاا زیابه کجه ازین محنوا  برنامه درسی باید مورد کوجه قرار بگیرندو امروزه

همچ اان  مطرن شاده اسا و یالملل نیب  سازمانها یاساس دغذغهبه ع وان  یو اجنماع  بهبود اقن اد  برا

و   هروندکه باا شا یالملل نیمهم ب مؤسسات هیکا به امروز، کل 2017از سات  و  اس  شیه رو به افزاعالق نیا

اناد کرده دیاکول یناالیجیساواد د  اهیرا در زم یاسنیها  مهم و اس اد سسروکار دارند، گزارش یکوسعه انسان

بی، مادیری ، درک، ادغاام، ( سواد دیجیناات کواناایی دسانیا2018(و وو، همواران)2019)ناسیمب ی و وسلو، 

هاا  دیجیناات بارا  برقرار  ارکباط، ارزشیابی و ایجاد ارالعات به زورت امان و م اساب از رریاق ف اور 

که به ررق مخنلف باه ع اوان ساواد هایی اس  اشنغات، مراغل م اسب و کارآفری ی اس  و شامل شایسنگی

 و وندشا  یاد می، سواد ارالعاکی و سواد رسانها رایانه

باه  یابیدسان  بارا ازیها  مورد نمهارت"ک د: می فیکعر  گونهیرا ا ینالیجی( سواد د2008اروپا ) ونیسیکم

  بارا انهیاسنفاده از را ها  پایه در ف اور  ارالعات و ارکبارات و با مهارت مهارکها نیو ا"ناتیجید یسنگیشا
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ها  ارکبااط و مراارک  در شابوه  برقارار نیعات و همچ ، ارائه و کبادت ارالدی، کولرهی، ذایابی، ارزیابیباز

شاده و  لیاز پا ج حاوزه کراو نااتیجید یسنگیشا چارچوبشودو می یبانیپرن ، نرن یا قیاز رر یمرارکن

 االزه آن به شرن زیر اس : 

قضااوت ، ناتیجیارالعات د لیو کحل هیو کجز ی، سازمانده ساز رهی، ذایابی، بازیافنن، ییو ارالعات: ش اسا1

 و هدف آنو   یدر مورد اهم

، نیاآنال  ابزارهاا قیام اابع از رر  ، به اشنراک گاذارینالیجیها  دطیارکباط در مح  و ارکبارات: برقرار2

 نیبا یها، آگااه، کعامل و مرارک  در جوامع و شبوهینالیجید  ابزارها قیاز رر  و هموار گرانیبا د ارکباط

 و یفره گ

 بازسااز (و ادغاام و لمیو فا ری)از پردازش کلمه گرفنه کا ک ااو دیمطالب جد شیرایو و جادیمحنوا: ا جادیو ا3

و اسانفاده از  یدگیرسا ویسایو برناماه نو ا رساانه هاا اروجیعبارات االق،  دیو کولیقبل محنوا دانش و 

 و   و مجوزهامع و  یح وق مالو

و  مانی، اسانفاده اینایام  کادابیر، ناتیجید  ی، محافظ  از داده، محافظ  از هوی: حفاظ  شخ یم یاو 4

 و داریپا

  کرین ابزارهااگیر  آگاهاناه در ماورد م اسابمی، ک امنااتیجیو م اابع د ازهااین ییحل مسئله: ش اسااو 5

، اسانفاده االقاناه از نااتیجید  ابزارهاا قیااز رر یمفهاوم مساائل، حال ازین ایمن اسب با هدف  ینالیجید

 .وز رسانی زالحی  اود و دیگرانربه، یها، حل مروالت ف  ف اور

 مراحل تولید محتوای الکترونیکی 4.4.4

اگار نگااهی باه ماواد  سا وآموزشای  ا مراوالتکارین رایج از آموزش، ع وان به آناز  کل یارائه ارالعات و 

 .ارالعاات از زیااد  و م ادار ، چه چیز  پیدا اواهید کرد؟ زافحات مانن، داشنه باشیدآموزشی  موجود 

به  " سؤاالتو گاهی اوقات برا  س جش درک و فهم شما، از آنالین هسن د  هاها زرفاً کناببسیار  از دوره

 نامیاده 2افازاردرهم موضاوع، آماوزشاین و ک  دیماسنفاده  "1امگفنهچه   -به شما -من -آنچه که -یاد بیاور

                                                             
1 remember what-I-told-you 
2 shovelware 



 محنوا، مواد و م ابع یادگیر  –ف ل چهارم 

177 

 

آیاا دسنرسای باه ارالعاات دهیادو قارار می ای نرن  رو ارالعاکی را دریاف  کرده و  شود، بدین مع ا کهمی

 بایش از ارائاه آماوزش ونیسا  آماوزشارالعاات ! ارائاه اس ؟ نه آموزشآیا این ! بسیار ارزشم د اس ؟ البنه

بگوییم که آماوزش  میکوانینم را به ارالعات اضافه ک دیادآور  حنی اگر نویس ده چ د سؤات  وارالعات اس 

 و نیاز به این داریم که محنوا  آموزشی  به اوبی رراحی شودو (  2012شول گرفنه اس  )مریل، 

ده اد هاا نراان میهاا  آموزشای  مخنلاف دارد و پژوهشرراحی آموزشی  ن ش کلید  در اثربخری دوره

ها  آموزش الونرونیوی نیاز محساوب ها  کأثیرگذار بر کیفی  دورهرراحی آموزشی  به ع وان یوی از مؤلفه

ک د در یادگیر  الونرونیوی، این سؤات مطرن اس  که بارا  بهباود ( بیان می2016مایر )شودو کالرک و می

هاا گیر  از ف اور ها نران داده، زرف بهرهپژوهش وها مؤثر اس گیر  از ف اور  و رسانهیادگیر  زرفاً بهره

معن اد ( 2001)زدو کالرک ساموقع به محنوا  یادگیر  را فراهم نمیبرا  ارائه آموزش؛ دسنرسی کارآمد و به

ده د، اما برا  موف ی  شرط کافی نیسن دو مایر و یها زرفاً وسایلی هسن د که آموزش را ارائه ماس  ف اور 

ها را بار یوادیگر ها با یودیگر برکر  رسانهسات رسانه 60ک  د ننایج م ایسه بیش از ( بیان می2012کالرک )

 ده دونران نمی

هاا  ایان ک  اد و یوای از راه حلونرونیوی به زورت ساده  و در حد ارائه اسانفاده میمدرسین از آموزش ال

هاا  مارکبط باا آماوزش (و بسایار  از پژوهش1موضوع کوجه به رراحای آموزشای  اسا  )کاوزکی و مایاکاا

اس اناد:)کرها  آموزش الونرونیوی کاکید کردهالونرونیوی بر ن ش کلید  رراحی آموزشی  در اثربخری دوره

و 6سااا نلی  -(2013)5( ، چااااو2016) 4(، زو و ریاااس2013)3(، روئاااه و رافرکااای2014) 2و هری گناااون

(، 2008( ،کاوزکی و مایاکاا)2018و هموااران ) 9(، پنال2016) 8(، پرمپاه2018)7(، دباکیسنا2012همواران)

 (و  6201)2(، پریباد ، داولویرا و می ر گ2012)1(، اس ایدر و گاردنر2014و همواران) 10عزیز

                                                             
1 Kozuki & Miyata 
2 Teräs & Herrington 
3 Rowe& Rafferty 
4 Xu, J., & Rees 
5 Chow 
6 Santally 
7 Debattista 
8 Prempeh 
9 Patel 
10 Aziz 



 محنوا، مواد و م ابع یادگیر  –ف ل چهارم 

178 

 

ها  کفور برکر در یادگیر  الونرونیوای، محایط ک  د برا  پرورش مهارت( بیان می2004)3اندرسون و الومی

ها  پویا و کالش برانگیز  باشد کا یادگیرندگان بنوان د ارالعات جدید را باا ک  ده فعالی یادگیر  باید فراهم

هاا این امر در سایه، رراحی آموزشی  م اسب دورهارالعات قدیمی پیوند ده د و دانش مع ادار کسب ک  د و 

هاا  آموزشای  ها  ارزشیابی کیفیا  دورهها، مؤلفهو دروس الونرونیوی میسر اس و همچ ین ننایج پژوهش

گیرند چراکه ساایر ع ازار را نیاز در ااود دارد)ماک کرین ع  ر در نظر میآنالین، رراحی آموزشی  را مهم

 (و2004 4، سونگ2003گور ، 

در رراحی محنوا  الونرونیوی باید به نیازس جی، کحلیل، رراحی درس، کهیه و کولید محنوا، اجر  آزمایری 

  رراحی آموزشی  الونرونیوی باه کوضایح هامؤلفهدر ادامه برا  به ک ویر کریدن دقیق این پرداانه شودو  

 پردازیمواین مراحل می

                                                                                                                                                                                              
1 Snyder & Gardner 
2 Pribadi, Doluweera& Minsheng 
3 Anderson, & Elloumi 
4 Song 
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 مراحل توليدمحتوای الکترونيکی
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 مرحله اول: نيازسنجی 1جدول 

در مرحله نیازس جی با بررسی کطبی ی، م ااحبه باا منخ  اان و ف اون نیازسا جی نیازهاا  مخااربین و 

  شودو                                   یاز برا  آموزش الونرونیوی ش اانه میموردنها  دوره

 مرحله دوم: تحليل 2جدول

 مرحله عنوان فعاليت مجری

 طراح آموزشی 

 متخصص موضوعی

 تحليل هدف: 

  هاطاهیح  اارد و مراخک کاردن هاهادف  کلی باه هاهدفکحلیل  

 هاهدف

 2 تحليل

 تحليل موضوع و محتوا
 آن  ده دهلیکرو ها کحلیل موضوع و محنوا به بخش
 م، روش کار، قوانین، نگراش(کعیین نوع محنوا )ح ایق، مفاهی

 کعیین مواد و اموانات و ع ازر الزم برا  ارائه هر بخش
 برا  هر کار ازین مورددانش 

 کرکیب اجزا  ازلی کار
  ها  عملورد هدف
 م یاس عملورد و  هاشااک

 تحليل مخاطب
، هادانسانهسن، ج س، فره گی اجنمااعی، شارایط اااص: نااکوانی، پایش 

 حات یادگیر عالئق و کرجی

 پیش آزمون
 رراحی محنوا  ک وینی

ها و چراکه در این مرحله موضوع، محنوا، هادف اس کحلیل یوی از مراحل مهم رراحی آموزشی  الونرونیوی 

و در اداماه باه مرحلاه گرددشوند و این کحلیل مب ایی برا  کهیه و کدوین محنوا میمخاربین دوره کحلیل می

 مرحله عنوان فعاليت مجری

منخ  ین کو ولوژ   

 آموزشی 

  زیربرنامهمنخ  ین 

 درسی

 منخ  ین موضوعی

هاایی کاه نیااز هسا  یادگیرنادگان باه زاورت بررسی دوره

 آموزش الونرونیوی داشنه باش دو

 ها  موجود در سطح ملی و فراملیبررسی کطبی ی دوره
 م احبه با منخ  ان

 م احبه با مخاربین دوره 
 اسنفاده از  ف ون نیازس جی مخنلف

 نيازسنجی و

 هدف گذاری
1 
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و میدهیما  انجام شده رراحای کارده و ارک اا هالیکحلمحیط یادگیر  را من اسب با  میپردازیمساز  آماده

 و شودیمو موارد مورد نیاز مخاربین و مدرسین دوره آماده  هاآموزشهمچ ین 

 طراحی درس: سوم مرحله 3 جدول

 مرحله عنوان فعاليت مجری

متخصصين طراحی 

 آموزشی 

 تکنولویی آموزشی 

 برنامه ريزی درسی

 ررن درس کلی
 و محنوا هاف لکعیین سر   

 هااسنفاده از ننیجه کحلیل

 یکرمدرسررن 

 هر جلسه  هاهدف

 وووو( آزمون شیپ ،یداسنان وی)س ار آموزش شیپ  راهبردها

 من اسب با موضوع  محنوا: راهبردها ارائه

 هامثات ریها و غمثات

 هانیکمر و  یفعال

 یزشیانگ یبه رراح کوجه

  ی یکوو یابیرزشا
 ارزشیابی پایانی و پروژه

طراحی 

 درس
3 

 طراح آموزشی 

 س اریو/ اسنور  بورد

 یچرم و اندازه و ن ره مفهوم

 هر جلسه  هاهدف

 آموزش شیپ  راهبردها

 ریما  اازوت چ د رسانه کوجه

 و سؤات یابیارزش

 بازاوردها یرراح

شاودو یمهاا  رراحای آموزشای  اارد اسانفاده شاود و از الگویمدر  این مرحله  به رراحی درس پرداانه 

کرین اجزاء آماوزش و شاول گارفنن ایان بی ی چگونگی کرکیب کوچکرراحی آموزشی  در سطح ارد پیش

یوای از الگوهاسا  کاه در ایان بخاش  1(و الگو  مریل1385اجزا بر اساس اهداف آموزشی  اس  )فردانش، 

 کوانیم اسنفاده ک یمو  می

 

 

 

                                                             
1 Merrill 
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 تهيه و توليد محتوا: ارمچه مرحله 4 جدول

 مرحله عنوان فعاليت مجری

متخصصاين طراحاای 

 آموزشی 

 تکنولویی آموزشی  

 برنامه ريزی 

  او زدا و چ درسانه لمیع ازر آموزش: ف دیو کول هیکه

 یوی( و گرافوووو )اسوورم یف  کوجه به اسناندردها

   آموزشی  و رراحی پیامارسانهکوجه به ازوت چ د 

م اسب: فهرس  مطالب، ک نرت کااربر   رابط کاربرو  راهبر 

 بر موضوع

 سهول  اجراکوجه به 

 4 تهيه و توليد محتوا

، مواد و ع ازر مخنلفای اسانفاده هاروشها  مراحل قبل از یلکحلدر مرحله کهیه و کولید محنوا من اسب با  

ا  ها  آموزشی  را مادنظر قارار شودو همچ ین در بخش کولید محنوا  الونرونیوی باید ازوت چ درسانهیم

 یاادگیر آموزشای  در   ا  هااازاوت چ درساانه یکاه کماام ک  ادیم بیاان (2016یر)و ما دهیم، کالرک

دفااع از   دارند، بارا  قدرکم د  نظر یاس  که زورت گرفنه و مبان یاد ز ی اتبرگرفنه از کح  یویالونرون

ا اوص به یحسا  هااپاردازش ارالعاات و کانات یاهنظرازوت باه  یناز ا یکهر  ی یو کح  یپرنوانه عمل

  وشودیکأکید م یمبحث بار ش اان

ها  اطا و ازالن دوره، بخری از آموزش به زاورت آزمایرای اجارا در مرحله بعد برا  پیش گیر  از هزی ه

ازاورد شود و در حین اجرا ثب  و ضبط فرای د آموزش در جریان اس و  پس از ننایج کحلیال و دریافا  بامی

 گیردو شود و در مرحله هفنم اجرا  ازلی قرار میدوره ازالن می

 اجرای آزمايش: پنجم مرحله 5 جدول

 مرحله عنوان فعاليت مجری

 معلمين و متخصص موضوعی

متخصصين تکنولویی 

 آموزشی 

 اجرا  آزمایری قسمنی از دوره  بر رو  نمونه کوچک
 کعامل و هموار  با مدرس

 آموزشی  پرنیبانی  ف ی و

 

اجرای 

 آزمايشی
5 

شود و دوره کح  نظارت و ارزشیابی مسانمر ها  ف ی و آموزشی  الزم ارائه میدر این اجرا  دوره پرنیبانی 

گیرد چرا که ارزشیابی یوی از ع ازر اساسی رراحی آموزشی  اس  که روند دوره و میزان ح وت باه قرار می

  دهدوها  ق د شده را نران میهدف
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 : ارزشيابیششممرحله  6 ولجد

ع وان بخرای ها  رراحای آموزشای  باه آن باهارزشیابی بخری از رراحی آموزشی  اس  و در بیرنر مادت

 ,Kearsley)کواند چراه یادگیر  را کامل ساازدی از چراه رراحی نگریسنه شده اس و این ع  ر میاساس

شده مراحال پیراین باه ها و ارالعات گردآور در این مرحله منخ  ان ارزشیابی با اسنفاده از داده(و 2000

 پردازندو ارزشیابی بخش اجراشده می

 ها و تجويزها:توصيه

شود که در محنوا  آموزش الونرونیوی ماوارد زیار ماورد کوجاه قارار ان شده کوزیه میبا کوجه به مطالب بی

 بگیرد و محنوا  آموزش الونرونیوی اننخاب شود که :

 آموز را حل نماید و به عبارت دیگر داناش آماوز باا آماوانن مطالاب آن مطالب آن مسائل روز دانش

 بنواند در زندگی روزمره اود از آنها اسنفاده ک دو

  ها  واقعی که یادگیرنده در آی ده با آن روبرو اواهد شد را مد نظر قرار دهدوموقعی 

 میراث فره گی جامعه را به دانش آموز م ن ل ک دو 

 ها  عاالی شا اانی را ماد نظار قارار دهاد و زمی اه کاکید بر حافظه محور  نداشنه باشد و مهارت

 ایجاد ک دو پرورش االقی ، کفور انن اد  و یادگیر  مسنمر را

  لغات و ازطالحات و عبارات  من اسب با فهم دانش آموزان را شامل شود و با کوان یادگیر  و داناش

 قبلی آنها همخوانی داشنه باشدو

  هماه گی و ارکباط عمود  و اف ی محنوا  مطلب درسای باا باا مطالاب ارائاه شاده در هماان کارم

 ر گیردوها  گذشنه و آی ده مورد کوجه قراکح یلی و کرم

 من اسب با عالئق  و نیازها  دانش آموزان باشدو 

 دانش آموزان را به جسنجو  م ابع ارالعاکی بیرنر در مورد موضوع سوق دهدو 

 یدکرین مطالب علمی حیطه را شامل شودو جد 

 از لحاظ حجمی من اسب با زمان دوره و کوان دانش آموزان باشدو 

 مرحله عنوان فعاليت مجری

 متخصص ارزشيابی

 كنندهمصاحبه

 گرتحليل

 ارزشیابی دوره

 م احبه با مدرس

 م احبه و مراهده ننایج مخاربین
 کحلیل

 6 ارزشيابی
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 پرسشنامه انتخاب محتوا:

بیان شده برا  ارمی ان از این کاه محناوا  اننخااب شاده م اساب اسا  پرسرا امه زیار بر اساس مطالب 

 ریزان، رراحان، معلمین و دانش آموزان کومیل شود:کواند کوسط برنامهیمشود که یمپیر هاد 

 

 

 

 انتخاب محتوای برنامه درسی رديف
كااامالً 

 موافق
 موافق

تااااااا 

 حدودی

مخال

 ف

كااامالً 

 مخالف

      ودارد کطابق دوره زمان دورة با دروس شدة ارائه محنوا  حجم 

      یادگیرنده ک اسب داردو نیازها  عالئق و با شده ارائه محنوا  

 وا کفوار به و ک دمی درگیر فعات زورت به یادگیرنده را  دوره محنوا  

 و داردمی

     

      واس  مرکبط جامعه مسائل و نیازها با دوره دروس و محنوا 

 و ارالعااات کسااب ساام  بااه ماارا اشاانیاق عمااومی، دوره وا محناا 

 ودهدمی سوق زمی ه آن در بیرنر مطالعاکی م ابع جسنجو 

     

و فهم محناوا    کومیلی دارند ارکباط یودیگر با دوره دروس و واحدها 

 وامسات زمی ه ساز یادگیر  مطالب سات بعد اس 

     

      شودواسنفاده میها  علمی از جدیدکرین نظریات و یافنه 

      واس  م اسبی ها کمرین و هاآزمون شامل دوره محنوا  

      ک دومحنوا  ارائه شده فراکر از حفظیات به سطون عالی کفور کوجه می 

 محناوا  در مساائل مخنلاف باا رابطاه موافق و مخالف در ها دیدگاه 

  شده اس و آورده دوره

     

      من اسب با عالئق و نیازها  دانش آموزان اس ومحنوا  اننخاب شده  

 داناش آماوز ها  قبلایها  پایاهآمواناه باا هااکناب دشوار  سطح 

 ودارد همخوانی

     

      الزم براورادر اس و جذابی  محنوا  دوره از 

      وبراوردار اس  کافی سهول  و روانی محنوا  دوره از 

      مرکبط اس و یو جهان یمحنوا با مسائل مخنلف مل 

      بودو ینیو ج س یقوم  ریاز هر گونه سوء گ  عار محنوا 

      واس براوردار  یمحنوا از زح  و دق  کاف 

یادگیرناده همخاوانی  نیرایپ ها آمواناهباا  هاکناب  سطح دشوار 

 داردو

     

ساوق  قیاباه پاژوهش وکح  یادگیرنده رااس  که   محنوا دوره رور  

 و دهدیم
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 یو عمل یو متوسطه و دروس نظر يیابتدا هایدوره ، یکيالکترون یريادگيدر  زهايجدول مربوط به ارائه تجو

 مالحظات و تجويزها هاموقعيت عنوان زير عنصر

 

 

 

انتخاب و تدوين 

 محتوا

 

 

 وضعی 
 الونرونیوی

 

هااا  کمااامی ازااوت بیااان شااده در اننخاااب و کاادوین محنااوا باارا  دوره

 الونرونیوی مد نظر قرار گیردو

ها  الونرونیوی اموانات کاوشگر  و جسنجو  م اابع ارالعااکی را محیط 

 رراحی شاود   محنوا دوره رورک د از این رو برا  یادگیرندگان فراهم می

   و دهدمیسوق  قیرا به پژوهش وکح  رندهیادگیکه 

گیزشی مد نظار قارار در آموزش الونرونیوی جلب کوجه الگوها  رراحی ان

    گیرندو

 و را شامل شود طهیح یمطالب علم محنوایی اننخاب شود که جدیدکرین

 دوره

 ابندایی

محنوایی برا  دوره در نظر گرفنه شود که مرکبط باا دنیاا  واقعای داناش 

 گریو به عبارت د دیآموز را حل نماآن مسائل روز دانش مطالبآموز باشد و 

روزماره ااود از آنهاا  یمطالاب آن بنواناد در زنادگ دانش آموز با آموانن

 .اسنفاده ک د

و ازطالحات و عباراک   من اسب با فهم داناش  لغاتمحنوا  اننخاب شده 

داشانه  یآنها همخوان یو دانش قبل  ریادگیآموزان را شامل شود و با کوان 

 .باشد

 .ددانش آموزان باش  ازهایبا عالئق  و ن من اسبمحنوا  اننخاب شده 

هاا  جدیاد در ها  زندگی در ع ر دیجیناات و اسانفاده از ف اور مهارت

 زندگی مورد کوجه قرار گیرندو

  وباشدبراوردار  یو سهول  کاف یاز روانمحنوا  ارائه شده 

 منوسطه

محنوایی اننخاب شود که مرکبط با حیطه شغلی باشد کاه داناش آماوز در 

 آی ده با آن مواجه اواهد شدو

ها  کح یلی قبلی مد نظر عمود  و اف ی محنوا با پایه فعلی و پایهارکباط 

 قرار گیردو

محنوا  اننخاب شده من اسب با نیازها و عالئق دوره نوجوانی باشدومباحثی 

ا  در محنوا  دروس ماورد کوجاه قارار چون سواد دیجینات و سواد رسانه

     گیردو

 درس نظر  درس

جامعه را به داناش آماوز م ن ال  یفره گ راثیممحنوایی اننخاب شود که 

 وک د

نداشاانه باشااد و   محااور ظااهباار حاف دیااکاکمحناوایی اننخاااب شااود کااه 

  ،یاپارورش االق  اهیرا مد نظر قرار دهد و زم یش اان یعال ها مهارت

 .ک د جادیمسنمر را ا  ریادگیو   کفور انن اد

 .باشدمن اسب با زمان دوره و کوان دانش آموزان  یلحاظ حجم از

و باه  ک دیم ریرا  به زورت فعات درگ رندهیادگی محنوایی اننخاب شود که

 و داردمیکفور وا 

دوره   موافق و مخالف در رابطه باا مساائل مخنلاف در محناوا  هادگاهید
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 آورده شده اس و 

  محنوا  اننخاب شده جذابی  الزم را داشنه باشدو

  عاارباشاد و مرکبط  یجهانو  یمسائل مخنلف ملمحنوا  اننخاب شده با 

   وباشد ینیو ج س یقوم  ریاز هر گونه سوء گ

رشاد شا اانی و روانای لحااظ  ها  عملی در نظر گرفناه شاده از مهارت درس عملی

 .کوان دانش آموزان باشد من اسب با  حرکنی

ها  مورد نیاز برا  زنادگی در ها  عملی اننخاب شده شامل مهارتمهارت

ها  ف اورانه که الزمه اسنفاده از اموانات دنیاا  و آموزش ع ر جدید باشد

 جدید اس  مورد کوجه قرار گیردو

 ها و بازاوردها  م اسب در نظر گرفنه شودوبرا  دروس عملی کمرین

 سازماندهی و راهبری محتوا 4.5

 تعریف و تبیین 4.5.1

 هر ارائه اسنراکژ  م اسب کعیین هدفِ اب آن سازماندهی کار، مهمنرین محنوا، ب د رب ه و اننخاب از پس

سازماندهی محنوا و در ادامه آن بحث راهبر  محنوا به سبب ایجاد پیوند بین مطالب،  .اس  محنوایی جزء

ک د از اهمی   کمک آموزشی ها  هدف به دسنیابی در فراگیر به که ا گونه به محنوا کارآمد دهی نظم

ها  ها  درسی به رور س نی مبن ی بر رشنهبرنامهمحنوا در اندهی رراحی و سازمویژه ا  براوردار اس و 

گردد که اهم آن در بوده اس ؛ اما امروزه رویوردها  منفاوکی برا  این کار اسنفاده می علمی )موضوع مدار(

ب د ، سازماندهی محنوا به دو زورت اف ی و شول زیر به ک ویر کریده شده اس و محور ازلی این ک سیم

ها  منفاوت گرددو به رور کلی مدتهایی ذیلِ هر کدام مطرن می( که روش1384  اس ) ملوی، عمود

ها  منفاوت شوند بر شیوهب د  میریز  که اود به دو دسنه کو یوی علمی و غیرکو یوی رب هبرنامه

ها  دلیل روش ها  کو یوی کاکید برو  محنوا اس ؛ به همینسازماندهی کویه دارندو به رور مثات در مدت

-گیردو در مدتها  علمی در این رویورد مورد کوجه قرار میسازماندهی از ساده به پیچیده یا مبن ی بر رشنه

ها  غیرکو یوی، محور ازلی بر فعالی  فراگیران ب ا شده اس و در همین راسنا به رور مثات سازماندهی 

کرف در ارکباط عمود  در این مدت مورد اسنفاده قرار ا  در ارکباط اف ی و سازماندهی از مسئله کا فرارشنه

(و ش اا  کمامی این رویوردها برا  سازماندهی محنوا چه در 1394نژاد و امیر ، گیرد) احمد ، سبحانیمی

 آموزش رو در رو و چه در اشوات الونرونیوی آن از اهمی  ویژه براوردار اس و 
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 انواع سازماندهی محنوا -شول)(

 قی الف( اف

 به درسی مخنلف ها برنامه در یادگیر  مطالب بین هماه گی و ساانن سازماندهی اف ی محنوا به مرکبط

نیسن د، اشاره داردوانواع سازماندهی  یودیگر نیاز پیش الزاما و بوده مواز  ب ورت هاارکباط این ا  کهگونه

 اف ی محنوا در ادامه کوضیح داده می شوند:

 

 علمی هایمبتنی بر رشته 
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ها  درسی بطور س نی با این برنامه ها  علمی اس وبر رشنه، سازماندهی مبن ی کرین شیوه سازماندهیرایج

گیردو ربق این رویورد، همزمان با کوسعه ه وز مورد اسنفاده قرار میز نیافن د و اک ون یروش سازمان می

ها  مخنلف، مواد درسی در دنیا  شنهها  مخنلف علمی و نظم و ساانار یافنن معرف  برر  در ررشنه

ها سازمان یافن دو بر همین اساس دروسی آموزش هم، همان ع اوین را به اود گرفن د و حوت همان رشنه

شودو کلفیق در گ جانده میها  مخنلف در برنامه درسی مان د فیزیک، ریاضی، علوم و غیره با کوجه به رشنه

 شوندوها  مجزا  زمانی ارایه میوعات درسی به زورت مجزا و در بخشاین رویورد جایگاهی نداشنه و موض

 هاموازی سازی رشته 

کالشی اس  که در آن دو رشنه یا بیرنر با یودیگر هماه گ و ها ساز  رشنهسازماندهی بر اساس مواز 

-ی  میشود با یادگیر  هماه گ در رشنه دیگر ک وآنچه در یک رشنه یاد گرفنه می ؛شوندمرکبط می

دارد و محنوا  آنها را با یودیگر ها را از ایزوله شدن باز میاقدامی اس  که برنامهاین  و(1384)ملوی، گردد

ک  د و کرکیب ح ی ی در محنوا  در این شیوه دروس مخنلف هوی  اود را حفت میالبنه  سازدومرکبط می

  (و1383سلیمانپور، گیرد)آن زورت نمی

 ایرشته چند 

Multi-disciplinarilyها  مخنلف با حفت مرزها  اود و با اسنفاده از شود که رشنه، زمانی مطرن می

پردازندو این نوع سازماندهی ها  مخنلف میها  اود به ررن و مطالعه موضوعات و مسالهراهبردها و روش

کوان ضمن د و میها  مخنلف مجزا و مسن ل زیاد  وجود دارگیرد که رشنهبر مبانی این واقعی  شول می

ها نیز پرداا و در این شیوه سازماندهی یک کسب کخ ک در یک رشنه به مطالعه جزیی برای دیگر رشنه

شود؛ هر یک از دروس موضوع موردنظر را از م ظر ااص اود موضوع در دروس گوناگون و مرکبط ادغام می

 ها  این نوع سازماندهی اس و از مزی ک دو ارایه در یک موضوع در کلی  و به رور همه جانبه بررسی می

 

 ایرشته بين 
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Inter-disciplinarily، شود که چ د رشنه مخنلف با هم کرکیب شده و در ننیجه آن یک زمانی مطرن می

ها  مخنک اود را داردو در ها و روشگرددو رشنه نوظهور مفاهیم، سازهرشنه یا دیسیپلین واحد ایجاد می

کوان رشنه را بر محور مسایلی که از زندگی یاد  برا  یادگیرنده دارد به راحنی میاین شیوه که جذابی  ز

 جار  افراد گرفنه شده سازمان دادو 

 ایفرا رشته 

Trans-disciplinaryها  مخنلف را گوی د که به همیار  و ، راهبرد  برگرفنه از کلفی ی نوآورانه از رشنه

  ین رویورد بر ساانار م ط ی و موضوعات مرسوم در یک حیطهگرددو اها  مخنلف انم میمرارک  رشنه

ها  گوناگون و  به ع وان کانون کوجه، ساانار علمی کمرکز نورده بلوه با قرار دادن یادگیرنده و مهارت

  ها یادگیر  را ورا  موضوعات، جایگزین ساانار م ط ی و موضوعی علوم در حیطهجامعی از فعالی 

 اس و ها کردهدیسیپلین

ها  کرد که با کعیین برای ررندر واقع این شیوه سازماندهی، یک برنامه درسی کجربه مدار را به ک ویر می

گرددو برنامه درسی کودک محور، برنامه درسی مبن ی بر کجربی مان د یک اجنماع مطلوب رراحی می

 ا  هسن دو ه سازماندهی فرارشنهگانه شیوکارکردها  اجنماعی و برنامه درسی مبن ی بر کجربه، انواع سه

 ب( عمودی

زمانی  برحسب فوازل موضوع یک ب د ک سیم به مربوط یادگیر ، مورد مطالب عمود  ک ظیمو سازماندهی

 بیان اس و این شیوه سازماندهی با مفهوم کوالی ارکباط داردو به عبارت دیگر سازماندهی عمود  مطالب یع ی

انواع مخنلفی در این شیوه سازماندهی  .آن پیچیدگی سطح بر افزودن با مخنلف ها دوره در مطلب یک

 وجود درد که در ادامه به کوضیح آنها پرداانه شده اس و

 از عاليق به ديسيپلين 

سطحی  به عالئق انسانی در نیز آشوار آغاز نموده و شده وبیان ها    سازماندهی از عالقهاین شیوه در

جان دیوئی برا  این نوع سازماندهی سه  ها پرداانه اواهد شدوساانار رشنهبه بعد  شده و کر واردعمیق

و وادار نمودن آنها به جسنجو و اظهار عالئق  یادگیرندگانگف  و ش ود معلم با  -1گیرد: مرحله در نظر می
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کوسط کر برنامه بر مب ا  پیش نیازها که عبارت اس  از عالئق انسانی در سطح عمیقب ا نهادن  -2 ،اود

ها  علمی به م ظور دادن ب یرت الزم در براورد با مسائلی که مرکبط با معرفی و بوارگیر  رشنه -3 معلم

 .عالق مرنرک اس 

  از مساله تا كشف 

اساس و گردددر این نوع سازماندهی مطرن می ها و مفاهیمآموانن روش یادگیر  به جا  آموانن مهارت

 اس و  محنوا به جا ها کجربهاین روش، سازمان 

 توسعه تدريجی مفاهيم 

 در کح یلی گوناگون مورد بررسی قرار می گیرد و مراحل س ّی و در این روش مفاهیم اساسی اننخاب ودر 

 ش سن ویبا افزا دریاف  یادگیرنده، اجرا می شود و نوع فعالی  ب ا به سطح کجربه، درک و مرحله میزان و هر

 .رودشدن پیش می به سم  اننزاعی کر عمق مفاهیم بیرنر شده و ،سطح درک

 دانش  ساختار 

ها  ها  علمی اس و برای اعن اد دارند که هر یک از رشنهاساس این روش سازماندهی حوت محور رشنه

علمی دارا  یک ساانار ذاکی اس  که در زورت درک زحیح این ساانار، درک سایر مطالب مربوط به این 

 اواهد پذیرف وحوزه از دانش به سهول  انجام 

  مارپيچی 

گردد که یادگیرنده در روت کح یل اود به دفعات با یک موضوع در سازماندهی مارپیچی زمانی مطرن می

گرددو به سبب باال رفنن درجه دشوار  موضوع و مواجهه با موضوع در گسنره و پیچیدگی منفاوت روبرو می

گرددو به رور کلی رویورد مارپیچی به کر مییقها  مخنلف درک یادگیرنده از موضوع موردنظر عمزورت

بدون کورار  ها  اساسی به کدریج در روت برنامه درسی،یا موضوع   برای مفاهیم، ع ایدعرضهمع ا  

عمق بخری مطالعات اس  که هدف این رویورد   مورد یادگیر  به رور کامل و م ظم کمامی زمی ه

 باشدویادگیرندگان می

 عينی به ذهنی 
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مفاهیم  بررسی قرار می گیرند و سپس مسائل و مسائل واقعی مورد بحث و این روش ابندا مفاهیم و رد 

و اساس این شیوه سازماندهی بر نظرات ژان پیاژه گرددها اسنخراج می  م وله ب د ، از آنننیجه در ،اننزاعی

دانش و معلومات بر مب ا  ازل  اسنوار اس  که دریاف  کلی از نظرات و  برا  این شیوه سازماندهی ارایه

ا  برا  جذب از یک سو و ازالن و کغییر از سو  دیگر فراهم شودو در ها اس  کا زمی هاعندات در عرزه کازه

 کوالی این نوع ارایه باید به ساا  ش اانی یادگیرنده و نوع کفور او کوجه کردو

 توالی زمانی  

در این شیوه ح ایق و  واس  کیداورد کشیوه سازماندهی م در اینمرکب کردن محنوا براساس کوالی زمانی 

  هر رویداد  قبل از اود مع ا پیدا میو دو مثات :دوره ها  شوند که ارایها  ک ظیم میایده ها به گونه

 درس کاریخ بر حسب کرکیب زمانی وقایع ک ظیم میروندو

 از ساده به پيچيده 

له مراکب آموزش رابرت گانیه اس و ربق این شیوه سازماندهی، این شیوه سازماندهی برگرفنه از نظریه سلس

ها و مفاهیم عی ی مب ا  فراگیر  ازوت و مفاهیم ذه ی اس و فرض در این شیوه بر ارایه فراگیر  داده

م دم موضوعات ساده بر موضوعات پیچیده اس ، لیک چالش ازلی این روش کعیین سادگی و پیچیدگی 

 موضوعات اس و

  جزءاز كل به 

این شیوه سازماندهی به رراحی مفاهیم  .اس  کرک ظیم مفاهیم از مفاهیم کلی به جزئیاساس این روش بر 

 نیز معروف اس و 

 از جزء به كل 

کل به جزء قرار داردو ابندا مفاهیم جزئی از یک مفهوم کلی آموزش روش در م ابل   سازماندهی این شیوه

 یابدوش اا  مفهوم کلی کح ق ، ن فراگیرداده می شود کا از پیوند آنها در ذه

 

 ها و تجويزهاتوصيه
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شود، در سازماندهی از آنجایی که مطالب آش ا و ساده سبب ایجاد یک داربس  ذه ی برا  یادگیرنده می

 مطالب به ارایه آنها از ساده به پیچیده، از معلوم به مجهوت و از کل به جزء کوجه نماییدو

ا  موضوعات کوجه نمایید کا افراد به فهم   پایه ابندایی به ارکباط بین رشنهدر سازماندهی مطالب برا

 مطلوبی از موضوعات به هم مرکبط دس  یاب دو

نگر  و ک وی  ها  مخنلف سبب جامعارایه و سازماندهی موضوعات در یک کل بهم مرکبط از دیسیپلین

 ماندهی موضوعات کوجه نماییدوگردد؛ به این موضوع در سازمسایل میروحیه جمعی برا  حل

دریاف  آن، بهنراس   ننیجه آسانی درک و وقایع زمان حات ودر مراهده بودن مسائل و به دلیل قابل لمس و

 بپردازیموه گذشنه یا آی ده و سپس بزمان حات شروع  از

م در سازماندهی کواند برا  یادگیرندگان الق مع ا نماید، به این مهسازماندهی محنوا بر مب ا  کجربه می

 محنوا کوجه نماییدو

 مالحظات و تجويزها هاموقعيت عنوان زير عنصر

 سازماندهی محتوا

 

 وضعی 
 الونرونیوی

 

سازماندهی فارا  -سازماندهی بین رشنه ا  -سازماندهی چ د رشنه ا 

رعایا  ارکبااط -اسنفاده از فرامنن بارا  ارکبااط ماارپیچی -رشنه ا 

 عمود  و اف ی مطالب

 رهدو

 ابندایی
رعای  ارکباط  -حرک  از معلوم به مجهوت  -حرک  از ساده به پیچیده

 عمود  و اف ی مطالب

 منوسطه
 -ساازماندهی چ اد رشانه ا  -ارکباط ماارپیچی مطالاب در هار دوره

 سازماندهی فرا رشنه ا  -سازماندهی بین رشنه ا 

 درس

 ه ا سازماندهی چ د رشن -ارکباط عمود  و اف ی درس نظر 

 درس عملی
ساازماندهی فارا  -سازماندهی بین رشنه ا -سازماندهی چ درشنه ا  

 رشنه ا 

 



  محنوا، مواد و م ابع یادگیر  –چهارم ف ل 

193 

 

 

 ارائه محتوا 4.6

کواند به زورت همزمان یا غیرهمزمان باشدو م ظور از ارائه همزمان این اس  کاه ارائه محنوا  الونرونیوی می

شاوند و در گیرندگان همزماان وارد کاالس میگیرد و مدرس و یادارائه آموزش در زمان مرخ ی زورت می

گیارد و ارکباط هسن دو اما در ارائه ناهمزمان محنوا بر رو  سامانه آموزش الونرونیوی یا دیگر بسنرها قرار می

ها  منفاوت به آن دسنرسی داشانه باشا دو اماا زارف قارار دادن محناوا در کوان د در زمانیادگیرندگان می

ک د و باید در این زمی ه رراحی دقی ی زورت گیردو از این رو در این بخاش باه ی  نمیاانیار یادگیرنده کفا

ها  ارائه محنوا همچون ارائه اطای، ارائاه معرفی م دمه ارائه محنوا)راهبردها  پیش آموزش( و برای روش

ماایش اجازا ا ، آموزش دار  ک نرت کاربر، آموزش دارا  ک نرت برنامه و ارائه آماوزش رباق نظریاه نشااه

 پردازیمومی
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 راهبردهای پیش بموزش 4.6.1

کا یادگیرنادگان بیرانر جاذب موضاوع  ردیگیمبرا  شروع هر واحد از آموزش با نوعی م دمه چی ی زورت 

  هاوهیشا( 1976  قبلی آنها ارکباط برقرار شودو  هاارکلی و دیاویس )هادانسنهشوند و بین موضوع جدید و 

کاه شاامل ماوارد  باشا دیمو این راهبردها راهبردها  پیش آموزشای  اندکردهان مخنلف م دمه چی ی را بی

 ، کرجمه رحیمی دوس (و2003موریسون، روس، کمپ، زیرمی باشد)

 پیش آزمونها 

 رفنار هاهدف   

  نگاه اجمالی 

 پیش سازمان ده ده 

 ها:پيش آزمون

ود بارا  آگااهی از میازان آشا ایی شود کاه معلام قبال از شارو ع کاار ااپیش آزمون به سواالکی گفنه می

وان راهبارد پایش آموزشای  گیردو وقنی از پیش آزماون باه ع ایادگیرندگان از محنوا  مورد نظر زورت می

یابدو این راهبرد در زمانی که آموزش نسابناً شود سطح درک و فهم دانش آموز در باب افزایش میاسنفاده می

ا این اموان را به نی یادگیرنده کا کمرکز اود را بار رو  ساؤاالت حفات کوکاه باشد بیرنرین کأثیر را دارد، زیر

 ک دو

 هايی برای طراحی پيش آزمون:توصيه

 پیش آزمون پیش آموزشی  باید کاحدود  کوکاه باشد کا م جر به کأایر آموزش نرودو 

 وند و باه ها به زورت باز پاسخ باشد کا دانش آموزان موقع مطالعه محنوا کحریک باه کفوار شاپرسش

 زورت ذه ی به سؤاالت پاسخ ده دو 

 ها را دربر گیرد، نه برا  هار ا  از هدفها  پیش آزمون باید نمونهاگر ف لی چ د هدف دارد،پرسش

 ، کرجمه رحیمی دوس  (2003هدف یک پرسش)موریسون، روس، کمپ، 

 های رفتاری  هدف

کواند م جر باه آگااهی بیرانر که این کار میها  آموزشی  اس  راهبرد پیش آموزش دیگر بیان روشن هدف

 شود و باعث کمرکز بیرنر یادگیرنده  اواهد شدویادگیرنده راجع به محنوا  آموزش و اننظارت می
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 های رفتاریهايی برای طراحی هدفتوصيه

 رفنار  هسن د که دانش آماوز بایاد بارآن کسالط از عباراکی اسنفاده ک ید که زریحاً نران ده ده  

 (1984بد، نه زرفاً شرایط و معیارها)کالئور،یا

 هادف شاود،  7کر رراحی ک ید که فهرس  آنها کمنر از چ انچه آموزش چ د هدف دارد عباراکی کلی

ک  اد کاه م جار باه ساردرگمی ها  بسیار زیاد بار زیاد  بر حافظه فعات کحمیال میزیرا که هدف

 شود کا کسلطومی

 گیرنده بنواند آنها را درک ک د )برا  مثاات ایان راور ب ویساید: در ها را رور  ب ویسید که یادهدف

   آموزش یادگیرنده قادر اواهد بودووو(پایان این ف ل شماووونه این گونه : در ااکمه ارائه

 (و پژوهراگران 1984کلمه دارد کمنار اسا  )کالئاور، 2500ها در ف لی که بیش از اثر بخری هدف

ها  روالنی برا  یادگیرندگان مراول اسا ودر ها و محنوا  مننهدفع یده دارند به اارر سپار  

 یابدوها در ن ش راهبرد پیش آموزشی  کاهش میننیجه اثربخری هدف

 نگاه اجمالی

راهبرد دیگر پیش آموزشی  نگاه اجمالی اس و همانطور که از نام این راهبارد مراخک اسا  م ظاور نراان 

کوانیم برا  این کار از ن ره مفهومی یا نظر و مطالب محور  اس  که میدادن کلینی از محنوا و مساله مورد 

ها  مهم یک موضوع آموزش ارائه ک یمو ساه ناوع رویوارد کلای باه نگااه نمایش ک ویر  از مطالب یا بخش

ا  از محنواس و دومین رویورد ارائه )مسأله اس (، که محنوا  اجمالی وجود داردو اولین رویورد کهیه االزه

ک د بنواند آن را حل ک د)برا  مثات زپیدا کاردن ااانالف در حسااب باانوی( و رس به یادگیرنده کمک مید

سومین رویورد کرریح نحوه کمک محنوا به یادگیرنده اس )برا  مثات این ف ل به شما کمک اواهد کرد کاا 

 شغل پیدا ک ید(و

 هايی برای طراحی نگاه اجمالیتوصيه

 اً کوکاه باشد )مثالً کمنر از یک زفحه(و نگاه اجمالی روالنی بار زیاد بر حافظاه نگاه اجمالی باید نسبن

 گذارد، که ممون اس  با کولیف یادگیر  واقعی مدااله ک دوکوکاه مدت یادگیرنده می

 ها  مفهاومی باه ع اوان نگااه اجماالی ا  ها  آموزشی  از ن راهدر کناب الونرونیوی و چ درسانه

 اسنفاده ک یدو

  ا  آموزشای  در ها  محناوا  چ درساانهپیش آموزش که در آن نواات مهام و کلماه کلیاد ازل

 شود را به ع وان نگاه اجمالی مورد اسنفاده قرار دهیدوک ویر مرکبطی مرخک می
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 پيش سازمان دهنده

 پیش سازمان ده ده از سطح اننزاعی باالیی براوردار اسا  و هادف از کااربرد آن ایجااد چهاارچوبی ذه ای

جه  افزایش محنوا اس و فرض براین اس  کاه ایان چهاارچوب ذه ای درک ماواد درسای جدیاد را آساان 

 وک دیم

   و کوضیحیاسهیم ادو نوع پیش سازمان ده ده وجود دارد: 

  بارا  ایجااد م ایساه اساهیم ا  ده دهاگر یادگیرنده با محنوا آش ایی قبلی داشنه باشد، از پیش سازمان  

و اگر یادگیرنده باا محناوا آشا ا نباشاد، پایش شودیمدید با ارالعات قبلی یادگیرنده اسنفاده بین محنوا  ج

با ارالعات جدید، ماورد  داندیم  کوضیحی جه  کرکیب ارالعات قبلی که یادگیرنده از قبل ده دهسازمان 

 وردیگیماسنفاده قرار 

 يی برای طراحی پيش سازمان دهندههاهيتوص

 عبارات کلی بیان ک ید رور  که یادگیرندگان بنوان د آنها را درک ک  اد و باه ااارر  را در هارهیاند

 بسپارندو

 ارائه شده باید همه محنوا را کح  پوشش قرار ده دوهارهیاند   

  کوضایحی اسانفاده ک یادو پایش ده ادهاگر یادگیرنده با محناوا ناآشا ا باشاد از پایش ساازمان  

عات مرکبطی هسن د که یادگیرناده از قبال دارد و باعاث م ایساه   کوضیحی شامل ارالهاسازمانده

 وشودیماین ارالعات با ارالعات جدید 

  اگر یادگیرنده کا حد  با محنوا آش ا باشد، جه  م ایسه موضوع جدیاد باا موضاوعات آشا ا از یاک

   اسنفاده ک یدواسهیم ا  ده دهپیش سازمان 

 سناريو مبتنی بر داستان

شود س اریو مبن ی ها  پیش آموزش که در باعث درگیرساز  ش اانی و عارفی یادگیرنده مییوی از راهبرد

بر داسنان اس و ربق این روش پیش از ارائه آموزش یک موقعی  فرضی را برا  یادگیرنده که مموان اسا  

ا  ازالی هادر آی ده در قالب ن ری که مرکبط با موضوع آموزش اس و برا  نمونه در آموزش یادگیر  جه 

ک یم که از گروه  گردشگر  که به دیادن یاک بیاباان ربیعای موقعی  داسنانی را برا  دانش آموز فرض می

کواناد مسایر رفنه اس  جدا شده اس  و کجیهزاکی به همراه ندارد و در ایان زاورت و در بیاباان  چگوناه می
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هایی برا  رسیدن باه هادفش ه نرانههایی باید داشنه باشد؟ از چزحیح بازگر  را اننخاب ک د؟ چه مهارت

 اسنفاده ک دو

 هايی برای طراحی سناريو مبتنی بر داستانتوصيه

  در رراحی س اریو مبن ی بر داسنان موقعی  رجعی )موقعینی که به زندگی آی ده یادگیرناده مارکبط

 اس  و ممون اس  با این مسئله مواجه شود( را مد نظر قرار دهیدو

 آیاد هماان مطاالبی ا  که پیش میها  درس باشد و راه حل مسئلهق با هدفس اریو داسنانی مطاب

 باشد که یادگیرنده در درس با آن مواجه اواهد شدو

   بهنر اس  در رراحی س اریو مبن ی بر داسنان مباحاث عاارفی هام در نظار گرفناه شاود کاا بارا

 کر شودویادگیرنده جذاب

  روالنی باشدوس اریو مبن ی بر داسنان نباید بیش از حد 

 انواع ارائه 4.6.2

یوی از مباحث رراحی و ارائه محنوا  الونرونیوی نحوه و میزان ک نرت یادگیرنادگان بار محناوا  آموزشای  

گیاردو بارا  مثاات بحاث هایی از نوع آموزش هام زاورت میاس  و بر اساس این میزان اانیار دسنه ب د 

ها  دیگر بر اساس این معیار دسنه ا  ها  آموزشی  و رسانها  در چ درسانها  اطی و شااهآموزش برنامه

کواند بادون مرااهده بخاش اند و در آموزش اطی محنوا گام به گام باید مراهده شود و کاربر نمیب د  شده

ا  ک نرت کاربر بر رو  برنامه آموزشی  زیااد اسا  و ا  شااهاوت وارد قسم  دوم شودو اما در آموزش برنامه

ها  دیگر  هر قسمنی را که کمایل دارد مرااهده کواند با اسنفاده از فهرس  یا گزی هن که بخواهد میهر زما

ا  ارائاه شاود و ها  از محناوا باه زاورت شاااهک دو حات اگر این دو مورد بااهم کرکیاب شاوند و قسام 

ائاه باه زاورت کرکیبای ها  الزامی باشد و فرد باید آن مرحله را ری ک د کا وارد بخش بعد  شاود ارقسم 

 اس و

 ارائه بر اساس كنترل كاربر يا كنترل برنامه

ا  بر اساس میزان ک نارت یادگیرناده بار برناماه دسنه ب د  دیگر  که مان د  آموزش اطی و آموزش شااه

ها  دارا  ک نارت سیسانم ها  دارا  ک نارت کااربر و برناماهآموزشی  اس  ک سیم ب د  آموزش به برناماه

ها  ماورد دلخاواه ااود را ر این اساس زمانی که ک نرت برنامه دس  یادگیرنده باشد و او بنواند بخشاس و ب
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ها  دیگر برود برنامه دارا  ک نرت کاربر اس  اماا زماانی اننخاب ک د و ببی د و بدون محدودی  وارد قسم 

و ع ب برد ااط زماانی محناوا  ها به زورت منوالی باشد و برا  جلو کریدنکه کاربر ناگزیر به دیدن قسم 

 محدودی  داشنه باشد برنامه دارا  ک نرت برنامه اس و 

یوی از مباحث کاربرد  در ک نرت یادگیرنده بحث ک نرت انطباقی اس و در ک نرت انطباقی برنامه باه زاورت 

ها  و پرانیبانیها  یادگیرنده کعادیل کارده کامالً پویا پیچیدگی درس را بر اساس ارزشیابی برنامه از پاسخ

 دهدوالزم را ارائه می

 یابد:ک نرت کاربر در موارد زیر اهمی  بیرنر  می

 یادگیرندگان در مورد محنوا  آموزش کجربه و آگاهی دارندو 

 یادگیرندگان دارا  مهارت فراش اانی م اسب باش دو 

 دوره از پیچیدگی باالیی براوردار نیس و 

 اصول و تجويزها

 برنامه را در اانیار یادگیرنده قرار دهید: در موارد زیر ک نرت

 هاا  یاادگیر  ااودک ظیمی را کساب ها  پیراین مارکبط باا مهارتدانش آموزان دانش و مهارت

 اندوکرده

 دوره رراحی شده عمدکاً ج به ارالع رسانی دارد کا ساانن مهارت 

 اش دها  محنوا به زورت م ط ی به هم مرکبط بکوالی موضوعی مهم نباشد و بخش 

 یادگیرندگان دارا  دانش قبلی راجع به محنوا  درس جدید باش دو 

 ها  یادگیرنده را محدود سازید:در موارد زیر حق اننخاب 

 یادگیرندگان مبند  هسن د 

 ها مهم هسن دننایج مهارت 

 ها  اود ک ظیمی اوبی براوردار نباش دو یادگیرندگان از مهارت 

 ف  شخ ی اودشان، کوارار زادا و پویانماایی، باازبی ی دروس و به یادگیرندگان اجازه ک نرت پیرر

 اروج از برنامه را بدهیدو

 از ن ره دوره یا سای  اسنفاده ک ید کا یادگیرندگان کلی  برنامه و مسیر آن را ببی  دو 

  ها  ازلی و پیش فرض قرار دهیدوها ووو را به زورت زفحهها  مهم همچون کمرینقسم 
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 نظريه نمايش اجزاارائه محتوا طبق 

ا  هاا یوی از الگوها  رراحی آموزشی  که در سطح ارد و ارائه محنوا در آموزش الونرونیوای و چ درساانه

مفید اس  الگو  رراحی آموزشی  مریل اس و ربق نظر مریل آموزش ارائه ارالعات نیس  و بارا  آماوزش 

م اساب، مثاات م اساب و شارایطی بارا   باید رراحی دقی ی زورت گیرد و برا  هر محنوایی باید کوضایح

کاربس  و کمرین محنوا فراهم شودو ربق نظریه نمایش اجزا ارائه محنوا به دو زورت ارائه اولیه و ارائه ثانویاه 

اس و ارائه اولیه محنوا شامل دو بخش کعمیم)کوضیح موضوع( و مثات اس  که ربق جدوت زیار و باا کرکیاب 

 نوع ارائه داش  و آموزش شامل ارائه، مثات و کمرین اس و 4کوان اولیه میها  مخنلف آن برا  ارائه بخش

انواع ارائه
 

 شيوه ارائه

 بیانی)ب( سوالی)س( 

ت(
کعمیم)

 

 س 

 "بازاوانی"

 ب 

 "قاعده"

مثات)م(
 

 سم

 "کمرین"

 بم

 "نمونه"

 ربق جدوت باال انواع ارائه اولیه شامل موارد زیر اس و

 یک کعمیم در آغاز درسو کعمیم بیانی یع ی کوضیح 

 کعمیم سوالی یع ی سوالی در مورد یک نمونه از کعمیم در آغاز درسو 

 بیانی یع ی کوضیح یک نمونه در آغاز درسونمونه   

 سوالی یع ی شروع کالس با ذکر یک مثاتونمونه   

اب ک ایمو بارا  مثاات ها  باال را برا  ارائه اننخاکوانیم هر یک از روشبا کوجه به موضوع و هدف آموزش می

 آموزش مفاهیم با  کعمیم بیانی شامل مران زیر اس :

 آموزش مفهوم به شيوه توضيحی

 کعیین مفهوم: چهارضلعی، سخ  افزار، مایع، فداکار، م ابع ربیعی 

 ارائه کعریف مفهوم: کعریف چهارضلعی 

 ارائه نمونه: اشیاء چ دضلعی 
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 ها  دشوارکرارائه مثات 

 هاارائه غیر مثات 

 قواعد آموزش

 ربق این الگو باید قواعد آموزش شامل کفویک، ک وع، همناساز  و دشوار  در ارائه رعای  شودو

  :ثانویاه باه یاادگیر  کماک   اولیه از انواع ارائاهمرخک کردن و جدا نمودن انواع ارائهتفکيك  

  کوان به وسیلهشود که می ا  قبل از کعمیم ارائهبرا  مثات ه گام ارائه باید ارالعات زمی ه ک دومی

 ها  مخنلف آنها را از هم کفویک کردواطوط و رنگها یا اندازه

  :مثات باید کا حد اموان من وع باشدوتنوع 

  :یع ی موارد مرابه و منضاد در یاادگیر  و  ها همراه با غیر مثات باشدو  مثاتیع ی ارائههمتا سازی

 انین و مفاهیم در آموزش ارائه شودویادآور  و به کارگیر  ح ایق، حوادث، قو

 باشد که فراگیر باید آن را کرخیک دهدوها بیان موارد غلط میم ظور از غیر مثات  

 هاا و شاوند نیاز ناام بارد ماهیهاا نمیهاایی کاه جزئای از آنبعد از بیان مفهوم پسنانداران از مثات

 پرندگان(

  :هاا از هار دو ها و غیار مثاتاید کوجه کرد که مثاتها بها و غیر مثات  مثاتدر ارائهسطح دشواری

 و از ساده به مرول اننخاب شوندو نوع

 ارائه ثانويه:

 شودوبعد از ارائه اولیه و برا  کسهیل یادگیر  من اسب با موضوع از انواع ارائه ثانویه اسنفاده می

 انواع ارائه ثانويه 

 ماوزش، اولاین کح ی اات، ارائاه مطالاب در کوضیح سوابق کاریخی موضوع آای: شرح و بسط زمينه

 عل  اهمی  موضوع( قالب داسنان، محل اولین کح ی ات،

 :کمام ارالعات الزم برا  یادگیر  موضوع آموزش را گوی دو شرح و بسط پيش نياز 
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 هایی اس  که فراگیار را در یاادآور  گاهی آموزش حاو  روش ای)ياديارها(:شرح و بسط حافظه

 دهدومثل یادیارها و االزه نویسی برا  حفت بهنر مطالبوار  میمحنویات آموزش ی

  :)چ انچه در آماوزش از ابزار،رناگ،حروف درشا ،یا هار شایوهشرح و بسط كمکی)جلب توجه  

دیگر  به م ظور جلب کوجه فراگیر به نوات ااص از محنوا  آموزشی  اسنفاده شود،را شرن و بسط 

 کموی گوی دو

 اسنفاده از چارت، ک اویر،نمودار،فرموت یاا هار وسایلهرائه چندگانه(: شرح و بسط شکل ارائه)ا  

 دیگر در آموزش اس و

  :هر گونه کوضیح معلم در قبات پاسخ فراگیار باه م ظاور گسانرش مفااهیم شرح و بسط باز خورد

 آموزش را گوی د که از مهمنرین نوع شرن و بسط اس و

 مکو: فراهم آوردن اموان دریاف  کارائه راهنمايی 

 ها و تجويزها:توصيه

 مراحل زیر در ارائه محنوا در نظر گرفنه شود:

 ا وزیات یادگیرندگان به ا وص میزان ارالع آنان از موضوع آموزش را کعیین ک یدو 

 چ نوع عملورد مورد اننظاراز یادگیرنده) یادآور  ، کاربرد ، کرف و ابداع ( را کعین ک یدو 

 مرخک ک ید انواع ارائه اولیه مورد نظر را 

 ها  ثانویه اسنفاده ک یدوبرا  کسهیل یادگیر  از شرن و بسط 

  چهار ازل ) کفویک ، ک وع مثات ، همنا ساز  و سطح دشوار ( را در سراسر ارائه ماورد کوجاه قارار

 دهیدو
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 یو عمل یو متوسطه و دروس نظر يیابتدا هایدوره ،یکيالکترون یريادگيدر  زهايجدول مربوط به ارائه تجو

 مالحظات و تجويزها هاموقعيت عنوان زير عنصر

 ارائه محتوا

 

 وضعی 
 الونرونیوی

 

در ارائه محنوا  الونرونیوی از راهبردها  پیش آموزش همچون پایش 

ها، نگاه اجمالی و س اریو مبن ی بر داسانان اسانفاده آزمون، بیان هدف

 دهیدو ک ید  و ازوت ارائه شده در این بخش را مد نظر قرار

 ها ن رااهآموزشاای  از   هااا ا چ درسااانهو  یواایکناااب الونرون در

 .دیاسنفاده ک  یبه ع وان نگاه اجمال یمفهوم

  محناوا ها کلیاد آموزش که در آن نوات مهم و کلماه  شیپ ازل

را به ع وان  شودمیمرخک  یمرکبط ریآموزشی  در ک و ا چ درسانه

 ودیمورد اسنفاده قرار ده ینگاه اجمال

اودشان، کوارار زادا و  یشخ  ررف یاجازه ک نرت پ رندگانیادگی به

 .دیدروس و اروج از برنامه را بده ی یبازب ،ییانمایپو

هاا  مجااز  ماد نظار قارار ازوت اولیه و ثانویه آموزش را در آموزش

 دهیدو

 دوره

 

 وآنها را درک ک د رندهیادگیکه  دیسیب و  رور ها  درس را هدف

 ها ساازمانده شیو پادیاسنفاده ک  یحیکوض  ده دهان سازم شیاز پ

از قبال دارد و  رندهیادگیهسن د که  یشامل ارالعات مرکبط یحیکوض

 .شودمی دیارالعات با ارالعات جد نیا سهیباعث م ا

هایی قابال درکای کاه کاودک در در رراحی س اریو داسنانی موقعی 

 قرار دهیدوشود را مد نظر زندگی روزانه با آن مواجه می

 ها مهارتاز  رندگانیادگکه یادگیرندگان مبند  هسن د و ی موارد در

را  رنادهیادگی هاا اننخابحاق یسن د  براوردار ن یاوب یمیاود ک ظ

 ودیمحدود ساز

 منوسطه

موضاوع  ساهیبا محناوا آشا ا باشاد، جها  م ا  کا حد رندهیادگی اگر

 ا م ایساه  دهده اساازمان  شیپا کیابا موضوعات آشا ا از  دیجد

 ودیاسنفاده ک 

هاا  شاغلی آی اده و موقعی بار داسانان  یمبن ا ویسا ار یدر رراح

مرکبط اسا  و  رندهیادگی  دهیآ یکه به زندگ ینی)موقعیرجع موقعی 

 .دیمسئله مواجه شود( را مد نظر قرار ده نیممون اس  با ا

  هاامهارتمارکبط باا  نیریپ ها مهارتآموزان دانش و  دانشوقنی 

 یداناش قبلا  دارااناد  و دارا  کردهرا کساب  یمیاودک ظ  ریادگی

ک ناارت برنامااه را در اانیااار  باشاا د دیاادرس جد  راجااع بااه محنااوا

 یادگیرنده قرار دهیدو

 درس نظر  درس

به زورت باز پاسخ باشد کا دانش آماوزان موقاع  ها  آغاز درسپرسش

 ساؤاالتباه  یه ابه کفور شوند و باه زاورت ذ کیمطالعه محنوا کحر

 وپاسخ ده د

برناماه و   یاکل رنادگانیادگیکاا  دیاسنفاده ک   یسا این ره دوره  از

 .  دیآن را بب ریمس
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فرز  کورار و پیررفنن با سرع  شخ ی بارا  یادگیرنادگان فاراهم 

 شودو

اراالع آناان از موضاوع  زانیاباه ا اوص م رندگانیادگی اتیا وز

 .دیک  نییآموزش را کع

، کااربرد ، کراف و   ادآوریا) رنادهیادگیمورد اننظاراز  نوع عملورد چ

 .دیک  نیابداع ( را کع

و  یازال ها زفحهووو را به زورت  هاکمرینمهم همچون  ها قسم 

 ودیفرض قرار ده شیپ

 دیمورد نظر را مرخک ک  هیارائه اول انواع

 .دیاسنفاده ک  هیثانو ها بسطاز شرن و   ریادگی لیکسه  برا

( را در  و سطح دشاوار  ، ک وع مثات ، همنا ساز کی) کفو ازل چهار

 ودیسراسر ارائه مورد کوجه قرار ده

 درس عملی

ک نارت یادگیرناده را محادود  مهام هسان د هامهارت جیننازمانی که 

 سازیدو

اجااازه ک ناارت  رناادگانیادگی بااههااا  عملاای بببااه ا ااوص در درس

و دروس  ی یباازب ،ییانماایاودشان، کورار زادا و پو یشخ  ررف یپ

 .دیرا بده هاکورار چ دین باره کمرین

 ها  مرخک و دقیق کعریف ک یدوها  عملی هدفبرا  مهارت

از س اریو مبن ی بر داسنان برا  افزایش کوجه و انگیزش یادگیرنادگان 

 ها  عملی اسنفاده ک یدودر یادگیر  مهارت

 استانداردهای محتوا 4.7

 

 تعریف و تبیین 4.7.1

کهیه محنواها  آموزشی نیازم د رعای  اسنانداردها و ازولی اس  که برا  داشنن یک آموزش اثربخش 

کمک ک  ده اواهد بودو مهمنرین اسناندارهایی که در رراحی، کولید، اننخاب و ارزشیابی محنواها  آموزشی 

  آموزشی، کربینی، به زورت عام و در شول الونرونیوی به زورت ااص مورد کوجه اس : اسنانداردها

اسنانداردها  ف ی، و الزامات و اسنانداردها  ااص قطعات یادگیر  اس  که در ادامه کوضیح داده اواهد 
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شدو کوجه و رعای  این اسنانداردها عالوه بر کمک به کولید محنواها  با کیفی ، گاها فرای د کولید و اننخاب 

کر اواهد کرد زیرا  به سبب قالب مرخک و مبن ی بر این محنواها را برا  رراحان یا آموزشیاران کوکاه

کوان د از قطعات یادگیر  اسنفاده کرده و آن را بر اساس نیاز و هدف اود اسنانداردها، در فرای د کولید می

 ازالن یا کومیل ک  دو 

 استانداردهای بموزشی، تربیتی 4.7.2

کربینی اس و اود این بخش اسنانداردها  عماومی و کرین قسم اسنانداردها، مربوط به بخش آموزشی  و مهم

 گرددو اان ازی را شامل می

 داشنن جذابی  به سبب جلب کوجه به محنوا 

 سادگی و روانی محنوا 

  االقی  و نوآور 

 زح  و دق  علمی 

 سازماندهی م اسب محنوا 

 به روز بودن و ک اسب با شرایط و کغییرات زمانی 

 آیی ی، مذهبیها  فره گیرعای  و کرویج ارزش ، 

از جمله مهمنرین اسنانداردها  عمومی کهیه محنوا به رور عام و محنواها  الونرونیوی به رور ااص اسا و 

در بخش اسنانداردها  ااص با کوجه به موضوع، سن مخاربان، چگونگی ارائه محنوا و باه راور کلای هادف 

رائه، ارائه پیش آموزش، ک نرت بار ش اانی آموزش نیازم د رعای  اسنانداردها  آموزشی  ااص مان د حجم ا

 درونی و غیره هسنیمو

 استانداردهای فنی 4.7.3

در بخش ف ی ابندا باید مرخک شود که نوع محنوا یا به ازطالن کد ارائه محنوا چیس ؟ به ک اسب کد ارائاه 

مان اد کیفیا   یع ی منن، زدا، ک ویر و غیره نیازم د رعای  ازولی برا  بخش ف ی هسانیم لیاک ماوارد 

هایی بارا  کاربر در کمامی آنها مرنرک اسا ودر اداماه کوزایه-م اسب، جذابی ، رعای  ازوت رراحی رابط

 گردد:ع ازر محنوایی به کفویک ارائه می
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 ها و تجويزهاتوصيه

 متن

در ارائه س د من ی به روت ارائه دق  نماییدو منن باید به زورت بخش ب د  شاده و در قطعاات مع ای  -

 ار ارائه شودود

شود دق    نمایری که منن از رریق آن ارائه میدر کهیه منن برا  یادگیر  الونرونیوی باید به زفحه -

 کرد؛ برا  داشنن سرع  بهی ه اواندن، روت منن نباید زیاد باشدو

 ف ط یک سوم زفحه باید به ارائه منن اان اص داده شودو -

پذیرد در زاورت پوشاش کامال موضاوع ه سادگی زورت میاز آنجایی که کولید و ویرایش س د من ی ب -

هایی مان د زارف اسانفاده از کوان اسنفاده از منن را در الوب  قرار داد اما همچ ان باید به محدودی می

 یک حس دق  داش و

 کواند اسنه ک  ده باشد و از کیفی  آموزش کم ک دوبرا  م طع ابندایی، ارائه منن به کرات می -

ت ف ی و دشوار در آموزش وجود دارد پیش از ارائه آنها در قالب منن به ارائاه پایش آماوزش چ انچه لغا -

 بپردازید کا در حین اواندن منن، برا  یادگیرنده آش ا باش دو

 منن باید با کعداد  معدود  فون  م اسب نگارش شودو -

 ها پرنیبانی گرددو کواند با فرامننارائه منن می -

ا  مان د ک ویر، زدا و انیمیران اسانفاده در ک ار منن از سایر ع ازر چ درسانه برا  جلب کوجه فراگیر -

 ک یدو

 کواند به ثبی  مطالب در ذهن یادگیرنده کمک ک دوها  منن در پایان هر بخش میاالزه -
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 تصوير

ا و انیمیران هاآرتها نمودارها، کلیپها مان د اشوات ه دسی، آیونکواند ک وعی از عوس، گرافیکک اویر می

 را در برگیردو 

 .باشد واضح و روشن باید عوس  -

 .باشد برجسنه و مرخک عوس موضوع  -

 .شود اننخاب شبوه کاربران به دسنرسی حداقل سرع  و شبوه اموانات با م اسب عوس نوع و اندازه  -

 .باشد مرکبط نظر مورد آموزشی  محنوا  به به رور کلی ک ویر باید  -

 زرگ مایی ک ویر وجود داشنه باشدودر زورت لزوم اموان ب -

 ارالعات و م بع ک اویر در زیر آن مرخک گرددو -

-ها ک اویر گرافیوی بسیار اوبی برا  االزه کردن و جمع ب د  مطالب اسا ، در بخاشاسمارت آرت -

 ها  مخنلف ارائه محنوا از آنها اسنفاده نماییدو

 خارب دق  داشنه باشیدوبه حجم و فرم  ک اویر برا  بارگیر  و اسنفاده آسان م -

 کاربر دق  شود بدین م ظور باید:-در کهیه، رراحی یا اک خاب ک اویر باید به ازوت رراحی رابط

 اشوات با ررحواره ها  ذه ی یادگیرندگان همخوان باشدو -

 ها باید ساده و قابل فهم باش دوک ویر آیون -

 انسجام باشدو و ودسنیی ازل برنامه ربق سراسر در ها ودکمه ها آیون از اسنفاده  -

 .شود کا فرار ب ر  رو  محنوا  ازلی کمرکز یابد رعای  نمایش زفحه وزن آیون و دکمه در چیدمان -

 ک  د، از این اموان در رراحی ب ر  اسنفاده شودواشوات مخنلف هر کدام مع ا  منفاوکی را ال ا می -

   بیان اهداف مخنلف دق  نماییدورنگ ع  ر مهمی در رراحی ب ر  اس ، حنماً در اننخاب رنگ برا -

 ها برا  کاکید یا برجسنه ساز  ع ازر ب ر  بهره گیردواز رنگ -
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 صدا 

سه نوع زدا شامل موسی ی، اوانش منن و زادا  زمی اه وجاود دارد باه ک اساب از ایان ناوع زاداها  -

 اسنفاده نماییدو

 ا  رجوع گردد(و درسانهدر ارائه محنوا به زورت زونی ازل حرو را رعای  نمایید) به بخش چ -

ا  دارد، باه ایان نوناه برا  مخاربان با ن ک بی ایی یا مخاربان اردسات اسنفاده از کالم اهمی  ویژه -

 دق  نماییدو

ا ، ازال شخ ای سااز  رجاوع لحن کالم باید زمیمی و گف  و ش ود  باشد) باه بخاش چ درساانه -

 گردد(و

 کی یا زدا  زمی ه کمک بگیردوها  زوها  محنوایی از جلوهه گام کغییر بخش -

 ا  داشنه باشیدوبه کیفی  زدا کوجه ویژه -

 کواند سبب دق  بیرنر یادگیرنده شودوارائه راه مایی در قالب فایل زوکی می -

 ها  پخش مخارب دق  ک یدوبه ک اسب فرم  اروجی زدا و دسنگاه -

 زندووکی شما زدمه نمیارمی ان یابید که در ضبط زدا، وجود زداها  محیط به کیفی  فایل ز -

 پويانمايی)انيميشن(

کواند به آموزش را به اهداف اود نزدیاک اسنفاده از انیمیرن به سبب جلب کوجه مخارب و جذابی  می -

 سازد ب ابراین از آن به ک اسب اسنفاده نماییدو

ادگیرناده و کواند سبب پر شدن گ جایش حافظاه یها یا ک اویر محنرک میاسنفاده نام اسب از انیمیرن -

 کحمیل بارش اانی گرددو

 ها مخ وزاً برا  مفطع ابندایی به ازل سادگی کوجه نماییدودر رراحی یا اننخاب انیمیرن -

در ارائه انیمیرن، ک نرت برنامه را در اانیار یادگیرنده قرار دهید کا سرع  آن را با آه گ شخ ی ااود  -

 ک ظیم ک دو
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 ی الکترونیکی(استاندارد اسکورم )خاص محتواها 4.7.4

SCORM که سرواژهShareable Content Object Reference Model   اس  که باه مع اا  مادت

باشد که برا  مرخ ات ف ی یادگیر  الونرونیوی مبن ای بار وب باه گذار  میمرجع محنوا  قابل اشنراک

(و 1395ش اس  )نجفای، رودو هدف اسوورم کمک به اسنانداردساز  محنوا و ف اور  محنوا برا  آموزکار می

ها  در کولید محنوا  الونرونیوی بر اساس اسوورم، قابلی  دسنرسی و باه اشانراک گاذار  کرین  مولفهمهم

محنوا در هر موان و هر زمان، قابلی  انطباق با نیازها  یادگیرندگان، کوجیه اقن اد  از رریق کاهش زماان 

باشاد )ساو و وناگ، ابلی  اسنفاده مجدد در چ ادین برناماه مایها  مرکبط با کولید و ارائه محنوا، قو هزی ه

 (و2010

هایی اعم از داشنن یک آغاز، رابط برنامه کاربرد ، اشیا یاادگیر  باا ربق این اسناندارد هر محنوا باید ویژگی

( و بسنه ب اد  محناوا را دارا باشادو کماامی ایان SCOقابلی  اسنفاده مجدد، اشیا  قابل اشنراک گذار  )

گذار  در واحدها  کوچک اما مع ادار ها به رراحی و اننرار محنواهایی با قابلی  اسنفاده و به  اشنراکبخش

 ک دومنن، زدا، ک ویر و انیمیرن کمک می

 استریمینگ  4.7.5

ا  مان اد زادا، یاا ک اویر کوان یک یا چ د فایل رسانه  آن میمدیا اسنریمی گ، کو یوی اس  که به وسیله

ها در کو یک ا  برو  ای نرن  مراهده کردو  دادهی را بدون احنیاج به دانلود همه فایل به زورت لحظهویدوی

شود و در حین این انن اات قابلیا  نماایش اسنریمی گ به زورت مداوم از سرور به کامپیوکر کاربر م ن ل می

 ها  م ن ل شده را داردو بخش

 قطعات یادگیری 4.8

کواناد بارهاا ماورد اسانفاده شوند که میوان واحدها  یادگیر  دیجنالی ش الانه  میقطعات یادگیر  به ع 

 شودو باشد کعریف می ارجاع قابل یادگیر  قرار گیرد و یا در ه گام پرنیبانی
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 قابلیت استفاده مجدد 4.8.1

د بارهاا ماورد کواناشاوند کاه مایاشیا ) قطعات( یادگیر  به ع وان واحدها  یادگیر  دیجنالی ش اانه می

 اهمی  حائز بسیار یادگیر  اشیاء رراحی در واضح ها اسنفاده قرار گیردو برا  اسنفاده مجدد دسنورالعمل

 کولیاد شاده اشیاءء باشدو چ انچه شفاف و مرخک باید نیز یادگیر  اشیاء عملورد از همچ ین هدف .اس 

 اگار البناه یابادومی آنها کاهش مورر اسنفاده مزی  باش د، اهداف( با غیرمرکبط( دیگر  ارالعات به وابسنه

 اود هدف با من اسب مطالبیT موارد از برا  بسیار  اس  ناگزیر دوره رران باشد، کوچک بسیار اشیاء سایز

 گرافیک، چون ظاهر  نوات به کوجه شود، کوکاه اشیاء محنوا  اگر حجم دیگر سو  از بیافزایدو شیء آن به

 رعایا .یابادمی افازایش شایء آن بعاد  ها اسانفاده نهایا  در و اشیاء دیگر با قابلی  کطابق مسیریابی،

 حق کاربر که شود ا  مرخکگونه به بایس می نیز ازلی و فرعی مفاهیم ارائه و مهم، نوات ساز  برجسنه

 یاا و درس، یاک از بخرای نیااز، پایش چون م ازد  برا  شده کولید حالری هر در .باشد داشنه اننخاب

 .گیرد قرار اسنفاده و مورد شده، دسنوار  و اننخاب کواندمی ینکمر

 امکان تلفیق محتوا قطعات یادگیری 4.8.2

 گردد مطالعه با دق  باید محنوا این .باشد م ط ی و زحیح باید یادگیر  اشیاء رریق از شده ارائه ارالعات

 و زباان دسانور کاه شاود نوشنه ا به گونه باید هامنن .باشد انفراد  آموزش شایسنه م اسب، اعنبار  با کا

 نمایش به زحیحی ررز به را نگارش ها شیوه
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 کیفیا  با شیء یادگیر  یک .شود فراهم یک هر کغییر یا بازکولید به نیاز بدون اشیاء کلفیق اموان کا گذارد

 مادیری   هااسا و سیسانم نظر مخاربان مورد برا  م اسب سطح در زحیح و معنبر ارالعات شامل باال،

برا  م ارع کح یلی  آموزشی  برنامه کا ک  دمی را پرنیبانی یادگیر  اشیاء کرکیب مطلوبی نحو یادگیر  به

 باا کاه من اوعی یاادگیر  اشایاء درس، یک ه گام ارائه .شود ارائه راحنی به دوره یا درس قالب در مخنلف

 .آورندمی فراهم فراگیر برا  را م اسبی یادگیر  یودیگر، کجربیات با کعامل در اندشده کرکیب یودیگر

 مخزن اشیا یادگیری  4.8.3

 کولیاد محناوا  فرای اد در دیگار عباارت باه .دریافن اد قابل یادگیر  اشیاء م ابع از عمدکاً یادگیر  اشیاء

 امحنو از مخنلف ها و ف ل بخرها کدوین در کا ک ید کدارک یادگیر  اشیاء از مخزنی کوانیدمی الونرونیوی

 حاو  مخازن و م ابع این از برای حات در عین .گیرد قرار اسنفاده مورد مجدداً آکی ها  دوره-مدرس در یا

 ارالعاات .اسا  همگاان دسنرس در وب فضا  در هزی ه با پرداا  دیگر برای و رایگان یادگیر  اشیا 

باا  اشایاء اوت حالا  در .شود  ب د رب ه زورت دو به باید عمده رور به یادگیر  هر شیء درباره هافراداده

 نیاز یاادگیر ها  هرکدام از اشایاء و ش اسهشوندمی نگهدار  جا به رور یک  اشیاء از کدام هر ها ش اسه

 فراهم شیء آن ع وان و موضوع، نویس ده، باره در کاملی ارالعات ها(کناب مورد ک گره )در ب د  رب ه مان د

 کرکیب این به.شودمی شامل کاربران بهنر جسنجو  به کمک م ظور به را هاش اسه ف ط دوم حال  .ک دمی

 ساریع انادازه هماان باه نیز درسی ها دوره کهیه باش د شده رراحی اوبی به اهداف، به کوجه با اشیاء اگر

 (و 1392ها  کولید محنوا  الونرونیوی، بود) س د راهبرد  الزامات و چهارچوب اواهد

 هاتجويزها و توصيه

کهیه محنواها برا  یادگیر  الونرونیوی در م ارع مخنلف سعی در کهیه آنها در قالب اشایاء یاادگیر  باا در 

 رعای  اسنانداردها ) به رور مثات اسوورم( آن داشنه باشیدو

 در کهیه قطعات یادگیر  باید به ارائه آنها در قالب دیدار  و ش یدار  کوجه داش و

قطعات یادگیر  باید به م ابع آن کوجه داش  کاه از اعنباار کاافی برااوردار  در رراحی و کولید و اسنفاده از

 باش دو
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داشانه  وجاود مخارباان بارا  م اساب ها العمل باید دسنور مجدد قطعات یادگیر ، اسنفاده قابلی  برا 

 باشدو

 یو عمل ینظر و متوسطه و دروس يیابتدا هایدوره ،یکيالکترون یريادگدر ي زهايدول مربوط به ارائه تجوج

 مالحظات و تجويزها هاموقعيت عنوان زير عنصر

 

 

 

استانداردهای 

 محتوا

 الونرونیوی وضعی 

زح  و  -االقی  و نوآور  -سادگی و روانی محنوا -جذابی  

به روز بودن و ک اساب  -سازماندهی م اسب محنوا -دق  علمی

ه از اسنفاد-هارعای  و کرویج ارزش -با شرایط و کغییرات زمانی

کوجه به کیفیا   -هاا اسنفاده از چ درسانه -قطعات یادگیر 

 -دار با قابلی  اسنفاده مجددکولید قطعات مع ی -ع ازر محنوا

 رعای  اسناندارد اسوورمو -اسنریمی گ

 دوره

 ابندایی

 -سازماندهی م اسب محناوا-سادگی و روانی محنوا  -جذابی  

 -در موضوعات ایان پایاهرعای  سازماندهی از ساده به پیچیده 

 دار با قابلی  اسنفاده مجددکولید قطعات مع ی

 منوسطه

اسانفاده از -به روز بودن و ک اسب با شارایط و کغییارات زماانی

کولیاد قطعاات  -هااا اسنفاده از چ درساانه -قطعات یادگیر 

 اسنریمی گ -دار با قابلی  اسنفاده مجددمع ی

زح  و  -االقی  و نوآور  -ی و روانی محنواسادگ -جذابی   درس نظر  درس

رعایاا  ازااوت  -سااازماندهی م اسااب محنااوا -دقاا  علماای

ا  در ساااا  محنواهااایی نظاار  کااه بااه زااورت چ درسااانه

 شوندوا  ارائه میچ درسانه

 -ساازماندهی م اساب محناوا -االقیا  و ناوآور  -جذابی   درس عملی

رعایا  ازاوت  -ا هاا چ درساانه قطعات یاادگیر اسنفاده از 

ا  در ساااا  محنواهااایی عملاای کااه بااه زااورت چ درسااانه

 شوندوا  ارائه میچ درسانه

 های بموزشی ایاصول چندرسانه 4.9

 1های بموزشی ایچندرسانه 4.9.1

ها  دیجینات از قبیل زدا، منن، ک ویر و ویدئو به زورت چ دحسای ا  عبارت از کرکیبی از رسانهچ درسانه

هایی که اموان ساا ، اننرار و ویرایش کادها  مخنلاف ی اس و امروزه به سبب دسنرسی به ف اور و کعامل

کوان از این اموان به راحنی در آموزش بهره جس و آماوزش در یاک سازد میزدا، منن و ک ویر را فراهم می

ماروزه باا گسانرش سیر کاریخی ابندا منوی بر بیان شفاهی و سپس اس اد من ی و ز ع  چاپ باوده اسا و ا

                                                             
1 Instructional Multimedia 
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ا  به سابب ک اوع کادها  ارائاه و پیرانیبانی از شا اا  یادگیر  در شول الونرونیوی آن وجود چ درسانه

ا  ها ذکار شاده اسا ، ایان کرکیاب ا  یافنه اس و همچ انوه در کعریف باال از چ درسانهانسان جایگاه ویژه

کواند این فرای ادهایی کاه در حافظاه ر میها  مخنلف به زورت چ دحسی و کعاملی اس  که همین امرسانه

دهد: اننخاب کلمات م اسب برا  پاردازش در حافظاه فعاات کالمای، اننخااب ک ااویر م اساب بارا  رخ می

پردازش در حافظه فعات دیدار ، سازماندهی کلمات اننخابی در قالب یک الگو  ذه ای کالمای، ساازماندهی 

ها  دیدار  و کالمی با یودیگر و با داناش یدار ، کلفیق بازنماییک اویر اننخابی در قالب یک الگو  ذه ی د

 موجود فراگیر، را پرنیبانی ک دو

ا  ضمن نیاز به داشنن داناش کخ  ای در کولیاد هار یاک از کادها  ناامبرده، رراحی و ساا  چ درسانه

ماایر و همواارانش)  شاودوها  آموزشی  ش اانه میا نیازم د دانری اس  که با نام ازوت رراحی چ درسانه

اناد ( کعداد  زیاد  از این ازوت را مطرن کرده و درباره آنها به انجام پاژوهش پردااناه2016کالرک و مایر، 

 ا  مایر معروف هسن دو  که به همین دلیل با نام ازوت چ درسانه

 1ایاصل چندرسانه 4.9.2

هاا  مخنلاف چاه در قالاب محناوا باه شاول ا  بر اسنفاده از کلماات کاکیاد داردو در ارائاهازل چ درسانه

ها  دیگر اولین شول ارائه به زورت من ی اس  که ضمن سرع  کولید بسیار هام کام ا  یا زورتچ درسانه

دارد کاه شود بیان میا  ش اانه میهزی ه اس  اما نایجه کح ی اکی که امروزه ذیل به ع وان ازل چ درسانه

ویر بیرنر از کلمات زرف اس و ارائه همزمان ک اویر و کلمات این فرزا  یادگیر  فراگیران از کلمات و ک ا

دهد کا به ایجاد الگوها  ذه ی کالمی و ک ویر  و برقارار  ارکبااط باین آنهاا را در اانیار فراگیران قرار می

 (و 2007؛ هالپر و دیگران، 2016بپردازند) کالرک و مایر، 

 های تجويزیتوصيه و عمل راهنمای

 کواند به یادگیر  کمک ک دوه م اسب و به جا از ک اویر میاسنفاد 

 ا  و کفسیر ( دق  شودودر اننخاب ک اویر باید به انواع آن) سازماندهی، بازنمایی، روند ، رابطه 

 اسنفاده از ک اویر کزیی ی در زمان ارائه محنوا اطاس و 
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 ک اویر را به ک اسب موضوع و محنوا اننخاب ک یدو 

 ز ک اویر باید به کیفی  آن کوجه شودودر اسنفاده ا 

 1 اصل مجاورت 4.9.3

ک  د ازال ها  آموزشی  که کالرک و مایر در کناب اود به آنها اشاره میا یوی از ازوت رراحی چ درسانه

شودو ربق ازاوت مجااورت، مجاورت اس  که اود به دو زیرازل مجاورت موانی و مجاورت زمانی ک سیم می

ک د، ارمی ان حازل ک ید کاه کلماات شنار  به اجزا  ک اویر در زفحه نمایش اشاره میچ انچه کلمات نو

در نزدیک ک اویر قرار گیرد و همزمان با آن ارائه شودو به رور کلی این ازل به هماه گ ساانن ارائه کلمات 

 و ک اویر اشاره داردو 

 های تجويزیتوصيه و عمل راهنمای

ید که کلماات و ک ااویر مرباوط باه آن از هام جادا نباشا دو گااهی اوقاات ا  دق  ک در رراحی چ درسانه

 شود ازل مجاورت رعای  نگردد؛ زمانی که:اشنباهات زیر سبب می

 شودوکلمات را به زورت لیس  در یک سم  زفحه و ک اویر در سم  دیگر ارائه می 

 کلمات و ک اویر بوسیله   مرورگر از هم جدا شوندو 

 ل اجرا  آن از هم جدا باشد و در دو اسالید مجزا ارائه شوندوکمرین و دسنورالعم 

 گیردوسؤاالت و بازاورد آنها در اسالیدها  جداگانه قرار می 

 ارالعات مربوط به یک ن ویر در زیر زفحه با ذکر شماره ارائه گرددو 

 منن در زمان بزرگ مایی ک ویر در زیر آن پ هان گرددو 

  و رراحی کرخیک داده و از ان اجن اب ک یدو کمامی این موارد را در ارائه 

 2اصل چندحسی 4.9.4

ا  اموان کلفیق چ د نوع کاد محناوایی اعام از زادا، به سبب پیررف  ف اور  در ارائه محنواها  چ درسانه

ک ویر، منن، پویانمایی به زورت چ دحسی و کعاملی فراهم شده اس  که اگر این کدها را بر اساس حسی که 

ب د  ک یم به دو قسم کالمی و ک ویر  قابل کفویاک اسا و شود دسنهف  و پردازش آن درگیر میبرا  دریا

پاردازیم چاون در غیار ک یم حنماً در ک ار منن به اسنفاده از ک ویر میا  میزمانی که زحب  از چ درسانه
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لیک در زماان کلفیاق مانن و ا  فازله دارد، این زورت ما ک ها س د من ی داریم و ه وز که از ارائه چ درسانه

نوانیم منن را به زورت نوشنه یا در غالب کالم ارائه دهیمو ربق ازل چ دحسی ارائه منن در قالاب ک ویر می

کوان با سهم حواس در یادگیر  و ساانمان شا اا  کالم بر ارائه من ی آن ارجح اس  که عل  این امر را می

از رریاق حاس شا وایی  %13ها از رریق حس بی ایی و یادگیر  75انسان و حافظه او کبیین کردو چ انچه %

هاا مطارن نیسا ، در زاورت ا زورت پذیرد و ماب ی آن از رریق حواس دیگر که ه وز در ارائه چ درساانه

اسنفاده از دو حس در ک ار یودیگر با کاکید بر ازل چ دحسی، سهم این حواس را با هم جمع اواهیم زد که 

رنر را فراهم اواهد ساا و از سو  دیگر در سلسله مراحل عبور ارالعات از حافظه حسای اموان یادگیر  بی

پاذیردو کرین بخش پردازش ارالعاات در حافظاه فعاات) کوکااه مادت( زاورت مایکا حافظه بل د مدت، مهم

ناه یاباد اماا نوواحد ارالعاکی اموان پردازش مای 7±2ظرفی  حافظه فعات محدود اس  و در هر زمان ک ها 

( کاه 1986مهم این اس  که دو کانات منفاوت برا  پردازش ارالعات ک ویر  و پژواکی وجود دارد) باادلی، 

ها  حافظه غلبه ک دو ب ابراین در ارائاه محناوا بایاد درج کواند بر محدودی اسنفاده از این ظرفی  دوگانه می

 کدها  آوایی در ک ار کدها  ک ویر  را مدنظر داش و 

 های تجويزیتوصيه و ملع راهنمای

  ازل چ دحسی به رور ویژه بر زدا کمرکز دارد که ربق آن حنماً باید ازاوت ضابط و کهیاه زاداها

 اعم از موسی ی، اوانش منن و زدا  زمی ه مدنظر قرار گیردو

 کواناد زداها  زمی ه برا  ایجاد ک ویرساز  بسیار مهم هسن د و اسنفاده به جا و م اساب آنهاا مای

 ا از حال  ارابه یو واا  اارج ک دومحنوا ر

  در اوانش منن، کیفی  ف ی ضبط زدا، زدا  رسا گوی ده و کوجاه باه ازال انساجام بارا  حاذف

 مطالب غیرضرور  باید مورد کوجه قرار گیردو

  ، همیره اموان ارائه محنوا به زورت کالمی وجود ندارد مثالً در زمانی که مخاراب ماا ناشا وا اسا

 مخارب قبل از شروع کولید حائز اهمی  اس و ب ابراین کحلیل

  ویرایش فایل زوکی از ویرایش س د من ی سح  کر و زمانبرکر اس  ب ابراین به این نونه در ا اوص

 زمان کهیه و اموانات ویرایش زدا باید کوجه داش و
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 1اصل  شخصی سازی 4.9.5

که اود این ازل به سه زیار ازال  ساز  اس ها  آموزشی  ازل شخ یا یوی از ازوت رراحی چ درسانه

-اسنفاده از سبک محاوره) گف  و ش ود ( اسنفاده از عامل آموزشی  و مرئی سااانن نویسا ده ک سایم مای

شود مربوط باه ایجااد یاک حاس حضاور اجنمااعی در فرای اد ساز  مطرن میشودو آنچه ذیل ازل شخ ی

اند سخ  کالش   درک آنچه مخارب آن قرار گرفنهک د کا برایادگیر  اس و حسی که یادگیرنده را وادار می

 (و2016، 2ک  د و درگیر پردازش عمیق شوند )کالرک و مایر

اسنفاده از سبک محاوره به مع ا  نزدیک شدن به کالم یادگیرنده و پرهیز از سابک رسامی باا رعایا  ادب، 

شخک یا به زاورت مجهاوت باه احنرام و جدی  موضوع اس و به رور مثات زمانی که فعل جمالت را از سوم 

 ک یمواوت شخک برمیگردانیم، حسی را از مالوی  بر محنوا به یادگیرنده کل ین می

( در یاک سایر کااریخی از نظاام 2020به ع اوان نراانگر اجنمااعی )لاین و هموااران،  3ها  آموزشی عامل

حرکا   6رها  شبیه انسانبه سم  آواکا 5ها  معلم ا وزیو سپس سیسنم 4الونرونیوی پرنیبانی عملورد

 7ها  هوشام د آموزشای کرده و اک ون بعد از پیررف  هوش م  وعی و کاربرد آن در یادگیر ، با نام عامل

 به یوی از مباحث مطرن در رشنه ف اور  آموزش و علوم رایانه کبدیل شده اس و 

هاا  ا در حین آموزشها  آموزشی  رها  رو  زفحه نمایش هسن د که کمکها  آموزشی  شخ ی عامل

هاا  هاا  مجااز  در محایط( ایان شخ ای 2015ده د )جانسون و دیگاران، مبن ی بر کامپیوکر ارائه می

(و در 2013گیرد) ولنسایانوس و راسال، یادگیر  براط برا  اهداف آموزشی  مخنلفی مورد اسنفاده قرار می

ها  منحرک سه بعد  شبیه ی  را شخ ی ها  آموزش( عامل2008و دیگران) 8کیما-کعریف دیگر  رُزنبرگ

ها  یادگیر  مبن ی بر کامپیوکر باه ک  د که به م ظور ارائه کدریس و یا راه مایی در محیطانسان معرفی می
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-داند که ن ش کساهیلها  رابط کاربر  انیمیر ی میها را شخ ی ( عامل2013) 1شوندو کُبکار گرفنه می

 گیردوا  برعهده میها  یادگیر  چ درسانهاه یادگیر  در محیطگر، راه ما، مربی، ابره و همر

ها  شوند که در آموزشها  آموزشی در شول جدید اود با ع وان کاراکنرها  شبیه انسان ش اانه میعامل

هاایی شوند و ن شا  برا  ارائه یا پرنیبانی از اهداف آموزشی  بر زفحه نمایش ظاهر میبراط یا چ درسانه

گیرنادو کاالش در ایان حاوزه م نور، مربی، برانگیزان ده، هم کالسی/ و همراه یاادگیر  را برعهاده مای مان د

آغااز و ایان ااط   " Herman the Bug "با عاملی با ناام 2001کح ی اکی از کار لسنر و همواران در سات 

 ادامه داردو 2وش ود مطالعاکی اک ون ذیل آموزش با سبک گف 

انزوا  اجنماعی افاراد در محایط یاادگیر  الونرونیوای باه کواند در پاسخ به چالش می ها  آموزشی عامل 

( و عادم کوساعه  2019، 3دلیل ف دان حضاور در کاالس واقعای یاا عادم وجاود هموالسای ) اسنیراواساناوا

یط هاا در محااموان، نظریات پرنیبان حضور عامالاسنفاده شود؛ و دلیل این  ها  گفنمانی بین افرادمهارت

 یادگیر  اس و 

، 5دهاد ) نااس و بریاوکراویل مای 4  ازلی ادبیات عامل را پارادایم رایانه در ن اش عملگار اجنمااعیشاکله

ا  را در بر دارد، به رور  ها  مرابهرایانه، ویژگی -انسان و انسان -( ربق این پارادایم کعامالت انسان2005

گیارد) وت و کجربیات اجنماعی را در کعامل با رایاناه باه کاار مایکه کاربر بدون نیاز به فور کردن، قوانین، از

حمای  اجنماعی، مدت ساز  باورها و یاا رفناار  ارائهرایانه به ع وان یک عملگر اجنماعی از راه  ازوالً همان(و

بار  (و شاواهد مع اادار 2003، 6کواند افراد را من اعد ک د کا باورها و رفنارهایران را کغییار ده اد) فاوگمی

یر کاأثهاا  انساانی کواند از عامل آموزشی  درس  به مان اد مادتاساس این پارادایم وجود دارد که انسان می

(و درک کامپیوکر به ع وان شریوی اجنماعی که به کراویق یادگیرنادگان بارا  2007و دیگران،  7بپذیرد ) لی

هد شدو همچ ین احساس حضاور اجنمااعی پردازد، باعث افزاش قابلی  انن ات مثب  اوافرای د درک مع ا می

                                                             
1 Cobb 
2 conversational style instruction 
3 Srivastava 
4.Computers as Social Actors 
5 Nass and Brave 
6 Fogg 
7Lee 



  محنوا، مواد و م ابع یادگیر  –چهارم ف ل 

217 

 

کر درگیر شاود کاه ننیجاه آن شود که یادگیرنده در یک فرای د ش اانی عمیقناشی از وجود عامل، سبب می

اسا  کاه رباق ایان  1  عامل اجنمااعییهنظر(و نظریه بعد ، 2016افزایش یادگیر  اس ) کالرک و مایر، 

ها  انیمیری برو  زافحه نماایش باه ا  )مان د شخ ی رسانهها  چ دها  اجنماعی در پیامنظریه، نرانه

شود که براورد یادگیرنده با محیط یادگیر  مبن ی بر رایانه باه مثاباه بسانر  همراه زدا  انسان( باعث می

شود یادگیرنده قوانین ارکبارات انساانی را در ایان فضاا اعماات بین فرد  و گفنمانی باشد که اود سبب می

ا  نیز فارد شود که مرابه یک شریک یادگیر  انسانی، یک شریک اجنماعی رایانهداش  سبب میک دو این بر

(و حضاور عامال 2005و دیگاران،  2را کرویق ک د کا با مواد آموزشی  کعامل بیرنر  داشانه باشد)اکوی ساون

ه محادود باه ها   مبن ی بار رایاناه معماوت کاآموزشی  با شبیه ساز  یک همراه یادگیر ، براالف آموزش

شود که این قسم از یاادگیر  را مع اادار ساز  کعامل اجنماعی میاکنساب دانش و مهارت اس ، سبب شبیه

(؛ ایان 2005، 3ک اد )کایم و بیلاورسازدو عامل آموزشی  یک ن ش اجنماعی را در کعامل با کاربر باز  میمی

 پذیردواجنماعی در یادگیر  انجام می شود که اغلب با پرنیبانی نظریاتمی ارائهن ش در زور مخنلف 

باشاد کاه می " 4اثر شخ ی  "آنچه در بحث کاثیرات اجنماعی عامل آموزشی  مطرن اس ، مفهومی با ع وان

(؛ این مفهوم 2013گردد)ولنسیانوس و راسل، در ادبیات مربوط به عامل آموزشی  یک نونه مهم محسوب می

کواند سبب کااثیرات ها  یادگیر  کعاملی میانسان در محیط بدین مع ی اس  که حضور یک شخ ی  شبیه

شود کا مثب  در ادارک یادگیرنده از کجربیات یادگیر  اود باشدو در ح ی   حضور عامل آموزشی  سبب می

یادگیرنده کجربیات یاادگیر  ااود را، ننیجاه کعامال باا کاامپیوکر در ن اش یاک عملگار اجنمااعی کفسایر 

(و به رور کلی در کعامل اجنماعی عامل و یادگیرناده، یاادگیر  باه مثاباه یاک 2006، 5ک  د)چو  و کالرک

 شودو یمفرای د اجنماعی از کعامل و راهبر  کوسط دیگر  در نظر گرفنه 

ساز ، م ظور از مرئی ساانن نویس ده یع ی در زمان بیان نظرات یاک فارد آن در بخش پایانی ازل شخ ی

شود یادگیرنده و  را مح ق آن مطلب بیان ک یمو مرو  ساانن نویس ده سبب میرا از زبان اود نویس ده یا 
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( و راباط انساان باه انساان باین 1995به ع وان راه ما  شخ ی در کاهش پیچیدگی موضوع ببی د )ناولن، 

(و در اننها ذکار ایان 2016به ن ل از کالرک و مایر،  2002نویس ده و اوان ده مطلب کهییج گردد )پاکسنون، 

ساز  در جه  ایجاد یک محیط اجنمااعی و گفنماانی مطلب حائز اهمی  اس  که کمامی زیر ازوت شخ ی

کواناد باه ارک اا و یک فعالی  اجنماعی اس  این ازل می اساساًدر یادگیرس اس  که از آنجایی که یادگیر  

 کسهیل یادگیر  کمک ک دو

 توسطه اول سناريو برای محتوای الکترونيکی در مقاطع ابتدايی و م

ها  الونرونیوی در م ایسه با آموزش رو در رو، کمایل به ارائه محنوا به زورت رسامی وجاود اغلب در آموزش

کوان منون را از حال  رسمی به حالنی قابل فهام کبادیل ساز  میدارد؛ حات آنوه ک ها با رعای  ازل شخ ی

 کرد:

؛ "ش اسا دک د که مردم آن را به ع وان برق میید میزاع ه یک نور دراران کول"به این عبارت کوجه ک ید 

ک اد کاه شاما آن را باه ع اوان بارق زاع ه یک نور دراراان کولیاد مای "زمانی که این جمله را با عبارت 

ا  کاه اارین زااع هآ|گاردد کاه ک یم، دهن شما به سرع  به دنبات این موضوع میعوض می "ش اسیدمی

اید مربوط به چه زمانی بوده اس ؟ و حنی در ذهن شروع به ک واش و جسنجو هاید یا زدا  آن را ش یددیده

هاا را رسدو کمامی ایان کاالشک ید از ای وه چرا زدا  رعد از نور آن دیرکر به گوش میارالعات بیرنر  می

 "شاما "باا  "ماردم"دهید که حس مالوی  در محنوا  ارائه شده با عوض شادن کلماه شما زمانی انجام می

 ایجاد شدو 

کواند باه نساهیل فرای اد یاادگیر  ها و اسنفاده به جا  آن میها  آموزشی  کوجه به ن شدر ا وص عامل

اناد، ها  آموزشی  اشاره کارده( در مطالعه اود به ن ش رایج عامل2002و هموارانش ) 1کالربوتکمک ک دو 

 ها به قرار زیر اس :این ن ش

 ه وز یادگیرنده در آن مسلط نرده اس و : انجام اعمالی که 2داربس  زدن -

   انجام کار  که پس از آن یادگیرنده باید آن را اجرا ک دو: نمایش نحوه 3نمایش دادن -
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 : کوضیح مراحل انجام کار به همراه بیان اسندالت آن  1مدلساز  -

 : بیان نوات و دادن  بازاورد به شاگرد در حات انجام کار 2مربیگر  -

 ها  اازی از کولیفون دانش یادگیرندگان در مورد ج به: آزم3آزمون کردن -

هاا  م ناور، مربای، کوان کارکردها  عامل آموزشی  را در دو دسنه حمای  ش اانی در ن شبه رور کلی می

سات رب ه ب د  کردو اسنفاده درس  و م اسب از هر دو کمک همراه، و انگیزشی در ن ش انگیزه ده ده و هم

ی را رراحی ک د که ضمن داشنن نرانگان حضور اجنماعی به کااهش پیچیادگی موضاوع محیط کواندیمنوع 

 م جر گرددو

 سناريو برای رويکرد تلفيقی

باه زاورت  آن از بخرای و حضاور  زاورت باه یادگیرناده هاا فعالیا  از بخرای کاه کلفی ای، رویورد در

ها این اسانفاده ا وص اسنفاده از عامل پذیردو درالونرونیوی اس ، عموماً اسنفاده از سبک محاوره انجام می

ا  کاه باه زاورت مومال یاادگیر  ها  چ درسانهک د اما در کهیه بسنهدر محیط الونرونیوی مع ا پیدا می

کاوان از ها اسنفاده کاردو در هار دو شاول از آماوزش مایکوان از عاملشود میحضور  یا براط اسنفاده می

 ه محنوا بهره جس و اموان مرئی ساانن نویس ده در ارائ

 های تجويزیتوصيه و عمل راهنمای

  در ارائه محنوا برا  م طع دبسنان حنماً از سبک محااوره اسانفاده شاودو همچ این اسانفاده از ناام

 کواند کمک ک  ده باشدویادگیرنده در ن اط مخنلف برنامه می

 خک اکفاق افندوکواند با کغییر فاعل از سوم شخک به اوت شاسنفاه از سبک محاوره می 

 ها  آموزشی  به ج سی  و سن یادگیرنده دق  شودودر اسنفاده از عامل 

 ها  منفاوت عامل مان د برانگیزان ده، ارائه ده ده، مربی و غیره بر یادگیر  منفاوت اسا  کأثیر ن ش

 این کفاوت را در رراحی و اسنفاده از عامل در نظر داشنه باشیدو

 ا  نمایی عامال باه گوناهمل باید به این نونه کوجه داش  که درجه واقعدر کرسیم چهره و حاالت عا

 نباشد که کوجه یادگیرنده را از محنوا  ازلی به جزئیات چهره عامل پرت ک دو
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  1اصل حشو 4.9.6

ها  آموزشی  که به رور ویژه بر نوشنار کاکید دارد حرو اس و رباق ایان ا یوی از ازوت رراحی چ درسانه

(و رباق 2016ر را با ارائه کلمات در هر دو حال  نوشنار  و گفنار  ارائه ندهید) کاالرک و ماایر، ازل ک اوی

ازل حرو در زورت ارائه منن و گفنار به زورت همزمان کوجه یادگیرندگان بیرنر به منن نوشنار  معطاوف 

نن) به زاورت گفناار  یاا ک د حات آنوه هدف  از ارائه ک ویر و مشود و به ک اویر مربوط کمنر کوجه میمی

نوشنار ( برا  بیان محنوا، م ایسه منن و ک ویر با یودیگر و ایجاد پیوند بین آنهاا بارا  فهام بهنار مطلاب 

 شودو اس و کالش برا  م ایسه منن نوشنار  و گفنار  سبب پردازش ش اانی فرعی می

 های تجويزیتوصيه و عمل راهنمای

اویر به زورت همزمان هسنید، ک اویر و کلمات باید باه سارع  و همزماان چ انچه نیازم د ارائه کلمات و ک 

 کوان ازل حرو را رعای  ن مود و به ازالن اسنث ائات حرو شامل موارد زیر اس : ارائه نروندو در موارد  می

 هیچ ک ویر  در زفحه وجود نداردو 

  مان د زمانی که منن آموزش باه یادگیرنده برا  پردازش کلمات گفنار  نیازم د کالش بیرنر  باشدو

 زبان مادر  یادگیرندگان نیس  یا یادگیرنده با ناکوانی یادگیر  ااص رویروس و

   کلمات کلید  به کعدادکمی بعد از ع ازر مرکبط ارائه شده باشدو کوجه به ایان نوناه بسایار اهمیا

و کلید  کماک ک اد ک هاا  کواند به یادگیرنده در مرور ارالعات مهمدارد که ارائه کلمات کلید  می

 باید این ارائه با فازله به نسب  ع ازر ازلی یع ی ک ویر و زدا زورت گیردو

 3بندیو اصل بخش 2نظریه بارشناختی 4.9.7

( مطرن شده و کجویزها  مهمی برا  بحاث رراحای و کولیاد 2011، 2005نظریه بارش اانی کوسط سوئلر) 

ه نوع بارش اانی وجود دارد که شامل بارش اانی مطلوب، بارش اانی ها داردو ربق این نظریه سا چ درسانه

ها  ذه ی یادگیرناده بارا  یاادگیر  محناوا  درونی و بارش اانی بیرونی اس و بار ش اانی مطلوب، کالش

آموزشی  جدید، اودکارساز  یادگیر  و کسب ررحواره ذه ی اس و همچ انوه از نام این بار مرخک اسا  
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حنماً باید کالش شود بار ش اانی مطلوب افزایش یابدو ب ابراین وظیفاه راران در زماان کهیاه برا  یادگیر  

 ا  افزایش این نوع بار اس ومحنواها  چ درسانه

بارش اانی درونی، بار ناشی از پیچیدگی موضوع اس و به رور مثات در دروسی مان د فیزیاک یاا ریاضای کاه 

شود بارش اانی درونای وجاود داردو ایان باار از ندگان دردسرساز میبخری از مسائل پیچیده آن برا  یادگیر

شود و رران ن ری در آن ندارد اما وظیفه رران آموزشی  ک نرت ایان ناوع بارشا اانی اود موضوع ناشی می

پذیردو ربق ازل بخش ب د  موضوعات ساخ  اس  که این مهم از رریق ازلی با نام بخش ب د  زورت می

دار که درک و دریاف  آن بارا  ها  کوچک اما مع ییک باره آموزش ندهید و آنها را در بخشو پیچیده را به 

 کر اس  ارائه دهیدو یادگیرنده ساده

شود، بار ناشی رراحی محایط یاادگیر  اسا و باه آارین نوع بار ش اانی که بار ش اانی بیرونی نامیده می

ا  ها  آموزشی  رعای  نگردد و محنوا باا چ درسانه رور کلی زمانی که نوات مطرن شده ذیل ازوت رراحی

ها  نام اسب و به یوباره ارائه شود، در زورکی که منن در دو حال  گفنار و نوشنار موارد نامرکبط یا در بخش

ارائه گردد، موارد بهم مرکبط محنوا در مجاورت هم و به زورت همزمان ارائه نگردد و به رور کلی زماانی کاه 

-ها  فرعی گردد، بارش اانی بیرونی حازل مایاسب رران در ارائه آموزش سبب افزایش پردازشکالش نام 

 شود که وظیفه رران حذف آن اس و 

 های تجويزیتوصيه و عمل راهنمای

 ک دوا  ها  آموزشی  به افزایش بار ش اانی مطلوب کمک میارائه زحیح محنوا در چ درسانه 

 ش به ک نرت بار ش اانی درونی کاه ناشای از پیچیادگی موضاوع ازل بخش ب د  و ارائه پیش آموز

 ک دواس  کمک می

 یع ی ارائه مع ا  لغات ف ی، کرجمه آنها، نام ابزارها و به رور کلی هرآنچه دانسانن آن  1پیش آموزش

 شودوپیش از آغاز آموزش به یادگیر  بهنر آن کوسط یادگیرنده م جر می

 گرددوا  ها  آموزشی  سبب حذف بارش اانی بیرونی میرعای  کامل ازوت رراحی چ درسانه 

                                                             
1 Pretraining Principle 
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 1اصل  انسجام 4.9.8

ربق ازل انسجام آموزش کولید شده باید م سجم و م ظم و به رور کلی یوپارچه ارائه شود زیرا ماواد اضاافی 

(، کواند یادگیر  را مخنل سازدو ربق این ازل، زداها  نامرکبط با هدف و موضوع درس) مان اد موسای یمی

کلمات نامرکبط با هدف و موضوع درس و ک اویر نامرکبط با هدف و موضوع درس باید حاذف گاردد باه راور 

ک د پرهیز کردو عل  این امر باه سابب کلی باید از درج هر گونه مواد  که اهداف آموزشی  را پرنیبانی نمی

ها  مارکبط باه رکباط باین قطعاهایجاد حواس پرکی برا  یادگیرنده اس  زیرا مطالب اضافی سد  بر ایجاد ا

 شودو هدف درس اس  و سبب گمراه ساز  یادگیرنده می

 های تجويزیتوصيه و عمل راهنمای

 ک د این به مع ا  اضافه کردن موارد جذاب اماا جذاب ساانن در ا وص اهداف درس مع ا پیدا می

 نامرکبط به موضوع درس نیس و

 ضوع درس اجن اب کارد) مثاات: موضاوع چگاونگی کراویل باید از درج کلمات نامربوط با هدف و مو

 ده د(ارائه این منن که هر ساله کعداد وو نفر بر اثر اثاب  زاع ه جان اود را از دس  می -زاع ه

  باید از درج زداها  نامربوط با هدف و موضوع درس اجن اب کرد) مثات: پخش موسی ی حاین ارائاه

 محنوا  آموزشی (

  نامربوط با هدف و موضوع درس اجن اب کرد) مثات: ارائه ک اویر کزیی ی و به رور باید از درج ک اویر

 ویژه منحرک(و

 مثال 4.10

جازء مهام ارائاه، مثاات، کمارین و  4مثات جزء جدایی ناپذیر هر آموزشی  اس و هر آموزشای حاداقل دارا  

برااوردار اسا و در الگاو   ا بازاورد اس  که مثات به جه  ساده ساز  فرای د یاادگیر  از اهمیا  ویاژه

کواند انواع مخنلفای داشانه نمایش اجزاء مریل به نمونه یا مثات در ک ار بیان سوالی اشاره شده اس و مثات می

 روندوشده و مثات الگو دو نوع مهم آن به شمار میباشد که مثات حل

ه اس و مثات الگو، مثات حال مثات حل شده، شرن گام به گامی از چگونگی انجام یک کولیف یا حل یک مسال 

دهد که با شرن و بسط همراه اس و ارائاه ا  اس  که در آن فرد  چگونگی انجام یک کولیف را نران میشده

                                                             
1 Coherence Principle 
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مثات در کارها  عملی و روش کارها مخ وزاً از نوع انن الی حائز اهمی  بسیار  اس ، زیارا ایان ناوع روش 

شاوندو ایان ها  مخنلف آمواناه مایا از راه ارائه مثات در موقعی کار در هر بار کورار شبیه هم نیسن د و ک ه

 ک دوها  بین فرد  را الگوساز  مینوع مثات یا فرای د ش اانی انجام کولیف یا مهارت

 های تجويزیتوصيه و عمل راهنمای

 ی از کواناد نموناه ااوبشود میشرن گام به گام انجام کار که کوسط عامل آموزشی  هدای  و ارائه می

 ا  باشدوارائه مثات در چ درسانه

 کواند از رریق ک اویر باشدوها  حل شده میشرن مثات 

 کواند از رریق گفنار انجام گیردوها میدر ارائه مثات، گام 

 دار ارائه دهیدو ها  مثات را در قطعات مع یگام 

 ها آش ا سازیدوپیش از ارائه مثات یادگیرندگان را با زمی ه مثات 

 ها  جدید در نظر بگیردوئه مثات را برا  انن ات یادگیر  به موقعی ارا 

 تمرین 4.11

ا  یادگیرندگان را با محنوا  آموزشی  درگیر سازد کا بنوان اد داناش جدیاد را یادگیر  اثربخش باید به گونه

ازلی اس  کاه ایان  ( ارائه کمرین و بازاورد2016اننخاب، سازماندهی، کلفیق و بازیابی ک  د) کالرک و مایر، 

شود که رای ها  یادگیر  الونرونیوی از کمرین به ع وان کعامل یاد میک دو در دورهفرای دها را پرنیبانی می

 درگیر  کوجه نمودو-آن باید به ماکریس عملورد

 های تجويزیتوصيه و عمل راهنمای

  ،ک د بایاد بازکاابی کمرین میکمرین باید آیی ه شغل باشد؛ یع ی آنچه یادگیرنده در حین حل کولیف

 هایی باشد که باید در محیط شغلی) موقعی  رجعی( انجام دهدواز فعالی 

 بازاورد اثربخش برا  کمرین باید ارائه شود) به ع  ر بازاورد رجوع شود(و 

 کمری ات باید در میان وقایع یادگیر  کوزیع و کرکیب شوندو 

 1باشاد، ازالی کاه ون مری باور آن را محاو شادن ها به سم  کمرین بایاد کادریجیحرک  از مثات 

( فرای د  که ری آن به کدریج از میزان حمای  مربی کاسنه شده و از مثات به سم   2016نامد)می

 رویموکمرین هدای  شده یع ی با ارائه م دار  از راه حل، و سپس کمرین بدون کمک پیش می

                                                             
1 Fading  
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 رائه شودومنن کمرین نباید به دو زورت نوشنار  و گفنار  ا 

 کمرین، کوضیحات و بازاورد باید در ک ار هم ارائه شوندو 

 نقش بفرینان و شایستگی بنها 4.12

ا  ما حداقل باا ساه نفاش راران و کولیدک  اده و ارزیااب یاا ها  آموزشی  در ا وص چ درسانهدر محیط

کایم آموزشای  کادوین و هاا کوساط ا ها مواجه هسنیمو گاهی رراحی چ درسانها اننخاب ک  ده چ درسانه

پاذیرد و گاهاا وظیفاه کایم شود گاهی رراحی و کولید کوسط یک کیم انجاام مایساا  آن برون سپار  می

ها موجود اس و برا  مورد سوم دانش افراد در ا اوص کیفیا  ا آموزشی  ک ها ارزیابی و اننخاب چ درسانه

-ا اس  اما در مورد رراحی و کولید چ درساانه و اسنانداردها  مخنلف از کیفی  ف ی کا زیباش اانی مطرن

 ها  مخنلف از جمله موارد زیر روبروهسنیم: ها  آموزشی  ما با کیمی با کخ ک

(و گااهی اوقاات 2015: مسئولی  رهبر  و هدای  کیم کولید بر عهده مدیر پاروژه اسا ) کاپ، 1مدير پرویه

ت رران آموزش، مدیر پروژه هم باشاد کاه ایان امار گیرد به رور مثاها  مخنلف را یک نفر بر عهده میک ش

هاس و یک مدیر پروژه باید کوانایی هماه گی افراد را دارا باشاد ها و دانش این ن شمنضمن داشنن زالحی 

-و ارمی ان حازل ک د که کمامی افراد کیم، ادبیات مرنرکی دارند و در جه  کخ ق اهداف کایم قادم برمای

 شودوهبر  کیم زالحی  مهمی اس  که به زورت چراری به اعضا کیم محوت میدارندو امروزه کوانایی ر

گیاردو مسائولی  راران، : ن ش رران آموزش را عموماً کو ولوژیس  آموزشی  بر عهده مای2طراح آموزشی 

ررن ن ره راه و س اریونویسی آموزشی  اس و رران به سبب کسلط بر الگوهاا  رراحای آموزشای  و کجاویز 

یادگیر  ارائه محنوا را کعیین ک د و در اننخاب -کواند راهبردها  یاددهینلف برا  امر آموزش مینظریات مخ

رسانه آموزشی  م اسب کمک ک  ده باشدو رران آموزشی  مسئولی  علمی گروه را بر عهده داشنه و با کماک 

 ک دودوین میمنخ ک موضوع ابندا کا اننها  مطالب و محنواها  آموزشی  را با چیدمان م اسب ک

                                                             
1 Project Manger 
2 Instructional Designer 
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: منخ ک موضوع فرد یا افراد  هسن د که بر موضوع آموزش کسلط داشنه و مسائولی  1موضوع متخصص

 گیرندونگارش محنوا یا اننخاب آن را بر عهده می

ها  ک ویر ، لوگو، رنگ ب د  زفحات و در کل کمامی ماوارد  : برا  کهیه ک اویر، اکدها و موکیف2هنرمند

 گردد ما نیازم د حضور ه رم د هسنیمو  اسی پروژه مطرن میکه ذیل مبحث زیباش

ا  باشاد کاه اوان اده مانن یاا نریناور کواند بخش مهمی از پروژه کولید چ درسانه: اوانش منن می3نريتور

مسئولی  اجرا  این بخش را برعهده داردو کیفی  زدا و دانش و  در ا وص فن بیان عل  واگاذار  ایان 

 و مسئولی  به او اس 

ضبط زدا، اننخاب موسی ی و ویرایش زداها  ضبط شده بار عهاده کو ساین زادا اسا و  4:صدا تکنسين

هاا  ها  آن از شایسنگیها  زوکی، انواع زدا و کیفی افزارها  ضبط زدا، جلوهها و نرمآش ایی با سینسم

 این ن ش اس و

زشی  ارائه شاده بار عهاده برناماه ناویس : مسئولی  کدنویسی و کولید موارد  مه س اریو آمو5نويس برنامه

 اس و دانش برنامه نویسی 

ا  دارا  پویانمایی باشد مسئولی  کهیه م ابع این بخش بر عهده انیمااکور : در زورکی که چ درسانه6انيماتور

افزارها  کولید بسیار کسهیل شاده اسا  اماا ایان ن اش ها به سبب پیررف  نرماس و امروزه کهیه پویانمایی

 افزار  باالس و چ ان نیازم د دانش نرمهم

ها و ک اویر موجود در پروژه، فرد  مسئولی  کادوین و ک اار هام پس از کهیه کمامی زداها، منن گر:تدوين

کواناد باه دهد اما مایگیرد که ازوالً این فعالی  را نیز برنامه نویس انجام میچیدن این ع ازر را بر عهده می

 و جداگانه زیر نظر رران آموزش انجام پذیردو ا زورت یک کخ ک حرفه

 

                                                             
1 Subject-Matter Expert 
2 Artist 
3 Narrator 
4 Sound Technician 
5 Programmer 
6 Animator  
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 یو عمل یو متوسطه و دروس نظر يیابتدا هایدوره ،یکيالکترون یريادگي در زهايدول مربوط به ارائه تجوج

 مالحظات و تجويزها هاموقعيت عنوان زير عنصر

اصول طراحی 

 ای هاچندرسانه

 

 

 الونرونیوی وضعی 

پرهیاز از باه  –ک اویر به ک اسب موضوعاسنفاده م اسب و به جا از 

رعایا  ازال  -کوجه به کیفی  ک ااویر -کارگیر  ک اویر کزئی ی

اسنفاده از حس ها  مخنلاف  -چ دحسی در کرکیب ک ویر و منن

 -در دوره ها  ااکنرونیوی به جه  آسانی و اموان سااا  و ارایاه

هام  ارایه ع ازر محنوایی باه -رعای  ازل مجاورت در ارایه محنوا

ارایه کمرین و مثاات  -مرکبط در ک ار همدیگر و به زورت همزمان

ارایه محنواها  –رعای  ازل حرو  -در ک ار دسنورالعمل اجرا  آن

بخش ب د  کاردن محناوا  -و ع ازر به زورت م سجم و یوپارچه

سااز  در ارایاه رعای  ازل شخ ی -کر محنوابم ظور درک راح 

هاا  آموزشای باه جها  ه از عاملاسنفاد -محنواها  الونرونیوی

 ها  الونرونیویوعدم حضور معلم یا مدرس در آموزش

 دوره

 ابندایی

ها و مواد دیدار  برا  کسهیل یادگیر  در این پایه ا از چ درسانه

کار آن در پایاه ابنادایی محنوا را بم ظاور درک راحا  -بهره ببرید

رک و رعایا  ازال مجااورت بارا  د -حنماً بخاش ب اد  ک یاد

برقرار  ارکباط بین ع ازر در این پایه از اهمی  بیرنر  براوردار 

ع ازر محنوایی باید حنماً به زورت م سجم ارائاه شاود کاا  -اس 

به سبب ظرفی  محدود حافظاه و امواان  -سبب حواسپرکی نگردد

ایجاد حواسپرکی بیرنر در پایاه ابنادایی از باه کاار باردن ک ااویر 

از سبک محاوره بارا  ارائاه محناوا بهاره  -کزئی ی اوددار  ک ید

هاا  جدیاد در پایاه برا  انن اات یاادگیر  باه موقعیا  -جویید

 ها اسنفاده ک یدوابندایی از مثات

بارا  ایان  ا  را در محنواها  ارائاه شادهازوت رراحی چ درسانه منوسطه

به سبب پیچیدگی محنواها  این پایه، حنمااً از  -پایه رعای  ک ید

ارائه مثات و کمارین  -آموزش اسنفاده ک یدب د  و پیشخشازل ب

به زورت کوزیع شده سبب کسهیل یادگیر  موضوعات در این پایه 

 شودومی

باارا   ا  را در محنواهااا  ارائااه شاادهازااوت رراحاای چ درسااانه درس نظر  درس

هرچ د ارائه مانن، گزی اه آساان و  -موضوعات نظر  رعای  ک ید

ارائه محنواها  نظر  اسا  از ازال چ دحسای  ا  برا کم هزی ه

در ارائه محنواها  نظار   -برا  ارائه موضوعات نظر  بهره جویید

-ارائاه پایش -به زورت منن و زدا رعای  ازل حرو الزامی اس 

کواناد درک یادگیرناده از موضاوعات نظار  را بهباود آموزش مای

وضاوعات کواناد باه فهام مبیان ک ویر  و ارائه ک اویر می -بخرد

 -در ارائه مطالب از سبک محاوره اسنفاده ک یاد -نظر  کمک ک د

 محنواها  ارائه شده باید به زورت م سجم و یوپارچه باشدو
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باارا   ا  را در محنواهااا  ارائااه شاادهازااوت رراحاای چ درسااانه درس عملی

از کرکیب منن، زدا و ک ویر بارا   -موضوعات عملی رعای  ک ید

هاا ک اویر روند  و انیمیران -ی اسنفاده ک یدارائه موضوعات عمل

باه سابب  -ها  اوبی برا  ارائه محنوهاا  عملای هسان دگزی ه

کوجه یادگیرنده به روند و فرای د انجام کار بهنر اس  از زدا بارا  

بارا  انن اات یاادگیر  موضاوعات  -ارائه کوضیحات اسنفاده ک ید

در ارائاه  -ه ک یادهاا اسانفادها  جدید، از مثاتعملی به موقعی 

ها  عامل -مثات و کمرین باید حرک  از مثات به سو  کمرین باشد

  محنواهاا  روش کوان د الگوها  اوبی بارا  ارایاهآموزشی  می

 کار  در موضوعات عملی باش د؛ حنماً از این اموان بهره جوییدو

 منابع یادگیری 4.13

 تعریف و تبیین 4.13.1

م بع دانش و ارالعاکی اس  که همچون مراجع موثق اعنبار و روایای داردو محناوا  م ظور از م ابع یادگیر  

(و به عبارت دیگار، م اابع 1392نیا، ها قابل اسن اد اس ) افضلباشد و در ن ل قوتمحور می-یک م بع کح یق

م ظاور شود که ضمن داشنن روایی علمی و اعنباار باه ع اوان مرجعای بیادگیر  به کمامی م ابعی گفنه می

گیردو به عبارت دیگر م ابع یادگیر  در ن طه م ابل پیگیر  و حمای  از یادگیر  افراد مورد اسنفاده قرار می

باشد به ع وان مرجعای بارا  حمایا  از ها  کدریس معلم یا مدرس میم ابع آموزشی  که در ادم  فعالی 

چاپی، اس اد، دایره المعارف ها، مواد دیادار  و کواند گسنره وسیعی از م ابع ها  یادگیرنده اس  و میفعالی 

ش یدار  و غیره را در برگیردو با گسنرش اموانات شبوه و حرک  از پاارادایم آماوزش محاور  باه یاادگیر  

شوند باازکعریف زاورت گیاردو هرچ اد اماروزه محور  باید در م ابعی که به ع وان م ابع یادگیر  مطرن می

کواناد در حمایا  از گرفا  مایع وان م ابع یادگیر  ماورد اسانفاده قارار مای کر بهکمامی م ابعی که پیش

هاا  یادگیر  مورد اسنفاده قرار گیرد اما با الونرونیوی شدن م ابع ما با شول جدید  از آنها مان د کنابخاناه

و  شا یدار  ر دیادا هاا، ماوادلغ  ها، فره گالونرونیوی،دایره المعارف ها کنابدیجینات با م ابعی مان د: 

-ها  داده، م ابع موجود در اجنماعات یادگیر  براط، وب ساای ها، پایگاها چ درسانه؛ نرریات الونرونیوی

 ها  اجنماعی و غیره رو برو باشیموها، اشیا یادگیر ، شبوه
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 های دیجیتالکتابخانه 4.13.2

باه  آناالوگها  یا سایر رساانه کاغذ جا  ا  اس  که در آن اس اد بهدیجینات کنابخانهکنابخانه به رور کلی 

ها  مرابه کنابخانه سا نی دیجینات، سازمانی با وظایف و ماموری کنابخانه  .اندذایره شده الونرونیوی شول

(و 1386ه محیط دیجینات اس ) کوشا، به ن ل از نباو  و فنااحی، ها  افزوداس  که ک ها کفاوت آن در ارزش

ایان ویژگای سابب  .اس  الونرونیوی اسنفاده نیز و الونرونیوی ها ذایره مدارک به شولساس این کنابخانها

  باین ا  که باش د باه اادمات آن دسنرسای داشانه باشا د و فازالهشود کاربران کنابخانه در هر ن طهمی

شوند برداشنه شده و در هر لحظاه از پرانیبانی و نابداران که اک ون مراوران ارالعاکی نامیده میکاربران با ک

راه مایی آنها بهره جوی دو این نوع ک ابخانه برا  نوید بخش سرع  بخری و اسانفاده چ ادم ظوره از م اابع 

(و از مهمنارین 1394ناوروز ، جوید) غالمی و اس  که برا  انجام بهنر این فرای د از مدیری  دانش بهره می

ها  این نوع کنابخانه اموان اسنفاده همزمان چ د کاربر از یک م بع اسا  کاه در شاول فیزیوای آن ویژگی

 ها: ممون نیس و از جمله مزایا  این قسم کنابخانه

 کاربر، فیزیوی وابسنگی عدم  -

 دسنرسی چ دگانه به یک س د، -

 فضا  کم برا  انبوه ارالعات، -

 سازماندهی م ابع ارالعاکی، -

 زوکی و نظایر آنها(، ها فایلکوزیف م ابع ارالعاکی )منن، ک اویر،  -

 کحلیل محنوا و نمایه ساز ، -

 دسنرسی آسان به محنوا  مواد دیجینات، -

 اموان دسنرسی به محنوا  مواد سایر مراکز دیجینالی، -

 ا  از ارالعات،کر بر حجم گسنردهمدیری  دقیق -

 کاهش زمان نرر، -

 ) سای  کنابخانه دیجینات دانرگاه علوم پزشوی ازفهان(دسنرسی به م ابع ااص مان د نسخ اطی -

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0
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شود از آن به ع وان یک م بع مهم برا  یادگیر  اسانفاده شاود زیارا سبب می هایژگیوباشد که همین می 

 ها، موادلغ  ها، فره گوی، دایره المعارفالونرونی ها م ابع موجود در یک کنابخانه دیجینات از جمله کناب

، در  ابندا  امر دارا  ک اوع و مهمنار از آن دارا  اعنباار و سا دی  و نرریات الونرونیوی ش یدار  دیدار 

 شود از آن به ع وان یک م بع غ ی برا  یادگیر  اسنفاده شودوهسن د و همین امر سبب می

 1الکترونیکی هایکتاب 4.13.3

هاا  الونرونیوای زارفاً شاوندو کنابکولید و اواناده می دیجینات ها پرونده هسن د که به شول هاییکناب

منن و ک ویر، فیلم، زوت و پویانماایی  کوان د عالوه برها  الونرونیوی مطالب مونوب نیسن د، بلوه مینسخه

کاه در دسانگاه الونرونیوای کوان گف  کناب الونرونیوای، کناابی اسا  زبان ساده می و بهرا نیز شامل شوند

ها  مخنلفای داردو شود و فرم )زفحه کامپیوکر، کبل ، گوشی هوشم د یا کنابخوان الونرونیوی( اوانده می

رایاناه  ان ادباا ایان وجاود از ابزارهاا  دیگار  م ؛اسا  2هااکنابخوان ها بارا کولید و فروش کجار  ایبوک

 EPUB فرما و دکاراسانفاده  آنهاابارا  اوانادن وان کاماینیاز د هوشام  کلفان کبل ، کاپ،لپ رومیز ،

ها  کنابخوان اس  و امواناات یویرنها  و اپلکرین فرم  برا  اواندن کناب در دسنگاهکرین و رایجمعروف

 وک  دزیاد  داردو به همین دلیل برای این فرم  را معادتِ کناب الونرونیک کعریف می

 3هادایره المعارف 4.13.4

ها  مرجعی اس  کناب م طلحگوی د، نام المعارف میعربی به آن دایره زبان نامه، که به یا فره گنامه دانش

 ها  برر  را در اود دارندو ها و مفاهیم یک یا چ د رشنه از دانشکه دانسن ی

  م الاه شاوندو از ایان رو، پیادا کاردنواژگان اغلب به زورت الفبایی ک ظیم میها به مان د فره گنامهدانش

باه زاورت  ها باه زاورت موضاوعی و براای نیازنامهها بسیار آسان اس و البنه، برای دانشمورد نظر در آن

ها در اننها  اود بخری به نام نمایه دارند کاه فهرسانی از نامهکر دانشاندو بیشموضوعی الفبایی ک ظیم شده

هایی نوشنه شده   زفحه یا زفحهها شمارهک از واژهنامه اس و جلو  هر یواژگان به کار رفنه در منن دانش

                                                             
1 E-book 
2 Book reader  
3 Encyclopedia 
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هاا کواناد پیراماون آن واژهها میزفحه ها به کار رفنه اس  و اوان ده با مراجعه به آناس  که آن واژه در آن

هاایی کاه در ها و شاهرها یاا کناب  شخ ای   ویاژهها نمایاهناماهبرای دانش ارالعات به دس  آوردو در

 ها یاد شده اس ، وجود داردوز آننامه ادانش

ها  گوناگون دانش، چه علوم کجربی و ف ااور  و نامه ممون اس  برا  افزایش آگاهی مردم در موضوعدانش

کواند نامه میها  گوناگون علوم انسانی مان د کاریخ، جغرافیا، سیاس  و دین نوشنه شده باشدو دانشچه شااه

  پزشاوان هماه ویاژه ها ناماهنوشنه شاده باشادو بارا  نموناه، دانش ا ژها  یا موضوع ویبرا  گروه ویژه

هاا  ژننیوای یاا دسانگاه ها و دسناوردها  علمی را پیرامون یک موضوع ویژه، مان اد ایادز، بیمار دانسن ی

شاده  ارائاهاس  )سای  کنابخانه عمومی کدک ی(و در اداماه نمووناه ا  از مراهورکرین آن  ع بی، گردآورده

 اس :

 المعارف فارسیدائره  4.13.4.1

جلد  باوده  3  شود یک مجموعههم ش اانه می« المعارف م احبدائره»المعارف فارسی که با ع وان دائره

کن از نویسا دگان  43  اننرارات فرانولین و به سرپرسنی غالمحسین م احب با هموار  که کوسط موسسه

 ، ووو(المعارف م احبدائره ) و ویراسناران گردآور  شده اس

 المعارف جهان اسالمدائره 4.13.4.2

ها  دیان المعارف اسالمی شروع شد و در آن آموزهکوسط ب یاد دائره 1362نامه در سات کار کدوین این دانش

جهاان  المعاارفدائره  )اسالم و کمدن و فره گ ملل مسلمان از آغاز پیدایش اسالم کا حات مطرن شاده اسا

 (اسالم، ووو

  هادف ها را از جهات مخنلف با کوجه به دیادگاه و جامعاهکوان آن  وسیعی دارند و میها گسنرهنامهانشد

 .ها اشاره اواهیم کردب د ب د  کردو در ادامه به چ د نوع از مهمنرین این ک سیمها دسنه  آناوان ده
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 :از نظر گستره

ها  زاورت بسایار جاامع و کامال و در قالاب مجموعاهها بهماهناها  مف ل: ایان دانشالمعارفالف( دایره 

کاا  0هاا المعارفکوان گف  که مخارب با مراجعه به ایان ناوع از دایرهجرات میشودو بهچ دجلد  م نرر می

 .نیازش برررف اواهد شد 100

یرنر نیازها  مخاراب ک  د که بنوان د بها با حجم کم کالش مینامهها  مخن ر: این دانشالمعارفب( دایره

هاا  کاک جلاد  و یاا دو جلاد  م نرار هاا اکثاراً در قالاب کنابالمعارفرا رفع نمای دو این دسنه از دایره

 .شوندمی

 :از نظر تاريخ و زمان تدوين

کاوان باه ها در اوااار حووما  ساساانیان گاردآور  شاده کاه از آن میاان میناماهالف( باسنان: ایان دانش

  الهیاات   آذر فرنبغ فرازادان و آذرباد امیدان، به زبان پارسی میانه اشاره کرد که درباارهنوشنه« کرددین»

 .اس  غیره زرکرنی، پیدایش جهان، کاریخ ادبیات مزدیس ا، عرفان و ااالق، سزاش اسی )ح وق( و

نزها  »ان باه کاوهایی که در آن دوران کادوین شاد میالمعارف  اوت کا دهم هجر : از میان دایرهب( سده

الخیر راز  با موضوع علوم ربیعی، در قرن شرم نوشانه شاده مردان ابن ابیاشاره کرد که کوسط شاه« عالئی

 .اس 

الادین ااان امین« رشحات الف ون»مالقطب رال انی و « بهارسنان علوم»  دهم کا چهاردهم هجر : ج( سده

ها در قرن دوازدهام نوشانه آی د که هر دو آنمار میشها  این دسنه بهالمعارفحسی ی هرو  از جمله دایره

 .اندشده

و « فره اگ لغا  دهخادا»هاا  حاات حاضار کراورمان المعارفکرین دایرهد( معازر: شاید بنوان از برجسنه

اند   لغ  کوانسنهنامه  ما آش ا اس و این دو فره گرا نام برد که ع وان آن برا  همه« فره گ لغ  معین»

 .دار مرجع کامل واژگان فارسی باش د  اود، سوانچ د دههدر عمر 
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 :محتوا و از نظر موضوع

 غیاره هایی چون ادبی، دی ی، موسی ی، علمای، علاوم انساانی وکوان به دسنهها را از این نظر میالمعارفدایره

 .ک سیم کرد

 :از نظر شمول

 ها  عمومیالمعارفالف( دایره

 ی(وعی )کخ  ها  موضالمعارفب( دایره

 ح مخاطب: از نظر سط

ساز  ذهان نونهااالن بارا  ورود باه دبسانان ها، بر رو  آمادهنامهالف( اردساالن: کمرکز این دسنه از دانش

 .اس 

آموزان ها  علمی موجود در بازار که هدفران کمک کردن به دانشالمعارفب( کودک و نوجوان: کمامی دایره

 .گ جدها در مدارس اس ، در این رسنه میها  آنو یا کومیل آموانه شاندر یادگیر  مفاهیم درسی

چرم مرجعی قابل قبوت و کامل برا  رجاوع ها بهها باال بوده و به آننامهج( دانرگاهی: سطح علمی این دانش

 .شوددانرجویان نگاه می

عماومی افاراد را دارد و حساسای     باال بردن سطح ارالعاتها بیرنر ج بهالمعارفد( بزرگساالن: این دایره

 .ها  دانرگاهی را نداردالمعارفدایره

 :ی تنظيماز نظر شيوه

 الف( الفبایی

 ا ب( رده

 ج( موضوعی
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 :از نظر هدف

  مسان یمی داردو کوان گف  که با نیاز مخاربان رابطهها بسیار وسیع اس  و میالمعارف  اهداف دایرهدایره

گویی به سؤاالت سااده و ده د، پاسخرا انجام می ارید کناب دایره المعارف فراد برا  آناز جمله اهدافی که ا

 .اس  غیره گویی به نیازها  آموزشی  وا ، پاسخها  کخ  ی و حرفه  پاسخ ، ارائهالبنه فور

کوان از آن به ع وان م بعای به جه  گسنره وسیع موضوعی، عمق و زح  مطالب بیان شده در دانر امه می

ایان مرجاع ها  دیجینات به فراهم ساز  نساخه الونرونیوای غ ی در یادگیر  اسنفاده کردو امروزه کنابخانه

 مهم علمی سهم مهمی در دسنرس پذیر  و اسنفاده آسان آنها برا  امر یادگیر  دارندو 

 هالغت فرهنگ 4.13.5

یک، دو، یا چ اد زباان هماراه باا  ها واژه اس  که در آن معانی کنابیه، نامفره گ یا نامهلغ  فره گ لغ ،

زباان گاردآور   حاروف الفباا  ها به کرکیبکوضیحات مربوط به ریره، کلفت، یا ارالعات دیگر مربوط به واژه

 .شوندمی

 "glossary" شود، و معادت واژهآی د گفنه میها میهایی که در اننها  کنابعموماً به فهرس  واژه نامهواژه

 .اس  زبان انگلیسی در

 و شاودمی اکنفاا هااواژه مع اا  باه ف اط معماوالً،ناماه کفاوت داردو در یاک واژه دانر امه فره گ واژگان با

 عماومیِ ها واژه به ف ط هانامهواژه در عالوه،بهو شودنمی داده( هاآن ریره و کاریخچه نظیر) دیگر  ارالعات

شودو باا ایان حاات، ها و اشخاص( کمنر نوشنه میوانم اسامی مان د) ااص اسامی و شود،می اشاره زبان یک

باه ناوعی در .دهخدانامه لغ  ها مان دکوان کعیین کرد، و برای کنابنامه و دانر امه نمیمرز دقی ی بین واژه

 وگیرندهر دو رب ه جا می

  یداریشن یداریمواد د 4.13.6

 کاوانیما  ریاکه به کعب دیرس  داریو ش   داریبه م ابع د کوانیم  داریو ش   دارید ها رسانه بیکرک از

اس  امروزه با گسانرش  شدهیبه کرات اسنفاده م هاا از گسنرش اسنفاده از چ درسانه شیم ابع پ نیگف  ا

و مثاات میادار یو چ دحسا یکعاامل ترا باه زاور  داریو ش   دارید ها از رسانه یبیما کرک هاا چ درسانه

https://www.gajmarket.com/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81
https://www.gajmarket.com/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8
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 یزاوک هاا لیکلق شفاف و فا ای دهایاسنفاده همزمان از اسال  داریو ش   داریم ابع د ایاز مواد   پرکاربرد

 اس و

 نشریات الکترونیکی 4.13.7

شاود کاه بار ا  گفناه میشاود باه نراریهنیاز اواناده می 1مجلاه دیجیناات ناام باه که نرریه الونرونیوی

الونرونیوای   مجله کوانیگرددو به رور کلی مها  دیجینات م نرر میشیوه وده و بهقابل اواندن ب وب رو 

پیاپی و م ظم  ییهاگی مجالت را حفت نموده و با ع وانی مرخک و در شمارهژاواند که اغلب وی  اهیرا نرر

جسانجو، بازیاابی، چااپ و   هاا یقابل و عاالوه بار آن، دارا  شاودیبه زورت الونرونیوی کولید و کوضیع م

چ این نراریاکی مموان اسا  در اسا و ساز  ارالعات کوسط کاربران معندد بوده و هماواره روزآماد ذایره

قالاب .اود اضافه نمای د یا نظم اازی در اننرار نداشنه باش د هگاوب فوازل زمانی ااص مطالب جدید  به

شاوند کاه کوچاک بارو  وب نرار می ب د  نرریات الونرونیوی منفاوت اس و برای از نرریات الونرونیویِ

باشاد و باه مع اا  شوندو این ازطالن کرکیبی از لغات شابوه وب و مگازین میاوانده می وب زین ازطالحاً

قابال بررسای   HTML جم و دیجینات اس  که مسن یم از رریق یک مرورگر به زورت س دا  کم حنرریه

یاا  ادوبی فلاش ها  اجرایی اس  که با برنامهدیگر نرریه یا مجله دیجینات به زورت فایل عموتاس و قالب م

یان در شودو این نراریات قابلیا  اواناده شادن را باه زاورت آنالافزارها  مرابه آن اروجی گرفنه مینرم

از قالبهاا   ها  قابل حمل چون موبایل و کبلا  را نیاز دارنادوزفحات وب یا به زورت آفالین برو  دسنگاه

بسایار  از و شااره کاردا  SWF و همی طاور PDF کاوان باهدیگر مورد اسنفاده در نرر مجله دیجینات مای

ا  از سا د چااپی دیجینات، نسخه ها  چاپی به جه  کبلیغ و حضور در دنیا نرریات، مجالت و نیز روزنامه

ک  دو این نسخه گاهی باه زاورت دریافا  حاق ها  مخنلف ارائه میاود را به زورت دیجینات برو  سای 

ا  ازالن شاده از یاک نراریه شودو معموالً نسخه دیجینات، نسخهاشنراک نیز جه  دانلود و مطالعه ارائه می

ان د سرع  بارگذار  یا ابعاد نمایراگر دسانگاه، نیااز باه ازاالن چاپی اس ، زیرا ب ا به نیازها  وب سای  م

باشاد کاا ب اورکی م اساب بارگاذار  و ارائاه فون ، ابعاد ک ویر و کیفی  اروجی برا  نسخه دیجیناات می

                                                             
1 Online magazine 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A8%E2%80%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87
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زمان با نسخه چاپی به نرار میالد ، برای نرریات هم 1990در اوایل سات  وب جهان گسنر با پیدایش.گردد

به مع ا  الونرونیاک  ایزین و در این زمان ازطالنکردندیارالعات اود برو  درگاه وب نیز مدیجینات ساده 

شد که قابلیا  ارساات از رریاق مگزین یا مجله دیجینات مطرن شد و به نرریات دیجینالی کوچوی گفنه می

  hyperzine  ایا cyberzine ها  الونرونیوی مثل ایمیل را نیز داشنه باش دو این ازطالن به زاورترابط

 وا  بیرنر از یک نرر دیجینات ساده نیز مطرن شدنیز به مع ا  مجالت دیجینالی با اموانات چ درسانه

 به موارد زیر اشاره کرد:  کوانیماز جمله مزایا  این نوع نرریات 

   ردیپذیو فرآی د مجالت با سرع  بیرنر  انجام مداور. 

 فراد عالقه م د بسیار کمنر اس هزی ه ارسات مجالت برا  مرنرکین و ا. 

 فرآی د کولید مجله هزی ه کمنر  دارد. 

 ردیپذیکوزیع مجالت و مواکبه با مرنرکین بدون محدودی  زمانی و موانی زورت م. 

  مجالت  هادسنرسی فور  به شماره. 

  هاس الونرونیوی م ابع بسیار ارزاننر از نگهدار  در قفسه  رهیذا   هیهز. 

  مسن یم وارد یک پایگاه الونرونیوی نمود کوانیم مجالت را. 

  کولید و کوزیع مجالت الونرونیوی  ها هیباال بودن کیفی  و سرع  نرر و پایین بودن هز. 

 جس  و جو و بازیابی در آرشیو کامل و گذشانه نگار مجاالت برحساب   ها یاموان اسنفاده از قابل

 .کح  پوشش  هاسات

 ونیوی چ د مجله به رور همزمانجس  و جو در نسخه الونر. 

 کواند موارد زیر باشد: ی میمعایب مجالت الونرونیوو از جمله 

  نخسنین مرول، ش اسایی مجالت الونرونیوی اس ؛ زیرا شمار آنها روز به روز درحات افزایش اس. 

 اشنراک و قیم  گذار  مجله  وهیکفاوت در ش. 

 بسیار  از کاربران ننوان د از آنها اسنفاده ک  د شودیعدم آش ایی با رایانه و کرس از آن سبب م. 

  شوندینم بعضی از مجالت به دق  ویراسنار. 

 شودیلوگیر  از کضییع ح وق ناشر و مؤلف با مرول مواجه مج. 

 ابع الونرونیوی به آسانی قابل کغییر و حذف هسن د و ام ی  آرشیو م ابع مرول آفرین اس م . 
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 هاایچندرسانه 4.13.8 

ها  دیجینات از قبیل زدا، منن، ک ویر و ویدئو به زورت چ دحسای ا  عبارت از کرکیبی از رسانهچ درسانه

هایی که اموان ساا ، اننرار و ویرایش کادها  مخنلاف و کعاملی اس و امروزه به سبب دسنرسی به ف اور 

در آموزش بهره جس و آماوزش در یاک کوان از این اموان به راحنی سازد میزدا، منن و ک ویر را فراهم می

سیر کاریخی ابندا منوی بر بیان شفاهی و سپس اس اد من ی و ز ع  چاپ باوده اسا و اماروزه باا گسانرش 

ا  به سابب ک اوع کادها  ارائاه و پیرانیبانی از شا اا  یادگیر  در شول الونرونیوی آن وجود چ درسانه

ا  ها ذکار شاده اسا ، ایان کرکیاب کعریف باال از چ درسانها  یافنه اس و همچ انوه در انسان جایگاه ویژه

کواند این فرای ادهایی کاه در حافظاه ها  مخنلف به زورت چ دحسی و کعاملی اس  که همین امر میرسانه

اننخااب ک ااویر م اساب بارا  دهد: اننخاب کلمات م اسب برا  پاردازش در حافظاه فعاات کالمای، رخ می

ساازماندهی ، سازماندهی کلمات اننخابی در قالب یک الگو  ذه ای کالمای ،ار پردازش در حافظه فعات دید

دیدار  و کالمی با یودیگر و با داناش  ها بازنماییکلفیق ، ک اویر اننخابی در قالب یک الگو  ذه ی دیدار 

 ، را پرنیبانی ک دوموجود فراگیر

 1های دادهپایگاه .94.13 

ی راد و پورجمراید  و زارع ماؤم گوی اد) ها  به هم پیوسنه و مرکبط مایا  از دادهبه مجموعه پایگاه داده

یافنه گفناه عات با ساانار م ظم و سازمانالا  از اربه مجموعه در مفهوم عام، پایگاه داده(و 1396احنرامی، 

داده دانس و اماا کوان نوعی پایگاه ساز  ساده ارالعات در یک پرونده را نیز میشودو در این مفهوم، ذایرهمی

ا  از این ارالعات اس  که در قالبی ذایره شاده کاه کوساط در مفهوم ااص، م ظور از پایگاه داده مجموعه

ابزارها  الونرونیوی قابل اواندن و دسنرسی اس و موارد ذیل از جمله کعاریف آکادمیاک ارائاه شاده از ایان 

 (و1380)سید محمدک ی ،روحانی رانووهی) مفهوم هسن د

 ها  به هم مرکبطا  از دادهها عبارت اس  از مجموعهایگاه دادهپ. 

 هاا( کاه مرکبط )و کوزیف این داده ها  م ط اً به هما  از دادهها عبارت اس  از مجموعهپایگاه داده

 .اندگویی به نیازها  ارالعاکی یک سازمان رراحی شدهبرا  پاسخ

                                                             
1 Database 
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 هاا، شود که کوسط یک سیسنم مادیری  پایگااه دادهها ارالق میز دادها  اها به مجموعهپایگاه داده

 .شودمدیری  می

  شودو این ازاطالن قادیمی اسنفاده می« بانک ارالعات»از ازطالن « پایگاه داده»گاه به جا  عبارت

 .شده اس ها  داده اولیه به کار برده میبوده و کوسط مبنوران پایگاه

 کوان یک پایگاه داده در مع اا  اااص آن کل ای ها را نمیه چی ش ک ادفی دادهالزم به ذکر اس  ک

آور  شده، کااربران مرخ ای را مخاراب نمود؛ چراکه پایگاه داده برا  هدفی ااص ساانه و جمع

 .شوددهد و کاربرد  ویژه از سو  رراحان برا  آن مدنظر قرار داده میقرار می

، 3هاا، فارم 2، پارس و جاو1  مهام آن شاامل: جاداوتهاقسم را کعریف ک یم،  هپایگاه دادبا هر نگاهی که 

 باشد ) همان(و می 6، و ماژوت5، ماکروها4گزارش

 منابع موجود در اجتماعات یادگیری برخط 4.13.10 

   از روابط میان فرد  که فراهم ک  ده جامعه پذیر ، پرنیبانی، ارالعاات،اشبوهاجنماعات براط به مع ا  

  مرانرک، باه هاهادف  ایان اجنمااع هادف یاا هایژگیوحس کعلق و هوی  اجنماعی اس و از مهمنرین 

 (و1394ی راد و پورجمرید ، مؤم و کعامالت اس  )کر، کرجمه  ها یفعالها، اشنراک گذاشنن ع اید، ارزش

 اشياء يادگيری

رها مورد اسنفاده قرار گیرد و یا در ه گاام کواند بااشیاء یادگیر  به ع وان هر قطعه یادگیر  دیجنالی که می

 .شودباشد کعریف می ارجاع قابل یادگیر  پرنیبانی

 یاجتماع هایشبکه

اموان  نی(و ا2007 سون،یو ال دی)بوک  د یافراد را فراهم م نیارکباط براط ب جادیاموان ا یاجنماع ها شبوه

 هاا به باراط باودن اسا و شابوه یب دسنرسشده به سب لیارکبارات کسه  برقرار ،یاجنماع ها ¬شبوه

    آسان، امواان باه  یل شده، دسنرسیو آموزش دارندو ارکبارات کسه  ریادگی  برا ا ژهیو گاهیامروزه جا وریمز

معاروف  یاس و از جمله شبوه اجنماع گاهیجا نیا لیدال نیاز مهمنر ییمحنوا ها انواع فرم  گذار اشنراک
                                                             
1 Tables 
2 Queries 
3 Forms  
4 Report 
5 Macros 
6 Modules 
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و شابوه شااد اسا  کاه در ساات  وایبه مان د روب فارسی هاو نمونه نر،یو کو ساسپی ما سبوک،یعبارک د از: ف

از  یدر اادم  آماوزش باوده اسا و براا یمحنواها و م اابع درسا ارائه  برا یشبوه مل کیبه ع وان  ریاا

 ،ی ااکیو کح  ا حرفاه  باا کااربر  یگ چیسریو ر  ای، آکادمنی ودایمان د ل یاجنماع ها شبوه     هانمونه

 دسازنیفراهم م یاجنماع ها  یفعال  ریگیمطالعه و پ  را برا یاوب  یموقع

 های تجويزیتوصيه و عمل راهنمای

 (:1392م ابع یادگیر  باید سه شرط اولیه داشنه باش د) افضل نیا، 

 دسنرسی به آنها آسان باشد؛ 

 پیررف  بر حسب کوانایی و اواس  یادگیرندگان را فراهم سازند؛ 

 دمدار باشد؛ یع ی نیازها  یادگیرندگان را در جه  کار به زورت فرد  برآورده سازدوفر 

 در اننخاب م ابع یادگیر  باید به معیارها  زیر کوجه داش :

  جامعی 

 یادگیرنده ساز  فعات 

 یادگیر  اثربخش کح ق به کمک 

 ارزیابی موقعی  کدارک 

 هانوآور  با ک اسب 

 یادگیرنده شرایط با ک اسب 

 مجدد اسنفاده لی قاب 

  کاربر  سهول 

 بودن دسنرس در 

 بودن کعاملی 

 درسی برنامه با ک اسب 

 موضوعی مواد ارکباط. 
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 یو عمل یو متوسطه و دروس نظر يیابتدا هایدوره ،یکيالکترون یريادگيدر اشکال مختلف  زهايدول مربوط به ارائه تجوج

 مالحظات و تجويزها هاموقعيت عنوان زير عنصر

 ابع يادگيریمن

 

 الونرونیوی وضعی 

از م ابع براط مان د اس اد  به ک وع م ابع و اعنبار آنها کوجه شودو

و مواد کنابخانه دیجیناات بهاره گرفناه شاودو م اابع موجاود در 

 اجنماعات یادگیر  برا  این بخش حائز اهمی  بسیار اس و

 دوره

 ابندایی

  بارا  کساهیل ا  هاا و ماواد دیادار  و شا یداراز چ درساانه

یادگیر  در این پایه بهره ببریدو از م ابعی مان د دایاره المعاارف 

ها و م ابع کومیلی برا  عمق بخری به یادگیر  اسنفاده ک یادو 

رری ه اسنفاده زحیح از م اابع یاادگیر  موجاود بار وب را باه 

 اموزان این پایه آموزش دهیدودانش

 منوسطه

در اجنماعات یادگیر  بارا  ایان  از م ابع براط و م ابع موجود

اموزان این پایه را باه اسانفاده ا  نماییدو دانشپایه اسنفاده ویژه

 زحیح از م ابع یادگیر  موجود بر وب کرویق ک یدو

 درس

 درس نظر 

ها، نرریات چه چاپی و چه ها، ارلسم ابعی مان د دایره المعارف

اهمیا  اسا ،  الونرونیوی برا  یادگیر  موضوعات نظر  حاائز

 اسنفاده از آنها را برا  عمق بحری به یادگیر  کرویق ک یدو 

 درس عملی

هااا، م ااابع موجااود بااراط مان ااد ا م ااابعی مان ااد چ درسااانه

سازها  مجاز  بارا  یاادگیر  موضاوعات ها و شبیهآزمایرگاه

عملی حائز اهمی  اس ، اسنفاده از آنها را برا  عمق بحرای باه 

 ق ک یدویادگیر  کروی
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 فصل پنجم
های راهبردها و فعالیتعنصر 

 یادگیری
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 مقدمه 5.1

ا  یوی از عوامل مهم و اساسی در رشد و گسنرش مهارت ها و کوانم د  ها  افاراد آن آموزش در هر جامعه

  اس ؛ باه جامعه به شمار می آیدو مأموری  ازلی آموزش و پرورش نیز فراهم ساز  و کسهیل فرای د یادگیر

ها  معلمان حوت این محور فعالی  اساسی میچرادو آموزش به مجموعه اقاداماکی اراالق همین دلیل کالش

شود که از سو  معلمان در جه  ایجاد محیطی محرک به م ظور ارائه راه مایی ها  الزم و پیاده سااز  می

دسنیابی به اهداف از پیش کعیین شاده رویدادهایی که در راسنا  کسهیل یادگیر  و کمک به کوسعه رفنار و 

(و آماوزش، دادن ارالعاات 1394به ن ل از عظیم پور، م رآباد  و یارمحمدزاده،  2000انجام می شود )مور، 

ها  یادگیر  م اساب، راه ماایی آناان باه کساب نیس  بلوه عبارت اس  از هدای  دانش آموزان به فعالی 

، رمزگذار  و پردازش ارالعات، نظارت بر عملورد دانش آموز، کهیاه دانش، کمک به آنان برا  کمرین و کورار

آموزش فعالینى اس  کاه (و 2000ها  یادگیر  و رویه عملورد دانش آموز )مریل، بازاورد من اسب با فعالی 

ک د و بین او و یک یا چ د یادگیرنده به زورت ک ش من ابل ریزى میمعلم براى آسان ساانن یادگیرى ررن

یابد؛ به زبان دیگر آموزش، هر گونه فعالی  یا کدبیر از پیش ررن ریزى شده با هدف آساان کاردن ن میجریا
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در همین راسنا کالش و کوشش منولیان و مسائوالن آماوزش (و 1391  )سیف، یادگیرى در یادگیرندگان اس

ا باه نحاو  ماؤثر و کارآماد ها  م اسب، امر آموزش رها و شیوهگیر  از روشههمواره بر این اس  که با بهر

هاا  ها، اسانعدادها و کوانایینمای د کا م جر به یادگیر  بهی ه گرددو لذا معلمان باید با ش اا  کامل ویژگی

ها و راهبردهایی در امر آموزش و کدریس بهره بگیرند که نهاینا به آموزشای آموزانران از یک سر  روشدانش

 موثر و باکیفی  م جر گرددو

 ن راه باا برناماه یک راهبرد کر،کلی بیان بهو اس  ااص موقعی  در عمل  شیوه مع ا  به لغ  در بردراه   

شاودو وقنای ایان ا  عملیات کرویل و برا  رسیدن به یک هدف معاین مطارن میاس  که از مجموعه کلی

کاوان را می (و راهبردهاا  آموزشای1391)سایف، ن ره برا  رسیدن به آموزش باشد، راهبرد آموزشای اسا 

 آماوزان در کاالس درس اسا  کعریاف نماودهاا  دانشسااز فعالی نوع وظایف معلم که زمی ه ک  دهکعیین

(، یک راهبرد آموزشی را شامل ساانار دانش، ارائه، کرف و راه ماایی 2000(و همچ ین مریل )2000)مریل،

رد اسانفاده معلماان بارا  کعامال باا هاا  ماوداند و معن د اس  راهبردها  آموزشای فعالی یادگیرنده می

گیر  در ماورد ا  از نناایج مرباوط باه ک امیمآموزان در فرای د یادگیر  هسن د که معارف مجموعاهدانش

ه و گانیاباشا دها با هدف به رسیدن به یک هدف آموزشی اااص میا  از فعالی ها یا مجموعهها، روشبرنامه

 ع اوان باه آموزشای راهبردهاا  در نهایا و ک دکعبیر می آموزشی وقایع به را آموزشی راهبردها  ،(1997)

عظایم پاور، م ارآباد  و یارمحمادزاده، ) اندریز  شده برا  آموزش کعریف شدهها  برنامهفعالی  و هاروش

هایی هسن د که شاگردان در حاین یاادگیر  باه کاار ها و شیوهراهبردها  یادگیر  روشهمچ ین  (و1394

ه اهداف آموزشی مورد نظر دس  یاب دو برا  مثات، دانش آموز  که پس از اوانادن یاک مانن گیرند کا بمی

ک د یا ایجاد ک ویر ذه ی دو یاا چ اد جملاه )ماورد( را باه هام مرباوط آن را دو یا چ د بار با اود کورار می

 (و1388سازد در واقع در حات اسنفاده از یک اسنراکژ  یادگیر  اس  )فردانش می

وف ی  در آموزش، نیاز اس  معلم با انواع الگوها و روش ها  کدریس و نحوه گروه ب د  یادگیرنادگان برا  م

 آش ا باشدو 
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 الگوها 5.2

 تعریف و تبیین  5.2.1

 در مارکبط را ع ازار از ا مجموعه باید که ک دمی کعریف قواعد  و نمادها از ساانار  را الگو( 1952) دوچ

 کوزایف ک اویر، یاک موضاوع، یاک قالاب در کوان ادمی الگوها ودهد جا  هم ک ار موجود فرای د یا ساانار

 باه و هسان د جهان ها پدیده بین روابط یا و رویداد یک شوندو الگوها منضمن ارائه اننزاعی یا پ هان شفاهی،

 کاه دهسان  هااییقانون باه مرباوط ازوت بیانگر الگوهاو شوندمربوط می واحد موان و زمان یک در موضوعی

 کلای بسیار یا جزئی و دقیق بسیار اس  ممون هاآن هسن د، از رویدادها ا رب ه یا اندشده کرریح یا کوزیف

 )کاارمن، ده د ارائه را مفاهیم از روابطی و ک  د پاالیش اود در را هانظریه باش د، نظر  کامالً یا و اننزاعی و

 (و 1397به ن ل از شرفی،  1978

که اگار اواهاان بهباود یاادگیر  داناش آماوزان و ارک ااء  دهدمینوین پژوهری نران  ها بررسیواهد و ش

جدیاد  هاا روشعملورد نظام آموزشی  در نیل به اهداف منعالی آن هسنیم، باید نسب  به اشااعه و کااربرد 

 هاا منظاکحاوالت در  کرینضارور کعلیم و کربی  و کدریس در مدارس کرور اقدام نماودو ب اابراین یوای از 

 آموزشی ، کحوت در نگرش و روش کدریس معلمان نظام آموزشی  اس و

از ع ازر مهم نظام کعلیم و کربی  در ک ار ساایر عوامال نظاام آموزشای الگوهااا و روشاها  کادریس اسا و 

کدریس فعالینی اس  که در کانون و ن طه کالقی همه ع ازر آموزشی  قارار دارد ومهمنارین عملوارد معلاام 

 و کادریس فرای اد کساهیلساازدمیکاه زمی اه را بارا  یادگیر  فاراهم  باشدمیر کاالس درس محساوب د

 وک  ده یادگیر  اس 
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 انواع بموزش ترکیبی 5.2.2

 شود:آموزش کرکیبی در سه نوع کلی دسنه ب د  می

 

 انواع آموزش کرکیبی

 (ها برخط )الکترونيکیجلسات حضوری )چهره به چهره( فعاليت -1

هاا و حضاور  و فعالی کالس در بودن  یردرگع  ر ازلی  اس ،و کعامل درس  ارائهشامل کرکیب  مدت اوت،

یوارد برناماه رویاا  1، کالس معووسمدت ینا و مثات عمومیاس اراده کمرین به زورت براط ) الونرونیوی( 

را بطاور مسان ل  یگارموارد د یا ینم ابع آنالها، پادکس دانش آموزان و در این رویورد اس  2درسی معووس

ی ارها را باا هادف سام یاا 3درس کاالس در آموزشمبن ای بار هماان م اابع،و پس از آن  ک  دومیمراهده 

 ک  دودنبات می 4یگروه یادگیر 

جلسات حضوری )چهره به چهره(، تدريس برخط )الکترونيکای(، ارائاه حضاوری )چهاره باه  -2

 چهره( 

 یاک کاوالی، کاه در آن اس  (شودمی یدهنام 6هبرنام یانمدت جر یکات اوق ی)گاه 5یبیبلوک کرک ،مدت دوم

مطالعاه و هام  (چهره باه چهاره یادگیر  حضور  )که هم  شودمی ساا  ا گونهبه  "7بلوک" یا هافعالی 

باه شاود وی در نظار گرفناه میعملا ینها معموالً اهداف آموزشی  و محادودیرد و را در بر بگ ینب ورت آنال

باه افراد منخ ک مموان اسا   یا یایی منفاوتجغراف یعکوزبا  یرانفراگ  برایک دوره آموزشی  ات،ع وان مث

                                                             
1 flipped classroom 
2 Flipped curriculum 
3 classroom-based tutorials 
4 group learning 
5 blended block 
6 a programme flow 
7 blocks 
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جلساه  یاکباا کواناد می ینب اابرا، محادود باشاد ها فرزا  ، دارا بر کالس درس یمبن  یادگیر  زورت

آماوزش  یاقراز رین آنالمرارک  مطالعه و   بلوکهابا از آن،  پس شروع شود،چهره به چهره فررد  حضور 

 دنبات شودو یگروه ها ارائه یاچهره به چهره  یادگیر  یرنرب با بلوک احنماالًادامه یابد و ، ینآنال

 همزمان يرغ هایفعاليتو  ،همزمان آموزش برخط )الکترونيکی( يادگيری -3

 یاادگیر چون هر دو موقعی  ه وز وجاود دارد، شود  یکل  کرکیبیاس  اما ه وز هم  ینمدت سوم کامالً آنال

بحاث و  کاالرهاا  )باه ع اوان مثاات، 2همزماان یرغ ها فعالی ( و ین)به ع وان مثات، آموزش آنال 1همزمان

  :اس یرز ی چ د مورد از سه موقع یا یکشامل  یبیکرک یادگیر ، ینگفنگو(و ب ابرا

 (4ها  آموزشی ارائه فعالی رسانه  یا) 3آموزشارائه   روشها یبرکک 

 و5یس  کدرروشها یبکرک 

 (2018چهره به چهره ) کلول د و ویلنون، و  یناز آموزش آنال یبیکرک 

 ترکیبی بموزش در هاروش انواع 5.2.3

 روش اوت در اکثر م ابع وجود داردو 4روش ارائه شده اس  که  6ها و در برای م ابع روش 4در برای م ابع  

 6چرخشی

 روشاها  باین معلماان، هادای  اسااس بار یاا امهبرن یک ربق آموزان دانش آن در که اس  یادگیر  نوعی

 شاامل کوان ادهاا میچراش سایر چراری ک  دو اس ، آنالین ع ازر شامل آنها از یوی حداقل که یادگیر 

 باردن کاار به فرد  یا هدای  گروهی، ها پروژه کالس، کل به یا کوچک گروهی به کدریس نظیر فعالینهایی

آماوزش حضاور   محال مادارس در مدرسه، ساع  روت در اغلب انش آموزد مدت، این درو باشد قلم و کاغذ

 بی دو می

 دارد: شول چهار الگو این

 

                                                             
1 synchronous learning 
2 asynchronous activities 
3 instructional modalities 
4 delivery media 
5 instructional methods 
6 Rotation 
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 ایسنگاه چراش الف(

 

 آزمایرگاه چراش ب(

 

 آزاد درس پ(کالس
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 فرد  ت(چراش

 

 1انتخابی

 ب اورت چهاره را دروس برای و فراگرفنه آنالین کامالً ب ورت را درس چ د یا یک یادگیرندگان الگو، این در

 وآموزندمی آموزشی  مراکز یا مدارس در چهره به

 

 2پذير( منعطف )انعطاف

در  اغلاب داناش آماوزانو ک ادمی کبعیا  شده فرد  کامالً سیات زمانی برنامه یک از یادگیرنده الگو، این در

 نیااز( از زاورت عطااف)دران قابال مب ا  یک بر را چهره به چهره حمای  معلمان و بی  دمی آموزش مدارس

 ونمای دمی کأمین فرد  آموزش و گروهی ها پروژه کوچک، گروه آموزش رریق

                                                             
1 A la carte 
2 Flex 
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 1مجازی شده سازی غنی

 الگاو  در دانرآ ماوزان وگیردمی زورت مدرسه از اارج در اغلب و آنالین ب ورت یادگیر  کمام الگو، این در

 در فرای د این اما ک  دمی  شرک چهره به چهره فرای د در مجاز  شده ساز  غ ی

 وافندنمی اکفاق مدرسه معموت ساعات

 

 

 

 

 

                                                             
1 Enriched Virtual 
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 (2012) هورن،1طبقه بندی آموزش تركيبی بر اساس موسسه كاليتون كريستنسن  

 

 (2011شش مدل اوليه آموزش تركيبی ) هورن و استيکر، 

 هاويژگی مدل

ز اپرانیبانی   بارا یانآنال یاادگیر  اسا و آموزشی  حنوا م یمعلم ه وز ارائه ده ده ازل 2ارائه چهره به چهره 

 (2011شود) هورن و اسنیور،میاسنفاده دانش آموزان کوشا 

و  یان، آنالیجمله کار گروه یادگیر  ازمخنلف  ها روش معلم،کعیین شده  بر اساس برنامه چرخشی 

 ( 2015شود )هورن و اسنیور،به زورت چراری انجام میدانش آموزان  ینب مسن ل

کاه داناش  یدر حالشودو ارائه می معلم حضور یکبا  محنوا  آموزشی  ین،آنال ها در حال  منعطف

 بی  اد در ایان حالا  معلام دررا آماوزش میو محنوا  یدرس به زورت آنالین برنامهآموزان 

دانش آماوز  یازنبر اساس ، به زورت م عطفدر  کدریسو  یبانیپرن "اس  و آماده  دسنرس

 (1، پاراگرافو 2019،یسن سنوسسه کر)م"اس  

 3ينآنال آزمايشگاه

 

یا چ د  یک  آموزان برا دانش،به ع وان معلم کالس نیس (آزمایرگاه ) کح  نظر معلم غالباً

ک  اد ) هاورن و برگازار می یاناهرا یراگاهآزماساع ، حضور روزانه در مدرسه کاالس را در 

 (2015اسنیور،

 خود آموزی 

 4( ) مديريت تركيبی

هاا  ارائاه شاده در مدرساه دانش آموزان اارج از سااع  کاالس مدرساه عاالوه بار درس

 (2011گذران د ) هورن و اسنیور،هایی را میدوره

 ين آنالارائه 

 5ی(شده مجاز یغن)
 

ها  کاه حضاور چهاره باه چهاره شاودو در ساامانیان ارائاه میب ورت آنال هاآموزش کلیه

شود) هاورن م هر از گاهی در بین کالس الونرونیوی ک نرت میالونرونیوی دانش آموز و معل

 ( و2011و اسنیور،
 

                                                             
1 Clayton Christensen 
2 Face-to-face driver 
3 Online lab  
4 Self-blend 
5 Online driver (enriched virtual) 
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 یدر رایبای دیگار  کرک یاادگیر  ها مدت(، 2011) اسنیورشده هورن و  کعیین یهعالوه بر شش مدت اول

  و کالساها  ، چاراش فاردیراگاهآزما چراش، یسنگاهاز جمله چراش اارائه شده اس   دهه گذشنه یک

، یا ؛ وا2019، 2اسانور و هاسانون ؛2015، هاورن و اسانیور؛ 2019، 1ینااو آمده اس  )جاد یدپد معووس

2019) 

 هاويژگی مدل

 ها در کاالس حضاور  مدرساه یاک ایسانگاه، داناش آماوزان اسا  مرابه مدت چاراش ايستگاه چرخش

باا چهره به چهره شوند و به زورت ها  کوچک ک سیم مییادگیر  دارند که به زورت گروه

 ی هاداراهبار  ایان گاروه را  –فعالیا  دارناد و در محایط یاادگیر  آنالیان ااود معلم 

(و کاکید چراش در نوع محیط یادگیر  اسا  2019؛ وای ، 2015ک  د)هورن و اسنیور،می

دهد و از ابزارها  آموزشی  آنالیان اسانفاده ها  آموزشی  را در اانیار قرار میکه معلم داده

 (2019ها  ااص قرار دهد ) وای  موزان را در گروهک د که دانش آمی

شاود و در هماان با حضور معلم بخری از زمان کالس درس در آزمایرگاه رایانه گذرانده می چرخش آزمايشگاه 

زمان حضور در مدرسه دانش آموزان بخری از کالس را به زورت آماوزش چهاره باه چهاره 

شاود یانه سپر  میرا یرگاهدر آزما ینزورت آنالکالس به  یادگیر زمان  گذران د،معلم می

 (2015، )هورن و اسنیور

یجیناالی ایجااد شاده د الگاورینم یاامعلام   که به وسیله فرد یک برنامه مرخک بر اساس چرخش فردی 

چرا د و اسانفاه از چ اد می پل  فرمها  یادگیر  گردش دارند، ینبدر دانش آموزان اس ،

 (2015، د )هورن و اسنیورک  پل  فرم را کجربه می

 

                                                             
1 Jdaitawi 
2 Stover & Houston 
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 كدام مدل آموزش تركيبی مناسب محيط يادگيری شما است؟

 سؤال
چرخشی 

 ايستگاه

چرخشی 

 آزمايشگاه

 كالس

 معکوس
 خودآموزی منعطف چرخش فردی

 غنی شده

 مجازی

 كنيد چه مساله ای را حل كنيد؟تالش می

 1مسااائله هسااانه

شااااامل دانااااش 

 2آموزان ااص 

مساائله هساانه 

شاااامل داناااش 

 آموزان ااص 

مساائله هساانه 

شاااامل داناااش 

 آموزان ااص

مساااائله باااادون 

 3م رف
 مسئله نا مرکبط مسئله نا مرکبط مسئله نا مرکبط 

 برای حل مساله به چه نوع گروه نياز است؟

گااااروه مسااااائل 

گاااااروه ،عملورد 

، مساااائل سااابک

گروه مساااائل یاااا

 س گین

گاااروه مساااائل 

گاروه ، یاا سبک

 مسائل س گین

گاااروه مساااائل 

گااروه ،عملورد 

 مسائل سبک

گااااروه مسااااائل 

 مسن ل

گااااروه مسااااائل 

 مسن ل

گااااروه مسااااائل 

 مسن ل
 گروه مسائل مسن ل

خواهيد دانش آموزان چه چيزی را كنترل می

 كنند ؟

سااااااااااارع  و 

مساااااایریادگیر  

دانااش آمااوزان در 

رااااوت آمااااوزش 

بااااااااااااااراط 

)الونرونیوااااااای( 

 بخری از دوره

  

سااااااااارع  و 

مسااایریادگیر  

دانش آموزان در 

راااوت آماااوزش 

باااااااااااراط 

)الونرونیوااااای( 

 بخری از دوره

 

سااااااااارع  و 

مسااایریادگیر  

دانش آموزان در 

راااوت آماااوزش 

باااااااااااراط 

)الونرونیوااااای( 

 بخری از دوره

 

ساااااااااارع  و 

مسااااایریادگیر  

دانااش آمااوزان در 

روت آموزش همه 

 هادوره

 

سااااااااااارع  و 

مساااااایریادگیر  

دانااش آمااوزان در 

روت آموزش هماه 

 هادوره

 

سااارع  و مسااایر 

یااادگیر  دانااش 

آمااوزان در رااوت 

آمااااوزش همااااه 

ها باا انعطااف دوره

برا  اروج هر فرد 

از کااالس در بااازه 

 زمانی  

ساااارع  و مساااایر 

یاااادگیر  داناااش 

آماااوزان در راااوت 

هاا آموزش همه دوره

باااا انعطااااف بااارا  

اااروج هاار فاارد از 

 کالس در بازه زمانی  

 

                                                             
1 Core problem 
2 Mainstream students 
3 Nonconsumption problem 
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 سؤال
چرخشی 

 ايستگاه

چرخشی 

 آزمايشگاه

 كالس

 معکوس

چرخش 

 فردی
 خودآموزی منعطف

 شدهغنی 

 مجازی

خواهيد نقش می

اول معلم چه 

 باشد 

ارائااااااااه 

آماااااوزش 

چهااره بااه 

 چهره 

ارائه آموزش 

چهاااره باااه 

 چهره

فراهم کردن 

کااااادریس 

چهاااره باااه 

چهاااااااره،  

هاااادای  و 

راه مایی، و 

غ ی سااز  

بااه ع ااوان 

مومااااااال  

آمااااااوزش 

هاااا  درس

الونرونیواای 

 )براط(

فراهم کردن 

کااااادریس 

چهاااره باااه 

چهاااااااره،  

هاااادای  و 

راه مایی، و 

ی سااز  غ 

بااه ع ااوان 

مومااااااال 

آمااااااوزش 

هاااا  درس

الونرونیواای 

 )براط(

فراهم کردن 

کااااادریس 

چهاااره باااه 

چهاااااااره،  

هاااادای  و 

راه مایی، و 

غ ی سااز  

بااه ع ااوان 

مومااااااال  

آمااااااوزش 

هاااا  درس

الونرونیواای 

 )براط(

به کار گرفنن 

یاااک معلااام 

 براط 

فراهم کردن 

کااااادریس 

چهاااره باااه 

چهاااااااره،  

هاااادای  و 

راه مایی، و 

غ ی سااز  

ن بااه ع ااوا

مومااااااال 

آمااااااوزش 

هاااا  درس

الونرونیواای 

 )براط(

از چه فضای 

فيزيکی 

خواهيد می

 استفاده كنيد 

هااا  کالس

هیجاااااان 

 انگیز 

هاااا  کالس

هیجان انگیز 

باااه عاااالوه 

آزمایرااااگاه 

 رایانه 

هااا  کالس

هیجااااااان 

 انگیز 

یاک فضاا  

یااااادگیر  

 بزرگ و باز 

یاک فضاا  

یااااادگیر  

 بزرگ و باز

هر مجموعاه  

امن ونظاارت 

 شده 

یاک فضاا  

یااااادگیر  

 بزرگ و باز

چه مقدار 

ابزارهای 

الکترونيکی و 

 اينترنتی 

قابل دسترس  

 است 

بااه کعااداد 

کسر دانش 

آمااااااوزان 

 کافی باشد 

به کعدادکسر 

دانااااااااش 

آموزان کافی 

 باشد

به کعداد کل 

داناااااااش 

آموران برا  

اساانفاده در 

کالس یا در 

اانه یا بعاد 

از مدرساااه 

 کافی باشد 

به کعداد کل 

داناااااااش 

آماااوزان در 

روت ساع  

کالس کافی 

 باشد 

 

به کعداد کل 

داناااااااش 

آماااوزان در 

روت ساع  

کالس کافی 

 باشد 

 

به کعداد کال 

دانش آموران 

برا  اسنفاده 

در کالس یاا 

در اانااه یااا 

بعد از مدرسه 

 کافی باشد

به کعداد کل 

داناااااااش 

آموران برا  

اساانفاده در 

کالس یا در 

اانه یا بعاد 

از مدرساااه 

 کافی باشد

 

 

 ای بموزش ترکیبی ای پنج مرحلهراهنمای برنامه ریزی توسعه حرفه 5.2.4

ها درباره کعبیر و عملورد آموزش کرکیبای کعبیار نادرسانی دهد ک ریباً همه معلمها  پژوهری نران مییافنه

کاه بار ا  معلم ریراه دارد دارند و این ک ورات غلط معلمان از آموزش کرکیبی در کدابیر ضعیف کوسعه حرفه

ک د و به جا  آموزش چهره به چهره با کلفیق فان آور  اکخاذ یک کعریف جهانی ازآموزش کرکیبی کأکید نمی
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بیرنر رو  اسنفاه از ف اور  منمرکز اس و این ک ورات غلط درباره مع ی آموزش کرکیبی و اقادامات مارکبط 

 دو بر اساس نظریه یاادگیر  بزرگسااالن نااولز ها را محدود کا  معلمکواند برنامه ریزان کوسعه حرفهبا آن می

ا  آماوزش کرکیبای کوساط ا  پا ج مرحلاه( راه ما  برنامه ریز  کوسعه حرفاه2015، 2) ناولز و همواران1

 ( ایجاد شده اس و این راه ما در شول زیر ارائه شده اس و 2020) 3کنزین

 

 ارزشیابی نیاز معلم  مرحله اوت:

 نش معلم مرحله دوم: ارزشیابی دا

 مرحله سوم: ارائه کعاریف و مزایا

 مرحله چهارم: آمادگی برا  آموزش معلم

 مرحله پ جم: ارزشیابی اجرا و کلفیق 

ها  ها، از رریاق ارزشایابیدو مرحله اوت این راه ما، به م ظور ش اا  بهنر شیوه دریاف  آموزش برا  معلم

 ا  معلم در نظر گرفنه شده اس وفهغیررسمی، با هدف آمادگی رراحان کوسعه راه ما  حر

                                                             
1 Knowles’ adult learning theory 
2 Knowles et al., 
3 Katzin 
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ا  در آموزش کرکیبی، اولین مرحله این برنامه،ارزشیابی نیازها  فور  معلماان و بارآوردن برا  کوسعه حرفه

( اگرچاه هادف ایان راه ماا حمایا  و 2015، 1این نیازها با پرنیبانی م اسب،اواهد بود) نااولز و هموااران

ها حین آموزش نیازها  فور  دیگار  غیار از کرکیبی اس ، اما اگر معلما  آموزش پرنیبانی از کوسعه حرفه

ها را برآورده کرد و بعد به این آماوزش پردااناه شاود ) اسانور  و آموزش کرکیبی داشنه باش د اوت باید آن

 (2015( و آموزش کرکیبی در ای جا اولوی  نداردو ) ناولز و همواران، 2017وانگ،

ها، شامل اسنفاده از یاک پیماایش و آگاهی دقیق وشایسنگی ها  ف اور ، معلم مرحله دوم با هدف س جش

ها با آموزش کرکیبی و آش ایی باا ف ااور  را باا درنظار گارفنن کجرباه نظرس جی اس  که ارکباط قبلی معلم

ه ریازان ( و ننایج بررسی و پیمایش مرحله دوم برناما2015ک د و )ناولز و همواران، زیسنه معلم، ارزشیابی می

 ها اس  ا  را باید آگاه سازد و ارائه مدارکی برا  آموزش منفاوت به معلمکوسعه پیررف  حرفه

( بر 2016)2ها  آموزش کرکیبی اس و کوکران و براون مرحله سوم مزایا  کغییرات آموزشی  و معرفی کعریف

هاا کأکیاد دارنادو )نااولز و گیر  معلماهمی  ارائه مزایا و کعریف آموزش کرکیبی برا  ایجاد آمادگی برا  یاد

ها اس  کا با یک زباان مرانرک بنوان اد ( معرفی و کعریف آموزش کرکیبی فرزنی برا  معلم2015 ،همواران

 ا  داشنه باش دودر آی ده پیررف  حرفه

یاق ا  بارا  آمااده سااز  معلام در کلفا  م ط اهمرحله چهارم راه ما  اسنفاده برنامه ریزان کوسعه حرفه

هایی را در نظر بگیرند ا  اس  و برنامه ریزان باید اسنراکژ آموزش کرکیبی بل د مدت، پایدار و پیررف  حرفه

مان د مادت سااز  آماوزش کرکیبای از  (2017، 3ها را به یادگیر  معنبر سوق دهد)اسنور  و وانگ که معلم

ازی را به زورت آموزش کرکیبای اجارا هایی که محنوا  ارریق به کارگیر  آموزش کرکیبی، مراهده معلم

هاا) نااولز و ها برا  پردازش و بحاث در بااره کجربیاات ااود باا ساایر معلمک  د، اان اص زمان به معلممی

( و مدت ساز  مدیری  و اسنفاده از ف اور  اسا و آماوزش چگاونگی نحاوه کادریس 4،2017؛ شی ،همواران

ها  کولید شده از م ابع دیجیناالی در ایان مرحلاه کحلیل داده آنالین کوسط معلم، رراحی آموزشی  آنالین و

                                                             
1 Knowles et al., 
2 Cochran and Brown 
3 Storey & Wang 
4 Shi 
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باید در نظر گرفنه شوندو عالوه بر این، در ری این مرحله، برنامه ریزان، با معرفی آموزش کرکیبی باید درنظار 

ه ک د، پرنیبانی ک  ادو برناماه ریازان بایاد آماادبگیرند چگونه از معلم در زمانی که از دانش آموز حمای  می

هایی باش د که ممون اس  ناشی از کردید معلم باشد درباره آنچه دانش آموزان بایاد در کاالس سا نی چالش

آموزش ببی  د و آنچه باید به زورت آنالین یااد بگیرناد، ساازماندهی م اابع، و کارس از اسانفاده و مادیری  

زش ببی  اد چگوناه آماوزش کرکیبای را ها آماوابزارها  الونرونیوی با دانش آموزانو در این مرحله باید معلم

 کمرین و اجرا ک  د و میزان موف ی  آموزش کرکیبی ارزشیابی ک  دو

مرحله پ جم نحوه اجرا  آموزش کرکیبی و ارزشیابی آن اس  و درایان مرحلاه برناماه ریازان، بایاد ابزارهاا  

قابل اندازه گیار  اسا ، ساطون  کلفیق اسنفاده شده را به کار بگیرند کا بر اساس معیارها  ااص کلفی ی که

کلفیق آموزش کرکیبی را اندازه گیر  ک  د ویک بار که سطح کلفیق کحلیل شد اقدامات بارا  بررارف کاردن 

 شودو ها کعیین میچالش

 هایی که برا  حل مساله نیاز دارید: گروه

 و مسئله یک کالس، اداره یا ف ط سطح پایه کالس اس و1الف( گروه مسائل عملورد 

ها در سطح مدرسه، اارج از کالس، دفااکر و این مسئله نیازم د هماه گی با سایر بخش2ب(گروه مسائل سبک

 ادار  یا سطح معلم کالس اس  

 و مسئله نیازم د کغییر در معمار  مدرسه اس  3ج( گروه مسائل س گین

 داردوو این مسئله به رور کامل به یک مدت آموزش جدید نیاز 4د( گروه مسائل مسن ل

 هاروش 5.3

 تعریف و تبیین 5.3.1

کدریس فعالی  من ابل بین یادده ده و یادگیرنده اس  که براساس ررحی م ظم و هدفدار و باه ق اد ایجااد 

کواند از ک نرت زیاد یادده اده (و روش کدریس می67: 1394شود )شعبانی، یادگیر  در یادگیرندگان انجام می
                                                             
1 Functional team 
2 Lightweight team 
3 Heavyweight team 
4 Autonomous team 
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زیاد یادگیرنده )روش مطالعاه فارد ( منغیار باشادو اننخااب روش زاحیح  )مان د روش سخ رانی( کا ک نرت

هاا  یادگیرناده و عوامال محیطای بسانگی داردو ها  آموزشی ، موضاوع یاادگیر ، ویژگیکدریس به هدف

ها  یادگیر  فرآی د کدریس در محیط یادگیر  الونرونیوی را کحا  اموانات و ابزارها  در دسنرس و نظریه

کواند از یادده ده محور بودن کا یادگیرنده محاور باودن اده اس و در این محیط فرآی د کدریس میکأثیر قرار د

 کغییر ک دو در آموزش الونرونیوی دو شیوه یا شول کدریس داریم: کدریس همزمان، کدریس ناهمزمانو 

 تدریس همزمان 5.3.2

ک زمان از قبل کعیاین شاده باا یوادیگر در کدریس همزمان، کعامل بین یادده ده و یادگیرنده اس  که در ی

ارکباط برقرار می ک  د و هدف این ارکباط کمک و راه مایی یادگیرندگان اس و برا  ایجاد ای گونه ارکبااط از 

ابزارهایی مان د ک فرانس ویدئویی دو ررفه، ک فرانس زوکی دو ررفه و پیام رسان ها  فاور  اسانفاده مای 

برناماه آنالیان و زناده ا  اسا  کاه از کرکیاب ابزارهاا  گفنگاو  من ای،  شودو از این رو، کدریس همزمان

نظرس جی، کخنه الونرونیوی، به اشنراک گذار  برنامه ها  کاربرد  و ک فرانس زوکی و ک ویر  شول مای 

گیردو اجرا  مؤثر کدریس همزمان به اقدام ها  منعدد  نیاز دارد که می کوان آن ها را به سه بخش فعالیا  

، 1قبل از کدریس، فعالی  ها  حین کدریس و فعالی  ها  پاس از کادریس ک سایم کارد )چاائو و لایمها  

 (و 342 - 339: 1397به ن ل از سراجی و عطاران،  2010

 فعاليت های قبل از تدريس 5.3.2.1

باا کدریس همزمان مان د پخش زنده کلویزیونی اس  که هرگونه اانالت در آن ممون اس  فرای د کادریس را 

وقفه روبرو سازدو از این رو باید قبل از کدریس همزمان فعالی  هایی انجام شودو ایان فعالیا  هاا عبارک اد از 

کعیین ن ش ها و وظایف هر یک از افراد شرک  ک  ده در جلسه، ک ظیم برنامه زمانی جلساه و اراالع رساانی 

یس  قبال از یاک کادریس همزماان انجاام درباره مواد الزم برا  شرک  در جلسهو همه این فعالی  ها می با

 شودو 

 فعاليت های حين تدريس 5.3.2.2

 در حین کدریس همزمان برا  ایجاد و حفت پویایی کعامالت کالسی، معلم باید به موارد ذیل کوجه ک د:

                                                             
1  Chai and Lim 
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 اسنفاده از ررن درس م اسب؛ -

 کعامل با یادگیرندگان و فعات نگه داشنن آن ها؛ -

 ون و من وع؛ اسنفاده از شیوه ها  گوناگ -

 ارائه بازاوردها  کوضیحی؛ -

 آمادگی برا  براورد با مسائل غیرقابل پیش بی ی؛ -

 جمع ب د  و ارائه راه مایی ها  الزم برا  بعد از جلسه همزمانو -

 فعاليت های بعد از تدريس 5.3.2.3

بارا  پیگیار  پس از اکمام کدریس نباید فعالی  ها  مربوط به آن قطع شاود و نیااز اسا  معلام اقاداماکی 

فعالی  ها  آن جلسه انجام دهدو از آن جمله، رب ه ب د  نظرات یادگیرندگان در ماورد کادریس همزماان و 

ارائه بازاورد به آنان، و ارائه مطالب جلسه همزماان در کاالرهاا  گفنگاو  ناهمزماان بارا  اسانفاده مجادد 

 یادگیرندگانو

 تدریس ناهمزمان 5.3.3

یادگیرنده در هر زمان از شبانه روز با یودیگر ارکباط برقرار می ک  دو بارا  کادریس  در این شیوه یادده ده و

 (:443: 1397ناهمزمان اثربخش معلم می بایس  فعالی  ها  زیر را انجام دهد )سراجی و عطاران، 

 به کارگیر  راهبردها  م اسب برا  آش ایی یادگیرندگان به یودیگر و ایجاد فضا  قابل اعنماد؛ -

 به افزایش هموار  و کعامل بین یادگیرندگان؛ کمک -

 رراحی فعالی  ها  یادگیر  من وع؛ -

 معرفی م ابع یادگیر  بیرنر؛ -

 وآش ا ساانن یادگیرندگان با شیوه ها  ارکباط ناهمزمان -

 انواع روش های تدریس  5.3.4

 آموزش مستقيم 5.3.4.1

 کر هسن دو ها  آموزش مسن یم اثربخشوشها  مخنلف رده د که از بین روشبرای از کح ی ات نران می
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نظیار ساخ رانی،  هااییروشموزش مسن یم یک راهبرد معلم محور و بسیار معروف اس و این راهبرد شامل آ

ها  آموزش مسن یم بیرنرین اسنفاده را روش  اس و نمایشکمرین و کورار و ، کدریس زریح، و پاسخپرسش 

راهبارد آماوزش (و 2005ک د )کیم و اکسالرود،   علمی را ک وی  میهاها  آموزشی  دارد و مهارتدر روش

 هاا روشاسا و ایان راهبارد بارا  معرفای  مؤثر هامهارتمسن یم برا  ارائه ارالعات یا کوسعه گام به گام 

   کدریس دیگر یا درگیرساز  فعات دانش آموزان در ساا  دانش مفید اس و

کوزایف  هامثاتو سپس با  شودمیو یع ی قانون یا کعمیم ارائه ردیک روند مرخک داآموزش مسن یم معموالً 

و در حالی که این راهبرد ممون اس  بین راهبردها  ساده برا  برنامه ریز  و اسنفاده در نظر گرفناه شودمی

 ها  ااص اود را داردو اما اغلب پیچیدگیشود، 

معلماان در این آماوزش  موزان اس  وآنش مسن یم به حداکثر رساندن زمان یادگیر  دا آموزش هدف عمده

مسان یم محیطای اسا  کاه کوجاه غالاب بار  آماوزشبه رور االزه محیط ک  دو میبیرنر به درس کوجه 

درزد باالیی از وق  اود را در انجام امور مربوط باه وظاایف درس زارف  دانش آموزان دران یادگیر  دارد و

 ک  دومی

 آموزش غيرمستقيم 5.3.4.2

هاا  آماوزش وش آموزش مسان یم، آماوزش غیرمسان یم عمادکاً داناش آماوز محاور اسا و مثاتبراالف ر

غیرمسن یم شامل بحث انعواسی، دریاف  مفهوم، حل مسأله، مطالعه مورد  و کح یاق هادای  شاده اسا و 

هاا یاا آموزش غیر مسن یم به دنبات درگیر  سطح باال  دانش آموز در مرااهده، کح یاق، اسان باط از داده

ها را به کولید ک د و آنها اس و آموزش غیرمسن یم از عالقه و ک جواو  دانش آموز اسنفاده میکدوین فرضیه

دهادو ها  نادرسا  را کااهش میک دو این روش کرس ناشی از پاساخها یا حل مروالت کرغیب میجایگزین

شاودو در ها  بین فرد  میاییها و کوانآموزش غیر مسن یم همچ ین باعث ایجاد االقی  و پیررف  مهارت

ک ادو در ایان آموزش غیر مسن یم ن ش معلم از مدرس به کسهیل ک  ده، حامی و ارائه ده ده م ابع کغییر می

ک د و در زورت لزوم به داناش آماوزان باازاورد روش معلم فرزنی را برا  مرارک  دانش آموزان فراهم می

به اسنفاده از م ابع چاپی، غیرچاپی و م ابع انسانی منوی اسا و دهدو آموزش غیرمسن یم به میزان زیاد  می
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یابدو آموزش غیرمسن یم ک ریبااً در این روش کجارب یادگیر  ازرریق هموار  معلمان با یودیگر افزایش می

 ها  م اسب این روش:برا  همه دروس م اسب اس و برای از موقعی 

 نیازم د ننایج کفور هسنیم؛ 

 ها و عواقب بین فرد  هسنیم؛ارزش ها،نیازم د نگرش 

 فرای د به اندازه ننیجه مهم اس ؛ 

 ها  بعد  باید چیز  را کح یق یا کرف ک  د؛دانش آموزان برا  بهره م د  از آموزش 

 بیش از یک جواب م اسب وجود دارد؛ 

 کمرکز رو  درک شخ ی و حفت روالنی مدت مفاهیم یا کعمیم اس ؛ 

 اکی هسنیم؛نیازم د درگیر  و انگیزه ذ 

  باید ک میماکی اکخاذ شود یا مروالکی حل شود؛ و 

 مهارت یادگیر  مادام العمر مورد نظر اس و 

ها، دارا  معایبی اس و این روش نسب  به روش مسن یم نیااز باه زماان آموزش غیرمسن یم مان د سایر روش

  ی باشد و کمنر قابل اسن اد اس وکواند غیرقابل پیش بیبیرنر  دارد، ک نرت کمنر  وجود دارد و ننایج می

 آموزش کعاملی 5.3.4.3

آموزش کعاملی به بحث و کبادت نظر بین شرک  ک  دگان منوی اس و بحاث و کباادت نظار فرزانی را بارا  

ها واکا ش نراان ها و دانش معلم یا همگروهیها، بی شها، کجربهک د کا نسب  به ایدهآموزان فراهم میدانش

کوان اد از همسااالن و معلماان یااد جایگزین کفور و احساس را ایجاد ک  دو دانش آماوزان می ها ده د و راه

ها  ها  اود را ساامان ده اد و اساندالتها  اجنماعی را پرورش ده د، اندیرهها و کواناییبگیرند کا مهارت

 م ط ی ایجاد ک  دو 

هاا  کعااملی را مموان ساازدو آماوزش وشها و رکواند ریف وسیعی از گاروه ب اد روش آموزش کعاملی می

ها  مراهده، گوش دادن، بین فرد  و مداالاه کوساط معلام و داناش آماوزان کعاملی مسنلزم بهبود مهارت

ها بسانگی داردو در ایان اس و موف ی  روش آموزش کعاملی به کخ ک معلم در ساا  و کوسعه پویایی گروه

-ک  اد و مسائولی  یاادگیر  را برعهاده مایعاالنه شرک  میها  آموزشی  فآموزان در فعالی روش، دانش

گیرندو در چ ین فعالینی دانش آماوزان، کواناایی الزم را بارا  کجزیاه و کحلیال و ارزیاابی ع ایاد، اندیراه و 
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دهاد کاا ک  دو این روش به شاگردان فرزا  مایاعن ادات اود و دیگران چه درس  و چه نادرس  کسب می

ها  اود را با دالیل مسن د بیاان ک  ادو یات اود را با دیگران در میان بگذارند و اندیرهنظرات، ع اید و کجرب

 شود:در ح ی   در به کارگیر  این روش دو هدف دنبات می

 ها  کفور دانش آموزانازالن و ک وی  درک و فهم مهارت 

 (و1374و برالی ر،  ها  مخنلف )گیجها  هموار  گروهی و احنرام به اندیرهازالن و ک وی  مهارت 

 يادگيری تجربی 5.3.4.4

یادگیر  کجربی یک فعالی  یادگیرنده محور و مبن ی بر فعالی  اسا و کأمال شخ ای دربااره یاک کجرباه و 

ها، عامل اساسی در کأثیر یادگیر  کجربی اسا و هایی برا  به کار گیر  یادگیر  در سایر زمی هکدوین برنامه

 دهد که یادگیرنده:یادگیر  کجربی زمانی رخ می

 ک د؛در یک فعالی  شرک  می 

 ک د؛یک فعالی  را ن ادانه بررسی می 

 ک د؛ وها  مفید رراحی میهایی بی شاز چ ین کحلیل 

  گیردوها  جدید به کار مییادگیر  را در موقعی 

 ها ضرور  اس :مرحله باشد که همه آن 5ا  از کواند چراهیادگیر  کجربی می

  دهد(؛فعالی  رخ میکجربه )یک 

 شود(؛ها و مراهدات به اشنراک گذاشنه میبه اشنراک گذار  یا اننرار )واک ش 

 شود(؛کجزیه و کحلیل یا پردازش )الگوها و موانیک کعیین می 

 شود(؛ و اسن باط یا کعمیم )ازوت مرخک می 

 شوند(وها برا  اسنفاده در شرایط جدید ساانه میبه کار گیر  )برنامه 

یادگیر  کجربی کأکید بر فرای د یادگیر  اس  نه بر مح وتو معلام از یاادگیر  کجربای باه ع اوان یاک در 

ک دو در یادگیر  کجربای از م اابع من اوعی اسانفاده اسنراکژ  آموزشی  در داال و اارج کالس اسنفاده می

 شودومی
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 يادگيری مستقل 5.3.4.5

اس  که به رور هدفم د برا  ک وی  اعنماد باه نفاس، ها  آموزشی  یادگیر  مسن ل ریف وسیعی از روش

کواند در یک فعالی  مراارکنی رودو یادگیر  مسن ل میابنوارات فرد  یادگیرنده و اودساز  و  به کار می

ها  شخ ی ساز  یاادگیر ، یاادگیر  داناش آماوز محاور و مالویا  هم کعریف شودو این روش غالباً با نام

(و اهمی  یادگیر  مسن ل به این دلیل اس  که به ک امیم 2008)مایر و همواران، یادگیر  در ارکباط اس  

شود افاراد مراوالت را کجزیاه و کحلیال ک  اد، کأمال ک  اد، شود، زیرا موجب میگیر  مسئوالنه م جر می

ها  زنادگی روزماره ماا مموان اسا  ک میم بگیرند و اقدامات هدفم د انجام ده دو از آنجا که بیرنر ج باه

ها  در حاات کغییار کاار، سازد به اواسنهدسنخوش کحوالت عمی ی شوند، یادگیر  مسن ل افراد را قادر می

 اانواده و جامعه پاسخ ده دو 

 برای از مزایا  یادگیر  مسن ل به شرن ذیل اس :

 افزایش انگیزه و اعنماد به نفس؛ 

 بهبود عملورد علمی؛ 

  ها  اود؛ وها و کواناییآگاهی بیرنر دانش آموزان نسب  به محدودی 

 کوانم دساز  معلمان برا  ارائه وظایف منمایز به دانش آموزانو 

 در محیط یادگیری الکترونیکی هاروشهای تخصصی در استفاده از یهتوص 5.3.5

در محیط یادگیر  الونرونیوی کدریس با ارائه انوع محنوا اعم از مانن، زاوت، ک اویر، پویانماایی، فایلم و ووو 

گیردو در زورکی که معلم یا رران دوره عالقه م د به اسنفاده از هر یاک از روش هاا  کادریس در ت میزور

 دوره یادگیر  الونرونیوی باشد می کواند جه  بهبود کیفی  دوره از کوزیه ها  زیر اسنفاده نمایدو 

 آموزش مستقيم 5.3.5.1

 سازمان دهی دقیق دوره براساس اهداف از قبل کعیین شده و1

بایسا  رائه دانش و مهارت کوسط معلم؛ در روش مسن یم معلم ارائه ده ده هرآنچه دانش آماوز مایا و2

 یاد بگیرد اس و
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دهی محنواهاا باه زاورت سازمان دهی محنوا  الونرونیوی براساس نظر مدرس دوره؛ نحوه سازمان و3

 الونرونیوی به زالحدید معلم انجام اواهد شدو 

مواد من اسب به زالحدید معلام؛ در ارائاه ماواد آموزشای  و رراحای  ها و ارائهسازمان دهی فعالی  و4

 ها  مرکبط با درس نظر معلم در اولوی  اس و فعالی 

اسنفاده از محنواهایی که ارائه به زورت سخ رانی، پرسش و پاسخ، کورار و کمرین و نماایش باشا د؛  و5

باشا دو و کمرین و نمایش می ها  ازلی مسن یم آموزش شامل سخ رانی، پرسش و پاسخ، کورارروش

به همین دلیل معلم در این روش باید محنواهایی را جه  ارائاه اننخااب ک اد و در دسانرس داناش 

 ها باشدوآموزان قرار دهد که شامل این روش

 آموزش غيرمستقيم 5.3.5.2

احای فراهم کردن اموان ک میم گیر  یادگیرنده در اننخاب روش یادگیر ؛ بهنر اسا  معلام در رر و1

اود و ارائه محنواها  آموزشی  از چ د روش اسنفاده نماید و دانش آماوزان امواان اننخااب از باین 

 روشها  مخنلف را داشنه باش دو 

ها  ایجاد عالقه و ک جواو  یادگیرنده؛ با کوجاه باه ای واه در روش غیرمسان یم اسنفاده از کو یک و2

ه موضوع عالقه نداشانه باشاد و نساب  باه آن محور یادگیر  اود دانش آموز اس  اگر دانش آموز ب

رود، به هماین شود و به دنبات مراهده و کح یق و جسنجو نمیک جواو نباشد، در موضوع درگیر نمی

بایس  کمام سعی اود را در زمی ه افزایش انگیزه یادگیرنده به کار بردو برا  ایان کاار دلیل معلم می

هاا  ین جاذاب بارا  آماوزش براسااس سان و ویژگیکرین روش، اننخااب موضاوعات و ع ااوساده

هاا  جلاب یادگیرنده اس  و یا اننخاب موضوعات مرکبط با زندگی روزانه دانش آموزان یوی از روش

 هاس و کوجه آن

ها  یادگیر  یادگیرندگان؛ سبک یادگیر  افراد مخنلف منفاوت اسا  ارائه مطالب با کوجه به سبک و3

کار ها  مخنلف یادگیر  ارائه داد، آماوزش اثربخشرا با کوجه به سبکو در زورکی که بنوان مطالب 
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ها  مخنلف ارائه شوند کا دانش آموزان با بایس  در انواع و قالباواهد شدو به رور مثات محنواها می

 ها اسنفاده ک  دو ها  یادگیر  دیدار  یا ش یدار  بنوان د براساس نیاز و کرجیح اود از آنسبک

بایس  کح یق و جسنجو  داناش یادگیر  اکنرافی؛ کاکید معلم در آموزش غیرمسن یم میکاکید بر  و4

هایی را کعریف و از دانش آموزان بخواهد اود به بررسای و آموز و کرف باشدو بهنر اس  معلم مسئله

 کرف بپردازندو 

انگیازه در هاا  ایجااد آگاهی بخری به یادگیرندگان از چرایی آموانن مطالب جدید؛ یوای از روش و5

دانش آموزان، ارالع دانش آموزان از دلیل آموانن مطلب اس و اگر داناش آماوز بداناد یاادگیر  و 

ا  برایش دارد با انگیزه و عالقاه بیرانر  دانسنن یک موضوع چ در برایش مفید اس  و چه اسنفاده

وع را بارا  داناش پردازدو معلم در هر موضوعی باید لزوم و فایده یاادگیر  آن موضابه یادگیر  می

 آموزان مرخک نمایدو

کعبیه نمودن موکورها  جسنجو در محیط یادگیر ؛ در ایان روش داناش آماوزان نیازم اد جسانجو  و6

 نمایدوها میهسن د و موکورها  جسنجو کمک شایانی به آن

ر روش در نظر گرفنن زمان آزاد یا حداقل زمان بیرنر از معموت برا  ارائه دوره؛ با کوجه باه ای واه د و7

بایس  به دنبات بررسی و کح یق و کرف بروناد، نیااز باه در نظار غیرمسن یم دانش آموزان اود می

بایسا  ها  دیگر اس و البناه در حاین کاار داناش آماوزان میگرفنن زمان بیرنر  نسب  به روش

حایط ها  اود باش د زیرا احنمات دارد رها کردن دانش آماوز در مموظف به گزارش دهی از فعالی 

 ها شودو  مجاز  م جر به عدم انجام کوالیف و فعالی 

 آموزش تعاملی 5.3.5.3

ارائه اهداف در قالب پروژه، موضوع یا مساله برگرفنه از زندگی واقعای؛ درزاورکی کاه بناوان اهاداف  و1

درسی را در قالب موضوعات و مسائل ملموس و برگرفنه از زندگی واقعی کعریف کارد، کعامال داناش 

 یابدو با محنوا افزایش میآموزان 



 ها  یادگیر راهبردها و فعالی  –ف ل پ جم 

264 

 

اسنفاده از ابزارها  کعامل و یادگیر  گروهی؛ با کوجه به ای وه در ایان روش کعامال داناش آماوزان  و2

هاا ها در ارائه پروژهبایس  با ابزارها  مخنلف کعامل آش ا باشد و از آنمحور یادگیر  اس ، معلم می

 و کوالیف اسنفاده نمایدو

ک گذار  محنوا کوسط یادگیرندگان؛ باا کوجاه باه ای واه داناش آماوزان در اموان کدوین و به اشنرا و3

اند را با دیگاران بایس  نظرات و محنواهایی که کولید کردهک  د و میها  گروهی شرک  میفعالی 

 ها در نظر گرفنه شودو به اشنراک بگذارند، چ ین اموانی باید برا  آن

یس  در زمی ه رراحی و ارائاه کواالیف من اوع گروهای کبحار باارائه کوالیف گروهی من وع؛ معلم می و4

 داشنه باشد و با االقی  بنواند کوالیفی جذاب و مورد نیاز برا  یادگیر  رراحی نمایدو

هاا  وب ؛ برا  کسهیل کعامل در بین دانش آموزان اسنفاده از ویژگی2ها  وب بهره گیر  از ویژگی و5

 بسیار کمک ک  ده اواهد بودو  2

 يادگيری تجربی 5.3.5.4

کوجه به ازل یادگیرنده محور بودن یادگیر ؛ معلم باید بپذیرد که یادگیرناده ع  ار ازالی در روش  و1

 چرادو  ها  و  مییادگیر  کجربی اس  و یادگیر  حوت محور فعالی 

ی ارائه اهداف در قالب پروژه، موضوع یا مساله برگرفنه از زندگی واقعی؛ موضاوعات برگرفناه از زنادگ و2

کوان د برا  رسایدن ک  د و میها بهنر ارکباط برقرار میکر هسن د و دانش آموزان با آنواقعی ملموس

 به پاسخ دس  به کجربه بزن دو

هاا  بایسا  باه کو یکها  انن ات یادگیر ؛ معلم در حین رراحی آموزشای  میاسنفاده از کو یک و3

 ه به دانش آموزان آموزش دهدو ها را جه  اسنفادانن ات یادگیر  کوجه نماید و آن

کاکید بر یادگیر  اکنرافی؛ در این روش بر یادگیر  از رریق کجربه و اکنراف کاکیاد شاده اسا  و  و4

 بایس  این مورد را در رراحی کوالیف درسی در نظر بگیردومعلم می
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 اانی؛ معلام ها  فراشپرنیبانی از فرای دها  فراش اانی و ارائه آموزش به م ظور آش ایی با کو یک و5

ها  فراش اا  را به دانش آموزان آموزش دهد و کماک ک اد کاا داناش آماوزان باا بایس  روشمی

 کسلط بر فرای دها  فراش اانی به کجربه مسائل بپردازندو 

 يادگيری مستقل 5.3.5.6

هاا بایس  براساس نیازارائه کوالیف شخ ی ساز  شده براساس نیاز یادگیرنده؛ در این روش معلم می و1

 ها  دانش آموزان اقدام به رراحی و ارائه کوالیف نمایدوو ویژگی

هاا  اسنفاده از انواع ک وی  ک  دها؛ با کوجاه باه ای واه داناش آماوزان مسان ل از یوادیگر فعالی  و2

 شودوها  دیگر حس میها بیرنر از روشک  د، نیاز به ک وی  ک  دهآموزشی  را کومیل می

بایس  اود سرع  یاادگیر  یادگیر ؛ در این روش هر دانش آموز  می ایجاد اموان اننخاب سرع  و3

اود را کعیین ک د و نیاز  به منمرکز بودن آموزش وجود نداردو دانش آموز براسااس نیااز و سارع  

 اود محنوا  آموزشی  را مرور اواهد کردو

گیر  به زورت مسان ل ها  مخنلف آموزش؛ با کوجه به ای وه یادها  من وع در گامارائه اودآزمایی و4

ها  مخنلف آماوزش رراحای شاود کاا هایی در گامگیرد بهنر اس  اودآزماییاز دیگران زورت می

 ها وضعی  یادگیر  اود را بس جدودانش آموز بنواند با شرک  در آن

 
 یو عمل یو دروس نظر و متوسطه يیابتدا هایدوره ،یکيالکترون یريادگيدر  رندگانيادگيبه  زهايدول مربوط به ارائه تجوج

عنوان زير 

 عنصر
 مالحظات و تجويزها هاموقعيت

 الونرونیوی وضعيت 

ها براسااس اموانااکی کاه در در یادگیر  الونرونیوی از انواع روش

 کوان اسنفاده کردو اانیار داریم می

 به رور مثات:

در زورکی که اموان کالس آنالیان همزماان داشانه باشایم روش 

نی قابل انجام اس و یع ی معلام باه ع اوان راران مسن یم به راح

ها  مسن یم مان اد ساخ رانی، پرساش و کواند انواع روشدوره می

ها  کالس آن الین همزمان برنامه ریاز  و کورار و ووو را در محیط

 اجرا ک دو 

هاا  یاادگیر  در زورکی که از آالم اس ها اسانفاده ک ایم روش

سانفاده هسان دو در آالم اس هاا غیرمسن یم و کعاملی نیاز قابال ا
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معلم این اموان را دارد کاه داناش آماوز را کراویق باه مطالعاه و 

کح یاق ک ااد و دانااش آمااوز من اسااب بااا ساابک یااادگیر  اااود 

 محنواها  آموزشی  را اننخاب ک دو 

و در زورکی که اموان شبیه ساز  ها  مجاز  را داشانه باشایم، 

فاده اواهااد بااود و هااا  یااادگیر  کجرباای نیااز قاباال اساانروش

کواند اود اقدام به کجرباه و یادگیرنده به ع وان محور یادگیر  می

 یادگیر  نمایدو

 

 دوره

 ابندایی

ها  دانش آماوزان دوره ابنادایی بهنار اسا  در با کوجه به ویژگی

ها  آموزش مسن یم و به میزان محادود ها  پائین کر از روشپایه

عاااملی و یااادگیر  کجرباای هاا  آمااوزش غیرمساان یم و کاز روش

کاوان میازان اسانفاده از ها  بااالکر میاسنفاده کرد ولای در پایاه

 ها  کعاملی و کجربی را افزایش دادو روش

 منوسطه

کواند همه نیازها  داناش ها  مسن یم نمیدر دوره منوسطه روش

هایی اس  که داناش آماوزان آموزان را برررف ک د و نیاز به روش

ها  یادگیر  کعاملی یادگیر  بیرنر درگیر شوندو روشدر فرای د 

و کجرباای در ایاان دوره مفیاادکر اواهااد بااود و  اساانفاده از روش 

هاا  داناش آماوزان و یادگیر  مسن ل هم جها  ک ویا  مهارت

ها برا  ورود به اجنماع مفید اواهد بودو  به شارط آماده ساز  آن

هاا  مخنلاف آشا ا روشکر با ها  پایینآن که دانش آموز در پایه

ها را آموانه باشد )به راور مثاات شده باشد و قواعد اسنفاده از آن

کواناد از کعامل و فره گ آن را آموانه باشد، در سا ین بااالکر می

 ها نهای  اسنفاده را ببردواین روش

 درس

 درس نظر 

ها  مسن یم و غیرمسان یم، و کوان از روشبرا  دروس نظر  می

 ها  کعاملی اسنفاده کردوهمچ ین روش

هاا  مسان یم نظیار به رور مثات در درس فارسی یا کااریخ روش

کواند در کدریس یاک درس مفیاد سخ رانی، نمایش و ووو کامالً می

هااا  هااایی مان ااد مطالعااات اجنماااعی روشباشاادو در درس

کواند دانش آموزان را  با درگیر  در یک غیرمسن یم یا کعاملی می

 ر به مرارک  و کار گروهی و دریاف  مفهوم نمایدومسأله وادا

 درس عملی

هااا  کعاااملی، کااوان از روشباارا  کاادریس دروس عملاای می

 غیرمسن یم و یادگیر  کجربی بیرنرین بهره را بردو 

به رور مثات در درس علاوم داناش آماوزان باه زاورت کعااملی و 

کوان اد از آموزندو در درس شیمی دانش آموزان میکجربی بهنر می

هااا  غیرمساان یم در مراااهده و کح یااق دساا  بااه رریااق روش

 اکنراف بزن د و از این رریق بیاموزندو   
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 بندی یادگیرندگانگروه 5.4

 تعریف و تبیین 5.4.1

گروه ب د  اشاره به گروه ها  داال کاالس دارد کاه بار حساب محناوا و راهبردهاا  یااددهی و یاادگیر  

( کار گروهی 1394به ن ل از ابراهیم کافور ، ملوی و اسرو  باباد ،  1998وفی )منفاوت اس و به ع یده بر

سبب می شود کا یادگیرنده مسوولی  بیرنر  نسب  باه یاادگیر  عهاده دار شاود و باه ویاژه بارا  داناش 

آموزانی که پیررف  کح یلی ضعیفی دارند سبب اواهد شد کا در موف ی  گروهای ساهیم شاده و احسااس 

 ری و مؤثر بودن را کجربه ک  دو اود اثربخ

عدم آموزش ها  زحیح در مورد روش ها  گروه ب د  به معلمان و در ننیجه عدم آش ایی و مهارت آنهاا در 

این زمی ه م جر به عدم اسنفاده از گروه ب د  یا به کارگیر  آن بدون راه مایی و نظارت زحیح باه فعالیا  

ر نظر گرفنه شده برا  اجرا  این روش در برنامه درسی و آموزشی گروه ها می شود، همچ ین کمبود زمان د

نیز از عوامل ازلی مرکبط با ع  ر گروه ب د  دانش آموزان هسن د که بر اف  کح یلی ریاضی کأثیر گذارنادو 

اشاره شده اس  که گروه ب د  دانش آموزان و اسانفاده از روش یاادگیر  مراارکنی  2007در گزارش کیمز 

به ن ال از ساراجی و عطااران،  2003در افزایش عملورد کح یلی آن ها دارد )کریمی(و فارسنر )ن ش مهمی 

( اهداف گروه ب د  یادگیرندگان را ارک اء فهم یادگیرنادگان، پارورش انن ااد ، رشاد شخ ای، 164: 1397

مای ک ادو  ک وی  مهارت ها  ارکباری، بهبود مهارت ها  مدیرینی، رهبر  گروه ب د  و اودرهبر  ع اوان

همچ ین عواملی چون اهداف گروه، عالیق و نگرش هر یک از اعضاء گروه نسب  به کار گروهای، رواباط باین 

اعضاء، کعامالت، هدف ها  شخ ی اعضاء، سطح آمادگی، میزان آمادگی، نحوه هموار ، اندازه گروه و محیط 

 یادگیر  بر نحوه شول دهی گروه ها  یادگیر  کأثیر می گذاردو

 بندی یادگیرندگان در یادگیری الکترونیکیگروه  5.4.2

یوی از قابلی  ها  محیط ها  یادگیر  الونرونیوای برقارار  ارکبااط و کعامال باین افاراد و یادگیرنادگان 

گوناگون اس و با کوسعه اموانات ارکباری وب، نسل جدید  از یادگیر  رایانه ا  ظهور کرده کاه مراارک  و 

  اساس آن اس و نظریه ها  یادگیر  ویگوکسوی، برونر و پیااژه و کوساعه قابلیا  کرویل گروه ها  یادگیر
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ها  ارکباری رایانه عامل مؤثر  در کوسعه گروه ها  یادگیر  الونرونیوی اس و عامل موثر   در این محیط 

و پاریس افراد نه براساس موقعی  و موان، بلوه براساس نیازها و اهداف اود گروه هایی را کرویل مای ده اد

( گروه ها  الونرونیوی را مجموعه ا  از افراد، اط مری ها 164: 1397به ن ل از سراجی و عطاران،  2000)

و نظام ها  رایانه ا  کل ی می ک د که اعضا  آن برا  رفع نیاز یا اجرا  ن ش ها باا یوادیگر ارکبااط برقارار 

د و اعضاء برا  کح ق این هدف ها، قوانین، می ک  دو نیازها  مرنرک اعضاء هدف ها  گروه را شول می ده

م ررات و اط مری هایی را ک ویب و رعای  می ک  د و از امواناات نظاام رایاناه ا  بارا  برقارار  ارکبااط 

 اسنفاده می ک  دو 

کرویل گروه ها  یادگیر  در برناماه درسای الونرونیوای از دو جها  حاائز اهمیا  اسا ؛ اوت ای واه هار 

نیازها و اهداف یادگیر  در گروه ها  یادگیر  الونرونیوی عضو می شود و عدم فعالی  او  یادگیرنده براساس

در گروه به مع ی عدم عضوی  اس و براین اساس فعات بودن یادگیرنده در گروه یادگیر  برا  حفت عضاوی  

وت باا اعضاا  فرد عامل اساسی اس و دوم ای وه در گروه ب د  ها  مخنلف یادگیرندگان با شیوه ها  منفاا

 گروه کعامل و مذاکره می ک  د و این کعامل در ساا  دانش و یادگیر  عمیق کأثیر داردو 

 بندی در یادگیری الکترونیکیعوامل مؤثر بر گروه 5.4.3

نحوه گروه ب د  در برنامه درسی الونرونیوی به سه عامل میزان حضور همزمان یادگیرندگان در دوره، هادف 

 یزان دسنرسی به ف اور  بسنگی داردو ها  یادگیر ، و م

(حضور همزمان باال که آغااز و پایاان مرخ ای 1میزان حضور همزمان را می کوان به سه دسنه ک سیم کرد؛ 

برا  یادگیرندگان در نظر می گیرند و محنوا، فعالی  ها  یادگیر  و ارزشیابی ها هماه در چاارچوب زماانی 

ر همزمان منوسط که یادگیرندگان در آن به زورت فرد  یا گروهی ( حضو2هماه گ و مرابه اجرا می شودو 

( حضاور همزماان 3و در چارچوب زمانی نسبناً مرابه به مطالعه محنوا و فعالی  ها  یادگیر  می پردازندو و 

پایین که یادگیرندگان در زمان دلخواه آن را آغاز و در زمان دلخواه نیز به پایان مای رساان دو در ایان دسانه 

ضور یادگیرندگان قابل پیش بی ی نیس و با کوجه به این سه دسنه ب د  در حضور همزمان باال گروه ب اد  ح

یادگیرندگان به آسانی قابل انجام اس  و می کوان از ابزارها  ارکبااری همزماان و ناهمزماان بارا  برقارار  
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ر همزماان منوساط اسا  مای کاوان از ارکباط بین افراد گروه ها اسنفاده کردو در برنامه هایی که میزان حضو

ابزارها  ارکباری ناهمزمان برا  ایجاد گروه یادگیر  اسانفاده شاود و بارا  دوره هاایی کاه میازان حضاور 

 همزمان پایین اس ، به راحنی نمی کوان به گروه ب د  اقدام کردو

امل آماوزش ح اایق، ب د  اهداف یادگیر  اس و هدف برنامه درسی مای کواناد شاعامل مؤثر دیگر در گروه

مفاهیم، ازوت، مهارت ها و نگرش ها باشدو به برای از هدف ها می کوان از رریق مطالعه فرد  نائل شد، اماا 

برای از هدف ها در گروه ها  کوچک یا بزرگ بهنر کح ق می یاب دو به راور مثاات یادگیرنادگان مفااهیم و 

ی و اکاق گفنگو بهنار یااد مای گیرناد و یاا آماوزش ازوت را در گروه ها  کوچک و از رریق پس  الونرونیو

 برای از نگرش ها در قالب گروه ها  بزرگ و با اسنفاده از مباحثه آنالین بهنر زورت می گیردو

هاا و په اا  باناد ب د  یادگیرندگان در یادگیر  الونرونیوی میزان دسنرسی باه ف ااور عامل سوم در گروه

  ارکباری منعدد  نیاز داردو برای از ارکبارات به ویژه ارکباراات همزماان باه اس و ارکباط با گروه به ابزارها

په ا  باند وسیعی نیاز دارندو در م ابل ارکبارات ناهمزمان نیاز  به ابزارها  قو  و په ا  باند وسیع ندارنادو 

 ردو ب د  باید به وضعی  دسنرسی به ف اور  کوجه کب ابراین برا  ک میم گیر  در مورد گروه

 بندی یادگیرندگانروش های گروه 5.4.4

برا  گروه ب د  یادگیرندگان در یادگیر  الونرونیوای دو رویوارد ازالی همگان سااز  و نااهمگن سااز  

پیر هاد شده اس و در رویورد همگن ساز  فرض بر این اس  که مراابه  اعضاا  گاروه در ویژگای هاا  

یودیگر اثر می گذارد، اماا در رویوارد نااهمگن سااز  ک اوع در  شخ ی و رفنار ، بر کمایل افراد به کعامل با

ویژگی ها  اعضا به ع وان عاملی مؤثر بر کعامل یادگیرندگان حاضر در یک گروه با یودیگر در نظر گرفنه می 

شودو یوی از مدت ها  گروه ب د  یادگیرندگان که ررفداران زیاد  دارند، گروه ب د  براسااس سابک هاا  

 و برا  این کار به دو روش می کوان سبک یادگیر  را اندازه گیر  کاردو در روش اوت از رریاق یادگیر  اس

پرسر امه ها  کهیه شده برا  هر یک از سبک ها  یادگیر  و با پرسش از یادگیرنادگان مای کاوان سابک 

در محایط  یادگیر  آن ها را کعیین نمودو اما در روش دیگر سعی مای شاود از رریاق رفنارهاا  یادگیرناده



 ها  یادگیر راهبردها و فعالی  –ف ل پ جم 

270 

 

یادگیر  الونرونیوی که من اظر با عوامل مؤثر بر سبک یادگیر  اس  به زورت اودکاار و بادون پرساش از 

 (و  1393یادگیرنده سبک یادگیر  او را کعیین نمود )رضایی و م نظر، 

فی عالوه بر دو شیوه ا  که بیرنر به زورت سیسنمی انجام می شود، هر معلمی می کواند از روش ها  مخنل

ب د  دانش آموزان اود در یادگیر  الونرونیوی اسنفاده نمایدو براای از آن هاا عبارک اد از: روش برا  گروه

جیگ ساو، مباحثه گروهی ساانارم د، مدت هف  مرحله ا  حل مسأله و مرارک  نوشنار  جفا  هاا  دو 

 (و167: 1397نفره )سراجی و عطاران، 

  در نوع فعالی  یادگیر  و ننایج یادگیر  کأثیر داردو به رور مثاات همچ ین کعداد اعضا  گروه ها  یادگیر

گروه ها  با کعداد اعضا  بیش از ده نفر برا  کوالیف باز و درازمدت م اسب اس  و گروه ها  چهاار الای ده 

سا  نفره برا  اجرا  کوالیف دارا  ن ش ها  چ دگانه و فعالی  ها  الق ایده و ن د ایده ها قابل اسنفاده ا

و گروه ها  دو و سه نفره در بررسی داده ها، کولید داده ها و کفسایر داده هاا موفاق اواهاد باود )ماورس و 

 (و 165: 1397به ن ل از سراجی و عطاران،  72: 2007مار ، 

 روش جيگ ساو 5.4.4.1

یوای روش جیگ ساو یوی از روش ها  گروه ب د  یادگیرندگان در محیط ها  یادگیر  حضاور  و الونرون

اس و در این روش ابندا یادگیرندگان محنوا یا مسأله را مطالعه مای ک  اد ساپس هار یاک از اعضاا  گاروه 

آموانه ها  اود را به سایر اعضاء آموزش می ده دو روش گروه ب د  جیگ ساو را می کوان در محیط هاا  

وسط و حنی میزان حضور کم یادگیر  الونرونیوی دارا  میزان حضور همزمان باال، میزان حضور همزمان من

به کار بردو در همه این محیط ها اعضا  هر گروه بخش مربوط به اود را مطالعه می نماید و سپس در گاروه 

ها  کخ  ی و در ارکباط با اعضا  گروه ها  دیگر مطالب را با یک دیگر به اشنراک مای گذارناد و پاس از 

 ات می ده دو فهم دقیق مطلب آن را به هم گروهی ها  اود انن 

 مباحثه گروهی ساختارمند 5.4.4.2

یوی از شیوه هاا  گاروه ب اد  یادگیرنادگان در محایط هاا  یاادگیر  حضاور  و الونرونیوای مباحثاه 

ساانارم د گروهی اس و در این روش ابندا به هر گروه یک موضوع ارائه می شود سپس هر یاک از اعضااء باا 
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ه موافق یا مخالف اکخاذ می ک  د و پس از آن با یوی از اعضا  گروه مطالعه م ابع نسب  به آن موضوع دیدگا

که موضوع م ابل و  را دارد گفنگو می ک  دو پس از آن اعضا  گروه دوباره به بحث می پردازند و در نهایا  

با کلفیق نظرات موافق و مخالف گزارش جامعی در مورد موضوع ارائه مای ده ادو ایان روش در محایط هاا  

 میزان حضور باال و منوسط قابل اجرا اس و دارا  

 مدل حل مسأله هفت مرحله ای گروهی 5.4.4.3

نفاره ک سایم مای  10کاا  8در این شیوه ابندا معلم مسأله ا  را ارائه می دهد و یادگیرندگان را به گروه ها  

 ک  دو ک دو سپس یادگیرندگان برا  یافنن راه حل ها  مربوط به مسأله هف  مرحله را ری می 

 در گام اوت یادگیرندگان کوضیح مفاهیم و ازطالحات ناآش ا را از معلم اود می اواه دو  -

 یادگیرندگان مسائل موجود را ش اسایی و ارسات می ک  دو -

 اعضا  گروه از رریق بارش مغز  مسائل را بررسی می ک  د و برداش  ها  اود را ارائه می ده دو -

 ات را بررسی و رب ه ب د  می ک دومعلم با کمک اعضا  گروه ها نظر -

 در این مرحله معلم موضوع و مطالب یادگیر  را به یادگیرندگان ابالغ می ک دو -

 حات هر یادگیرنده به زورت انفراد  یادگیر  اود را کومیل می ک دو -

ک در مرحله آار اعضا  گروه با اسنفاده از ابزار بحث آنالین یافنه ها  اود را با یوادیگر باه اشانرا -

باه ن ال از ساراجی و  2006، 1می گذارند و کوضیحات نهایی را ارائاه مای ده اد )هی ازه و پروکنار

 (و 172و  171: 1397عطاران، 

 مشاركت نوشتاری زوج های دو نفره 5.4.4.4

در این شیوه در محیط ها  یادگیر  حضور  یادگیرندگان با اسنفاده از نوشنه با یودیگر به کبادت ایاده مای 

؛ ولی در محیط ها  یادگیر  الونرونیوی یادگیرندگان می کوان اد، عاالوه بار نوشانار از شایوه هاا  پردازند

ارکباری دیگر  نظیر گفنگو  زوکی بهره گیرنادو در ایان شایوه ابنادا زوج هاا  دو نفاره محناوا  درس را 

ان می ک ادو زوج مطالعه می ک  د، سپس یوی از زوج ها نوات مهم درس را به زورت االزه برا  دیگر  بی

                                                             
1  Heinze and Procter 
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دیگر موارد حذف شده و یا جامانده را گوشزد می ک دو پس از آن دو نفر بارا  یاافنن راهبردهاا  یاادگیر  

بهنر همفور  می ک  د و در گام آار جا  اود را عوض می ک  د و موضوع دیگر  را برا  یادگیر  اننخاب 

 می ک  دو    

 یو عمل یو متوسطه و دروس نظر يیابتدا هایدوره ،یکيالکترون یريادگيدر  نرندگايادگيبه  زهايدول مربوط به ارائه تجوج

عنوان زير 

 عنصر
 مالحظات و تجويزها هاموقعيت

 الونرونیوی وضعيت 

همانطور که گفناه شاد در وضاعی  الونرونیوای براسااس میازان 

ها، په ا  باند و میازان اسانفاده از ارکباراات دسنرسی به ف اور 

 ب د  ها منفاوت اس و و میزان گروههمزمان نحوه 

گروهب د  یادگیرندگان در دوره ها  الونرونیوی براساس سابک 

ها  یادگیر  آن ها، براسااس داناش و مهارکراان و یاا براسااس 

 روش داده کاو  قابل انجام اس و

همچ ین در ری دوره از روش ها  من وع گروه ب د  نظیر جیگ 

 ساو می کوان اسنفاده کردو 

 

 ورهد

 ابندایی

در دوره ها  ابندایی پیر هاد می شود گروه ب د  هاا باا نظاارت 

بیرنر  انجام شود و اننخاب اعضا  گروه به ااود داناش آماوزان 

واگذار نرودو پس از کرویل گروه نیز معلم بر کار گروه هاا کاامال 

نظارت داشنه باشدو همچ ین به نظر می رسد گروه ها  باا کعاداد 

   کودکان دوره ابندایی مفید نمی باشدو اعضا  زیاد برا

در دوره ابندایی زرف آش ا شدن کودکان با فعالی  ها  گروهای 

و نحوه مرارک  و کعامل با دیگر همگروهی ها کفای  می ک دو اما 

 در دت گروه ها اموان یادگیر  محنوا  آموزشی نیز وجود داردو

 منوسطه

منوسط و بازرگ امواان  در دوره ها  منوسطه با ایجاد گروه ها 

ک وی  حس همدرد  و هم احساسای و ایجااد وحادت و انساجام 

گروهی برا  دانش آموزان به وجود می آید و دانش آموزان مهارت 

ها  ارکباری اود را با رهبران گروه و همچ این مادیری  اارده 

گروه ها افزایش می ده دو در دوره اوت منوسطه کاه سان داناش 

ایجاد گروه ها  کوچونر می کوان باه بهباود آموزان کمنر اس  با 

مهارت ها  ارکباری و رشد اظهار نظرها  گروهی و ک وی  حاس 

 آرامش و اعنماد به نفس دانش آموزان کمک کردو 

 درس نظر  درس

در دروس نظر  که آموزش مفاهیم و ازوت را داریم ایجااد گاروه 

ن اد ها  کوچاک از رریاق ابزارهاا  سااده و حنای ناهمزماان ما

 کاالرها  گفنگو می کوان اقدام به آموزش مطالب کردو

همچ ین برا  آموزش مهارت ها و نگرش ها مای کاوان باا ایجااد 

گروه ها  بزرگ کر و اسنفاده از ف اور  هاا  پیرارفنه کار نظیار 

 جلسات آنالین اقدام به آموزش نمودو
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 درس عملی

ی کواند باه در دروس عملی و کارگاهی گروه ب د  یادگیرندگان م

معلاام کمااک شااایانی نمایاادو دروس در گااروه هااا  نامنجااانس 

یادگیرندگان کمرین و کورار مای شاود و معلام باه ع اوان نااظر و 

 کسهیل ک  ده با گروه همراه می شودو 

 های یادگیریفعالیت 5.5

 مقدمه 5.5.1

(و 2017، 1چو  و هموارانارکبارات دیجینالی امروز  بخری ربیعی از زندگی اجنماعی جوانان شده اس  )

دنیا  امروز دنیا  ارکبارات اس و از رریق ای نرن  و فضا  مجاز ، ارکبارات انسانی و م اسبات اجنماعی 

شود و انسان بدون محدودی ، ورا  زمان و موان و مرز، با هم نوع اود ارکباط افراد نیز، مجاز  میبین 

 ک دو برقرار می

ها، ارالعات از ها، ایدهآور  درون دادهها  مخنلف با مخاربان مخنلف، جمعلبرقرار  ارکباط روشن به شو

ها کمک آموزان در کوسعه این مهارتکواند به دانشها  گروهی، میمن اضیان، اعنمادآفری ی و هدای  فعالی 

(و 2020، 2ینراگرایی یا کجربه یادگیر  همراه با کار، ک د )جایاچک د و آن را مبدت به بخری از محور عمل

ها  یادگیر  الونرونیوی مرهود اس ، نوعی ا  که در محیطها  االقانهپیوندها  درونی و قابلی 

آموزان پیر هاد ها  یادگیر  و فره گ مرارکنی مبن ی بر وب و در فضا  مجاز  را به دانشفعالی 

م د، چراکه از لحاظ شخ ی، فرای د انجاها به شول بال وه به غ ا  یادگیر  میدهد که این قبیل فرز می

گیرد که به کاسنن ا  زورت میها  یادگیر  در زمی هدیگر فعالی عبارتسازندو بهیادگیر  را مع ادار می

هایی برا  کسب کجربیات مسن یم، ها  یادگیر ، فرز شرایط ناعادالنه کمک ک دو به بیان دیگر فعالی 

 (و2009، 3ر  اس  )چیارزیابی و بازاندیری درباره یادگی

ها  یادگیرنده هایی گفنه می شود که برا  کحویم و کعمیق آموانهها  یادگیر  به مجموعه فرز فعالی 

ها  یادگیر  اننخاب کرده، (و یادگیرندگان در فعالی 1396شود )سراجی و عطاران، در برنامه درسی ارائه می
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را از ابعاد مخنلف و زوایا  گوناگون ببی  د و در کمرین  درگیر شده و در زورت لزوم مسائل مخنلف آموزشی

کردن نحوه اجرا  آن فعالی  و معلمی، ملزم شوند برا  انجام هر فعالی  یادگیر ، به کدوین برنامه، مرخک

نیز ارزیابی آن بپردازند و با بازاندیری درباره فعالی  یادگیر ، عل  موف ی  و یا عدم موف ی  اود را بیاب د 

 در زورت نیاز مجدداً به کدوین، اجرا و ارزیابی برنامه بپردازندوو 

 بین انگیزه کاهش در عوامل کرینمهم از یوی کالس در درگیرشدن عدم که دارند اعن اد مح  ان

 ک دمی جلوگیر  آن از اارج و درس کالس در یادگیر  ها فعالی  گسنرش از که اس  یادگیرندگان

 آنها واک ش ها فرز  شوندمی درگیر یادگیر  فرای د در یادگیرنده کهه گامی (و6201 ،1همواران و )هاکما

 گرددومی هاآن کح یلی پیررف  افزایش به م جر که یافنه افزایش شده داده ها فعالی  و کوالیف به

 3شدننظریه ا  برا  دانرجویان دانرگاه ارائه داد که بر مفهوم شامل 2، الوساندر آسنین1984در سات 

م دار انرژ  "منمرکز بود، که بعدا نام آن را به درگیرشدن کغییر دادو او درگیرشدن را بدین گونه کعریف کرد 

(و امروزه 297، صو1984)آسنین،  "ده دها  علمی اان اص میفیزیوی و روانی که یادیگرنده برا  کجربه

ها  آموزشی که با ننایج دانرگاه مرکبط  زورت م دار زمان و کالشی که یادگیرنده در فعالیدرگیرشدن به

ها  یادگیر  (و درگیرشدن شامل فعالی 2009، 4گردد )کوهک  د، کعریف میگذار  میاس  سرمایه

شدن در گذار  در کجربیات دانرگاهی و علمی، کعامل با منخ  ین، واردمخنلفی اس  از جمله سرمایه

 (و 2005، 5رال و کرنزی یبرنامه آموزشی، و کعامل با همساالن )پاسوا

ها کالش ک د چون در این محیط )به در محیط یادگیر  الونرونیوی یادگیرنده باید اود برا  انجام فعالی 

ها  یادگیر  حضور  عدم انجام فعالی  به مع ی عدم حضور ویژه در ارکبارات غیرهمزمان( براالف محیط

یر  ارائه شده در برنامه درسی الونرونیوی باید یادگیرنده ها  یادگ( فعالی 2004، 6اس  )مارک ز وهمواران
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ها، کرکیب، مباحثه، مرارک ، ابداعریات س جش، را به جسنجوگر ، کحلیل، ارزیابی، ساماندهی مجدد آموانه

 ( 1396، به ن ل از سراجی و عطاران، 2006ها کرغیب ک د )هالمز و گاردنر، ک میم گیر  و کاربرد ایده

یادگیر  برگرفنه از رویوردها  یادگیرنده محور اس و در رویورد یادگیرنده محور رراحی محیط ها  فعالی 

ها  ارکباری و کعاملی در جه  ا  اس  که بر نیازها و عالئق یادگیرنده کاکید داشنه و از ابزاریادگیر  بگونه

گیر  این رویورد و ایجاد کعامل افزارها  اجنماعی در شولک دو کوسعه نرمرسیدن به این اهداف اسنفاده می

افزارها  اجنماعی از رریق پرنیبانی از کعامل، حمای  از ( معن د اس  نرم2007ن ش مهمی داشن دو بوید )

ها  یادگیر ، و ارکباط بین افراد ن ش مهمی در بهبود فرای د یادگیر  ارائه، دریاف  بازاورد، ایجاد شبوه

 الونرونیوی بر عهده دارندو

کعامل دیویی به این نونه اشاره دارد که کجربه یادگیر  از کاثیر من ابل عوامل درونی )فرد ( و بیرونی ازل 

شود  و عوامل ها، عالئق، اسنعدادها و نیاز فرد مربوط میگیردوعوامل فرد  به ذه ی )اجنماعی( شول می

آنها ارکباط داردو بر اساس این ازل،  بیرونی نیز شامل م ابع و اموانات محیط ارراف هسن د که یادگیرنده با

ک د کا به م ظطور کدام روابط اود با دیگران، کجارب اود را به بسط کعامالت اجنماعی به افراد کمک می

 (و1396کجارب دیگران نزدیک سازند )سراجی و عطاران، 

ر یادگیرنده ها  یادگیر  منعدد  را در اانیاها  یادگیر  در یادگیر  الونرونیوی فرز فعالی 

، 1ها برا  ساا  دانش اود کالش ک د )لیزکواند با شرک  در این فعالی دهد و او میالونرونیوی قرار می

گرایان دانش ب ا شدنی اس  و یادگیرنده باید در ساا  آن ن ش فعات داشنه باشدو ( از م ظر سازنده2009

ها  مخنلف او را به جسنجو  م ابع، رده و به شیوهها  یادگیرنده را در جریان یادگیر  مهم شمآنها فعالی 

ک  د کا یادگیرنده به رور ها  و کفاسیر کرغیب میها، کعامل با افراد و م ابع، ارائه برداش م ایسه دیدگاه

گرایی نیز اعن اد دارد دانش از حال  ( دیدگاه ارکباط2000، 2مداوم در فرای د یادگیر  مرارک  نماید )کم

(و اگر به 1392زیم س، ) اس  داده کغییر شول 3ش اانیا  و بوممراکبی به حال  شبوه و سلسله ب د رب ه

                                                             
1 Leese 
2 Tam 
3 ecology 
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ا  ب گریم، بخش اعظم آنچه در قرن گذشنه از دانش کجربه ها  شبوهع وان پدیدهیادگیر  و دانش به

آی د و دازه دلخواه در میاند؛ لذا به آسانی به شول و انها م عطف و سیاتایم کغییر اواهد کردو شبوهکرده

ها  ک  ده ساانارو برا  نمونه رسانهکه شبوه، م عوسسلسله مراکب، کحمیل ک  ده ساانار اس ، درحالی

سویه اس  )ساانار کوسط که یک اندشدهجمعی و کعلیم و کربی  کا اندازه زیاد  بر اساس مدلی رراحی 

ده د که ها، اجازه نمیش اا ها و بوماالف شبوه ها برشود(و سلسله مراکبسلسله مراکب کحمیل می

آورند و به ها  بیرون از ساانار، شول گرفنه و به سرع  انطباق یاب دو ساانار را چ د نخبه پدید میجریان

دهد و ما یاد اوانیم؛ معلم آموزش میک  د و ما میها چاپ میشود مان د روزنامهعده زیاد  کحمیل می

همان م بع(و در این دو دیدگاه معلم ن ش راه ما و ) دهیمشود و ما گوش میبر م نرر میگیریم؛ یا امی

ها  ک د کا یادگیرنده را با راه ماییهداینگر را بر عهده دارد و بجا  انن ات زرف محنوا  درس، کالش می

 اود به ساا  دانش کرغیب ک دو

هایی جه  واداشنن یادگیرندگان به فعالی  و رز ها  یادگیر  بجا  ارائه ح ایق و محنوا، فدر فعالی 

اش ها  مع ی دار ننیجهکفور رراحی می شودو یادگیرنده باید فعات باشد و مداوم  یادگیرندگان به فعالی 

کر (و برا  آسان2020، 1ک د )مارکین الراکر میپردازش سطون باالس  که ایجاد مفهوم شخ ی شده را آسان

شودو کار کردن با سایر یادگیرندگان، کجربه ر  و مرارک  در یادگیر  کوزیه میکردن یادگیر ، هموا

دهدو ها فراش اانی را میزندگی واقعی و کارگروهی را به دنبات دارد و به آنها مجات اسنفاده از مهارت

اواهد بود  همچ ین یادگیرندگان قادر به اسنفاده از کوانایی سایر یادگیرندگان و یادگیر  از رریق دیگران

 (و1398)یزدانی و همواران، 

                                                             
1 Martín-Lara 
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 تعامل 5.5.2

 تبيينتعريف و  5.5.2.1

ها  مخنلف معن دند که کعامال ع  ار کلیاد  در یاادگیر  و رضاای  در منخ  ین و پژوهرگران در دهه

؛ 2009، 3، وانسانری 2001؛ 2؛ ساوان1993، 1ها  آموزش از راه دوره و مجاز  اس  )فولفاورد و ژاناگدوره

( کعامل فارغ از مجاز  و یا چهره به چهره بودن آن وقنی بین ساه ع  ار کلیاد  در 2017، 4و و سولیوانژائ

گیرد باعث افزایش مرارک  و ک وی  حس کعلاق باه جامعاه کالس یع ی معلم، یادگیرنده و محنوا زورت می

                                                             
1 Fulford & Zhang 
2 Swan 
3 Wanstreet 
4 Zhao & Sullivan 
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آموزان احسااس ارکبااط گردد دانشکیفی  باال  کعامالت باعث می(و 2001، 1گردد )اسواگ ولییادگیر  می

 (و 2009، 2باش د )مارکین و داوسونبیرنر  با مدرسه داشنه

یادگیر  نوعی از کعامل اس  که در ایجاد و رشد شابوه داناش "گرایی کاکید دارد که از ررفی رویورد ارکباط

ا  از ا شابوه(و لذا کعامل در هر دوزورت با انسان دیگر یاا با85، ص 2011، 3)زیم س "یادگیرنده ن ش دارد

کعاامالت اجنمااعی "( مطرن کرد که 2011گیر  شبوه الزم اس و زیم س )م ابع برا  ایجاد ارکباط و شول

ک  دگان چگونه محنوا  دوره را درک ک  د و چگونه اود را در ایان فضاا ک ظایم نمای اد، برا  ای وه شرک 

 (و 157)ص  "حیاکی هسن د

ها  زورت گرفناه ( با بررسی پژوهش2009ت گرفنه اس  وانسنری  )کا ک ون کعاریف مخنلفی از کعامل زور

 در این زمی ه، کعریف کعامل را با سه دیدگاه ارائه داد:

، 4یادگیرنده )ماور-محنوا و یادگیرنده-یادگیرنده، یادگیرنده-کعامل به ع وان یک کبادت آموزشی  بین معلم و 1

کواناد محناوا می-(و کعامال یادگیرناده2009، 5واارانها و همینسرابط کاربر )-( و همچ ین یادگیرنده1989

(و این ارالعات باا وظاایف یاادگیر  در 2003، 6ارالعات نیز گردد )ساربی و بالدوین-شامل کعامل یادگیرنده

ارکباط بوده و نه به رور مرخک با اود محنواو برا  مثات روش جسنجو جها  یاافنن م اابع معنبار دربااره 

 موضوع مورد بحثو

(و 1995، 7ها )ج اساان و هموااارانا  از رایانااهبااه ع ااوان ک ویاا  کااردن ارکباااط بوساایله شاابوهکعاماال  و 2

باین یادگیرنادگان در  9و ناهمزماان 8هاا  همزماانها  ارکباراکی بوسیله رایاناه، مراارک  و گفنگوف اور 

 ک  دوها  مخنلف را حمای  میموان

                                                             
1 Scagnoli 
2 Martin and Dowson 
3 Siemens 
4 Moore 
5 Sinha et al. 
6 Sabry and Baldwin 
7 Jonassen et al. 
8 synchronous 
9 asynchronous 
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دگیر  را به ع وان حل مسأله بوسیله مراارک  باین کعامل به ع وان ارکباط اجنماعی و روانر اانی که یا و 3

 (و1978، 1ک د )ویگوکسویکعداد  از هموالسان ک وی  می

کواند احنمات و اموان ایجاد کعامل را افزایش دهد به هماین دلیال اسا  یک محیط یادگیر  الونرونیوی می

اکالیزور برا  کعامل یادگیرنادگان ها به ع وان یک ع  ر نوظهور ک( از این محیط2007) 2که اندرسون و درون

 3ا  با کعامل کرکیب شاده اسا  کاه بریار و زاوارکاوها بگونهاندو ماهی  وجود  این محیطبا سایرین نام برده

هااا  یااادگیر  الونرونیواای ها  اجنماااعی مجاااز  را بااه ع ااوان یواای از محیط( شاابوه237، ص 2001)

ها و ها  ممون را ایجاد کارده، و جریاان ایادهک  د، مرارک هایی که کعامل اجنماعی را کسهیل میف اور "

 اندوکعریف کرده "سازدارالعات را بین افراد ممون می

ده د، باه دالیال مخنلاف ک اور ها  س نی ارائه نمیآموزان، نظرات اود را در محیط کالسبسیار  از دانش

ها  الونرونیوی، کعامال مع ای جدیاد  محیطک  د اموان بیان م اسب نظرات و سؤاالت وجود نداردو در می

ا ، کعاامالت باراط بیرانر باه ها، با وجود ارائه محیط چ اد رساانهک دو به دلیل ساانار این محیطپیدا می

(و این ویژگی با وجود محدودی  اسنفاده از یک کاناات ارکبااری، 2013، 5هسن د )سالمون 4زورت منن محور

که نیاز به کفور بیرانر در ارساات  آموزانیگردد، مان د دانشیی محسوب میها  مخنلفی مزی  باالبرا  گروه

که که اواندن و نوشنن روش غالاب آموزان با آسیب ش وایی، افراد یا پاسخ دارند، افراد اجالنی، دانش سؤات

نیسا  هاا المللای کاه زباان کح ایلی، زباان ماادر  آنآماوزان بیندر برقرار  ارکبارران اس ، و یا دانش

کوان اد (و این افراد حنی از رریق محیط یادگیر  الونرونیوی بهنر از قبال می1999، 6ایساک و همواران)مک

ها  ااود را قبال از ارساات مرکاب ده د که مطالب و پاسخکعامل برقرار نمای دو این یادگیرندگان کرجیح می

از بیان یاا ارساات مطلاب ماورد نظار، فوار  دهد که قبلنمای د، محیط یادگیر  الونرونیوی این اموان را می

 کرده، نوشنه و مرور نمای د، و همان د سایر افراد حاضر در محیط یادگیر  رفنار ک  دو

                                                             
1 Vygotsky 
2 Anderson, T., & Dron 
3 Bryer and Zavatarro 
4 text base 
5 Salmon 
6 McIsaac et al. 
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 هاها و اصول بکارگيری تعامل و مصداقانواع روش 5.5.2.2

 ها  ک سیم نمود:کوان به گروهها  چهره به چهره، از دور و مجاز ، کعامل را میدر محیط

 1معلم-ادگيرندهي . تعامل1

ها  در لحظاه گرفناه و کعاامالت باین در هر روت مدت کالس و حنی ااارج از آن، معلماین بایاد ک امیم

 و بارا  یاادگیر  یادگیرناده کحریک به اودشان و یادگیرندگان را کسهیل ک  دو معلم با برقرار  این کعامل،

مرااوره،  شودو معلم از این رریق،یم ز اودانگی و و ، اودمحور  عالقه حفت باعث که پردازدیم پیررف 

آوردو همچ ین از رریق کعامالت براط اموان ارکباط معلم با یم فراهم یادگیرنده هر برا  را کرویق و حمای 

هایی که به درس مربوط اس  وجود دارد، بدون آنوه نیاز به اننظار برا  شاروع کاالس یادگیرنده برا  راداد

 بعد  باشدو

گرایی به یادگیر  بر ای وه یاادگیر  یاک فرآی اد فعاات و درحاات رشاد اجنماعی و سازنده-یرویورد ش اان

ها  موجود داناش ااود ک دو در ح ی   یادگیرندگان درگیر ادغام ارالعات جدید در سااناراس ، کاکید می

   اواهاد یافا دار و معنبارشوندو بوسیله کعامل بین یادگیرنده و معلم، این ساانار دانش کوساعه مع ایمی

(و محیط یادگیر  الونرونیوی در کوساعه سااانار داناش در یادگیرنادگان کوساط 2014، 2)بارکوس و لدرمن

ا  که معلمان با نظارت بر فرآی د یادگیر  یادگیرندگان و کعامالت آنها قبال، یر مثبنی دارند بگونهکأثمعلمان 

ها  کعیاین شاده در سیر جه  رسایدن باه هادفحین و پس از کالس درس با کعامل با یادگیرنده به ری م

 و(2017، 3سانچز فرانوو و همواران) ک  دکالس کمک می

کاو  دهدوها  گفنگو  براط بین یادگیرندگان، اعنبار بیرنر  به مباحث میاز ررفی مرارک  معلم در گروه

مان نیاز برا وند و بیرانر یادگیرندگان در مباحث براط عالقه دارند از معل ( نران دادند که2017) 4و روسن

و آنان این احسااس را دارناد کاه معلماان منخ اک ایان ک  داواه د که در مباحث شرک مواقع از آنان می

موضوع بوده و حضور منفاوت و اعنبار بیرنر  را نسب  به سایر هموالسان برا  مباحث اود اواه د داش و 

                                                             
1 learner-instuctor interaction 
2 Bartos & Lederman 
3 Sánchez-Franco et al. 
4 Ko & Rossen 
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ها و آماوزان نظار داده، و ایادهها  دانشکرده، بر ایدهها  هفنگی شرک  کوان د در بحثب ابراین معلمان می

م ابع مفید مرکبط با موضوع هفنه را اضافه نمای دو در این کعامل معلم نباید به ع وان یاک شخ ای  م نادر 

کرده و مباحاث را هایش ااوددار گر باوده و از کحمیال ایادهع وان یک مربی و کساهیلبه دیده شود، بلوه 

معلمان از رریق این نوع کعامل رهبر  ک دو همچ ینالقه یادگیرندگان درراسنا  اهداف کالسمورد عجه به

اموان الگو ساز  رفنارها  مثب  را در بین یادگیرنادگان مان اد روش مباحثاه و پاساخگویی باه ساؤاالت و 

 (و2009، 1)مارکین و داوسونها اواه د داش  یهموالسنظرات م فی سایر 

  دادهایارو ،فیدر ماورد کواال آماوزانبا داناش انیک د کا مربکمک میادگیر  الونرونیوی کعامل در بسنر ی

مطالاب  کوان ادیم معلماینارکباط برقارار ک  ادو  و نمونه کار در اارج از کالس درس دیمف  ها کیل ، دهیآ

هاا آن بارا  وند،شا جویاا را نظارات یادگیرنادگان و داده دوره قارار در پروفایل رراحی شده در را نظر مورد

 بخواه اد ده ادو از یادگیرنادگان ارجااع دیگار آموزشای  ها ی ساا باه راها آن ک  د یا مرخک کح ی اکی

 باه الزم اسا  که موارد  در و نمای د کرویق را آموزانوارد سازندو دانش نظر مورد ی ساوب در رامطالبران 

آموزان نگاهی اجمالی به پروفایال شود که دانشباعث می ارکباط معلم و شاگرد اموانبپردازندو  آنان با مراوره

  زهیاانگکواناد باشاد، بی دازناد کاه ایان میمربی که حااو  ارالعاات شخ ای، عالیاق، سااب ه کاار  می

 (و2009، 2مانوز و کونر)و دهدیم  اثربخش در کالس درس افزایش ریادگی آموزان را دردانش

 3يادگيرنده-يادگيرنده . تعامل2

مل یادگیرنده با یادگیرنده به ع وان یوی از نوات کلید  در رضاای  و انگیازه یاادگیر  یادگیرنادگان در کعا

(و 2006، 5راناس و هموااران-؛ کل  2005، 4ها  یادگیر  الونرونیوی و کلفی ی اس  )ژائو و هموارانمحیط

هاا و ه نیااز باه کوساعه مهارتها اسا  کالذا ک وی  و کوسعه کیفی  این کعامل یوی از اهداف ای گونه محیط

                                                             
1 Martin & Dowson 
2 Munoz & Towner 
3 learner-learner interaction 
4 Zhao et al. 
5 Tallent-Runnels et al. 
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دیاده (و همچ ین یک معلام یاا کساهیلگر مهارت2017، 1ها  ارکباری نیز دارد )فرگوسن و هموارانکو ی ک

 کر  با همدیگر کرغیب نمایدو کواند یادگیرندگان را به کعامل قو می

 حضاور یاا بادون همراه گروه، کی در یا ک هازورت به دیگر افراد یا فرد  دیگر با فرد یک بین کعامل نوع این

 و ارالعاات دربااره گاروههام افاراد یادگیرندگان با و در ای گونه کعامل(2007مورگسن، شود )می کعریف معلم

آماوز دانش و در ماوارد  چ ادینک  دمیزحب  اند شده مواجه سخ رانی یا برنامه منن، یک که در هایییدها

 و یاا در کرا د،یم چالش به آموزان رادیگر دانش نظرات ،ک  دمی ثب  درباره یک مطلب نظراکی را زمان هم

ها  ساایر و در ح ی ا  اوانادن و درگیرشادن باا پاساخک  دمی ایجاد ها  اود کغییراکیهموالسی نظرات

(و همچ این 2017ها  این فعالی  اس  )فرگوسان و هموااران، دانرجویان جه  درک مفاهیم یوی از ج به

هاا و مراارک  غیار رسامی ولای باا هادف حیط یادگیر  الونرونیوی جه  کسهیل گفنگوآموزان از مدانش

ایان از  کوان ادیم آماوزاندانش(و همچ این 2012، 2ک  د )چن و بریرمرخک و مربوط به درس اسنفاده می

و امنحاناات بپرسا د  و یکالسا فیکواال دربااره هاااز آن  اود ارکباط برقارار ک  اد و هایهموالسرریق با 

 ک  دو  هموار گریودیبا  براط طیمح کیگروه در   هاو پروژه فیدر کوال نیهمچ 

 3محتوا-. تعامل يادگيرنده3

گرددو با وجود امواان ارائاه از بیرنر وق  یادگیرندگان در آموزش س نی زرف کعامل با محنوا  آموزشی  می

ا  غ ای از آماوزش همراه با مجموعه معموالًرریق زفحات نمایش یا کاغذ در فضا  یادگیر  براط، محنوا 

(و بااوجود ورود 2003ها و ابزارها  ارائه االق همراه اس  )گریسون و اندرسون، مبن ی بر رایانه، شبیه ساز 

جا  کعامال دوساویه، اغلاب ارکبااط ها به محیط آموزشی  چهره به چهره و مجاز ، همچ ان بها چ درسانه

، 4ها  یادگیر  براط برقرار اسا  )ساانچز فرانواو و هموااراننده در محیطا  از محنوا به یادگیریک ررفه

 (و 2017
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2 Chen & Bryer 
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4 Sánchez-Franco et al. 
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ها  مؤثر در ایجاد کعامال یادگیرناده باا محناوا، مراارک  یادگیرناده در کولیاد، اننخااب و باه یوی از روش

 و کارده ادایجا کوان د ارالعات راگذار  محنوا اس و در محیط یادگیر  الونرونیوی، یادگیرندگان میاشنراک

مطالب درسی ارسات شده کوساط  درباره کوان دیمیادگیرندگان  وگذارند اشنراک دیگران به اسنفاده برا  را آن

 در را آن پردااناه، درسای موضاوعات در ماورد کح یاق باه نمای د، ثب  را اود ها نظراتمعلم یا هموالسی

 (و2008، 1هایا و ریچارد)درج نمای د  زفحه شخ ی اود

 2محتوا-عامل معلم. ت4

اس  )گریساون ها  براط کبدیل شدهها  معلمان در محیطکرین ن شکوسعه و کاربرد محنوا به یوی از مهم

هاا  مباحثاه، ایجااد (و کعامل معلم با محنوا شاامل م اابع ارکبااری دوساویه شاامل گروه2003و اندرسون، 

 ، گذاراشانراکی، باه رسانارالعها و ا، انجمنهپروفایل برا  دروس، جسنجو، رزد کردن و مدیری  ابرنامه

 باشدو  مطالب و کمام اجزا  ارکباری میان کاربران میگذارنرانه

 3رابط كاربری-. تعامل يادگيرنده5

گاردد یاک بخاش مهام از کعاامالت در فضاا  کعامل بین یادگیرنده و ف اور  که آموزش کوسط آن ارائه می

در کح ی ات مورد کوجه قرار گرفنه اس و این ناوع از کعامال بار اسانفاده از باشد که کمنر یادگیر  براط می

(و یوای از اولاین 1994، 4اس  )هایلمن و همواارانرابط کاربر  را برا  ورود به محیط آموزش منمرکز شده

 مراحل کعامل یادگیرنده در محیط یادگیر  الونرونیوی کعامل با ف اور  اس  که و  برا  کعامال باا محناوا،

دار و معنبر از رریق ف ااور  برقارار ک اد )ژاناگ و معلم و سایر یادگیرندگان باید بنواند با آنان ارکباری مع ی

ها را دارد که بر کعامالت مخنلفی که در محایط ا  منفاوت از ویژگیا  مجموعه(و هر رسانه2017، 5همواران

 گذاردو یر میکأثدهد، یادگیر  رخ می

ها  اولیه کار با ف اور  را ندارد، باید وق  بیرنر  برا  یادگیر  کعامل باا نی که مهارتاز ررفی یادگیرندگا

ها  اواه د داش و به همین دلیل رراحاان ف اور  قرار ده د و در ننیجه زمان کمنر  برا  یادگیر  درس

                                                             
1 Haya & Richard 
2 teacher-content interaction 
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4 Hillman et al. 
5 Zhang et al. 
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مل موفق با معلام، محناوا رابط کاربر  را در نظر گرفنه کا یادگیرنده اموان کعا-آموزشی  باید کعامل یادگیرنده

کاوان باه اننخااب یاا ها  ک ویا  ایان کعامال میو سایر یادگیرندگان را کوسط ف اور  داشنه باشدو از روش

 و ساده، و اان اص زمان جه  یادگیر  این کعامل اشاره کردو 1رراحی رابط کاربر  کاربر پس د

 2. بازخورد6

فرسان ده  امیاباه پ رعامداناهیغ ایبه رور عامدانه  رندهیآن، گاس  که در  یارکبار امیبرگر  پ ینوعبازاورد 

ااود را باا مخارباانش  یارکباار  یکاا وضاع ده ادیبه فرسن ده اموان م ها،امیپ نیو ادهدیواک ش نران م

( باازاورد را ارالعااکی کاه 2007)3ها  یادگیر ، هنی و کیمبرلایدر محیط و(1386)شوراواه،  ک د یابیارز

ها  عملوارد یاا درک ل )مان د معلم، هموالسی، کناب، ولی، اود فرد، کجربه( در مورد ج باهبوسیله یک عام

کواناد ارالعاات ازاالن شاده، هموالسای راهوارهاا  گردد، کعریف کردندو معلم و ولی مییک فرد کأمین می

، و یادگیرناده کواناد کراویق ک ادها را ارائاه داده، ولای میجایگزین، کناب ارالعاکی جه  روشن کردن ایده

ها  اودش پیدا ک د، ب اابراین باازاورد ننیجاه عملوارد اسا و سؤاالت را برا  ارزیابی پاسخ کواند جوابمی

هااا  اودارزیااابی، کااوان بااه میاازان درک یادگیرناادگان از مااواد یااادگیر ، آزمونهمچ ااین در بااازاورد می

دار، م طبق با دانش قبلی یادگیرنده، ، مع ییاف و شفاف، هدفم دها  گروهی دس ها  کالسی، پروژهکمرین

 (و2007ها  بازاورد مؤثر اس  )هنی و کیمبرلی، مرخک کردن یک رابطه م ط ی از ویژگی

ها  یادگیر  الونرونیوی به دلیل سهول  در کعامل و اموان ارسات نظر در هر ارزیاابی ارائه بازاورد در محیط

دارد کاه فعالیا  به ن ال از عباد ( بیاان مای 1393) 4دو مک کانلافزایکوسط سایرین به غ ا  بازاورد می

ک د کاه ها را کرویق میها  یادگیر  مرارکنی از رریق شبوه و دریاف  بازاورد، آنیادگیرندگان در محیط

و با کمرکز بر یادگیر  و کوسعه اودشاان از یاک دیادگاه  داشنه باش ددیدگاه انن اد  به یادگیر  اودشان 

باین درک  ( باا م ایساه2015) 5ها دسا  یاب ادو بااورز و کومااربه درکی از ارکباط مفااهیم و ایاده انن اد ،

دانرجویان از حس حضور در محیط یادگیر  الونرونیوی و چهره به چهاره، باازاورد را ماالک ازالی نراان 
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نساب  باه کاالس  بیرنر معلمان و افزایش انگیزه دانرجویان در محیط یاادگیر  الونرونیوای دادن فعالی 

چهاره باه چهاره معرفاای کردنادو در محایط یااادگیر  الونرونیوای، باازاورد زاارفاً باه مع ای وادار کااردن 

گیر  شیوه درگیار شادن یادگیرنادگان باا محناوا  یادگیرندگان به کفور نیس ، بلوه ن ش کلید  در شول

یوای و کلفی ای بایاد کوجاه و زماان هاا  الونرونها  اود داردو لذا در رراحی دورهدوره، معلم، و هموالسی

 م اسبی را برا  رراحی بازاود اان اص دادو

ها  بازاورد نمره اس ، که برا  یادگیرنده بهنرین نیس ، چون برای مواقاع بااوجود روش کرینیوی از رایج

یرانر کوان د نمرات باالیی کسب ک  اد، ب اابراین ایان ناوع یادگیرنادگان بارا  کاالش بها  زیاد، نمیکالش

هاا  زیااد و ها  آنان نباشادو باه هماین جها  بازاوردا  نخواه د داش  وقنی نمرات بازکاب فعالی انگیزه

 (و2016، 1گردد )میچ و هموارانمرحله به مرحله در روت زمان آموزش و دوره کوزیه می

 سیم کرد:کوان به سه نوع ک با بررسی کح ی ات انجام شده، کوجه به محنوا  بازاورد، آن را می

 2بازخورد تصديقی

، 3ک د )گراهام و همواارانبازاورد ک دی ی راداد یک اکفاق را جه  ارمی ان یادگیرندگان یا معلم کأیید می

(و این نوع بازاورد جه  کأمین سریع و اولیه ارالعات مربوط به یک فعالی  اس و مان د کأیید معلام از 2001

آموزان، باازاورد ها  دانشزاوردها  کوکاه بلی/ایر به سؤاالت و فعالی آموزان، ارائه بادریاف  کوالیف دانش

آموزان جه  انجاام فعاالینی پاس از دراواسا  به معلم درباره فهمیدن مطالب کدریس شده، اجازه به دانش

 آموزوکوسط اود دانش

   با هار گزی اه، نظار ک  دگان با اعالم میزان موافها اس  که شرک کاربرد دیگر این بازاورد در نظرس جی

ک  دو همچ ین کأیید اواندن و اعالم مواف   با یک قرارداد یا شرایط و قوانین کالس قبال از اود را ثب  می

(و همچ این در ماواقعی 2007، 4شروع دوره نیز از موارد این بازاورد نام برده شده اس  )بردفورد و هموااران

کواناد از باازاورد ک ادی ی در ئه بازاورد ارالعااکی نادارد، میکه معلم زمان کافی جه  بررسی کوالیف و ارا
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زمان دریاف  کوالیف اسنفاده کرده کا ارمی ان فراگیر از ارسات و همچ ین انگیزه و  کا زمان دریاف  بازاورد 

 کامل حفت گرددو 

مجااز  در در محیط چهره به چهره این نوع بازاورد بسیار رایاج و پرکااربرد اسا ، ولای باه دلیال حضاور  

کوان به سهول  گیرد، چون نمیها  یادگیر  الونرونیوی، بازاورد ک دی ی بیرنر مورد غفل  قرار میمحیط

(و برا  مثات در کالس حضاور  وقنای 2016، 1فضا  چهره یه چهره این بازاورد را ارائه داد )شاه و موناهان

آماوز و زارفاً باا حنی بدون ناام باردن دانش ک د، معلمآموز دس  اود را برا  پرسیدن سؤات بل د میدانش

آماوز را دیاده اسا و یاا وقنای ک اد کاه دراواسا  دانشکماس چرمی بازاورد  باه و  داده و کأییاد می

دهد، زمانیوه معلم کوالیف را جمع کرده و در اننها  کالس در کیاف آموز کولیفی را در کالس انجام میدانش

ک ادو ایان ناوع از باازاورد معماوالً بارا  ک کأیید ب ر  از معلم دریاف  میبرد، یقرار داده و همراه اود می

آموز به معلم یک ساؤات از ها  یادگیر  الونرونیوی وجود نداردو برا  مثات، اگر دانشآموزان در محیطدانش

 این رریق پس  الونرونیوی ارسات ک د، او هیچ راهی برا  ای وه بفهمد معلم ساوالش را دیاده ناداردو همچ

آموز هیچ راهی برا  ارمی ان از ای وه معلم کولیاف را گردد، دانشوقنی کولیف ب ورت الونرونیوی ارسات می

ک دو لذا کوجاه دریاف  کرده نداردو مگر ای وه معلم با ارسات پس  الونرونیوی دریاف  سؤات یا کولیف را کأیید 

رونیوی باعث افزایش انگیزه و ماندگار  افاراد در دوره ها  یادگیر  الونآگاهانه به این نوع بازاورد در محیط

 شودومی

 2بازخورد اطالعاتی

بازاورد ارالعاکی شامل ارالعات مربوط به ارزیابی یک راداد مان د جواب به یاک ساؤات یاا بررسای کولیاف 

دیگاران و آماوزان و نظار دربااره مطالاب (و مان د پاسخ به ساؤاالت دانش2007شود )بردفورد و همواران، می

بررسی کیفی کوالیف اس و کح ی ات نران دادند که بیرنرین بازاورد ارالعاکی دریافنی در محیط چهاره باه 

 (و 2007، 3چهره درباره چگونگی انجام مؤثرکر یک فعالی  اس  )هنی و کیمبرلی
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اکار از مرخک کردن مرحله بعد  پس از کومیل یک مرحله کوسط یادگیرنده، به اشانراک گاذار  م اابع فر

ها و ابزار جدید به یادگیرنده، و پرسیدن سؤات از مطالاب ارائاه ها، دیدگاهمحنوا  دوره، معرفی ارالعات، ایده

کارین شده کوسط یادگیرنده جه  گسنرش یادگیر  از ماوارد باازاورد ارالعااکی هسان دو همچ این از مهم

آماوزان پاس از ارساات مطلاب یاا دانش بازاورها  ارالعاکی به اشنراک گذاشنن کجارب مربوط کوسط معلم

دار شادن مطالاب را نیاز باه کاالس و مع ای 1گذار  عالوه بر ایجاد انگیزه، حس کعلاقاس و این به اشنراک

(و 2016، 2عالقه به یادگیر  کجارب دنیا  واقعی را دارند )لفاره و کااکس آموزاندهدو چون دانشافزایش می

ها  اشانباه ها  درس  را ماؤثرکر از باازاورد باه پاساخالعاکی به پاسخ( بازاورد ار2016) 3گیواند  و مارو

 دان دومی

ها  براط معلمان در ابندا  دوره میزان م اسبی باازاورد ارالعااکی ارائاه کح ی ات نران دادند که در دوره

ن افازایش ده د ولی پس از مدکی از شروع دوره کعداد و حجم این بازاوردها کاهش و مدت زمان ارسات آمی

یابد که باعث کاهش بازدهی دوره به دلیل عدم دریافا  راه ماا  م اساب، کااهش انگیازه یادگیرناده و می

(و ونپاپنا و 2016گردد )گیواند  و مارو، ها  ارائه شده کوسط یادیگرندگان میکاهش کیفی  کوالیف و پاسخ

ها  ارالعااکی هماراه باا نظاارت معلام و رد( راه حل اسنفاده از هموالسان برا  ارائه بازاو2017همواران )

 ک حیح بازاورد کوسط و  در زورت نیاز را پیر هاد دادندو

 4بازخورد احساسی

پیام آموزشی  بازاورد مهم اس  ولی جه  رسیدن به هدف نهایی یادگیرندگان باید با حفات انگیازه دوره را 

گاردد کاا ی اس  که باه یادگیرناده ارائاه میری نمای دو بازاورد احساسی در فضا  مجاز  مجموعه ارالعاک

( باازاورد 2012، 5بنواند وضعی  احساسی و انگیزشی اود را در روت دوره بهبود بخرد )کرزیس و هموااران

ناموفق نیاز دارند که به قسم  مرخ ی از یادگیر  باا یاک  احساسی کاربردها  من وعی داردو یادگیرندگان

ک د که دوباره برا  رسیدن به زالحی  ماورد نیااز ین پیام به آنها کمک میپیام انگیزشی ارجاع داده شوند ا
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برا  کومیل کمرین درگیرشوندو هدف این بازاورد زرفاً من اعدکردن یادگیرندگان ناموفق برا  کالش دوبااره 

ر ایان باشادو عاالوه بانیس ، بلوه آماده ساز  کمام یادگیرندگان برا  ورود به مرحله بعد  یادگیر  نیاز می

 آموزان در جلسات اولیه دوره نیز اسنفاده کردندوکوان از بازاورد احساسی برا  درگیرکردن دانشمی

( بازاوردها  احساسی در محیط یادگیر  براط را باه ساه رب اه پاداشای 2016) 1همچ ین لی و همواران

از ای وه وظیفه درس  انجام  )مثب (، ک بیهی )م فی( و ا ثی ک سیم کردندو بازاورد مثب  به ع وان عالمنی

شده و بازاورد م فای باه ع اوان عالمنای کاه وظیفاه درسا  زاورت نگرفناه اسا و باازاورد ا ثای نیاز 

گردد مان د بازاوردها  ک دی ی یاا ارالعااکیو فریادبرگ و بازاوردهایی اس  که بدون بار احساسی ارائه می

 ب  و م فی در یادگیر  کأثیر دارندو ( نران دادند که هر دو نوع بازاورد مث2017) 2همواران

ها  احساسی بیرنر از نوع بازاوردها  آنی هسن د بدین مع ی که کاأثیر باازاورد احساسای زماانی بازاورد 

(و همچ این سارع  و 2017، 3رود که بالفازله پس از یک راداد زاورت گیرد)پوساادا و همواارانباالکر می

ها  مدیری  یاادگیر  اسا  ها  اجنماعی مجاز  باالکر از سامانههکعداد ارائه بازاوردها  احساسی در شبو

 (و 2016، 4)بایل

آماوز اسا  معلام و دانش 6و زبان بدن 5کرین بازاورد احساسی حاالت چهرهها  چهره به چهره رایجدرکالس

نیاز (و همچ ین شیوه بیان کلمات، لحن زحب  و بل د  و کوکاهی زادا  معلام 2010، 7)میهوو و همواران

ها  محادودی  آماوزانباشاد، کاه دانشیوی دیگر از انواع بازاوردها  احساسی رایج در محیط حضور  می

هاا  محایط و همچ این باه دلیال ویژگیزیاد  در دریاف  این نوع بازاورد در محیط چهره به چهره دارناد

، 8باشد )چ ل و همواارانیها  براط ممجاز  این بازاورد جزو کمنرین بازاوردها  ارائه شده در ری دوره

                                                             
1 Li et al. 
2 Freedberg et al. 
3 Pousada et al. 
4 Bail 
5 facial expressions 
6 body language 
7 Mihov et al. 
8 Chanel et al. 
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ها  مجااز  را بررسای و ( بوار گیر  بازاورد احساسی در دوره2018) 1(و از ررفی آکپوکو و همواران2016

 ها  مجاز ، مرارک  و درگیر شدن یادگیرندگان نران دادندوکأثیر مثب  آن را بر کمایل و پذیرش دوره

ها  زاورکک )ایماوجی(، کوان از نراانهلونرونیوی میجه  بوارگیر  بازاورد احساسی در محیط یادگیر  ا

ساز  شده )آواکار(، کلمات احساسی و کروی ی، عالئم مان د مثب  و م فی، نوشنن کلمات باا ها  شبیهزورت

حروف بزرگ و کوچک ، رنگ و اندازه فون ، و شیوه بوارگیر  افعات اسنفاده کردو اسنفاده از ادبیات نوشنار  

کواند نوعی باازاورد احساسای م من ابل، جمالت ر ز، همدرد ، بوارگیر  نام کوچک نیز میاودمانی، احنرا

 در نظر گرفنه شودو

 زمان ارائه بازخورد

ها از نظار زماان ارائاه باه دو ها نیز مهم اس و لذا بازاوردجه  بوارگیر  مؤثرکر انواع بازاورد، زمان ارائه آن

 گردندونوع آنی و بافازله ک سیم می

به بازاورد  اشاره دارد که در حین انجام یاا بالفازاله پاس از انجاام یاک فعالیا  یاا ارائاه  ازخورد آنی:ب

اسا و  3(و نام دیگر آن بازاورد همزمان2014، 2شود)گرگور  و هموارانارالعات از ررف یادگیرنده داده می

هدف این بازاورد ادامه انگیازه و  این بازاورد معموالً عمیق نیس  و بیرنر از نوع ک دی ی یا احساسی اس و

حفت کالش یادگیرنده در حین اجرا  دوره اس و همچ ین بازاورد آنی اموان ارکباط و کعامل مداوم معلم باا 

ک د کا معلم بنواند بررسی ک د آیاا آناان مراولی دربااره دوره، کواالیف، اسانفاده از یادگیرندگان را ایجاد می

( بوسایله ابازار  1999، 4دوره کضمین شده اس  )ماک ایسااک و همواارانف اور  نداشنه و کیفی  اجرا  

اموان ارائه بازاورد آنی وجود اواهد داش و از مهمنارین ابازار باازاورد  5ارکباری در لحظه )در زمان واقعی(

 ، گفنگو  همزمان، ارسات نظر رو  مطلب یادگیرنده اس و6ها  آنیآنی در محیط یادگیر  الونرونیوی پیام

                                                             
1 Akputu et al. 
2 Gregory et al. 
3 synchronous feedback  
4 McIsaac et al. 
5 real-time communication tools 
6 Instant massages 
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بازاورد  اس  کاه باا فازاله زماانی از ارائاه فعالیا  یاا  1بازاورد بافازه یا غیرهمزمان ازخورد بافاصله:ب

کر کر و کامالشودو فازله زمانی ارائاه باازاورد امواان کأمال بیرانر معلام و بررسای عمیاقارالعات داده می

نوع هسن دو هدف ایان باازاورد ازاالن ها  ارالعاکی از این دهدو بیرنر بازاوردها  یادگیرنده را میفعالی 

ها  ارکباری ناهمزماان امواان باشدو ابزارکر به یادگیرنده میها  غلط، ارائه ارالعات کاملها، برداش فعالی 

هاا  ا وزای، نظار در پروفایال یادگیرناده و پسا  ک  ادو مان اد پیامارائه چ ین بازاورد  را فاراهم می

 الونرونیویو

 ازخوردهای ارائه بچالش

هاا  آن حلهاا  موجاود در ارائاه باازاورد معرفای و راهها  ارائه بازاورد، ابنادا چالشجه  بررسی روش

 گرددوپیر هاد می

کواناد ها  مجاز ، مرخک کردن ای وه چه کرکیب اازی از بازاوردهاا میها  ازلی در دورهیوی از چالش

  درگیرشادن در دوره انگیازه دهاد )هنای و کیمبرلای، فرای د یاگیر  را کسهیل کرده و به یادگیرندگان جه

(و کرکیب بازاورد احساسی با ک دی ی باعث افزایش انگیزه فراگیار باه اداماه دوره و کرکیاب باازاورد 2007

 گرددواحساسی با ارالعاکی باعث مؤثرکر شدن بازاورد جه  کسهیل در یادگیر  می

کاوان باا یاک باازاورد هاا  آن اسا و میا کوجاه باه ویژگیچالش دیگر کعیین زمان ارائه هر نوع بازاورد ب

هاا  یادگیرنادگان در محایط یاادگیر  سپاسگزار  و اوشامدگویی شروع کرد، به اولاین نظارات و فعالی 

بازاورد آنی احساسی ارائه داده و در ری دوره پس از انجام هر فعالی  از بازاوردها  ک ادی ی و آنای بارا  

کرد و ری مدت زمان مرخک و اعاالم شاده باه یادگیرناده باازاورد ارالعااکی بارا  ارمی ان فرد اسنفاده 

ها  کلید  در ارائه هر نوع بازاورد  نیز شخ ی کاردن فعالی  یادگیرنده فراهم و ارسات نمودو یوی از روش

دگیرناده کرین روش مان د اضافه کردن اسام یاکواند از سادهساز  میآموز اس و این شخ یآن برا  هر دانش

هاا  ماؤثرکر  مان اد نوشانن کال مانن باازاورد در بازاورد ک دی ی یا احساسی به منن ارساالی کاا روش

 ها  هر فراگیر زورت گیردوارالعاکی با کوجه به فعالی  و ویژگی

                                                             
1 aynchronous feedback 
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ها  ارائاه باازاورد ای سا  کاه معلماان در ابنادا  دوره بازاوردهاا  م اسابی را ارائاه یوی دیگر از چالش

یابد )کاو ولی پس از شروع دوره در ری زمان کورار و حجم این بازاوردها به دلیل مرغله کاهش می ده دمی

(و اسنفاده از بازاوردها  ک دی ی و احساسی کوکاه، و دراواس  از یادگیرندگان بارا  ارائاه 2017، 1و راسن

 کواند کا حد  این مرول را کاهش دهدوها میبازاورد به هموالسی

 های يادگيری الکترونيکیهای تخصصی در ايجاد تعامل در محيطصيهتو 5.5.2.3

 یادگیرنده-معلم

 ارائه ارالعات درباره اننظارات از یادگیرنده و 1

 ها  بین یادگیرندگان، ارائه راه مایی و بازاورد و آغاز گفنگو در زورت نیازمرارک  در گفنگو و 2

 یی و وووها  مخنلف ک ویر ، زوکی، ویدئوارائه ارالعات با روش و 3

ها  مخنلف مان د ایمیل، نظر دادن بر رو  مطالب ارساالی یادگیرناده، پیاام برقرار  ارکباط از روش و 4

 گروهی، پیام شخ ی

 یرکأاارائه بازاورد با کمنرین  و 5

 محنوا-یادگیرنده

 ارزشیابی کووی ی در حین دوره و 1

 ها  فرد  یادگیرندگانمواد یادگیر  م عطف و سازگار با نیاز و 2

 ها و کوالیف کالسیدن محنوا  براط با پروژهارکباط دا و 3

 اسنفاده از جلسات همزمان برا  مرارک  در کولید محنوا بجا  ارائه محنوا و 4

 کرغیب به ارائه بازاورد به مطالب و محنوا  کولید شده دیگران و 5

 یادگیرنده-یادگیرنده

 ا  کوسط معلمنمونهدراواس  از یادگیرندگان برا  کسهیل ساز  گفنگو بین اودشان پس از ارائه  و 1

 ها  یادگیرندگانب د  م اسب با کوجه به ویژگیگروه و 2

                                                             
1 Ko & Rossen 
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رزد کعامالت و ایجاد کعادت در میزان کعامال یادگیرنادگان باا هام از رریاق کرغیاب یادگیرنادگان  و 3

 اجالنی و هدای  یادگیرندگان فعات

کر بین ها  عمیقکر جه  گفنگوها  کوچکها  کالسی، ک سیم یادگیرندگان به گروهدرحین گفنگو و 4

 اودشان

 یو عمل یو متوسطه و دروس نظر يیابتدا هایدوره ،یکيالکترون یريادگيدر اشکال مختلف  زهايدول مربوط به ارائه تجوج

 مالحظات و تجويزها هاموقعيت عنوان زير عنصر

 الونرونیوی وضعيت تعامل

ها  گفنگو  براط بین یادگیرندگان، مرارک  معلم در گروه -

 دهدور بیرنر  به مباحث میاعنبا

یادگیرندگان در مباحث باراط عالقاه دارناد از معلماان نیاز  -

اواه اد کاه در مباحاث بر وند و بیرانر مواقاع از آناان می

 وک  دشرک 

هااا  هفنگای شاارک  کارده، باار کوان اد در بحثمعلماان می -

ها و م ابع مفید مارکبط آموزان نظر داده، و ایدهها  دانشایده

 هفنه را اضافه نمای دو با موضوع

 ، ادهیآ  دادهایارو ،فیدر ماورد کواال آموزانبا دانش انیمرب -

ارکبااط  و نمونه کار در اارج از کاالس درس دیمف  ها کیل

 برقرار ک  دو

در پروفایال رراحای  را نظار مطالاب ماورد کوان دیم معلمین -

 شاوند، جویاا را نظرات یادگیرندگان و داده دوره قرار شده در

 ها ی ساا باه راها آن ک  د یا مرخک کح ی اکیها آن برا 

 بخواه ااد ده اادو از یادگیرناادگان ارجاااع دیگاار آموزشاای 

 وارد سازندو نظر مورد ی ساوب در رامطالبران 

کاه  هایییادها و ارالعات درباره گروههم افراد یادگیرندگان با -

زااحب  اند شاده مواجاه ساخ رانی یاا برناماه مانن، یاک در

 وک  دمی

 ثبا  درباره یک مطلب نظراکی را زمان آموز همدانش چ دین -

و یا  کر د،یم چالش به آموزان رادیگر دانش نظرات ،ک  دمی

 وک  دمی ایجاد ها  اود کغییراکیهموالسی نظرات در

  ااود هایهموالسااین رریاق باا از  کوان دیم آموزاندانش -

 و یکالساا فیکوااال درباااره هااااز آنارکباااط برقاارار ک  ااد و 

گاروه در   هاو پروژه فیدر کوال نیو همچ امنحانات بپرس د 

 وک  د  هموار گریودیبا  براط طیمح کی

مطالاب درسای ارساات شاده  دربااره کوان ادیمیادگیرندگان  -

 باه نمای اد، ثبا  را ااود ها نظراتکوسط معلم یا هموالسی

زافحه  در را آن پردااناه، درسای موضوعات در مورد کح یق



 ها  یادگیر راهبردها و فعالی  –ف ل پ جم 

293 

 

 درج نمای دو خ ی اودش

آموزان، ارائه بازاوردهاا  کأیید معلم از دریاف  کوالیف دانش -

آموزان، بازاورد ها  دانشکوکاه بلی/ایر به سؤاالت و فعالی 

به معلام دربااره فهمیادن مطالاب کادریس شاده، اجاازه باه 

آموزان جه  انجام فعاالینی پاس از دراواسا  کوساط دانش

 آموزاود دانش

ها  اوردهااا  احساساای الونرونیواای مان ااد نرااانهارائااه باز -

سااز  شاده )آواکاار(، ها  شبیهزورکک )ایماوجی(، زاورت

کلماات احساسای و کراوی ی، عالئام مان اد مثبا  و م فای، 

نوشنن کلمات با حروف بزرگ و کوچک ، رنگ و اندازه فون ، 

شیوه بوارگیر  افعات، اسنفاده از ادبیات نوشانار  اودماانی، 

 ن ابل، جمالت ر ز، همدرد ، بوارگیر  نام کوچک احنرام م

 دوره

 ابندایی

 اولوی  در ارائه بازاوردها  احساسی مان د: -

آماده ساز  کمام یادگیرندگان بارا  ورود باه مرحلاه بعاد   -

 یادگیر 

 آموزان در جلسات اولیه دورهدرگیرکردن دانش -

 ارائه بازاورد بالفازله بعد از وقوع یک راداد -

اورد احساسی باا ک ادی ی باعاث افازایش انگیازه کرکیب باز -

 فراگیر به ادامه دوره

 آموزشخ ی کردن بازاورد برا  هر دانش -

رزد کعامالت و ایجاد کعادت در میزان کعامل یادگیرندگان باا  -

هاام از رریااق کرغیااب یادگیرناادگان اجااالنی و هاادای  

 یادگیرندگان فعات

 منوسطه

 عاکی و با فازلهاسنفاده بیرنر از بازاوردها  ارال -

کرکیب بازاورد احساسی باا ارالعااکی باعاث ماؤثرکر شادن  -

 بازاورد جه  کسهیل در یادگیر 

 آموزشخ ی کردن بازاورد برا  هر دانش -

 اسنفاده از روش همنار ارزیابی -

کرغیب به ارائه باازاورد باه مطالاب و محناوا  کولیاد شاده  -

 دیگران

گفنگاو باین  دراواس  از یادگیرندگان برا  کساهیل سااز  -

 ا  کوسط معلماودشان پس از ارائه نمونه

 ها  یادگیرندگانب د  م اسب با کوجه به ویژگیگروه -

 درس نظر  درس

 ارائه انواع بازاوردها  ارالعاکی مان د:

آموزان و نظر درباره مطالاب دیگاران و پاسخ به سؤاالت دانش -

 بررسی کیفی کوالیف اس و

کومیل یک مرحله کوسط  مرخک کردن مرحله بعد  پس از -

 یادگیرنده

 به اشنراک گذار  م ابع فراکر از محنوا  دوره -
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 ها و ابزار جدید به یادگیرندهها، دیدگاهمعرفی ارالعات، ایده -

پرسیدن سؤات از مطالب ارائه شاده کوساط یادگیرناده جها   -

 گسنرش یادگیر  

بااه اشاانراک گذاشاانن کجااارب مربااوط کوسااط معلاام یااا  -

 از ارسات مطلب اس آموزان پس دانش

 ارائه بازاوردها  آنی از نوع احساسی و ک دی ی

 درس عملی

ها  مخنلف ک ویر ، زاوکی، ارائه بازاورد ارالعاکی با روش -

 ویدئویی

 ها و کوالیف کالسیارکباط دادن محنوا  براط با پروژه -

 اسنفاده از جلسات همزمان برا  کعامل و بازاورد -

ه مطالاب و محناوا  کولیاد شاده کرغیب به ارائه باازاورد با -

 دیگران

 

 های جذبیفعالیت 5.5.3

 تبيينتعريف و   5.5.3.1

ها  یاادگیر  ها  یادگیر  من وعی را بارا  پوشاش دادن اناواع سابکمحیط یادگیر  الونرونیوی فعالی 

جها    را سه نوع فعالی  یادگیر( 2006) 1هورکونبرا  کح ق بخریدن به اهداف یادگیر ،  وآوردفراهم می

و  این ساه رویوارد را  و4و پیوند  3عملی، 2ها  جذبیک دو فعالی پیر هاد میرراحی محنوا  الونرونیوی 

هاا  حضاور  انجاام داد را هاایی کاه بناوان در کالسفعالی  با کاکید بر این موضوع ارائه دا که بسایار  از

 وکوان در یک کالس الونرونیوی انجام دادمی

ها  الونرونیوی و در اکثر دورهده دو ک  د و گوش میاوان د، نگاه مییادگیرندگان می یذبها  جدر فعالی 

گردد، و باا افازایش کعاداد دانراجویان در حضور  قسمنی از محنوا  آموزشی  کوسط اسناد کالس ارائه می

هاا ب  سایر فعالی ها  اسناد محور که معموالً همان ارائه محنوا  آموزشی  اس  به نسکالس میزان فعالی 

هاا  الونرونیوای از دهد بیرنرین نارضااینی دانراجویان دورهیابدو در حالیوه کح ی ات نران میافزایش می

بودن زمان ارائه، و نام اساب باودن قسم  ارائه اس  که دالیلی همچون عدم کوانم د  اسناد در ارائه، روالنی

                                                             
1 Horton 
2 Absorb-type activities 
3 Do-type activities 
4 Connect-type activities 
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ها نیز یوی از علال عادم موف یا  در (و اساکید دوره0102، 1محنوا  رراحی شده دارد )فورسیس و همواران

دان اد )ایازالم و افزایش رضای  دانرجویان و میزان یادگیر  آنان را رراحی نام اسب محنوا  آموزشای  می

ها  گزارش شده برا  بهبود این مرول کوکاه شدن مادت ارائاه اسااکید، رراحای حل(، راه2015، 2همواران

 هاا  مخنلاف اسا  ی ساز  محنوا و مدیری  بارش اانی فراگیاران و اسااکید باا روشمطابق ازوت ارائه، غ

ها  جذبی به ع وان اولین مرحله از رراحی محنوا  الونرونیوی شا اانه (و فعالی 1394)زنگ ه و همواران، 

 ( و کمرکز رران آموزشی  را به قسامنی از محناوا جلاب کارده کاه کوساط اساناد2012شده اس  )هورکون، 

دانراجویان و  3ها  پیر هاد  به دنبات افزایش کوجه و درگیر شادنگردد لذا با ازوت و روشکالس ارائه می

 در ننیجه افزایش میزان یادگیر  آنان اس و    

هاا شاامل ارالعاات و کاالش ها  جذبی بیرنر به ارالعات و داناش نزدیاک اسا و ایان ناوع فعالی فعالی 

م فعال باشاد  یزاورت فیزیواباشدو یادگیرنده ممون اس  بهوم از ارالعات مییادگیرنده برا  اسنخراج مفه

ساازد، و ک اد، فرضایه میولی از لحاظ ذه ی فعات اس  چون او ارالعات را فعاالنه درک کرده، پاردازش می

ذب شاود را جاها، یادگیرنده برای از ارالعاکی که کوسط محناوا ارائاه میک دو در این نوع فعالی قضاوت می

ها  جذبی زمانی مهم و مؤثر اواه اد باود کاه یادگیرناده باه ارالعاات کمای نیااز داشانه، فعالی  ک دومی

اود را به روز کرده و گسنرش دهدو همچ ین قبل از یادگیر  جه  کحریک و انگیزه و پاس اواهد دانشمی

  دوکوان اسنفاده نموها میاز یادگیر  جه  کثبی  یادگیر  از این نوع فعالی 

 های جذبیها و اصول بکارگيری فعاليتانواع روش 5.5.3.2

 اس و 5سرایی دیجینات، اواندن و داسنان4ها شامل سه قسم  ازلی ارائهاین فعالی 

 ارائه

ها شابیه سازندو آنمی زورت روشن، سازماندهی شده و با کرکیب م ط ی آمادهها ارالعات مورد نیاز را بهارائه

باش دو از ارائه بارا  کوضایح و نراان دادن ارالعاات س درس یا کوضیح کوسط یک ابره میک فرانس در کال

                                                             
1 Forsyth et al. 
2 Islam et al. 
3 engagment 
4 presentation 
5 digital storytelling 
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اولیه، مراحل یک فعالی  و مدت کردن رفنار انسان و همچ ین برا  ک نرت مراحل کجارب یاادگیر  اسانفاده 

 باش دومی 1ب د  ربق شول  ها شامل سه قسم  م دمه، ازل مطلب و جمعگرددو ارائهمی

جازه برای موارد اانیار  را هم بده د مان  اد ک نارت کرکیاب و زماان ارائاه هار اکوان د ها میین ارائههمچ 

ها  زناده، یادگیرناده کواند سرع  ارائه را ک نرت ک اد و در ارائاهها  ضبط شده یادگیرنده میبخشو در ارائه

 ماؤثرهاا رایاج و هایی کاه در کالسع ارائاهکواند سؤات بپرسد ولی ارائه ده ده ک نرت را در دس  داردو انوامی

ها  س نی که ارائاه را زارفاً بر االف رراحی باش دومی مؤثرها  مجاز  و آنالین نیز رایج و هسن د در دوره

 شود دان د، انواع دیگر  از ارائه نیز در رراحی محنوا  الونرونیوی بوار برده میبه زورت اسالید می

 کعمیار مان اد دهادمی انجاام را فیزیوای مراحال یوسار  فرد  ای وه نداد نمایش فیزیوی: نران 

 ک یس کوپ به زدن ضربه یا اراب شیردسنرویی

 و ابره فرد یک بسیله افزارنرم یک از اسنفاده شیوه نمایش: افزار نرم نمایش 

 ماورد افاراد کرغیاب و ارالعاات افزایش کدریس، برا  که مسن د ها فیلم مان د: ارالعاکی ها فیلم 

  گیرندور میقرا اسنفاده

 موفق شغلی م احبه یک دادن نران مان دو دهدمی نران ساانگی ها موقعی  در را افراد: کأکر 

 رودهم بوار میم ارالعات و نظرات ساانن آشوار برا  که پانل ارائه م اظره، م احبه، گفنگو: مان د 

ارائه کی مراحل  
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امواان پری ا  امل دادن قادرت ک نارت باه کااربر، کح ی ات موارد مؤثر در رراحی محنوا  الونرونیوی را ش

ها  بیرنر، کرکیب ارائه با کمرین، اضافه کردن م دمه جها  آشا ایی کااربر باا ، کولید مثاتهاگرفنن از منن

ساز  بیرانر و ارکبااط دادن اساالیدها باه ها برا  غ یافزار و شیوه حرک  اسالیدها،  اسنفاده از فرالی کنرم

؛ 1394ا  و اموان ارائه بازاورد کوسط کاربر را گزارش کردناد )کاالرک و ماایر، از چ د رسانهم ابع، اسنفاده 

 دهدوساز  یک فایل ارائه را نران میا  از غ ینمونه 2( شول 2014، 1؛ پاولی ز و همواران2012هورکون، 

 

 ارائه فایل یک ساز غ ی از ا مونهن

 خواندن

 اوانادن هسانه ازالی یاادگیر  اسا فاده از کناب الونرونیوای اسا و دومین فعالی  جذبی اواندن و اسن

باه با هدای  زورت مؤثر  اسنفاده ک دو هکواند از کوالیف اواندنی بیادگیر  الونرونیوی می (و1391)کالرک، 

 زورت م اسابیهاس اد کاغذ  یا الونرونیوی که ب کواند ازمییادگیرنده  ،مسن دات فرد  یا کمام یک کنابخانه

ارالعاات مهام و  ،مطالعاه ایان اسا اد اسنفاده نماوده و باا، اندشده، سازمان یافنه شده و نوشنه کح یق شده

زاورت ساازماندهی دقیاق و در اس اد نوشنه شاده، ارالعاات را بهدر ح ی   دریاف  ک دو  ها  م اسبیایده

در  (2010) 2ن و پارنیسکه نیلس هم وجود دارد هاییهرچ د چالش ده دوبی ی ارائه میها  قابل پیشبخش

 بجاا  را هاامنن کااربران %79که بر رو  اواندن در فضا  مجاز  انجام دادند گزارش کردناد کاه  کح ی ی

 را زافحه کماام کاه وبای کااربران و از ک  ادن میاساو  هاب د جمع و سرکینرها مراهده رریق از اواندن

                                                             
1 Paulins et al 
2 Nielsen & Pernice 
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 از اوانادن از ک ادکر %25 ماانینور زافحه از اواندن وک  دیم جذب را انداوانده آنچه %75 ف ط اوان د،می

 ک ادو همچ این کاابرانمی بیرانر را چرام اسانگی و فراار مانینور زفحه از اس  و اواندن چاپی زفحه

زماانی  هاآناواه د نران ندهد، گر یک نگاه اجمالی ارالعاکی را که آنها میاو م فعل نه هسن د فعات ای نرن 

( نراان داد مناونی کاه 2015) 1باا ایان حاات لیاناگ آن ارالعات زارف نخواه اد کاردو را برا  جسنجو 

اواناد، ک د، دوبااره میک د، م ایسه میاواند، ک ور میک د، دقیق میاواند، مطالعه مییادگیرنده سریع می

باه نساب  کر  تکجربه یادگیر  فعاکواند ، میدهدک د و بازاورد میک د، اشاراکی درس  مینونه بردار  می

 فراهم ک دو ها  یادگیر باز 

گارددو در ح ی ا  زماانی اسانفاده برا  ارائه ارالعات پیچیده در یک قالاب باثباات اسانفاده می اواندناز 

و زماانی بارا   ،موجاود غ ایکر  درباره موضوع نیاز داشنه و یا مناون شود که یادگیرنده به دانش عمیقمی

بیرنر نداشنه، و یا یادگیرندگان اوان دگان ماهر  باوده و انگیازه کاافی بارا   کولید و گسنرش مواد کعاملی

ها  یادگیر  قسم  مهمی از کعریف جدید یاادگیر  هسان دو فعالی  ای وه اودشان منون را بخوان د دارندو

یم کاه دهبجا  آموزش به افراد برا  حفت کردن و بعد به یادآوردن ارالعات، امروزه ما به آنهاا آماوزش مای

 که نیاز دارند بفهم دو چگونه پیدا ک  د، بخوان د، و ارالعات را زمانی

اند: قابلیا  ارائاه عوامل اشاره نمودهاین ها  کناب الونرونیوی م اسب به از ویژگی( 1391) نثر  و همواران

اب، برجسانه گذار  در کنابردار ، نراانهنویسی، یادداشا ا ، اط کریدن زیر نوات مهم، حاشیهرسانهدچ 

ومار شدن بادون زافحه، ظااهر م اساب، قابلیا  ربلی  بزرگ مایی، قابلی  ورق زدن بجا  انمودن محنوا، ق

ا )ارکباط باه اساناد از رریاق ا )پخش زدا و ک ویر و فیلم آموزشی  و انیمیرن(، قابلی  دورسانهچ درسانه

آماده ساز  منون یاادگیر  الونرونیوای ای سا   از نوات مهم در ای نرن (، کعاملی بودن، ارزشیابی از فراگیرو

هاا  مخنلفای کاه در یاادگیر  و قالبودچگونه منن ساده را باه یاک رساانه قابال اسانفاده کبادیل نما که

 اس وشدهنران داده 1 الونرونیوی رایج اس  در جدوت

 

                                                             
1 Liang 
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 منن ارائه مخنلف ها قالبم ایسه 

 عيب مزيت قالب

HTML 
ون نیاااز بااه قاباال نمااایش در مرورگاار بااد

 (plug-in)پالگین 

ف ط برا  قالب ساده در غیر ای  ورت اقدام بارا  

 کبدیل پیچیده اواهد بودو

Adobe Acrobat 

Portable 

Document 

Format (PDF) 

پایدار به قالب ازلی ولو پیچیدهو برا  هار 

اواهیاد پری ا  نماییاد کاار من ی که می

 ک دومی

 Acrobatزار افانیاز اسا  کاه یادگیرنادگان نرم

Reader را داشنه باش دو 

Microsoft Word 

or Rich Text 

Format (RTF) 

پرداز دیگر  یا هر واژه 1افزار وردکوسط نرم

 باشدوقابل باز شدن و ازالن می

افزار ورد را داشنه باش دو شما یادگیرندگان باید نرم

کوانید ک نرلی بر کغییراکی که یادگیرندگان در کمی

 ده د داشنه باشیدوانجام می منن شما

ا  بودن در افزایش کمایل کاربران باه اسانفاده نران داد که عامل چ درسانه( 1387فهیمی فر) ننایج پژوهش

 600شوندو یک منن اوب باین ها  الونرونیوی مهم اس و منون براط به ندرت بالغ بر هزار واژه میاز کناب

االزه و پرمغز نوشنه شودو از افعات ایسنا مان د ش یدن یاا دیادن کمنار  ه داردو ب ابراین منن بایدژوا 700کا 

(و 2007، 2)دونالاد اسنفاده و بجا  آن از افعات پویا مان د گوش کردن و نگااه کاردن در مانن اسانفاده شاود

این  ا  ازنمونه 2ها  دیگر کرکیب نمودو جدوت کوان این فعالی  را با فعالی جه  کحریک به اواندن نیز می

 واس کرکیب را نران داده

 ها  دیگرکرکیب فعالی  اواندن با انواع فعالی 

 چگونگی تحريك به خواندن فعاليت

 ها  یادآور  ح ایق، ازوت، و مفاهیمی از منن اوانده شدهآزمون باز 

 ها  آنالیننیاز به جسنجو برا  جزئیات در دفنرچه راه ما یا کمک افزارساز  نرمشبیه

 جسنجو  منن جه  آشوارساانن محنوا  مورد عالقه یادگیرنده جدوت ک اویر باز 

 سرايی ديجيتالداستان

ها در رویورد جذبی، داسنان سرایی دیجینات اسا و ایان فعالیا  یاک حاوزه نسابناً یوی از مهمنرین فعای 

ها  نوشنن منون االقاناه ها  ارکبارات و برنامهها  بر پایه این روش در رشنهنوظهور در آموزش اس و دوره

                                                             
1 MS Word 
2 Donald 
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ارائاه شاده اسا   3، کالج امپایراسانی 2، دانرگاه می ه سوکا1ها از جمله دانرگاه برکلیدر کعداد  از دانرگاه

سرایی دیجینالی از حوزه ارکبارات و مطالعات رسانه فراکر اسا  ( همچ ین ظرفی  داسنان2007، 4)مک لالن

( 2015، 7)ساایر 6(، مادیری  داناش2010، 5ی  و کجاارت )اسانپانکها از جمله کاریخ، مدیرو در سایر رشنه

( نیاز ماورد 2015، 10( و پزشوی و سالم  )کاووا و هموااران2014، 9)لبرون و همواران8برنامه ریز  جامعه

 اسنفاده قرار گرفنه اس و

هاا باه دورهها مطالبی هسن د که یادگیرندگان بسیار اوب به یاد دارند ولای رراحاان ه گاام کبادیل داسنان

ها در ارکبااط ها  فرد  انسانسرایی با کجربهها  داسنانک  دو فعالی یادگیر  الونرونیوی آنها را حذف می

(و دو نوع فعالیا  داسانان سارایی 2015، 11ک  د )دومن و گوشنها ارالعات را واقعی و شخ ی میاس و آن

ر  داسنان کعریف شده کوسط یادگیرنده اسا و وجود داردو یوی شامل داسنان کعریف شده کوسط معلم و دیگ

زاورت زناده یاا پخاش زادا  ضابط شاده کعریاف شاوندو براای مواقاع کوان د بهها میهر دو نوع داسنان

گارددو ها  کوسط معلم را با دعوت از یادگیرنده جه  به اشنراک گذاشنن داسنان مراابه کرکیاب میداسنان

سیله معلم، کسی که داسانان را ها بونام داردو برا  داسنان 12اسناناین فعالی  کرکیبی به اشنراک گذاشنن د

ا ، نویس ده، دانرم د با یک داسنان ارزشم د بارا  باه اشانراک گذاشانن کواند یک حرفهک د میکعریف می

(و 2012کواند یاک یادگیرناده دیگار هام باشاد )هورکاون، باشدو راو  داسنان حنماً نباید معلم باشدو بلوه می

 دهد:مراحل انجام این فعالی  را نران می 4 شول

                                                             
1 University of California Berkely 
2 University of Minnesota 
3 Empire State College 
4 McLellan 
5 Stepanek 
6 Knowledge management 
7 Sawyer 
8 community planning 
9 LeBron et al. 
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 سراییداسنان فعالی  مراحل

و کجرباه یادگیرنادگان ارکبااط داردو داسانان  شودمیبه موضوعی که درس داده  مسن یماًاسنفاده از داسنان 

نی هاا  واقعای از موضاوع کادریس، انساااس ، بیان مثاتبرا  نمایش کاربرد یا اهمی  آنچه که کدریس شده

که برا  یادگیرنده مهم هسن د، و یا جرات دادن و کحریاک  کردن موضوع کوسط نران دادن اثر آن بر افراد 

 و(2010، 1)نیلسون و پرنیس گرددها بیان میکردن یادگیرندگان برا  غلبه بر مروالت و سخنی

ها  جاذبی ریک از فعالی محل اسنفاده از ه 3ها  هر فعالی ، جدوت ها  اسنفاده و ویژگیبا کوجه به روش

 دهدو را نران می

                                                             
1 Nielsen & Pernice 
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 جذبی ها فعالی  انواع از اسنفاده محل

 محل استفاده فعاليت

 ارائه
زورت روشن و ها زمانیوه بنوانید ارالعات را بهجه  کأمین ارالعات یا آش ایی با موضوعو ارائه

 م ط ی دسنه ب د  نمایید بسیار مفیدندو

 خواندن
ده برا  دنبات کردن موضوع با جزئیات بیرانرو اوانادن باه یادگیرنادگان قادر ساانن یادگیرن

 ک د کا یادگیر  را با عالئق شخ ی اود سفارشی ک  دوکمک می

 داستان بوسيله معلم

نران دادن بعد انسانی موضوع بوسیله چگونگی اثر موضوع در زندگی معلم، ابره یا هر فارد  

ها  گفنه شده کوسط معلم فعالی  جذبی و گفنه داسنان که برا  یادگیرنده قابل احنرام اس و

 باشدوآموز فعالی  ارکباری میشده کوسط دانش

 های جذبیهای تخصصی در اجرای فعاليتتوصيه 5.5.3.3 

 های جذبیفعاليت

 انواع اهداف
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ن
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دان
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 ارائه

       اسالید
       نمایش فیزیوی

       افزار نمایش نرم

       ها  ارالعاکیفیلم
       بحث و گفنگو

 داستان
داسنان سرایی 

 دیجینات
      

 خواندن

       کعیین منون
       از کنابخانه
       از ای نرن 

 های عملیفعالیت 5.5.4

 تبيينتعريف و  5.5.4.1

ها  عملی این ارالعات را به مهاارت و ها  اننزاعی فراهم آوردن ارالعات اس ، فعالی هدف از انجام فعالی 

ها  عملای یادگیرنادگان کراف، کجزیاه و کحلیال، رماز گراایی، کراریح، ک  دو در فعالی دانش کبدیل می

الزاه، باازنگر ، ازاالن، بساط و مهمنار از هماه بررسی، کرکیب، سازماندهی، بحث و م اظره، ارزشایابی، ا



 ها  یادگیر راهبردها و فعالی  –ف ل پ جم 

303 

 

هاا  ها  جذبی را اسامی یادگیر  در نظار بگیاریم، فعالی اگر فعالی گیرندو میب ورت عملی دانش را بوار 

هاا یاادگیر  را از ک  دو ایان فعالی عملی افعات یادگیر  هسن د که افراد را به انجام کارها  عملی وادار می

ها  عملی جسنجوگرانه، اننخاب گرانه و سااانن فعاات داناش ه کردن م فعالنه به فعالی حوزه اواندن و نگا

  وآوردمیکوان گف  انجام دادن اس  که یادگیر  واقعی را به وجود و در واقع میده دمیارک اء 

هاا از ها  عملی به قدرت کخیل باالیی نیااز دارد زماان م اساب جها  انجاام ایان فعالی از آنجا که فعالی 

 ها  عملی عبارک د از؛ کوان گف  مرخ ات فعالی اهمی  زیاد  براوردار اس ، به زورت کلی می

  فراهم آوردن کمری اکی جذاب در محیطی امن که یادگیرندگان را جه  یادگیر  در محیطای واقعای

 ک دوکرویق می

  ادگیر  جه  جلوگیر  از ها  ک جواوانه با مواد یبرانگیخنن حس ک جواو  به وسیله انجام فعالی

 کسال  و اسنگیو

  هاا  اننزاعای باا روشان سااز  ایان نوناه کاه انادک آماده ساز  یادگیرندگان جه  انجام فعالی

 ارالعات آنان درباره موضوعات چه قدر با اهمی  اس و 

  کسهیل یادگیر  با اکنراف و ش اساییو 

  هاا  یادگیر  ااود را زارف انجاام فعالی درزد از زمان  60به ع وان یک قاعده یادگیرندگان باید

 عملی ک  دو

 شوند:ب د  میدر سه نوع ک سیمها  عملی فعالی 

، ایان دهادمیها  کمری ی؛ به یادگیرندگان کجربه عملی اسنفاده از ارالعات، دانش و مهارت را فعالی  و1

 ها شامل کمرین و کورار، کاربرد و کجزیه و کحلیل هدای  شده اس و فعالی 

ها شامل آزمایرگاه مجاز ، یادگیرندگان کاشف باش د، این فعالی  شودمیها  اکنرافی؛ باعث عالی ف و2

 و باش دمیمطالعات مورد  و ایفا  ن ش 

انجام کارهاا در محیطای امان و یاادگیر  براسااس بازاوردهاا   ها فعالی ساز ؛ این باز  و شبیه و3

باز ، باز  کلمات، جادوت جیگسااو، بااز  ماجراجویاناه، ، و شامل آزمون و آورندمیدریافنی را فراهم 

 ساز  محیطی اس وساز  ریاضیات و شبیهساز  شده، شبیهجداوت شبیه
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 های تمرينی فعاليت

ک  د دانش، نگرش، و مهارت اود را بوسیله کمری اات ها  عملی به یادگیرندگان کمک میو فعالی  هاکمرین

کدریس ماواد جدیاد آموزشای  نیسا  بلواه آنهاا  ،گر  ک  د، وظایف کمری یو دریاف  بازاورد ک وی  و بازن

کساب شاده را در شارایط جدیاد  کجرباه  قبالً ها کواناییکا آنها  آورندمیفرزنی برا  یادگیرندگان فراهم 

 شاوندمیاز یک کالس درس اس  که در آن دانش آماوزان کرغیاب  ا جلسهها  کمری ی مثل ک  دو فعالی 

ها  کمری ای ریفای از به زورت عملی بوار گیرندو فعالی  انداواندهو یا در کناب  اندش یدهاز معلم  هر آنچه

 ؛ گیردمیها  پیچیده و کحلیلی را در بر ها  ساده و موانیوی کا فعالی فعالی 

 شادن گیرد، این فعالی  باعث اودکار فعالی  کمرین و کورار؛ عملیات ساده و کورار  مرابه را بر می

 مهارت و رشد روانی انجام عملیات اواهد شدو 

  که وظایف را باا ابازار واقعای انجاام ده اد و در  دهدمیبه یادگیرندگان اجازه  ؛ ها  کاربردفعالی

ها آماوزش وظاایف واقعای و کااربرد حین انجام فعالی  م دار  راه مایی دریاف  ک  دو این فعالی 

 ورندرا در کانون کوجه اود دا هانظریه

  ها  کحلیلی هدای  شده؛ یادگیرندگان را در کحلیل وظایف با آماوزش گاام باه گاام هادای  فعالی

 ک  دو ها  پیچیده ش اانی را ک وی  میها کوانایی یادگیرنده در انجام فعالی ک د، این فعالی می

 كنند؟های تمرينی چگونه عمل میفعاليت

، در مرحله اوت معلم و یا کامپیوکر کمری ای را باه یادگیرناده باش دمیها شامل سه چراه کورار  این فعالی 

باازاورد  ، یادگیرنده وظاایف را انجاام داده و نهاینااًدهدمیداده و با جزییات م اسب برا  یادگیرنده کوضیح 

 کواند به هر کدامک  دو این چراه میم اسب دریاف  می

 هداف سطح باالکر برسدواز مراحل برگردد و یا در زورت موف ی  به ا 

 چراه انجام کولیف
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 های تمرين و تکرار فعاليت 

 ش، و مثال فلادهادمیساده و کوچک از دانش را به زورت کورار  مورد کوجاه قارار  ا حوزهها این فعالی 

هاا باا ، این فعالی نمایدمیعمل  رودمیکه برا  کدریس زبان انگلیسی و جدوت ضرب اعداد به کار  ها کارت

ها به چه نحو  که انجام این فعالی  دهدمیاوشامدگویی به یادگیرنده، برا  و  کوضیح که ضمن  ا م دمه

 نهاینااًک ادو ، شروع شده و در مرحله بعد  یادگیرنده ضمن حال مساائل باازاورد دریافا  میشودمیانجام 

 اواهد داش و جدید  ها موقعی یادگیرنده آنچه یاد گرفنه اس  را مرور کرده و سعی در بوار گیر  آن در 

 ها  کمرین وکورار اسنفاده ک یم؟چه زمانی از فعالی 

ها جها  ک ویا  زباان کوان از این فعالی و برا  نمونه میبسیار مؤثر هسن دها بر یادآور  ح ایق این فعالی 

یاک زباان ، قواعد گرامر  و امالیی و قوانین گرامر   اعمات شده باه هانرانهها، انگلیسی، زبان اشاره، عالم 

ی کاه یادگیرنادگان بایاد باه یهاها  کمرین و کورار برا  یادگیر  فعالی برنامه نویسی اسنفاده کردو فعالی 

به کماک ایان ناوع فعالیا   هاورزش، همچ ین یادگیر  حرکات پایه در انواع اس  مؤثرروانی اجرا ک  د نیز 

سااده کاه افاراد بایاد باه زاورت  ها رویاهقواعد و  ها در یادگیر و اسنفاده از این نوع فعالی یابدمیبهبود 

 نااودآگاه انجام ده د، کمک اواهد کردو 

 کواند کغییرات زیر را ایجاد نمای د؛ می الونرونیویها  کمرین و کورار فعالی 

  ایجاد مسائل به زورت اودکار؛ از کامپیوکر برا  الق مسائل م ح ر به فرد اسنفاده نمایید، کا افاراد

 آنها سطح یادگیر  اود را ارک اء بخر دو  با حل

 از مساائل سااده  اندنرسایدهکه یادگیرندگان به حد قابل قبولی از یاادگیر   افزایش چالش؛ کا زمانی

اسنفاده ک ید، و پس از کسلط آنان سطح دشوار  را افزایش دهید و با افزایش سطح دشاوار  زماان 

 کمنر  برا  حل مسائل به فراگیران بدهیدو 

  ؛ باناک مساائل رراحای کارده و در زاورت نیااز، ک اادفی یاا براسااس کواناایی هادادهایجاد پایگاه

 یادگیرنده از آن اسنفاده نماییدو 

 ک ید، نوات زیر را مدنظر قرار دهید؛ ها  کمرین و کورار را رراحی میه گامی که فعالی 

  در هم آمیزیدو  هافعالی  ها را با انواع دیگراین فعالی 

  به اقنضا  پیررف  یادگیرنده سطح دشوار  را افزایش دهیدو 
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  به مرور زمان مسائل بیرنر  به یادگیرنده ارائه دهیدو 

 های كاربردیفعاليت

هاا فراگیار عملای را ، در این فعالی گیردمیها قسمنی از یک کار واقعی در اانیار فراگیر قرار در این فعالی 

حساب و یا پر کردن یاک فارم و  نانجام محاسبات با ماشی مان د، نیس درس محنوا   وکه جز دهدمیانجام 

انجام عملیات با ماشینو راه مایی یادگیرنده از رریق واگذار  کوالیف واقعی و مرکبط به یادگیرنده و بازاورد 

، ده دمیرا ارائه  و معلم و یا کامپیوکر بعد از ارائه کوالیف آموزش الزمگیردمیآنان انجام  ها موف ی کافی به 

، در مرحله آاار ااود گرددمی بررسییادگیرندگان کوالیف را انجام و بعد از اجرا  هر مرحله درسنی کوالیف 

از ماشین حساب وی دوز جه  کبدیل اعداد برمب اا   برا  نمونهو دهدمیبه ک هایی انجام  یادگیرنده مراحل را

، شاودمیو فعالی  با بیاان نحاوه انجاام فعالیا  شاروع شودیم ده به اعداد بر مب ا  شانزده و هر  اسنفاده

را داده و در زورت موف ی  به مرحله بعاد  اواهاد رفا و اگار  سؤاالتیادگیرندگان مرحله به مرحله جواب 

واقعای  ها سیسنمورید که نوع نگاه و احساس آساز  را فراهم ها  واقعی اطرناک باشد، شبیهانجام فعالی 

هاا  کااربرد  کوان بارا  غ ای کاردن فعالی ورد، همچ ین از ابزارها  اشنراک ارالعات نیز میر ا فراهم آ

کواند عملیاکی را اجرا ک د و از فراگیران بخواهد ماب ی زمان کاالس را باه کمک گرف ، معلم در این مواقع می

 ی فعالی  کاربرد  اس و کوان گف  اجرا  مجدد این فعالی  کوسط یادگیرنده نوعمراهده آن بپردازند، می

 برد رها  کااجرا  بهنر فعالی ها در کوزیه

  از کوالیف پیش نیاز  اسنفاده ک ید؛ برا  ک نرت روند پیررف  یادگیرندگان سواالکی از آنان پرسایده

 نها م وط به سپر  کردن موف ی  آمیز مرحله ک ونی باشدو آشود که درس  جواب دادن به 

  زورت لزوم بهره گیرید؛ اگر فراگیران موظف اد فعاالینی را دورکار از کاامپیوکر از پری   ارالعات در

 رندو یانجام ده د اجازه دهید از مواد درسی پری   بگ

  مسن دات الزم از یادگیرندگان بخواهید؛ یادگیرندگان را ملازم کارده از نناایج کارهاا  ااود عواس

 گرفنه و آن را برا  شما ایمیل ک  دو 

 ليلی هدايت شدههای تحفعاليت

جها   هااین فعالی ک  د، این در حالی اس  که ها  عملی را به کورار محدود میحان فعالی ابسیار  از رر

اغلاب یاک  هاا  کحلیلای هادای  شاده یادگیرنادگانا  ش اانی نیز مهم هسن دو در فعالی هتارک اء مهار
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ایلی  سؤاتدر پی جواب گویی به یک ی کحلیل ها کوان گف  فعالی ک  د، میموقعی  پیچیده را کحلیل می

 مهم هسن د و آن ای وه پس چی؟ حاال که چی؟ 

ک  اد ارالعاات مفیاد را از ارالعاات غیار مفیاد ها  کحلیلی هدای  شده به یادگیرندگان کماک میفعالی 

زم را داشانه عی ی، مجزا و گاه مبهم ننیجاه گیار  ال ها نمونهکرخیک داده، ازوت عمومی را اسن ناج و از 

چگونه ارالعات را به دانش و سپس به مهاارت کبادیل ک  اد،  آموزندمیها به یادگیرندگان باش د، این فعالی 

گیرناد میها  کحلیلی هدای  شده یادگیرندگان روشی را برا  جمع آور  و کحلیل ارالعات پیش در فعالی 

گیرندگان ازوت نهفنه در ایان ارالعاات را کراف جمع آور  و کحلیل ارالعات یاد ها چراهو در اثر کورار 

اواهد کرد، این ازوت و قواعد ممون اس  کوسط یادگیرنده بارها مورد اسنفاده قرار گیرد کا ای وه ننایج قابال 

 پیش بی ی آنها مورد اعنماد گرددو 

 های تحليلی هدايت شده استفاده كنيم؟چه زمانی از فعاليت

و ف اون شاامل محاسابه  هااکو یکاس و ایان ها ها و کو یکروش سها در کدری اسنفاده اولیه از این فعالی

کوان  جور کردن، دسنه ب د  کاردن و رکباه ب اد  بار ، همچ ین میاس ها  ریاضی کردن و کخمین ارزش

هاا  کحلیلای هادای  شاده در کادریس ااص را در این دسنه قرار دادو اسنفاده دوم از فعالی  ا رویهمب ا  

ها  کحلیلی هدای  شده روند و یا الگویی را در معرض نمایش قارار و فعالی هاس دادهت نهفنه در کحلیل ازو

که قبل از نمایش، یادگیرنده نسب  به آن بی کوجه بوده و یا اعن اد  باه چ این روناد و یاا الگاو   ده دمی

 نداشنه اس و 

 تحليل هدايت شده  هایروش

شده وادار کردن یادگیرندگان به انجاام روش و یاا فرماوت اازای اسا ، در کحلیل هدای   ها روشیوی از 

ها  بیرنر  مورد بحث قرار اواه د گرف  که هر کدام از آنها کوجه و کفور یادگیرنده را به سم  ادامه روش

 :اواه د برد هادادهاازی از 

 هاا دادهکاوان از م ایساه ، جها  سااده سااز  میاسا ها  پیچیده سخ  ارزیابی داده :مقايسه و تقابل

 مخنلف با هم اسنفاده کردو 
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یادگیرندگان در بسیار  از دروس مثل علوم و یا کجارت درگیر دسانه ب اد  ارالعاات  :دسته بندی عناصر

مخنلاف دسانه ب اد   هاا گروه، در این روش یادگیرنده اشیاء واقعی و یا موجاود در شابوه را در باش دمی

 ک  دو می

شغلی و ف ی منوی بر ساازماندهی سلساله  ها زمی هبسیار  از  :اصر به صورت فلوچارتیدسته بندی عن

ساازماندهی عماومی را باه ااوبی  هاا مهارتهاا  کحلیلای هادای  شاده، مراکبی هسن د، این نوع فعالی 

و  واضاح کاامالً هاب اد ها حنی اگر دسانه ده دو در این زمی هسازماندهی شده م ظم، آموزش می ها ررن

اوب کعریف شده باشد بازهم اسنفاده مثبنی اواهد داش ، ف ط به یادگیرندگان وقا  کاافی بارا  کغییار و 

کوان د به این م ظور کارها را به زورت جمعی انجام ده د، چارا بدهیدو یادگیرندگان می هایرانایدهدسنوار  

 وجود اواه د آوردو را به  هاب د گروهی ک وع افوار در مورد انواع دسنه  ها بحثکه 

هاا بیاورند، این مثاتنمونه مرخ ی از درس  ها زمی هبه یادگیرندگان بگویید برا   :بازتوليد مثالهای آشنا

  موراد زیر باش د: کوان د شاملمی

 هان اشیو  هاعوس  

 از یک فیلم و یا باز   هاییزح ه 

 هانوشنه 

  موسی ی 

  رسم معمار 

 علوم  ها آزمایش 

مثال آنچاه در درس  دقی ااًهایی ها  آش ا  ابندا از یادگیرندگان اواهید بخواهید که مثاتکولید مثاتبرا  باز

هاا  منفااوکی آمده اس  بزن د، سپس اندکی کغییر و دگرگونی در آن ایجااد ک  اد و در مرحلاه بعاد  مثات

 بزن دو  ا االقانهها  کامالً بزن دو نهایناً آنها باید مثات

 :های تحليلی هدايت شدهاجرای بهتر فعاليتای ها برتوصيه

ک ید، اگر ف ون کحلیلی را کادریس فراموش نوی د شما دارید چه چیز  کدریس می :تمركز بر فنون و قواعد

ک ید، بر همین ف ون کمرکز کرده و آنها را مهمنر از هر چیز  جلوه دهیدو اگر از کحلیل برا  روشن شدن می
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سااده اسانفاده ک یاد و اگار  ها کحلیلک ید بر ازوت کمرکز کرده و سعی ک ید از میازوت و قواعد اسنفاده 

 ها  اکنرافی  بپردازیدو حوزه ازوت به ک هایی در اولوی  قرار دارند به فعالی 

ک  اد سعی ک ید از مسائلی کاه شاما را از ازال مطلاب دور می ها:دادهبر تحليل و نه جمع آوری تمركز 

ی از فعالی  شما نیسن د سعی ک یاد لی وای مسان یم باه آنهاا ئو ننایج جز هایافنهاریدو اگر اود را بر حذر د

آور  داشنه باشید، اگر محاسبات ایلی پیچیده مدنظر اس  از ماشاین حسااب اسانفاده ک یاد و اگار جماع

 رکیب نماییدو ها  پژوهری کها  شما اس  فعالی  کحلیلی هدای  شده را با فعالی ی از فعالی ئارالعات جز

کوانید به یادگیرندگان اجاازه بدهیاد شما می :های مشخص برای جواب دانش آموزانفراهم آوردن قالب

کواناد کمرکاز را ب ویس د، با این وجود چارچوبی در نحوه پاساخگویی می هاجواب اواه دمیبه هر شولی که 

ات ناامربوط ااوددار  شاودو ایان کاار ها  ازلی درس جلاب نماوده و از بیاان جزییایادگیرندگان به هدف

 و آوردمیهمچ ین نمره گذار  را آسان نموده و اموان نمره گذار  کوسط کامپیوکر را فراهم 

مابهم اواهاد شاد،  هاا جوابها  مبهم م جر به فعالی  :برچسب گذاری برای تحليل بهتراستفاده از 

کاغذ  اس ، برا  ای وه یادگیرنادگان  ها فرم کر از جواب دادن درمرولمحیط الونرونیوی جواب دادن در 

پاسخگویی رراحی ک یدو به ع اوان یاک قاعاده فضاا   ها مان د فرمدچار ابهام نروند، موان پاسخگویی را 

نیاز اس  در نظر بگیرید، هر چ اد بیرانر  واقعاًدرزد بزرگنر از آنچه  50کا  25مورد نظر جه  پاسخگویی را 

ک  دو یادگیرندگان را مجبور نو ید بایش از یاک پاساخ م فضا  موجود اسنفاده میمردم از ن ف یا سه چهار

 دارد به هر کدام فضا  اازی اان اص دهیدو  سؤاتارائه ده د، ب ابراین اگر فعالینی سه 

، فرزا  پردازنادمیها باه قضااوت اگر یادگیرندگان در مورد اهداف و یا ایده :رشد تفکر سطح باالتسريع 

 ها  بی مع ا  آنان جلوگیر  اواهید کردو ها را به و  بدهیدو با این کار از پاسخاین زمی هکمرین در 

  :اس  بهره گیرید آمدهها  مع ادار و عمیق از سواالکی نظیر آنچه برا  پاسخ

  چیس ؟ موضوعمزی  این 

 معایب آن کدام د؟ 

 کواند بهنر از این باشد؟آیا می 

 الن گردد؟کواند ازاین اشنباه چگونه می 
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 کواند باشد؟ننایج این عمل چه چیز  می 

  چگونه اس ؟ هاآینمدسنه ب د  این 

 شااک این آینم کدام د؟ ها ویژگی 

  ؟گیریدمیاز این بحث  ا ننیجهچه 

 کوانید پیر هاد دهید؟چه مدارکی می 

 کواند م نج گردد؟از این ازوت چه چیزها  دیگر  می 

 ود دارد؟در مورد این واقعه چه الگو  وج 

 شما در این زمی ه چه کفاوکی با دیگران دارد؟   ایده 

 کوانید از این ازوت اسنفاده عملی نمایید؟شما چگونه می 

 )فارغ از نوع آن( های تمرينیاجرای بهتر فعاليتهايی جهت توصيه

ت باه راور معماو خود حق انتخاب داشته باشند؛ هایبه يادگيرندگان اجازه دهيد در مورد تمرين و1

ک امیم بگیرناد باه زاورت  هاازمانی که اود در مورد کمرینکر یادگیرندگان بزرگیادگیرندگان و مخ وزاً 

پایاه  هاا مهارتو کازه کارها و افراد مبند  به کمری ات بیرنر  جها  رشاد گیرندمیموثرکر و کارآمدکر یاد 

هایراان دارنادو در ضامن وه انجاام فعالی ف ط نیاز به ک حیح و یا کجدید نظر در نح  هاابرهنیاز دارند، ولی 

به نفعراان اواهاد باودو ایان  هاک وع و گسنردگی کمرین برندمیبعضی از افراد  که از ناکوانی یادگیر  رنج 

  جدید کوانم د باشید، و حداقل اننظارات اود از یادگیرنادگان هافعالی بدان مع اس  که شما باید در الق 

 امنیاز کسب ک  دو  1200ننظار دارید آنان ابگویید شما  مثالًرا به آنان بگویید، 

مطمئن شوید یادگیرندگان دانش، مهارت و نگرشی کاه  را درست انجام دهند؛ هامهارتيادگيرندگان  و2

غیر ضارور  انهاا را باه حاداقل برساانیدو  ها نیازم د و ده د میدرس  انجام  ایدکردهشما به آنها کدریس 

 بدین کرکیب؛ 

 ها  مربوط به زندگی واقعی جدا ک یدو ها  ماشی ی مثل کایپ کردن را، از فعالی  فعالی -

جمع آور   ا پوشهرا در  هافایلمرکبط پرداانه و همه این  ها فایلبه جمع آور  مواد یادگیر  و  -

 ک یدو 

 برا  محاسبات پیچیده ریاضی از ماشین حساب بهره گیریدو  -
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شاما مموان اسا  کمری اات را باا  تمرينات را خيلی ساده نکنيد.را به درستی طراحی و  هاچالش و3

ها  س ایجاد ک یدو ولی این کمری ات را کا انجام فعالی فمفهومی ساده شروع کرده و در فراگیران اعنماد به ن

 پیچیده منوقف نو یدو 

هاا و ر فعالی کیب دیگارکوان با کها  کمری ی را میفعالی  های مختلف را با هم تركيب كنيد؛فعاليت و4

 کردو  کرغ یها  اننزاعی فعالی  مخ وزاً

 های تمرينی برای يادگيری اجتماعی فعاليت هایتوصيه

  ها اسانفاده نماییاد، جدید و یا راهبردها  جایگزین جه  انجام فعالی کو یوی از بازاورد به ع وان

 کوان د ساده و یا انن اد  باش دو این بازاوردها می

 کوان د کارها را بین اود ک سیم و نناایج را به زورت گروهی انجام دهید، یادگیرندکان می ها راکمرین

 در اانیار همدیگر قرار ده دو 

  موفق  را با هم به اشنراک بگذاریدو  ها برنامهدسناوردها، راهبردها و 

 را با هم م ایسه  و کجربیات اود هابحثرا کحلیل ک ید، یادگیرندگان را موظف ک ید ننایج،  هاکمرین

 و کعمیم ده دو 

  ها ج به باز  به شول، دق ، سرع  و کیفی  نحوه انجام فعالی  را به م ایسه بگذارید کا این فعالی

 اود بگیرندو 

 های تمرينی برای يادگيری سيار فعاليت هایتوصيه

  را انجام دهیدو  هاواقعی کمرین ها موقعی با اشیاء، افراد و 

  ،و یا زوت از یک عملورد جه  ارزشیابی در اانیار فراگیران قرار دهیدو عوس، ویدیو 

  سعی ک ید از یک مربی یا ناظر اارجی بهره گیریدو 

 واقعی کمرین ک یدو  ها موقعی کمری ی را در  ها مهارت 

 های اكتشافی فعاليت

ش و امنحاان کاردن دنیاا  ها دسا  باه آزماایانسان به اکنراف کعلق دارد، انسان سهم بسیار  از یادگیر 

ک  د که حس ک جواو  آنها را برانگیزاندو گاهی به زورت نظام د ، بر چیزها  کمرکز میزن دمیارراف اود 

هاا  اکنراافی در مورد چیز  به کح یق و کفحک پرداانه و اواهان بررسی ننایج مخنلاف هسان دو فعالی 

فعالیا   کاوانمیک د به ایده پرداز  بپردازند، بدین کرکیاب ی، بلوه فراگیران را ملزم مده دنمیارائه  ا ایده
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ها  اکنرافی جایگزین م اسبی برا  کادریس مبن ای آزمون و اطا را کبدیل به آزمون و زحیح کردو فعالی 

 ها  اکنرافی بهره گیرید؛ بر ارائه هسن د، در مواقع زیر از فعالی 

 ولای دیگاران گیرندمیق گفنن و نران دادن بهنر یاد برا  یادگیر  اکنرافی؛ بعضی از افراد از رری ،

 مرخ اه مخ وزااًو دانش را کرف ک  د، ایان  هامهارتممون اس  دوس  داشنه باش د اودشان 

 ک دو برا  افراد شواک، افراد با کفور عی ی و افراد االق بیرنر زدق می

 شاود، بسایار  از ا هام میبرا  نران دادن ازوت؛ آزمایش م جر باه کراف ازاوت و رابطاه آنهاا با

 ل هسن دو ئک  د، اعنبار بیرنر  قایادگیرندگان برا  مفاهیمی که اود کرف می

 ک  اد، کوجاه ااود را بار برا  کحریک حس ک جواو  درباره یک موضوع؛ افراد  که اود کرف می

 انادکردهک  اد دربااره آنچاه آناان کراف موضوعی ااص منمرکز و یادگیرندگان دیگر را کرغیب می

 کوضیحی فراهم آورندو 

 های اكتشافیانواع فعاليت

 ها آزمایراگاههسان د؛  ماؤثریاادگیر  الونرونیوای مفیاد و  هاا محیطها  اکنرافی در دو نوع از فعالی 

مجاز  و مطالعات مورد و آزمایرگاه مجاز  جایی اس  که یادگیرندگان در آن جه  کرف ازوت و ازاالن 

بادین کعامل هسن د، آزمایرگاه مجاز  برا  یادگیر  داناش ساخ  مفیاد اسا و کفوراکران  با سیسنم در 

گاهی یادگیرندگان موضوعی پیچیده، رویداد  واقعی و یا موقعینی را، برا  فهام عوامال و مفااهیم مع ی که 

 هاییکوزایهک  د، ننیجه گیر  الزم را اواه د داشا ، ازاوت اننزاعای را کرسایم و موجود در آن کحلیل می

را  دیگران نیز اواه د داش ، در این موقعی  یادگیرنادگان از مطالعاه ماورد  جها  یاادگیر  اسانفاده ب

 و اندکرده

 ؟نمايندمیهای اكتشافی چگونه عمل فعاليت

ان اواه اد آماد، در ایان گباه کماک یادگیرناد هاموقعی ها و کحلیل ها  اکنرافی در انجام فعالی فعالی 

هاا  کوان د ننایج را ضبط و مراهده نمای دو در شاول زیار مراحال انجاام فعالی می یادگیرندگان هاموقعی 

کاه چگوناه  ده ادمیاکنرافی کرسیم شده اس ، در مرحله اوت معلم و یا کامپیوکر به یادگیرنادگان آماوزش 

انجاام ده اد،  باه آنهاا کواالیفی را اواه اد داد کاه ها را کحلیل نمای د، آزمایش انجام ده د، و نهایناًفعالی 

ک  ادو ایان چرااه قبال از ای واه یادگیرندگان نیز کوالیف را فعاالنه انجاام و نناایج را ضابط و مرااهده می
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ازل اساسی بپذیرند، و یا دس  به االزه سااز  آن بزن اد، چ ادین باار  یادگیرندگان ننایج را به ع وان یک

 کورار اواهد شدو 

 

 مجازیآزمايشگاه 

آورد کا آنان بدین وسیله دسا  باه گر برا  یادگیرندگان فراهم میساز یا محاسبهشبیه آزمایرگاه مجاز  یک

کاه  شاودمین بپردازندو ب ابراین در مرحله اوت کولیفی به یادگیرندگان داده آو مراهده ننایج  هاایدهآزمایش 

نناایج را  یش آناان باا دقا و بعد از چ دین باار آزمااشودمیدر آن نحوه کار با کجهیزات به آسانی نران داده 

مجااز  در آزمایراگاه  ودهادمیرا باه ماوارد مراابه کعمایم  هایشیافناهضبط و در مرحله آاار یادگیرناده 

کوان د ننایج را با اهداف م ایسه ک  د و در زورت مغاایرت باه ک احیح مجادد آن بپردازناد، یادگیرندگان می

کوان د مراحل انجام این فعالی  را میا  مرخک با زدن دکمه دیادگیرندگانی که کوانایی انجام فعالی  را ندارن

 مراهده ک  دو 

اسنفاده از نمودارها و جداوت و کعیین ن اط ن اط عدد  در آنها یوی از مروالت آموزشای  باوده  هامدتبرا  

هاا  کعبیاه کوان د به راحنی و با کریدن و چک کردن ن اط در جداوت و نموداراس ، امروزه یادگیرندگان می

 دهادمیبه یادگیرندگان اجازه  مجاز  هاشده در وب این کار را با سهول  و کارایی کمام انجام ده دو آزمایرگ

به این شول اسانه  هادادهبا کریدن ن اط مرخک بر نمودار نحوه کعیین مخن ات را یاد بگیرندو ررحریز  

همان ابندا نمودار را با ن اط مرخک در آن باه  ، پس چرا ازدهدنمیموزش آک  ده و به اود  اود چیز  را 

، و فعالیا  شاودمی؟ باید یادآور  کرد انجام ن طه گذار  باعث فعالی  یادگیرناده دهیمنمییادگیرنده نران 

 

چراه فعالی  اکنرافیو 2شول   
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اواهد شدو ف ط باید مطمائن شاوید کاه یادگیرنادگان رابطاه نهفناه باین  کرعمیقبیرنر م جر به یادگیر  

  ک  دوارالعات را کرف می

 چه زمانی از آزمايشگاه مجازی استفاده كنيم؟

بود دس  به هر  نوع آزمایری بزن د، بدون ای وه به اود و یاا  جاز  یادگیرندگان قادر اواه دمدر آزمایرگاه 

کوان اد آزمایرااکی را انجاام ده اد کاه اجارا  آن در همچ ین می هاآنکجهیزات آزمایرگاه آسیبی برسان دو 

 الً مجهز نیز اموان پذیر ناس و در مواقع زیر از آزمایرگاه مجاز  بهره گیرید:کام ها آزمایرگاه

نگهدار  و شوسنه شدن در اثار جابجاایی را  ها هزی ه هاآزمایرگاهدر این نوع به جای آزمايشگاه واقعی: 

 هیچ وق  م فجر، شلوغ و یا بسنه نخواهد بودو  هاآزمایرگاهنخواهید داش و این 

کواناد آزمایراگاه مجااز  می واقعای: هایآزمايشگاهازی يادگيرندگان جهت استفاده از برای آماده س

که یادگیرندگان بر کوالیف سااده مسالط شادند، آزمایراگاه ک نارت  بازنمایی از آزمایرگاه واقعی باشد، زمانی

 کرآماادهوز و ایان گوناه اسا  کاه آناان هار ر دهادمیبیرنر و منغیر بیرنر  در اانیار یادگیرندگان قارار 

 و شوندمی

سااز  آزمایراگاه واقعای نیسا و در آزمایراگاه آزمایرگاه مجاز  محدود به شبیهبرای تجربيات انتزاعی: 

ک  د و یاک ک  د، در مسائل اقن اد جهانی شرک  میمجاز  یادگیرندگان نحوه گردش سیارات را عوض می

د باا مفااهیم در نادار جازهزمایرگاه مجاز ، یادگیرندگان اب ابراین با اسنفاده از آ پزند!میدر ماهی کابه نه گ 

 دس  به آزمایش بزن دو  ا اندازههر سطح و 

 اجرای بهتر آزمايشگاه مجازیهای توصيه

ها آماده کاردن یادگیرنادگان جها  هدف شما از انجام این فعالی  كنيد تمركز كنيد؛بر آنچه تدريس می

کوانید محیط آزمایرگاه مجاز  را غ ی سازیدو اگر هدف شاما  ابراین کا میقعی اس ، بااسنفاده از آزمایرگاه و

آموزش ازوت اس  فعالینی رراحی ک ید کا یادگیرندگان اود ازوت و قواعد را کرف ک  ادو مطمائن شاوید 

جها  پار کاردن زافحه  زارفاًهر کلید  در زفحه و هر پیوسلی به م ظور  ااص رراحی شده باشا د و 
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در ضمن قرار نیس  چون آزمایرگاه واقعی پیچیده هسن د ما نیز آزمایرگاه مجاز  را پیچیاده نیامده باش دو 

 رراحی ک یمو 

فعالینی رراحی ک ید که فرضیات یادگیرندگان را به چاالش  فرضيات يادگيرندگان را به چالش بکشانيد؛

یز م جر گرددو ب ابراین بایاد باه هیجان انگ ها کرفو  هابدفهمیکوان د به ک حیح ها میبوراندو این رراحی

یادگیرندگان اجازه داد ع اید و نظریات اود را بیان ک  د، و بعد آزمایری برا  آنان رراحی ک ید کا فرضایات 

 آنها را با واقعی  م ایسه ک  دو 

بدون برنامه یادگیرنادگان را در آزمایراگاه رهاا نو یادو بهنارین حالا  مناسب تجويز كنيد؛  هایآزمايش

جواب زحیحی  هامون این اس  که مجموعه سواالکی از یادگیرندگان بپرسیم و آنها بنوان د با انجام آزمایشم

فرضایات ااود دسا  باه فعالیا   کأییادچالری بپرسید کا آنها با انجام آزمایش جه   سؤاالتبه آن بده دو 

 شوندو 

در رراحای آزمایراگاه ناد؛ اجازه دهيد يادگيرندگان خود نيز به صورت مساتقل آزماايش انجاام ده

مجاز  اموان ک لید و نوآور  را در نظر بگیریدو  برا  مثات اجازه دهید یادگیرندگان غیر از چیز  که شاما از 

 کارها  جدید نیز انجام ده دو  ایداواسنهآنها 

رراحی یاک آزمایراگاه مجااز  کاار ایلای  مختلف بهره گيريد؛ هایموقعيتاز آزمايشگاه مجازی در 

 ها  مخنلف بهره گیریدو و فعالی  هادورهنی اس ، ب ابراین از آن در سخ

 مطالعات موردی 

، مطالعات ماورد  کجربیاات اندکردهبه اوبی از مطالعات مورد  اسنفاده  اندآمدهکه به وجود مدارس از زمانی

و االزاه ک  اد، ارائاه کوان د مفاهیم و ازاوت را کراف هایی که یادگیرندگان میاوب و مع ادار  در زمی ه

کوان د پایه و اسااس که از یادگیرندگان بخواهیم ارالعات را جذب ک  د، این مطالعات می و در زورکیده دمی

کحلیلای ااود را  حل مسائله و ها مهارتعالوه زمانیوه یادگیرندگان مجبور باش د هفعالی  اواندن باش دو ب

 کوان د نوعی فعالی  اکنراافی نیاز باشادورند، مطالعات مورد  میبرا  وقایع نهفنه در مواد یادگیر  بوار گی

ک اد ، پرنیبانی ف ی برا  کاربر  کاه از یاک برناماه اسانفاده میشودمیمثات از یادگیرندگان اواسنه برا  
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 کوانادکا مطالعه ک  د، این مثاات می شودمیجامع به یادگیرنده داده  ا نمونهفراهم آوردو در مطالعات مورد  

در جهان ااارج باشاد، باه یادگیرنادگان وساایل کاافی جها  کوزایف و یاا حنای  ا واقعهنظام، فرای د یا 

مارکبط پاساخ  ساؤاالتک  د به و بعد از اسنفاده از وسایل یادگیرندگان کالش می شودمیساز  آن داده شبیه

 ده د، و یا ازوت موجود را به موارد مرابه کعمیم ده دو 

ونیوی مطالعه مورد  کفاوت زیاد  با مطالعه مورد  کالس درس سا نی دارد، بارا  مثاات در یادگیر  الونر

گروهی کفاوت ایان  ها بحثمنفاوت در  ها دیدگاهجایگزین، و  ها ارائهمواد موجود در ای نرن ، اسنفاده از 

ک اد و بهنر عمل میو مطالعات مورد  در یادگیر  الونرونیوی و در کرکیب مواد یادگیر  دهدمیدو را نران 

 ک لید از مواد جهان واقعی بهنر جلوه دهدو  شودمیاین مسئله باعث 

 چه زمانی از مطالعات موردی استفاده كنيم؟

مطالعات مورد  برا  کدریس ازوت عمومی یک حوزه مرخک، کادریس مفااهیم اننزاعای و عی ای م اساب 

ک  اد، ک لیاد کارد، م برا  یادگیر  اسنفاده میکوان از روشی که اکثر مردهسن دو همچ ین به کمک آن می

کاوان از نیسن د نیز می کرسادهبعالوه جه  کدریس موثرکر و بهنر موضوعات پیچیده که قابل ک سیم به مسائل 

 آن بهره گرف و 

 انواع مطالعات موردی 

مطالعاه رفای عمعلم باه یادگیرنادگان اوشاآمد گفناه و باه م مطالعات موردی هدايت شده توسط معلم؛

را نیاز در  هااجوابرا به دانش آموزان داده و م ابع مارکبط باا  سؤاالتو پس از آن لیسنی از پردازدمیمورد  

را در انجمن اواه د  هایرانجواب، یادگیرندگان م ابع را به زورت انفراد  مطالعه و دهدمیاانیار آنان قرار 

داشانه باشا د و کاا اکماام  هایراانا دورهواب دیگر هم کوان د نگاهی انن اد  به جگذاش ، در ضمن آنها می

، ماوارد ابنواار  و هااویژگیزمان نهایی فرز  ویرایش مطالب را دارندو یادگیرندگان موظف د لیس  ازاوت، 

پردازنادو می هایافناهره مودها  اسن ناج شده از مورد را ذکر ک  دو در مرحله آار یادگیرنادگان باه کعمایم 

ین اساس که فراگیران کا چه اندازه ازوت زحیح و نهفنه در مورد را بدون ساده ساز  آن کراف معلم نیز بر ا

 اند، نمره هر کدام را اعالم اواهد کردو کرده
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شود اشایاء و کواند یک گردش باشد، که در آن به فراگیران اجازه داده میمطالعه مورد  میگردش مجازی؛ 

اکفاق می افند مراهده ک  اد، فراگیاران باا کلیاک از یاک زافحه باه حوادث را آن گونه که در جهان اارج 

کوان د با اسانفاده از ناوار زماان ها همچ ین میکوان دک نرت گردش علمی را داشنه باش د، آنزفحه دیگر می

شاود کاه نهاینااً موارد  که نیاز ندارند، رد ک  دو در مسیر گردش علمی سواالکی از یادگیرندگان پرسایده می

ها  آی ده اسانفاده کوان از این دانش در موقعی ک  د چگونه میها را کعمیم و مرخک میدگیرندگان یافنهیا

 کردو 

ا  موسای ی را ک  د و یا قطعاهیادگیرندگان فیلم و یا انیمیرن را بارها نگاه می فعاليت مشاهده و توضيح؛

ر این فعالی  یادگیرنده هر چه قادر بخواهاد کوان نمایری به این م ظور الق کردو دده د، حنی میگوش می

 کواند دوباره به مراهده بپردازد و به سواالکی نظیر سؤاالت زیر پاسخ دهد:می

 ها چه احساسی دارند؟ مردم چاه ک  د؟ آنها چگونه فور میچه اکفاقی افناد؟ مردم چوار کردند؟ آن

 گرفن د؟  ها چه چیز  یادچیز  به دس  آوردند یا از دس  دادند؟ آن

 کاوان این مراهدات چه مع ایی داش ؟ این کجربیات چه مع ایی برا  شخک شما داش ؟ چگونه می

 از در دنیا  واقعی اسنفاده کرد؟

 هاا چگوناه رفناار اواهیاد ک ید؟ چه چیز  یاد گرفنید؟ شما در آی ده در این موقعی شما چوار می

 نفاده اواهید کرد؟کرد؟ از آنچه یاد گرفنید چگونه به زورت عملی اس

 

ها  ساده ولی کامل فاراهم کارد، فرماوت کوان کجربیات واقعی را با ارائه مثاتمی مطالعات موردی كوچك؛

هاا و ا وزایات مهام را ذکار هم کامالً ساده اس ؛ با بیان یک موقعی  شروع ک ید و کمامی اهداف، ویژگی

ا  به ررن اود اضاافه ک یاد، ساؤاالت را باه گوناه ک ید، رابطه هر کدام را بیان ک ید و سپس سؤات و جواب

گیر  بپردازیادو ررن ک ید که یادگیرنده به دق  به آزمون موقعی  بپردازد، بعد از بوارگیر  ازوت به ننیجاه

کوانید سؤاالت اضافی نیز مطرن ک ید و در زورت کأیید جواب آنهاا را باه نماایش بگذاریادو شاما در ادامه می

د یادگیرندگان را به چالش بورانید کا اود یک مطالعه مورد  رراحی و در انجمن به بحاث کوانیهمچ ین می

 بگذارندو 
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بعد از انجام دادن یک فعالی  از فراگیران بخواهید عوس العمل اود را بیاان ک  ادو ایان  های واكنش؛برگ

کوانیاد بارا  ما میکار می کواک د شامل یک مثات ساده، یک گزارش و یا یاک موقعیا  م ا وعی باشادو شا

ها را داشانه ها این قسم هایی به فراگیران بدهید کا آنها را کومیل ک  دو در فرمها، فرمسازماندهی به فعالی 

 باشید:

 اهداف شخ ی؛ شما پس از این آزمایش اننظار دارید به چه اهدافی دس  پیدا ک ید؟ 

 افراد  داش  کاه در زادد انجاام آن االزه موضوع؛ هدف از این فعالی  چه بود؟ چه مع ایی برا  

 هسن د؟

 عوس العمل؛ مع ایی این کار برا  شما چیس ؟ زمی ه و دانش قبلی شما برا  این فعالی  چیس ؟ 

 کواند برا  شما سودم د باشد؟اید در انجام کارها میسودم د ؛ آیا آنچه ای جا یاد گرفنه 

 ها برای اجرای بهتر مطالعات موردی: توصيه

 کرکیب ممون مواد یادگیر  را فراهم آورید؛ در گذشنه برا  اسنفاده از مطالعاات ماورد  از  بهنرین

شد، امروزه مطالعات مورد  شامل انواع ها، منن م احبه و گاهی نوارها  ویدئو اسنفاده مییادداش 

 شودو برا  مثات: مخنلف مواد می

 ها  راه ماها و کنابچهها، نامهاش ها، یادداس اد کجار ؛ مثل گزارشات، قراردهادها، پیام -

 ها یا مح وت یک شرک ها و ن رهررن -

 ها و دیگر اس اد قانونیها، امنیاز نامهگواهی -

 هاها، نمودارها و دیاگرامچارت -

 م احبات زوکی و ک ویر  -

 هاساز شبیه -

 ز اهمیا  راه مایی در مطالعات مورد  فراموش نرود؛ کرف سریع ازوت مهم در مطالعات ماورد  ا

شود یادگیرنادگان بهنار از زماان یاادگیر  ااود ها  شما باعث میزیاد  براوردار اس ، راه مایی

اسنفاده ک  دو به یادگیرندگان بگویید؛ مطالعه مورد  چه چیز  را نران می هد و یاا هادف از ایان 

ان ک یاد ها نپردازیاد ولای باه راور کلای بیامطالعه مورد  چیس ؟ با جزییات کامل به شرن هدف

چگونه این مطالعه با بحث کالسای شاما مارکبط اسا و  ساواالکی هام در راوت برناماه بپرساید کاا 
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ها جسانجو  دهد، این جوابیادگیرندگان جواب ده د، جواب یادگیرندگان فعالی  آنان را نران  می

 ک دو یادگیرندگان و کرفیات آنها را بیان می

 های اكتشافی؛ فعاليتها برای اجرای بهتر تمام انواع توصيه

 نه ف ط شما بلوه اکثر منخ  ان دادن ک نارت باه فراگیاران را  مقاومت در برابر اصرار به سخنرانی؛

ها  اکنرافی باید به فراگیران بااور داشانه باشایم کاه آناان ازاوت، مفااهیم و پ دارند، در فعالی سخ  می

هاا را رراحای ک ایم کاه ا  فعالی باه گوناه ک  ادو ماا بایادک یم را کراف میروشهایی که ما کدریس مای

هاا  آناان ها کرف ک  د و در ادامه باید بیرنر دس  به آزمون و باازنگر  فعالی یادگیرندگان با انجام دادن

 زدو 

  ها ها  گروهی ای وه افراد برا  دقاای ی و یاا حنای سااع در فعالی ترغيب انجام آزمايش و تعامل؛

هاا  ها  کازه مثل محیطایران را انجام ده د چیز  غیر معموت نیس و در محیطم نظر بمان د دیگران کاره

مبن ی بر کامپیوکر ممون اس  فراگیران در شروع برا  انجام فعالی  کردید داشنه باش دو برا  غلباه بار ایان 

 رلبدو  ا  شروع ک ید که پاسخ کمامی فراگیران را میبی میلی با فعالی  ویژه

 شاود یادگیرنادگان باه زارف آزماایش و اوانادن باعاث میيبی را فراموش نکنيد؛ های تركفعاليت

ها  کرکیبی یادگیرندگان مراهدات اود با داناش قبلای انبوهی از ارالعات دسنرسی داشنه باش د، با فعالی 

نن االزاه اند در قالب یک مکوان از یادگیرندگان اواس  آنچه یاد گرفنهک  دو برا  ای وار میرا یوپارچه می

 ها  مخن ر بازنویسی ک  دو و یا به زورت فعالی 

  ا  ها را واقع گرایانه رراحای ک یاد باه گوناهفعالی بين پيچيدگی و واقع گرايی تعادل ايجاد كنيد؛

که یادگیرندگان کرابه فعالی  با موقعی  واقعی را درک ک  د، اما مواظب باشید ایان کوجاه باه واقاع گرایای 

 که کجربیات یادگیر  شول نگیردو  بگونه ا  نباشد

 هاهای اكتشافی با ديگر فعاليتتركيب فعاليت

کوانیاد باا ها  مجاز  کرکیب کردو شاما میها در محیطکوان با انواع دیگر فعالی ها  اکنرافی را میفعالی 

در انجاام هاا  م اساب اسانفاده ک یادو یک ارائه مخن ر شروع ک ید، حاوزه مطالعاه را معرفای و از محرک
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ها میزان پیررفنران را زیر نظار بگیریاد، بادین آزمایرات یادگیرندگان را راه مایی ک ید، با اسنفاده از بحث

هاا باا نظریاه کماک کاردو از کوان به کوسعه ازاوت، ایجااد حاس ک جوااو  و یوپاارچگی فعالی وسیله می

د یادگیرندگان قابل فهم نیس  و آنها باا ها  مجاز  بهره بگیرید، گاهی کدریس موضوعات مخنلف نزکنابخانه

نگرند اما در زورکی که اود آنان دس  به آزمایش و کرف بزن د اوضاع منفااوت اواهاد باودو شک به آن می

ها  مخنلف را یوپارچه سازیدو در این گونه موارد گوی ده داسانان شود در مطالعات مورد  داسنانکوزیه می

هاا  عملای بواار ک دو از یادگیرندگان بخواهید کرفیات ااود را در موقعی ن ش مهمی در یادگیر  ایفا می

 ساز  ک  دو گیرند و یا ای وه شبیه

 های اكتشافی برای يادگيری اجتماعیطراحی فعاليت

 برا  داشنن یادگیرندگان اجنماعی؛ 

 جاه گیار  به زورت مرارکنی فرضیه ساز  ک ید، آزمایش رراحی ک ید، ننایج را کفسایر ک یاد و ننی

 نماییدو 

  به زورت انفراد  آزمایرات مخنلف را دنبات کرده و ننایج آنها را به زورت یوپارچه گزارش دهیدو 

  ها  انفراد  را به اشنراک گذاشنه و در مورد آنها بحث و کبادت نظر ک یدو فعالی 

 های اكتشافی برای يادگيری سيار طراحی فعاليت

  برا  داشنن یادگیرندگان سیار؛

 هاا  واقعای باه کراف با اسنفاده از انجام آزمایرات ، جمع آور  ارالعات و کوضایح و کفسایر محیط

 ارالعات بپردازیدو

  از وسایل سیار جه  ضبط ارالعات اسنفاده ک یدو 

  ها دسنرسای داشانه باشایدو بارا  نموناه ش اساایی به م ابع آنالین جه  ش اسایی اشیاء و شخ ای

ها  معماار ، مجسامه سااز ، ن اشای و افاراد ها  گیاهی، سبکانات و گونهها، حیوها، معدنزخره

 مخنلف نیاز به م ابع آنالین داریدو 

  ازGPS   برا  رسم مخن ات ن اط مخنلف دنیا اسنفاده ک ید، این کار برا  ک ویا  مهارکهاا  نااوبر

 افراد مهم اس و 
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 ها سازیها وشبيهبازی

ها نموناه سااز هاا و شبیهکوان گف  باز ر  را به عرزه باز  اواه د آوردو میها یادگیساز ها و شبیهباز 

ها یا کل دوره را پرانیبانی ک  ادو در ح ی ا  ها، درسکوان د آزمونها میها  عملی هسن دو آنعالی فعالی 

  ساازهیو شب  بااز  ایمزااس و از  مرخک زیچالش برانگ فهیوظ کیاس  که شامل   سازهیشب ینوع  باز

 کوان به موارد زیر اشاره کرد:می

 وسن دیکه به رور معموت قابل مراهده ن ده دمیرا نران  یجیو ننا عواقب 

 بیآن اشانباه آسا یاز عواقب دائما  وهیکه اشنباه ک  د بدون ا ده دیاموان را م نیا رندگانیادگی به 

 و  دیبب

 وک  دیم لیرا کسه دهیچیپ  ها یموقع 

  ودهدیقرار م رندگانیادگی اریو بازاورد در اان نیکمر  را برا  ادیز  هافرز 

  اسانفاده  سا ین یاکیاو عمل ریپاذاموان یواقعا  هاسانمیس قیاز رر  ریادگهایی که یبرا  موقعی

 یالبانشوند مان د می

 تساایکاسمان د باال اس  آن شوس    ها هیهزهایی اسنفاده کرد که ساز  پدیدهکواند برا  شبیهمی 

 ا وهسنه

هاایی کاه باه م ظاور سارگرمی و رود از باز ها  یادگیر  شخ ی بوار میم ظور فعالی  هایی که بهباز   

رود کامالً منفاوک دو این کفااوت در اهاداف، م یااس و انادازه و ها  بزرگنر بوار میهایی که برا  فعالی باز 

هدفی در بر دارد و هر فعالی  جه  دسانیابی  حنی مسائل اقن اد  مربوط به آن محسوس اس و هر موضوع

ها دق  شود کاه هادف مرباوط باه موضاوع مسان یماً شود، در رراحی باز به هدفی واحد در نظر گرفنه می

ا  از این نمونه 1ها اسنفاده نماییدو جدوت برآورده گرددو از انواع اهداف به ع وان راه مایی برا  اننخاب باز 

 دهد:کبط را نران میها  مراهداف و باز 
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 هارکباط اهداف یادگیر  با باز ا

 نوع بازی اهداف

 آفريدن
ساز  که بنوان با اسانفاده از آن اناواع ها  ساده دارد، برا  نمونه شبیهساز  که نیاز به الق نمونهشبیه

 اجزا را با هم کرکیب کردو

 وراً ننایج ک میمات اود ببی  دوساز  که یادگیرندگان ک میم گیر  ک  د و فشبیه تصميم گيری

 انجام دادن
پردازند و در زورت اموان در این گونه موارد ساز  که یادگیرندگان به کمرین یک کولیف واقعی میشبیه

 از مربی نیز بهره گیریدو

 ها  کوکاه و یا سؤاالت باشدوباز  که مبن ی بر آزمون دانستن

 ا  که در آن اودشان قواعد، ازوت، و مفاهیم را کرف ک  دوفراهم آورد به گونهباز  که کجربه کردن را  اعتقاد داشتن

 ساز  که برانگیزان ده احساسات و عوارف باشدوباز  و یا شبیه احساس

ها به دنبات برآوردن دو هدف هسن د، برا  کمرین یک مهارت و یاا کحریاک حاس ک جوااو  همچ ین باز 

ک یاد و آن را باه وضاون بارا  ز  مرخک سازید کدام هدف را دنبات میجه  کرف دانشو قبل از کولید با

 افراد درگیر در کولید باز  بیان ک یدو 

یادگیر  انجام اود باز  را ساده و سریع رراحی نماییدو برا  یادگیر  از رریق باز  یادگیرندگان بایاد اوت 

ه انجام دادن باز ، زمان یادگیر  از رریاق یاد بگیرند چگونه باز  را انجام ده د، زمان زرف یادگیر  چگون

باز  نخواهد بودو اگر یادگیر  انجام باز  ایلی روت بورد یادگیر  اسنه ک  ده اواهد بودو بارا  کااهش 

 حداقلی زمان یادگیر  باز ؛ 

 هاا را باز  را بر مب ا  کعداد محدود  ازل ساده رراحی ک ید، قواعد را باه وضاون بیاان ک یاد، آن

 احی ک ید که یادگیرندگان برا  انجام باز  نیاز  به یادآور  زیاد نداشنه باش دو رور  رر

  از الگوها  مرابه اسنفاده ک ید؛ در زورکی که یادگیرندگان از قبل نحوه انجام نوع اازی از بااز  را

  دان د و یا دانش قبلی در این زمی ه دارند سعی ک ید از الگوها  مرابهه  اسنفاده نماییدومی

  ها  مرابه اسنفاده نماییاد؛ در ایان زاورت یادگیرنادگان ف اط یوباار در کمامی روت دوره از باز

 مجبور اواه د بود مهارت باز  کردن را بیاموزندو 
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 هايی برای بکارگيری و طراحی بازیتوصيه

  اب ک یاد و ها برا  انجام دادن پیچیده و گسنرده هسن د، ب ابراین بااز  سااده اننخابسیار  از باز

ا  محدود نمایید که زرفاً جه  برآوردن و آزمون یک هدف بنوان از آن اسانفاده حوزه آن را به گونه

 کردو 

 ها  بزرگ از بخری از آن اسنفاده کرد، برا  مثات ممون اسا  کال کوان برا  حل م یاس باز می

ها  مخنلف در راوت دوره ها  مخنلف آن را برا  درسساز اسنفاده شود، و بخشدوره از یک شبیه

هاا  مخنلاف ک سایم کارد و هار کوان به بخشساز را میبوار بردو چرا که اوشبخنانه کل یک شبیه

 بخش قابلی  و ویژگی منمایز  داردو 

  هاا ک یاد، باز ها  باز  را م سجم نگه داریدو اگار در راوت کال دوره از بااز  اسانفاده میفعالی

داشنه باش دو شاما مجباور نیسانید در کال دوره از یاک ناوع بااز   سازگار  و انسجام کافی با هم

اسنفاده ک ید ولی اسنفاده از انواع زیاد باز  نیز ممون اس  کمرکز یادگیرندگان و بودجه شما را نیاز 

کوان بارها و بارها بادون اکاالف اسانفاده کاردو در ها در نظر بگیرید که از آن میهدر دهدو انواع باز 

باز  انفراد  بسازید که از الگو  مرنرکی که سازگار  و انسجام در نماایش، قواعاد و  زورت اموان

ها اواهاد شاد، اگار ک دو اسنفاده از الگو  مرنرک باعث کاهش هزی اهنحوه عمل دارد اسنفاده می

 کواند زمان و پوت شما را حفت نگه داردو  اود شما کولید ک  ده باز  هسنید، ایجاد یک الگو می

  کاوان هام باه ع اوان فعالیا  ها  یوسان جه  آزمون اسنفاده ک یدو از آنجا که از بااز  میباز از

ها  منفااوت داشانه عملی و هم آزمون اسنفاده کرد، ایجاد باز  که مب ا  یوساان و بعضای ج باه

 دهد:ها  دو نوع باز  را نران میویژگی 2باشد ایراد  نخواهد داش و جدوت 
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 و نوع باز ها  ازلی دویژگی

 بازی برای آزمون بازی برای فعاليت عملی 

 هدف 
فاراهم آوردن کماارین  و یااا باارانگیخنن حااس 

 جسنجوگر 
 اندازه گیر  میزان دسنیابی به اهداف 

 تکليف 
یادگیر  اولیه یک مسئله، یا وظیفاه سااده، و 

 یادگیر  مسائل و وظایف پیچیده 

پیچیدگی بسانه باه پیچیادگی زنادگی واقعای 

 اوت اس و منف

 ایر بله  مربيگری

 باش دو ف ط آنهایی که در جهان واقع موجود می هر چیز  که بنوان در یادگیر  اسنفاده کردو منابع 

 بله  ایر محدوديت زمانی

 محدود و وابسنه به میزان هزی ه  بدون محدودی   تالش مجدد

 بله  ایر نمره گذاری

  هاا و باا ها را با کرکیب آنها با انواع دیگر فعالی رت و وسع  باز کوان قدها را گسنرش دهیدو میباز

 سازگار  آن با یادگیر  اجنماعی و سیار گسنرش دادو 

  ها کرکیب ک یدو باز  را با انواع دیگر باز 

  به یادگیرندگان انواع مفاهیم مرکبط قبل از انجام باز  ارائه گرددو 

  ا به ع وان یک م بع جه  پاساخگویی باه بااز  آزماون و بااز  ها  ارائه، اواندن، و کمرین رفعالی

 کلمات فراهم آوریدو 

  یادگیرندگان را ملزم ک ید کا فرضیات، قواعد، ازوت و فرای دها را من اسب بسازندو 

 دهد:ها  یادگیر  نران میها  بوار گیر  آن در محیطرا باکوجه به روشجدوت زیر نیز انواع باز  

   آموزشی هاانواع باز 

 توضيحات  نوع بازی

Quiz show آزمون دانش محض آزمونک 

Word games یادگیر  ازطالحات )واژگان( مان د جدوت کلمات من ارع کردن  جذاب جدوت کلمات 

Jigsaw puzzle پازلی 
ها  پازت را برداشنه و به موان ماورد نظار انن اات ده اد و یاک شابوه را کوه

 هاردنیکرویل ده دو مان د جورک

Branching 

scenarios 
 س اریو انرعابی

شاود، باه ک د یا مانع آن مایبا اکخاذ ک میماکی که به پیررف  آنها کمک می

 سم  هدف معی ی پیش بروند مان د دراواس  وام

Task simulation ده یاا بخری واقعی از کار را به انجام برساندو مان د ارکباط دادن یاک پایگااه داساز  شبیه
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 فرردن یک دکمه در دسنگاه شبیه ساز  شده وظایف

Personal 

response 

simulations 

ساز  شبیه

 پاسخ انفراد 

آوردو مان د ها  پیچیده برا  یادگیرندگان فراهم میگیر یک مجموعه ک میم

سفارش غذا در رسنوران را با در نظر گرفنن رژیم غذایی پیچیده و دیدن ننایج 

 و پیامد سفارش

Environmental 

simulations 

ساز  شبیه

 محیطی

ها  مرکبط پیچیده، نظیر محیط زیس  ربیعی به آزمایش و کجربه در سیسنم

 بپردازدو مان د سیم سینی

Immersive role 

playing 

باز  ن ش

 کردن

یادگیرنده را در یک دنیا  وانمود شده کامل با اهداف پیچیده، ابزار، دوسنان و 

دهاد مان اد ها  پ هان قرار ماینرده، و انگیزه بی یا  پیشدشم ان، راداده

 ن ش مدیر

 طراحی بازی برای يادگيری اجتماعی 

 برا  داشنن یادگیرندگان اجنماعی؛ 

  ها  چ د کاربره که در آن ارکباط، هموار  و کارگروهی اهمی  زیااد  دارد اسانفاده ک یادو از باز

   کردن به ع وان یک باز  اسنفاده کردو کوان از فعالی  ن ش بازبرا  مثات می

  بارش مغز ، بحث و ارائه ن طه نظرات مورد کوجه قرار گیردو 

 ها  ساده کولید و به اشنراک بگذارید، با فراهم آوردن الگوها  مخنلف کولیاد بااز  را ها و باز پازت

 ساده ک یدو 

  بگذاریدو  ها  اکنرافی موفق و ناموفق را به اشنراکراهبردها و فعالی 

  ها  کوییز از سواالکی که اسنفاده کمنر  دارند بهره گیریدو در باز 

  باز  را به زورت انفراد  انجام دهید ولی به یادگیرندگان کوزیه ک ید دیگار افاراد، منخ  اان یاا

 ها  اجنماعی را دنبات ک  دوشبوه

 طراحی بازی برای يادگيری سيار

 برا  داشنن یادگیرندگان سیار؛ 

 ها آنهایی که آموزشی  هسن د، را اننخاب ک یدو ز میان انواع باز ا 

 ها  مخنلف دارند حل نماییدو هایی که نیاز به جمع آور  ارالعات از موانپازت 

 ها  حل شده شبیه به چه چیز  هسن دو ها  واقعی دیدن ک ید کا منوجه شوید پازتاز موان 

 ه واقعی انجام داده و بازاورد کوسط ابزارها  سیار فراهم فعالی  آموزش داده شده را رو  یک دسنگا

 گرددو 

  جه  ش اسایی ازوت، قواعد و فرای دها بحث و کبادت نظر شودو 
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 های عملیهای تخصصی در اجرای فعاليتتوصيه 5.5.4.2

 و شش ناوع از اهاداف یاادگیر  آماده اسا و سانون اوت اناواع ازالی عملیها  انواع فعالی  زیردر جدوت 

و هدف آماده، عملی هایی که در ک ارع ردیف فعالی  و دایرهاس زورت گروهب د  شده هها  جذبی بفعالی 

هاا  کاوپر بار کوزایه گارددو دایرهبدین مع ی اس  که آن فعالی  برا  آن نوع هادف یاادگیر  کوزایه می

 قوینر  کاکید داردو

 ها  عملی با کوجه به اهداف یادگیر انواع فعالی  

 انواع اهداف های عملیيتفعال
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 تمرينی

       کمرین و کورار

       کاربرد 

       کحلیلی هدای  شده

 اكتشافی
       آزمایرگاه مجاز 

       مطالعه مورد 

بازی و 

 سازیشبيه

       آزمونک

       ماتجدوت کل

       یپازل

       انرعابی س اریو

       وظایف ساز شبیه

پاسخ  ساز شبیه

 انفراد 

      

       محیطی ساز شبیه

       کردن باز ن ش

 

 های ارتباطیفعالیت 5.5.5

 تبيينتعريف و  5.5.5.1

 ک  اد و پر زندگی واقعی اود را و یادگیر  بین شواف کا ک  دمی ککم یادگیرندگان به ها  ارکباریفعالی 

و ک  اد اسانفاده دربارهاادگیر  هایرانآموانه از آی ده ها آموزش و شخ ی زندگی شغلی، ها موقعی  در
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 آی اده اسا و اغلاب در آماوزش و کاار یادگیر  با زندگی، ارکباط بین ها  ارکباری ایجاددر ح ی   فعالی 

 کاا یااد را گذراندمی را ا معلم دوره یک مثات، برا و گیرند بوار اندآموانه که را آنچه کوان دنمی گانیادگیرند

آماوز دانش یاک درس باا در او بعد ماه شش اما ها  مخنلف کار ک د،با فره گ آموزانیدانش با چگونه بگیرد

در درس ریاضی در روت مدرسه نمارات  آموزدانش یک اس  ممونو شودمی مرول نظم دچارفعات و البنه بی

 اسا  ننوانسنه او زیرا چرا؟و کسب کرده اس  اولین درس ریاضی دانرگاه نمره پایی ی را در ولی باالیی بگیرد

 ریاضای دوره کاه شود البنه اگر فرض ببرد دانرگاه بوار دوره در را اس  مدرسه آموانه دوره از که مفاهیمی

 واس  نیاز مدرسه یک پیش

 وهوشام دانه سااده شاول باهو ک  ادمی کرکیاب دانیممای که آنچه با را آموزیممی ما که ها آنچهفعالی  این

کااه  شااوندمی گرفنااه نادیااده رراحااانی از دساانه آن کوسااط معمااوالً هااا  ارکباااریفعالی  گفاا ، کااوانمی

 هاشاواف بین پلی ا  ارکباریهفعالی  وک  د برقرار آنها بین ارکباری اودشان کا ک  دمی رها را یادگیرندگان

 باه را شاده آمواناه قابالً هاا مهارت و بلوه دانش ک  دنمی اضافه جدید ها مهارت و دانش هاآنو هسن د

 بارا و ک  ادمی اضاافه فارد باه باالکر درسطحی را هامهارت و دانش ای وار، با یع یو ک  دمی من ل همدیگر

 بارا  اساساً هدف این اگرو بدانیم را آن فعالی  هدف باید ایر، یا س ا ارکباری فعالی ، یک آیا ای وه دانسنن

 هادف اگار امااو )جذبی( اس  بخشانگیزه دادنی یا انجام نوع از فعالی ، آن آنگاه باشد، جدید مطالب آموزش

 فعالی  هآنگا ارکباط دهیم، یادگیر ، بی واسطه کاربرد به یا دانیممی قبل از که چیزهایی به آنرا این اس  که

 واس  ارکباری فعالی  نوع از

 شاوند ومی شروع "کن فور و کن کوقف" ساده ها پرسش از که گیرندمی قرار ریفی در ها  ارکباریفعالی 

اشااره  ها  ارکباریفعالی  از نوع چ د به ای جا در گیرندومی بر در را واقعی دنیا  در پیچیده کار  وظایف کا

 :اندشده کأیید و رفنه ها  یادگیر  الونرونیوی بوارمحیط و هاکالس در که شودمی

 هااآنو موضاوع فورک  اد دربارهک گسنرده زورتبه و عمی اً که دارند نیاز دگیرندگانیاهای تأملی: فعاليت

 بر اسا د، را هاامثات ک  د، کأمل موضوعی درباره ده د، پاسخ هایی راپرسش کا ک  دمی ملزم را یادگیرندگان

 وک  د االزه را بور ها ایده و هاو آموانه ک  د، ارزیابی را هاتمثا
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 و هموالساان، نظرانمعلمان، زااحب از پرسش پرسیدن با یادگیرندگان بگذارید محور:پرسش هایفعاليت

 وک  د حل را هایرانآشفنگی و کرده پر را هاشواف

 یااد باه را اودشاان زندگی از ماجراهایی کا دک  می ملزم را یادگیرندگان يادگيرندگان: توسط ماجرا شرح

 وبیاورند

و ک  اد اسانفاده و کراف را اودشان ارالعاکی م ابع کا ک  دمی ملزم را یادگیرندگانپژوهشی:  هایفعاليت

 وهسنن کن پیدا و بگرد ها باز  ها وپژوهش شامل هافعالی  این

 تأملی هایفعاليت

 یااد کاه چیاز  آن دربااره گسانرده زاورتبه و عمی ااً که ک  دمی لزمم را یادگیرندگان کأملی، ها فعالی 

 اکخااذ و پاذیرش باه را یادگیرنادگان و ک  ادمی موضاوع به معطوف را اود کوجه هاآنو ک  د گیرند، فورمی

 کاه هسان د یادگیر  در ا ساده کجارب کأملی، ها فعالی  وک  دمی دعوت موضوع، به اندازها  جدید چرم

 :از عبارک د هاآنو ک  د بررسی ها رابیرنر  ایده سرع  با یادگیرندگان شوندیم باعث

 کن فور اشدرباره و کن کوقف 

 ببین را جامع ک ویر و برگرد ع ب به 

 کن نگاه آن به منفاوت ا زاویه از 

انجاام  را ناامعموت و ااص فعالینی معلم، آنها، روت در که هسن د کالسی ها فعالی  مثل کأملی ها فعالی 

 وباش د داشنه موضوع به جدید نگاهی یادگیرندگان برده و بین از را کورار  و روزمره روند کا دهدمی

 .كنيم استفاده تأملی هایفعاليت از بايد كه هنگامی

 جدیاد فوار شاولی به موضوعی درباره یادگیرندگان اس  الزم که ک ید اسنفاده ه گامی کأملی ها فعالی  از

 :ک ید اسنفاده موارد این برا  آنها ازو ک  د

  موضوع دربارهک کرگسنرده و کرعمیق کفور کرویق برا 

  وروندمی بوار زندگیران در چگونه هاارزش و هاایده ای وه از یادگیرندگان کردن آگاه برا 

  وآیدمی بوجود اضطراب یا اسنرس اثر بر که بعد  یک و محدود دید کردن کم برا 
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  هام از جدا ها ایده کجمیع به یادگیرندگان واداشنن با مفهومی ها گسس  ایجاد و زدن جرقه برا 

 جدید ها شول به

 تأملی هایفعاليت انواع

را  کارکردشاان و آنهاا از فهرسنی ای جا در گیرندومی بر در را مخنلفی ها سلی ه و اشوات کأملی، ها فعالی 

 وبی یدمی

 وموضوع کرد از ج به یک به معطوف را کوان کوجهمی رانگیزان دهب ها پرسش با: بيانگر هایپرسش

 کارده ش اساائی را دنیا  واقعی از م وله یا مفهوم یک ها نمونه که ک دمی ملزم را یادگیرندگان :مثال بيان

 وده د کرخیک و

 واوت ک  دقض مطالعه مورد موضوع یک ارزش یا اهمی  درباره کا اواهدمی یادگیرندگان از ها:ارزيابی

 باه مرباوط ماوارد و دیگار مهم نوات و ح ایق مفاهیم، ازوت، کا ک دمی ملزم را یادگیرندگان محور:خالصه

 وک  د االزه و داده کرخیک را یادگیر 

 ایجااد ارکبااری فعالیا  ناوعی هام گروهای مراوره و فور جلسات اجنماعی، یادگیر  در مشاوره گروهی:

 وک  دمی آور  جمع را یادگیرندگان دیگر از گروهی پیر هادات ،یادگیرندگان در آن که ک دمی

 بایش آنهاا اگارو ندارناد ا اداماه و دنباله که هسن د )نوبنی یک( ا  یوباره کجارب معموالً کأملی ها فعالی 

ساادگی و نیسان د کاأملی و شاوندمی محسوب هافعالی  از دیگر  نوع از بخری احنماالً باش د، مرحله ازچ د

 وکرد ادغام دیگر پیچیده ها فعالی  با را آنها ساده بسیار بنوان که شودمی باعث کأملی ها فعالی  ضمح

 ایان باه آنوه یادگیرنده دهیم بدونقرار می جذبی و ها  عملیفعالی  ال  به ال را کأملی ها فعالی  اغلب ما

 مثال باشاد ساده داشنه شولی فعالی ، این راگ ویژهبه ک د، کوجه جداگانه راداد  ع وان به ارکباری فعالی 

 وبیانگر پرسش یک

 بيانگر هایپرسش

 یادگیرنادگان احنیااج از ملماوس پاساخی باه آنهاا اسا  ممونو هسن د فور برانگیزان ده بیانگر ها پرسش

 یاداساؤات پ بارا  پاسخی اودشان ای وه م ظور به عمی اً کا ک  دمی ملزم را یادگیرندگان ولی باش د نداشنه



 ها  یادگیر راهبردها و فعالی  –ف ل پ جم 

330 

 

مدرساه،  در نماودار مان د: یک ونامیممی کن فور و کن کوقف ها پرسش را آنها اوقات گاهیو ک  د فور ک  د،

 آنارا اودکاان کوانسانیدآیاا می اسا ؟ گرفنه شول چگونه که ببی ید کوانیدمی آیاو ک ید اانه یا روزنامه پیدا

 ک ید؟ درس 

 بيانگر: هایپرسش ها جهت استفاده ازتوصيه

 اسانفاده موضوعات درباره کفور به یادگیرندگان واداشنن برا  آسان راهی ع وان به بیانگر ها پرسش از 

 که: ه گامی مثات برا و ک یم

 باه معطاوف را یادگیرناده کوجاه اواهیدمی ک ها شما و دارد وجود واقعی دنیا  در زیاد  ها نمونه -

 ک یدو آنها

 موضاوع از ج به دربارهک کفور به وادار را یادگیرندگان هاین اس  ک دهید انجام باید که چیز  همه -

 وک ید

 ودارید انرژ  یا موان زمان، کمبود بیرنر، اقدامات برا  -

 مرای، ااط مثال بپرساید دهیادمی آماوزش کاه موضاوعی هار درباره را بیانگر ها پرسش کوانیدمی 

 و ارزش یا رویورد مفاهیم، دسنورالعمل، ازوت،

 ها پرساش با را شاگردانران س راط، مثل آموزگارانیو بپرسید را "كن فکر و كن توقف" هایپرسش 

 ای جاا درو کاردمی موضاوع یک از مخنلف ها ج به به معطوف را آنها افوار که کردندمی آماده بیانگر 

 :هسن د فور ک  ده شروع که ک یممی ذکر را پرسش چ د

 اس ؟ داده رخ اکفاق این چرا اس ؟ زورت این به چرا موضوع این که ک یدمی فور -

 دارید؟ اننظار موضوع این از دیگر  ننایج چه -

 رود؟نمی بوار کجا در رود؟می بوار کجا در ایده این -

 ببرید؟ بوار را ایده این کوانیدمی چگونه -

 اس ؟ مهم براینان چ در ایده این -

 اس ؟ سازگار دارید ارالع شما که چیزهایی دیگر با چ در ایده این -

 ؟وووشما چرا ؟ووواواهیدمی شما چگونه: ک ید اسنفاده شخک دوم مفرد افعات ازو بپرسید شخ ی تسؤاال 
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 اسا  الزم وک  د فور اودشان ها ارزش و هادیدگاه دانش، کجارب، درباره کا ک ید وادار را یادگیرندگان 

 کاه شاودمی باعث ضوعمو درباره سواالکی پرسیدن زرفاًو شود کفور یادگیرندگان دنیا  و موضوع درباره

یادگیرنادگان  شارایط چاارچوب در را پرساش ب ابراینو شود گرفنه نظر در آزمایش یک مثل پرسش آن

 ؟وووبرا  چیس  راه بهنرین دهید،می انجام شما که کار  در: بگذارید

 پاساخ ارهبااین در سواالکی به و ک ید پیدا ایده این از مثالیو دهید انجام دیگر  اقدامات لزوم زورت در 

 دهیدو

 یادگیرنادگان ازو ک یاد ایجااد گیریممی بوار را یادگیر  که دالیلی و شیوه موان، زمان، درباره سواالکی 

 خپاسا آنهاا باه گیرناد، بواار واقعای زندگی در را یادگیر  آنوه از قبل شوند مجبور که سواالکی بپرسید

 گیرید؟می بوار را ایده این یوبار وق  چ د: مثالًو ده د

 مثال بيان

 چ اینو ک یاد را ش اساائی ایادکرده کوزایف که مفهومی یک ها نمونه کا ک ید چالش دچار را یادگیرندگان

 یادگیرناده ای واه یاا آشا ا هسان د یادگیرنده برا  که ک دمی مرکبط چیزهایی به را مفهوم آن هایی،فعالی 

 وبفهمد را آنها آسانی به کواندمی

 ها  مبنوراناهو نه حنماً نموناه ک د ش اسائی را موجود ها نمونه یادگیرنده اس  کهاین  مسنلزم فعالی  این

  واس  مبنورانه کارها  ها فعالی  از بخری مبنورانه ها نمونه القو ک د الق را

 دهند تشخيص را هامثال بايد يادگيرندگان كه هنگامی

 :شودشامل می زیر را مان د موارد ی آموزش هدف چ دین ها،مثات ش اسایی به یادگیرندگان الزام

 مفهوم یا ازطالن یک کعریف مرور 

 مفهوم یک گرفنن قرار کوجه مرکز در بیرنر و شدن ملموس 

 وگیرند بوار درس  را هاب د  دسنه و ازطالحات بنوان د دانرجویان ای وه بررسی 

 یادگیر  کاربرد قابلی  اثبات 
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 مثال ذكر هایفعاليت برای هاتوصيه

 از بایش کاار  کاا ک یاد وادار را یادگیرنادگان ک یاد و جسنجو اس  الزم ها،مثات کردن پیدا ا بر 

 بارا  شروع ن طه یک جسنجو، کردن ساده هایی که شما ارائه دادید انجام ده دو برا ش اسایی مثات

 فعالیا  یاک باا را مثاات ذکار فعالیا  اس ، الزم بیرنر جسنجو  اگرو ک ید مرخک یادگیرندگان

 وک ید کرکیب پژوهری

 یاا آپلاود باا ای نرننای، ها سای  آدرس کردن وارد با یادگیرندگان بگذاریدو ک ید ساده را مثات ارائه 

 یاافنن چگاونگی دربااره دسنورالعمل دادن با یا ویدیو، یا زدا ضبط با ایمیل، رریق از ک اویر ارسات

 کاردن وارد باا را هامثات یادگیرندگان اریدبگذ براط مجاز ، جلسه یک درو ک  د را ارائه مثات مثات،

 بیاان به زاورت شافاهی زوکی، ک فرانس افزارها نرم رریق از را انها ای وه یا بر اس د چ  در انها

 وک  د

 زورتبه را هسنید آن برا  مثات دنبات به که مفهومیو ک ید مرخک را جسنجو مورد ها مثات نوع 

 بر اسا د بایاد یادگیرندگان که مثات از آن نوع ها نمونه ع وان به را نمونه چ دو ک ید کعریف واضح

 ماورد مرخ اات )قباوت قابل ها فرم ( اس  الزم که اسناندارد  کیفی  هر همچ ین وک ید ذکر

 وک ید مرخک را مگابای ( 6 )مان د حداکثر ها  ف یمالک یا نیاز

 زنادگی کاار، کجاارب، در را مثات خواهیدب یادگیرندگان ازو ک ید کرویق شخ ی ها مثات به را افراد 

 وک  د پیدا اودشان قبلی ها آموزش و شخ ی

 ارزيابی هایفعاليت

انادازها   چرام و دیدگاه با باید یادگیرندگانو ک  د ارزیابی را یادگیر  موارد اهمی  یادگیرندگان اس  الزم

بواار  کوانادمی آنها در یادگیر  موارد که ا پروژه چارچوب در را آنها که نحو  به ک  د قضاوت اود شخ ی

 وک  د ارزیابی شود، گرفنه

ساای   یاا باراط نوشانه یاک به دسنرسی منفاوت ها روش فوائد کا ک دمی ملزم را یادگیرندگان مثات این

 وبگیرند یاد را ک  دمی ایجاد آنها که ای نرننی
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در  افاراد هماه بارا  که شود گرفنه نظر در ینیفعال ع وان به اوبی به کواندمی ارزیابی به مربوط فعالی  یک

 هار ارزش بارا  کاالس رأ  اسااس بر کوانیدبراط می جلسه یک درو دارد کاربرد به زورت گروهی و کالس

 وده د رأ  دوباره شدند، آگاه دیگران نظرات از ای وه از بعد آنها بگذاریدو ک ید مورد اقدام

 يابیارز به مربوط هایفعاليت برای هاتوصيه

 برایراان شخ ای م ظر از بررسی برا  ک  دمی فور که هاییایده اهمی  کا بخواهید یادگیرندگان از 

 :اس  ارزشم د زیر موارد برا  مجدد بررسی اینو ک  د ارزیابی را اس  برانگیز چالش

 وبرندمی بوار واقعاً که ک  د هاییایده کردن غربات به شروع یادگیرندگان شودمی باعث -

 وک  د مجدد بررسی را آنها عملی معایب و مزایا و ها را مجزاقسم  که ک دمی مجبور را ادافر -

 و ک  د ارزیابی اودشان دید شخ ی از را موارد کا ک ید یادآور  یادگیرندگان به شخ ی: ها ارزیابی

 دارد؟ اهمی  یا ارزش شما برا  چ در ایده این که بپرسید آنها از

 دهیادمی انجام که کار  در" مثل هاییعبارت همچ ین ازو ک ید کعیین بیارزیا برا  چارچوب یک" 

 وک ید اسنفاده "کانریاضی ها کالس در" و

 اهمیا و ک  اد بیان را هاایده قضاوت برا  معیارشان که بخواهید یادگیرندگان ازو دارید نیاز معیار به 

 واندرسیده اعداد این به چگونه که ده د کوضیح و ک  د ب د  درجه اعداد با را انها

 در عادد  ارزیابی ازو ک  د اوددار  بد، هم و اوب هم مثل مبهم ها ارزیابی ازو دارند نیاز دق  به 

 را هاایاده از دسانه یاک نسابی اهمیا  بخواهیاد یادگیرندگان از یا کرده اسنفاده م یاس یک ک ار

 وک  د ارزیابی

 محورخالصه هایفعاليت

یادگیرنادگان و ک  اد االزاه انادگرفنه یاد که را آنچه که اواهدمی یادگیرندگان از حورماالزه ها فعالی 

م ط ای  زاورتبه را اننخاب آن و ک  د اننخاب را اس  مهم که آن چیز  و مرور را موضوع یک محدوده باید

 وک  د بیان و شفاف اودشان زبان با راآن و کرده سازماندهی

 :دارد یادگیر  بر فراوانی آثار قبلی ها آموانه کردن االزه
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 بواار نیااز ماورد ارالعاات آوردن بخارر و مجدد مرور با را یادگیر  کا ک دمی آماده را یادگیرندگان 

 وببرند

 اراالع یاا آماوزش هموالسران یا گروهران اعضا  مثل دیگران به کا ک دمی آماده را یادگیرندگان 

 وده د

  وک دمی ایجاد یادگیر  از حوزه یک از م دنظام و شخ ی مرور 

آیاا و ک یاد نظاارت و مرااهده را یادگیرنادگان یاادگیر  ساطح کاه ده ادمی اجاازه شاما به هافعالی  این

یادگیرنادگان،  آیاا دارناد؟ م ط ی انسجام و اولوی  نوات این آیا آورند؟می یاد به را ازلی نوات یادگیرندگان

 اند؟کرده کرجمه اود لغات و زبان به را یادگیر 

 محورخالصه هایفعاليت ها برایتوصيه

 کوسااط  نویساایاالزه ارائااه باارا  روش بهناارین همااواره ساااده، ماانن یااکو ساااده نویساایاالزه

 کرسایم ک ویر  که بخواهید یادگیرندگان از کوانیدمی موضوعات، از بعضی برا و نیس  یادگیرندگان

 دیگر موضوعات برا و بفرسن د نظر کبادت سای  یک به آنرا ای وه ارسات ک  د یا با ایمیل آنرا و ک  د

 باا بخواهیاد آنها از کوانیدمی مثات برا و ک  د ساانارب د  را االزه بخواهید شول آنها از کوانیدمی

 وک  د ایجاد نویسیاالزه یک یک لیس ، از جمالت کردن دنبات و اننخاب

 موضاوع درس، یک کا بخواهید ادگیرندگانی ازو ک ید االزه اواهیدمی را چیز  چه که ک ید روشن 

 م اااالت، هااا،یادگیر ،کناب ااااص کجااارب بخواهیااد آنهااا ازو ک  ااد االزااه را فعالیاا  ااااص یااا

 وک  د االزه را هانوشنه یا دیگر هانامهآیین ها،ک فرانس

  ا هاالزاه کاا بخواهیاد یادگیرنادگان ازو ک یاد کعیاین گروه یک برا  را محوراالزه ها فعالی 

 یاک باه زاورت مجازا یادگیرناده هار ابناداو ک  د یوپارچه را آنها سپس و ک  د را کفویک جداگانه

 دربااره باه زاورت گروهای کالس افراد سپسو ک د ارسات نظر سای  کبادت به آنرا و ب ویسد االزه

 یوادیگر ک اار در هااآنو ک  ادمی بحاث نظار کباادت ها ساای  براط یاا جلسه یک در هااالزه

 ایان چگوناه کاه دریاب اد و ببرند بوار کرا  دقیقاالزه در کا ده د کرخیک را الزم نوات کوان دمی

 وک  د سازماندهی را نوات
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 منعاارف االزاه کاه وا داریاد را یادگیرنادگان آنوه جا بهو ک ید کعیین االزه برا  چارچوب یک 

 در یاا واقعی دنیا  در نویسیالزها برا  اس  ممون که بگیرید نظر در قالبی را آکادمیک ب ویس د،

 :زیر موارد از یوی مثل باش د داشنه نیاز مداوم ها نویسیاالزه

 نرریات -

 کبلیغاکی آگهی -

 پوسنر -

 سازمانی یا چارت جریانی )فلوچارت( چارت -

 آن درباره کبلیغی مطلبی یا کناب جلد -

 روزنامه در مطلب یک اوت ها پاراگراف و کینر -

 )برد اسنور ( کلویزیونی ا ثانیه 11 یامپ یک ساا  شرن کابلو  -

 کلویزیون در ا ثانیه 21 کوکاه اعالن -

 داسنان االزه یا مجله -

 هافعاليت انواع ديگر با تأملی هایفعاليت تركيب

شاوند می کرکیاب هاافعالی  دیگار باا اوبی به که ا ساده ها  ارکباریفعالی  از عبارک د کأملی ها فعالی 

 مان د:

  آن چیاز  اهمیا  بنوان د یادگیرندگان کا ک ید کرکیب پژوهری ها فعالی  با را کأملی ا هفعالی 

 وک  د کرف را کرده عرضه که پژوهرران

 و کارده ارزیاابی را اهمیانش ک  اد، االزاه را ارائه آن باید یادگیرندگان ارائه، ک فرانس یک از بعد 

 وک  د ذکر ازولش به بخریدن وضون هایی برا مثات

 وک ید جذبی مطرن ها فعالی  ویژهبه دیگر، ها فعالی  کمام در را بیانگر التسؤا 

  باه ملازم را یادگیرنادگان کاه ک یاد دنباات کأملی فعالی  یک با را دادنی انجام جذبی و ها فعالی 

 واندگرفنه یاد که ک د چیز  آن انعواس و ش اا 

 اجتماعی: يادگيری برای تأملی هایهای فعاليتتوصيه

 ماداوم پرسایدن باا ک یاد، ایجاد دیگران در را کعمق انگیزه کن، فور و کن کوقف سؤاالت پرسیدن با 

 وک  د چالش دچار را ک ید گروه سعی "چرا"
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 نناایج دیگار و شاده ذکار ها مثات و کاربرد  ها کو یک کموی، ابزارها  ها،یادگیرندگان االزه 

 ها شابوه و ها،پادکس  ها،وبالگ از کوان دمی دگیرندگانیاو بگذارند اشنراک به کأملی را ها فعالی 

 وک  د کاراود اسنفاده ننایج گذاشنن اشنراک به اجنماعی برا 

 هاآموانه بردن بوار برا  افوار کبادت جلسات بوسیله مثالً ک  د کعمق گروهی زورتبه 

 وک  د ساز  یوپارچه و ارزیابی م ایسه، را یادگیرندگان دیگر کار 

 سيار: يادگيری برای تأملی هایهای فعاليتيهتوص

 :بخواهید یادگیرندگان از

 را ماوارد  آنو ک  اد کعماق یادگیرندگان شودمی باعث که ک  د جسنجو هایی راموان موضوعات و 

 عمومی، ها موان کاریخی، آثار مثات، برا و ک  دمی ایجاد شووه و عظم  احساس که ک ید اننخاب

 ساانمانی ها هپروژ و ه ر  آثار

 ک  دو اندیره آن کرده و در سفر آرام ها محیط به 

 وک  د اسنفاده کأملی ها فعالی  دیگر یا بیانگر سؤاالت پرسیدن برا  ک ویمی ها ویژگی از 

 ک  دو اسنفاده کخیل و آزاد مرارک  پرسش، برا  زوت از 

 ک  دو پیدا واقعی دنیا  در را یادگیر  کاربردها  و هامثات 

 ک  دو ارزیابی را ساانمانی کار یک کیفی  مثل واقعی دنیا  ارها ک 

 محورپرسش هایفعاليت

و ضرور  اسا  باشد، نفر یک از بیش که اقدامی هر و کمرین و آموزش برا  سؤاالت به دادن پاسخ و پرسیدن

و  ا زمی اه کجاارب از فعالیا  ایانو اسا  ارکبااری فعالیا  ناوعی اساسااً سؤاالت به دادن پاسخ و پرسیدن

 کعامال باا شامل همچ انوه اس  اجنماعی همیره ک ریباً شخ ی ک جواو و آیدمی پدید فرد  ها یادگیر 

 وشودمی دوسنان و همواران کارش اسان، اساکید، یادگیرندگان، دیگر

 پرسش یک که ک دمی را ملزم یادگیرندگان کردن پرسشو ک دمی ایجاد نیروم د  فرآی دها  کردن پرسش

 پرساش ها فعالی و نران ده د واک ش پاسخ به نسب  و باش د پاسخ اننظار در سپس و ک  د بیان و درک را

 بارا  را آنهاا کواناایی ک  د، ب اابراین، فراهم یادگیرندگان برا  را سؤاالت به پاسخ شانس کوان دمی همچ ین

 وک  دمی اعمات یادگیر  بردن بوار و کردن جمع



 ها  یادگیر راهبردها و فعالی  –ف ل پ جم 

337 

 

شاروع  یادگیرنادگان کوسط فور  و ساده اعمات از که گیرند قرار ریفی در کوان دمی حورمپرسش ها فعالی 

بگیریاد  ک امیم رران یک ع وان به باید شماو دارد ادامه اندشده کدارک دق  به براطی که جلسات کا و شده

 وک دمی منح ق را شما اهداف زورت بهنرین به شولی چه که

 كنيم؟ استفاده محورپرسش هایفعاليت از چرا

را  هاافعالی  ایانو ک  اد جمع هم با را جدید ها آموانه کا ک  دمی کمک افراد به محورپرسش ها فعالی 

 :باید آنها که ک ید یادگیرندگان ها برنامه شامل زمانی

 ای واه یاا ک  د پر را کلی ک ویر یک بخواه د که هاییزمان اواهو ک  د پر را االی جاها  و هافازله 

 وکومیل نمای د را عمل و نظریه یک بین بخواه د شواف

 بارا  را جدید ها کو یک کوان دمی یادگیرندگان سؤاالت، پرسیدن باو ک  د احساس آزاد باید را اود 

 وک  د کسب وقایع کفسیر برا  جدید دیدگاهی حنی یا ک  د پیر هاد امنحان کردن،

 پاساخ اساسای ساواالکی باه کوان ادمی یادگیرندگانو ک  د مرکبط فرد  موقعی  یک به را هاآموانه 

 دارد؟ وجود من برا  چیز  چه این موضوع در: ده د

 و نیسا  آماوان ی مهاارت یک زرفاً ماهرانه، پرسیدن سؤات: بگیرند یاد را آموانن سؤات پرسیدن با

 ده اد شآماوز کوان دمی سؤاالت به دادن پاسخ و پرسیدن کمرینو اس  بخشنجات یک مهارت بلوه

 وبپرس د چگونه و را چیز چه کسی، از چه وق ، چه چیز، چه که

 یاک کواندمی ای وارو ببرد بین از را بدفهمی یک یا شک کواندمی سریع سؤات یکو چیز  زح  کأیید 

 وبخرد اعنبار را مدعا یا باور، شک

 هاافعالی  ایان ننیجاه درو دارناد ارکبااط داناش باا اساسااً محورپرساش ها فعالی  که باشید داشنه بخارر

 دیگار هاا فعالی  برا  ثانویه بخش یک و اهداف به داشنن باور و دانسنن برا  محور  هسنه کوان د یکمی

 میازان وبارد بواار یاادگیر  و یادگیرندگان ارزیابی برا  را محورپرسش ها فعالی  کوانهمچ ین می وباش د

 وشودمی معلوم یادگیرندگان کوسط شده پرسیده سؤاالت پیچیدگی با اغلب یادگیر 

 توانند به سؤال پاسخ دهند؟چه افرادی می

 همکالسی يادگيرندگان

 ساؤاالت باا مواجهاه در آنهاا ولای هسن د افراد بهنرین روزمره و ساده سؤاالت به پاسخ در یادگیرندگان گروه

 در و دوره اهاداف ساو  به والسیهم یادگیرندگان که دارد قرار راسنایی در سؤاالتو نیسن د ای طور پیررفنه
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 یاک همچاون کوان ادمی باالغ یادگیرنادگان عماومی، آموزشی  دوره یک درو ک  د حرک  ب یه مهارت سطح

 ساؤاالت باه دادن پاسخ برا  کجاربی معلم یک ع وان به شاید و شوند نزدیک کجربه از پر زندگی به یادگیرنده

 ساؤاالت اسا  مموان ماالی، جدیاد پیچیاده قوانین درباره دوره یک در وجود، این باو ک  د کسب شاگردان

 کاه ده اد پاساخ ساواالکی باه کوان دمی هموالسی یادگیرندگان وشوند داده پاسخ بهنر کارش اس یک کوسط

و اسا  گرفناه قارار پوشاش کح  کالس در قبالً که درباره موضوعی سؤاالت به یا اس  داده جواب قبالً معلم

 واس  اوت قدم م ط اً یادگیرندگان هموالسی از رسشپ روزه، هر سؤاالت برا 

 معلمان

و باشا د آمااده دوره اهداف چارچوب در معمولی موضوعات ها پرسش با مواجهه برا  باید مدرسان و معلمان

 را یادگیرنادگان معلام، باه نداشنن آسان دسنرسی وجود، این باو ببرند بوار اجرایی سؤاالت باید آنها همچ ین

 ااطو بروناد هاهموالسای باا موضاوعات دربااره بحاث و پژوهش انجام دشوار کار سو  به کا ک دمی کرویق

 وک دمی حفت فرسا راق  کار  بار از را معلم و اس  نفس به اعنماد پاداشران که را هاییمری

 موضوعی كارشناسان

 آنهاایی از ویژهباه ک ید، ادهویژه اسنف موضوع با پیررفنه سؤاالت به دادن پاسخ برا  موضوعی، کارش اسان از

 فراکار که ک ید اسنفاده هاییپرسش برا  موضوعی کارش اسان ازو هسن د دوره منعارف موضوعات از فراکر که

 غارق نااچیز ها پرساش باا را موضوعی کارش اسان باشید مراقبو هسن د معلم ا حرفه و کخ  ی اعنبار از

 وشوند داده پاسخ هم ای نرن  در دقیق جسنجو  یک با یا هاهموالسی معلم، کوسط کوان دمی که نو ید

 كارشناسان جلسه

 برانگیاز م اقره و پیچیده که آنها ویژهبه ک ید برگزار پیررفنه سؤاالت درباره بحث نرس  برا  یا جلسه یک

 از بایاد یادگیرندگانو بگذارید احنرام کارش اسان کخ ک و زمان بهو دارند مرخ ی جوابی که آنها نه هسن د،

 وک  د ک حیح را آنها و آماده سواالکی قبل
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 طرفداران

 اجنمااعی ها شبوه به کوان دمی دهید، یادگیرندگان کغییر را نظر  ای وه برا  ف ط یا عمومی، سؤاالت برا 

 ها شابوه از اگارو نو یاد را ای وار ایم ی یا مسائل پیررفنه سؤاالت برا و ک  د مراجعه ا حرفه یا ا وزی

 و هار کسی هر را برا  سؤاالت ای وه جا به ک ید کرویق را یادگیرندگان ک ید،می اسنفاده عمومی اجنماعی

 وبگیرند درنظر نیاز مورد کخ ک با ویژه ها گروه ک  د، مطرن جایی

 جستجو سيستم

 هادف دارناد کاالش هااآنو هسان د سؤاالت به دهیپاسخ مؤثر ها ماشین جسنجو، موکورها  دیگر و گوگل

 کولیادات، درباره سؤاالت به پاسخ برا  اوبی راه هاآنو ک  د پیدا اس  مطابق آن با که محنوایی با را جسنجو

 و هاشاول ح اایق، کأییاد برا  ویژه نحو به جسنجو سرویس یکو هسن د ااص ها سازمان و هاموان افراد،

 واس  اوب ارالعات آور جمع برا 

 در را ساؤاالت ربیعنااً کاه ک یاد اجارا را موانیسامی دهاد، پاسخ سوالی چه به کسی چه ای وه ک نرت برا 

 باه چگوناه کاه بدهیاد یادگیرنادگان باه واضح ها دسنورالعملو برسد م اسب فرد به که ببرد پیش مسیر 

 ها نرسا  یاا باده جاواب و بپارس جلساات مثل ک ید رراحی اازی ها فعالی و ده د جواب سواالکران

 ادار  ها سااع و باشا د دسانرس در ساؤاالت درباره بحث و گویی پاسخ برا  کارش اسان و معلم که براط

 کارش اساان بارا  را کماس موارد دیگر و ایمیل ها نرانی راه ما  فهرس و ک ید برقرار معلمان براط برا 

 وک ید ایجاد هاییانگیزه دهینمره معیارها  به کوجه باو ک ید کهیه شده کعیین

 توليد يا شناسايی كنيم؟ را خوب التچگونه سؤا

 ب یاه ب اد ، درجاه معیارهاا  و هااعالن روندها، ها،مری اط از اسنفاده با که ک ید کرویق را یادگیرندگان

 ااوب سؤات برا  منعارف معیارها  از بعضی سوالی اس ؟ چه اوب، سؤات ولیو ک  د کرویق را یادگیرندگان

 :در ادامه کوضیح داده شده اس 
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 رایاج ساؤاالت باین در یاا شاده، داده درس موضوعات در نباید جوابو نباشد مبنذت و داشنه ال از 

 ای نرننای جسانجو  باا آسانی به نباید جوابو باشد شده پرسیده قبالً نباید سؤاتو باشد شده پرسیده

 وشود پیدا

 چ اد از کرکیبای کاه بپرسا د ساواالکی مرناق د ک  دگان پرسش از بسیار و باشد ساده ساانارش 

 بااز و جادا هام از را آنهاا بایاد ده دهپاسخ و ک دمی سخ  را سؤات فهم موضوع این و باش د، سؤات

 در آاار ساؤات ک ها ک  د،می جمع را مخنلف سؤات چ د یادگیرندگان که ه گامی کجربه، ربقو ک د

 وشودمی داده پاسخ شده انباشنه مجموعه یک

 اساناندارد یاک زاورت بایاد هااآنو فهمیاد کوانمی آسانی به را وبا سؤاالتو شود بیان روش ی به 

 در منعاارف ماوارد و ک  اد اسنفاده رشنه آن به مربوط و م اسب ارالحات از و باش د داشنه را سؤات

 اگارو باشا د فهام قابال بایاد لغاات شاود،می پرسیده شفاهی سؤات اگرو ببرند بوار را اسناندارد زبان

 ک اد، درک قابل غیر و دهد کغییر را جواب سؤات یا لهجه پرسرگر کاکید یا شدبا پایین زوت کیفی 

 وک ید فراهم سؤات پرسیدن برا  من ی مسیر یک

  اسانفاده شارایط از بپرس د، واقعی سؤات یک آنوه جا به یادگیرندگان از بعضی اس  ممونو زداق 

 مان د:و ک  دمی بیان سوالی غیر گزاره یک و کرده

 پایش فضال اباراز و اضاافی ماوارد از شارحی با را سؤات یادگیرندهو مزاحم و واسنهناا سؤاالت -

 احسااس یادگیرناده شااید یااو دهد ارک ا را اودش اس  که این فرد هدف مواقع این درو بردمی

 وک دمی رفنار وار رئیس و گیردنمی را جد  کالس کارش اس که ک د

 یاا کارشا اس معلام، بار گذاشانن اثر برا  که ن دهس سواالکیو نیسن د هوشم دانه که سواالکی -

 رباط بی و مع ی بی و مبهم موضوعات شامل سؤاالت این معموالًو شوندمی پرسیده هاهموالسی

 وموضوع هسن د به

 پرسا دمی ا بگوناه را ساؤاالت یادگیرندگان اوقات گاهیو گذاشنن کارش اس دهان در را حرف -

 موضاوع ایان کاه شاودمی گفنه اغلب و"؟وووکه ندارید اورب" وک  د اشاره ااص جواب به یک که

 دیگار  فارد کاردن من اعاد بارا  کارشا اس از کاه دارد کالش اس  که یادگیرنده این نرانه

 وک د اسنفاده
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 کاه ک ادمی فراهم کافی جزئیات اوب سؤات یکو باشد زمی ه آن به مربوط کافی اندازه به باید سؤات 

 چاه کاه نداند یادگیرنده اس  ممون زیرا اس  دشوار معیار  اینو بیاید ویژه ده دهپاسخ یک کار به

 ودهید باکجربه افراد به نسب  بیرنر  مهل  کار کازه افراد بهو اس  سؤات به مرکبط چیز 

  هااآنو شاوندمی ررن فعلی ها آموزش اساس بر اوب سؤاالتو باشد مفید یادگیر  ها کالش برا 

 ای وار هم کرپیررفنه سؤاالت با حنی و ک  دمی کمک یادگیرندگان به مهم، ارالعاکی فراهم کردن با

 وباشد نظر مد باید

  نبایاد ساؤاالت شاده، دهفهمای که چیزیس  کأیید هدفران که سریعی سؤاالت بجز – )اننها بی(باز 

 داشانه هساد شول یا ح ی   یک از بیش بر دالل  باید هاآنو باش د داشنه ایر و بله ساده ها پاسخ

 وباش د

 خوب بدهيم؟ چگونه پاسخ

را  ساؤات باه پاسخ به مربوط رفنارها  از نوع آنو مهم هسن د اوب ها سوات اندازه به اغلب اوب ها پاسخ

 باه ه گاام چاه کاه ک  ادمی ب اا یادگیرندگان برا  الگویی و ده دمی پاسخ کامالً را سؤات که ک ید کرویق

 :اس  ای گونه باو جواب یکو ده د پاسخ سؤاالت

 را ای واار او کاه ک د فراهم یادگیرنده برا  راهی یا دهد پاسخ را سؤات مسن یماًو ببرد بین از را شک 

 اهاداف باه را ماا بهنر شاید اودشان سؤاالت به دادن پاسخ به یادگیرندگان ساانن قادرو انجام دهد

 وشود فراهم پاسخی سریعاً کا ای وه برساند

 باین از را ابهاامی هرگوناه بایاد کارشا اس یک سؤات، یک به دادن جواب از قبل وک د دور  ابهام از 

 پرساش اس  که این اوب رویورد یکو "؟ووویاوووواس  که این م ظورکان" پرسیدن با مثات برا  وببرد

 کاو فهمیادم مان کاه آن گوناه باشاه،" :ک ایم رلاب را کأییاد و ک یم بیان ها  مخنلفشول به را

 ازاطالحات باا یاا درسا  ساؤات که اس  الزم زورکی در کو یک این "درسنه؟وووو یبدان اواهیمی

 ده دهپاساخو باشاد پرسایده باد کاکیاد یاا لهجاه با ک  دهای وه پرسش یا باشد نرده بیان اسناندارد

 وک  د بیان دیگر  شول به را سؤات که بخواهد دیگر یادگیرندگان از کواندمی همچ ین
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 وباشا د شاده فهمیده یادگیرنده کوسط قبالً که ک د اسنفاده ازطالحاکی از باید پاسخو باشد فهم قابل 

 بایاد جاواب شاود،می پرسیده شفاهی سؤات اگرو ک د پیرو  کرکیبی و دسنور  قوانین از باید یع ی

 وشود کلفط زورت واضحبه

  و باشاد پرسراگر کح یار یا شدن شرم ده برا  عذر  کواندنمی احم انه سؤات یکو باشد آداب مباد

 باا آنواه یا دهد جلوه ارزش بی را سؤات که بدهد آمیز ک ایه دار رع ه جوابی هرگز نباید ده دهپاسخ

 ارالعاات کوانادمی اسا  احم انه سوالی ظاهراً که آنچهو بگیرد نادیده را سؤات "بعد  سؤات" گفنن

 بارا  عمیاق ولای دهساا ها بادفهمی مثال ک اد آشاوار یاادگیر  فعلی شرایط ارزشم د  درباره

 پیرابی ی کارشا اس کاه ح اایق از االقاناه کفاسیر  یا هسن د الزم شرایط که فاقد یادگیرندگانی

 واس  نورده

 کأیید  را آنها رضای  که ک دمی فراهم یادگیرندگان برا  ا شیوه اوب، جواب یکو ک د کأیید را فهم

ساؤات  کارش اس اس  ممون یا "هس ؟ هم ا  دیگه چیز"،  "شد؟ داده پاسخ شما سؤات آیا" وک د

 "؟وواگر افند می اکفاقی چه ب ابراین،" وک د آزمایش را افراد فهم عمق کا بپرسد دیگر 

  وک اد اشااره بیرنر یادگیر  برا  م ابعی به کواندمی اوب جواب یکو ک د کرویق را بیرنر یادگیر 

جسانجو  راوووووووو نوشانهوووووووووووووووو  الگوب ها پس  شوید، عمی نر موضوع این در که اواهیدمی اگر"

 "ک ید

 محورپرسش هایفعاليت در هاتوصيه

 عملای کجرباه از کاه ببارد ساود اقاداماکی از کواندمی محورپرسش ها فعالی  اوب، جواب و سؤات بر عالوه

 وآیدمی بدس 

  پاساخ و پرساش لیمعماو جلساه برا  واضح هدف یکو ک ید بیان و کرده رراحی بخوبی را فعالی 

 من اسب سؤاالت نوع و هدفو ک ید مرکبط هم به یادگیرندگان برا  را اقدامات و هدف و کعیین ک ید

 وک ید بیان را
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  گوناه  هارو ک ید فهرس  را دارد وجود شما فعالی  در که کارش اسی هر کخ ک حوزه و هازالحی

 وک ید مرخک را مجاز غیر موضوعات و پرسش ها محدودی  زمانی، دوره مثل محدودی 

 از قبال کاه ک یاد کرویق را یادگیرندگانو ک  د پیدا اودشان را هاجواب که وا دارید را یادگیرندگان 

 آن در شاده ش اانه موارد و رایج ازطالحات آنها که باشید مطمئنو ک  د پژوهش م دار  پرسیدن،

 آن بپرسا د، بیرونای کارش اساان از ار چیاز  ای واه از قبل باید یادگیرندگان وگیرندمی یاد را رشنه

 وبپرس د هاهموالسی از را سؤات

 کفوار، بارا  کافی زمان آنها بهو ک  د بیان و بفهم د دق  به را سؤات کا ک ید کرویق را یادگیرندگان 

 ویارایش و ب ویس د را سواالکران ابندا ک ید کا کرویق را یادگیرندگانو بدهید سؤاالت ک حیح و بیان

 گفنگاو پ جره به را آنها ای وه از قبل کا ک ید زبر حاضرین برا  کافی اندازه به جلسه، یک درو ک  د

 وک  د ویرایش بفرسن د،

 یوساان سؤاالت ک  ده یا همان مدیر نرس  باید کعدیلو ک ید ها  براط منعادتنرس  در را سؤات 

 فیلنار معلام یاا کارش اس به ائهار از قبل را غلط سؤاالت و دهد کعمیم را مرابه سؤاالت ک د، یوی را

 وک د

 ا وزای ساؤاالت که ک ید وادار را یادگیرندگانو دهید پاسخ ا وزی شول به را ا وزی سؤاالت 

 افاراد  شاوندمی کاندیاد ا وزای ساؤاالت بارا  کاه کسانیو بپرس د عمومی جلسات از اارج را

 دیگران عالقه مورد اس  مونم موارد این و هسن د ا محرمانه و مرخک ارالعات دارا  که هسن د

 وک د زده اجال  را دیگر  شخک یا پرسرگر که دارد را این پنانسیل یا نباشد

 سؤاالت فایل در را سؤاالت ( رایجFAQ)، و رایاج و مهام ساؤاالت یوباار، وقا  چ ادو ک یاد االزه 

 کلیاه ا بار مطالعاه آنارا و دهیاد انن اات "شاده پرسایده رایاج ساؤاالت" فایل به را هایرانجواب

 وک ید اجبار  یادگیرندگان
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 سؤال پرسيدن ها برایتوصيه

 وک  ادمی فاراهم سؤاالت به دادن پاسخ و پرسیدن برا  زیاد  اموانات مجاز  یادگیر  ها ف اور  و ابزارها

 :بی یممی را رایج راهوارها  از ادامه فهرسنی در

 کارش اس یک یا معلم به هاسوات کردن ایمیل 

 کوافق مورد ساعات در هاهموالسی یا شده کعیین کارش اس معلم، با کلف ی ها کماس 

 هاهموالسی یا کارش اسان معلم، گوشی به من ی پیام 

 هاا  مجااز  همزماان کاهبراط مان اد کالس نرس  ابزارو ای نرننی ها نرس  در گفنگو جلسات 

 وباشد داشنه گفنگو اس  قابلی  ممون ک دمی میزبانی را نرس 

 نرسا  از براط کاه نرس  ابزارو براط نرس  یک از بخری ع وان به ک ویر  یا زوکی رانسک ف 

 کاه هسان د ارزشم د ه گامی هاقابلی  اینو ک د را نیز فراهم هاقابلی  این کواندمی ک دمی میزبانی

 وباش د منوی زورت حال  یا رفنار  گفنار ، ها حال  زوکی، موارد بر هاپاسخ و سؤاالت

 کارش اساان بارا  کوان ادمی هاااینو کوچک ها وبالگ یا وبالگ، گفنگو، سای  یک برا  ها  کام 

 وباش د مفید ا حرفه ها گروه و قرارداد 

 زمان پرسيدن

زماانی  زماان، بهنارین اغلابو بپرس د یادگیر  ارک ا  برا  زمان بهنرین در را سؤاالت یادگیرندگان بگذارید

 یاک از بخرای ع اوان باه ساؤاالت از بعضای اس  ممون وجود این باو دهدیم رخ پرسش موقعی  که اس 

 وبود اواهد دسنرس در کارش اس یک که شود پرسیده ااص زمان یک در یا شده ریز  برنامه راداد

 فوری پرسيدن

 ایجااد پرساش کاه ا لحظاه هماان مثال بپرسا د سؤات فور  زورتبه زمانی هر در کوان دمی یادگیرندگان

 جاواب یاک ارزشو ک  ادمی گاوش ارائاه یک به یا ده دمی انجام را عملی فعالی  یک که یاه گامی شودمی

 شاب راوت در چ اد دقی اه هر را من ی ها پیام و ایمیل اننظار داریم که معلمان اگر ولیو واضح اس  فور 

 وشودمی ایجاد زیاد  غیر قابل اجرا بوده و هزی ه ک  د، چک

پرساش و پاساخ  سای  یک به را روزمره سؤاالت اس  ممون فور  ها پرسش املک دادن قرار پوشش کح 

 وک د نیازم د ها،پاسخ زمان درباره گرایانه واقع اننظار ک ظیم زمان )فوروم( و
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 رخداد يك در رايج بخش عنوان به

 نپرساید بارا  فرزا و هسان د پاساخ و پرسش مرسوم جلسات شامل یادگیر  رادادها  انواع از بسیار 

و شاود فاراهم کالسای نرسا  یاا ک فرانس یک از بخری ع وان به یا ارائه یک از بعد بالفازله کواندمی سؤات

 اسانفاده ای نرننای جلساه ابزار یک با ک فرانس برگزار  ها قابلی  یا چ  از کوانیدمی چگونه که ک ید کوجه

 وک ید فهاضا کاندرسی برنامه به را م د نظام پاسخ و پرسش جلسات کا ک ید

 خاص هایزمان طول در

کاردن  محادود همچ اینو ادار  سااعات مثال دهد رخ معلم کوسط مرخ ی ها زمان در کواندمی پرسیدن

 ایانو باشا د پرسایدن باا موافاق بیرونای کارش اساان کاه اس  رایج زمانی ااص، زمانی ها دوره به پرسش

 وک  دمی اسنفاده ای نرننی نرس  ابزار با نسک فرا برگزار  ها قابلی  یا چ  کلفن، از نوعاً جلسات

 يادگيری و ارزيابی يادگيرندگان

 کاه ک  ادمی فاراهم یاادگیر  بارا  شاواهد  محورپرساش هاا فعالی  ها،فعالی  از دیگر انواع همه مثل

 را دگیرنادگانیا کوانیدمی نمونه، برا و رود بوار آموزشی  اقدامات بررسی و یادگیرندگان ارزیابی برا  کواندمی

 جاواب باه ای واه یا ک  د،می پیدا را اودشان ها پاسخ اوب چ در آنها ببی ید که ک ید ارزیابی کرکیب بدین

 وده دمی نران اود از را پرسرگر  اوب ها کو یک و ک  دمی کمک دیگران سؤاالت

 پرسایدن از شاود، کام شااننمره باد ساؤاالت پرسایدن باا اسا  ممون که ک  د یادگیرندگان احساس اگر

 ک هااو پرسا دمی ساؤات بیرانر بگیرناد، ا نماره پرسیدن با بنوان د آنها اگر دیگر از سو و ک  دمی اوددار 

 وهسان د ساطحی یاا رباط بی سؤاالت و شوندمی پرسیده گرفنن نمره ق د به ف ط که باشید سواالکی مراقب

شاود می فارض کاه دهیاد قارار هاییپاسخ و سؤاالت ویژه برا  امنیاز اس  که این موفق ها رویورد از یوی

اسااس  بار معلماان و کارش اساان ها،هموالسای ارزیابی بر مبن ی کوان داین امنیازها میو دارند ا ویژه ارزش

 وشوند داده بودن کامل و بیان فهم، همچون معیارهایی
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 هافعاليت ديگر با را محورپرسش هایتركيب فعاليت

 بنوان اد یادگیرنادگان کاا ک یاد دنباات پاسخ و پرسش جلسات با بالفازله را اواندن یا ارائه جلسات 

 وشود اجن اب بدفهمی از و ک  د پر را هاشواف

 فعالیا  یاک باا را شاده ایجااد ک جوااو  کا ک ید برقرار دادنی انجام فعالی  یک از بعد را پرسیدن 

 وک ید حل ار باشد آمده بوجود اس  ممون که موضوعاکی و ک ید برررف

 ماوارد دیگار یاا شاده پرسایده رایاج سؤاالت فایل یک ع وان به پاسخ و پرسش جلسات از رونوشنی 

 وک ید م نرر شده اوانده

 بپرسا د هاافعالی  دیگار ظارف در گیار  ک میم ن اط در را سؤاالت کا سازید قادر را یادگیرندگان 

 وکمری ی ها فعالی  وها  ساز  شبیه و هاباز  پژوهری، ها ویژه درفعالی به

 اجتماعی: يادگيری برای محورپرسش هایهای فعاليتتوصيه

 :وادارید را اجنماعی یادگیرندگان

 ،بپرس د سپس و ک  د پاالیش ک  د، بحث اننخاب ک  د 

 وبپرس د سؤات معلم یا کارش اس یک از گروهی زورتبه 

 -وده د پاسخ را کارش اسان یا ها، معلمهموالسی سؤاالت 

 یا ده د جواب بنوان د دیگران ها  اجنماعی بپرس د کهیا شبوه پادکس  وبالگ، در را ؤاالتس 

 وده د پاسخ را دیگران سؤاالت زورت، همین بهو کام   بگذارند

 سيار: يادگيری برای را محورپرسش هایهای فعاليتتوصيه

 :بخواهید سیار یادگیرندگان از

 رریاق از بناوان اسا  کاه ایان مسنلزم کار اینو دهدمی رخ سؤات موقعی  که بپرس د زمانی سؤات 

 وداد پاسخ روز شبانه فروم گفنگو، در روت یک یا اجنماعی شبوه یک در هاهموالسی به دسنرسی

 واندشده ایجاد واقعی دنیا  کجارب بواسطه که بپرس د سواالکی 

 دادن پاسخ و پرسیدن مراه برا کلفن ه ابزار  ها قابلی  دیگر و گفنگو  ک ویر  پیامک، کلفن، از 

 وک  د اسنفاده سؤاالت به

 يادگيرندگان توسط ماجرا شرح

 از ماجراهاایی کوان ادمی ای واه یاا ده د گوش جذبی ها فعالی  ع وان به ماجراها به کوان دمی یادگیرندگان

 کعریاف شخ ای بکجاار از مااجرا کاردن کعریاف زیراو ک  د کعریف ارکباری فعالی  نوعی ع وان به اودشان
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 ن ال هاا فعالی  در وعالیس  بسیار کجارب آن به یادگیر  کردن مرکبط برا  کار اینو گیردمی نرات ک  ده

 فعالیا ، ایان وهسان د آن مطالعاه حات در که گوی د می موضوعی به مربوط ماجراهایی یادگیرندگان ماجرا،

 و ماجراهاس  به دادن گوش از ک ویر 

 .كنند تعريف ماجرا يدبخواه يادگيرندگان از

 اودشاان کجاارب باا مارکبط را مطالعاه مورد موضوع که اودشان ماجراها  کا ک ید کرویق را یادگیرندگان

 کوان ادمی همچ ین بلوه هسن د من ی ماجراها  ارائه به قادر ک ها نه یادگیرندگان وبگذارند اشنراک به ک دمی

 یاک در وبده اد لی اک هم شده ذایره ویدیو  یک به کوان دمی هاآنو ک  د اسنفاده هم ویدیوها و ک اویر از

و کعریاف ک  اد را اودشاان ماجراهاا  بخواهید آنها از بزن د، حرف کوان دمی یادگیرندگان مجاز  که نرس 

 کاه ک ادمی کراویق را یادگیرنادگان و ک دمی اضافه را کأملی ع  ر ماجرا، یک گفنن برا  انها کردن دعوت

 یک کرکیب فرآی دو شودمی اعمات اودشان شرایط بر چگونه ماجرا آن که ک  د فور شد گفنه که آنچه درباره

و ک ادمی کأییاد را یاادگیر  همچ این ای وارو ک دمی وزل یادگیرنده فرد زندگی به را راداد مرابه، ماجرا 

 را ایادکرده کعریاف ماشا کاه مااجرایی نوناه آنها دانیدمی شما بگوی د، م اسب ماجراها  یادگیرندگان، اگر

 واس  جدید ماجراها  کردن جمع برا  اوب راهی یادگیرندگان کوسط ماجرا کردن کعریفو اندگرفنه

 .است دشوار خوب ماجراهای تعريف

یاا  شاده محافظا  زندگی کم، سن اگر بداند دشوار  کار را مربوط ماجرا  کعریف یادگیرندگان اس  ممون

از  بازنرسانگی باه نزدیاک و اسا  کارده زندگی قاره سه در که فرد و اش دب داشنه محدود ا حرفه کجارب

 بازرگ کاه شهر  در ف ط که کسی به نسب  دارد کردن ن ل برا  بیرنر  ماجراها  اس ، شغلش هفنمین

 مموان اوان د،می درس دوم زبان به که مخنلف جوامع از یادگیرندگانی همچ ین،و اس  مدرسه رفنه به شده

 وشود کرجمه فره گی هم و ش اسی زبان نظر از هم ماجراهایران که باش د داشنه احنیاج اس 

 اسا  مموان ماجراهاا ایانو کارد کعریاف کاواننمی راحا  را ماجراها بهنرین یادگیرندگان، از بسیار  برا 

 ااوب ماجراهاا و شود دردناک عوارف دیگر یا غم ع بانی ، اجالنی، سبب که آورند ذهن به را رادادهایی
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 ماجراها  کعریف یادگیرندگان اس  ممون اگرچهو دهدمی جلوه احمق یا ارزشم د فرد  را ک  ده ن ل غلب،ا

 وک د کعریف مع ادار  ماجراها  کواندمی کسی هر کافی، کرویق و زمان با اما بدان د، دشوار را مؤثر

 .كنيد ارزيابی منصفانه صورتبه را داستان كننده نقل

 فعالیا  آیاا کاه ک ایم کعیین چگونه زورتاین درو هسن د فرد به م ح ر و شخ ی ن،یادگیرندگا ماجراها 

 یادگیرنادگان کوساط ماجرا ن ل برا  ساده معیارها  از بعضی  ایر؟ یا اس  افزوده یادگیر  به داسنان ن ل

 بدین شرن اس :

 ک اد؟ کماک لایفع یادگیر  به که هس  ا نونه حاو  ماجرا آیا اس ؟ مربوط موضوع به ماجرا آیا 

 بارا  ن ضی مثات آیا ای وه یا دهد؟می ارائه شده آموانهمفهومی یا ازل یک از مثالی آیا ماجرا یع ی

 چیز  بر چگونه ماجرا که بفهم د واضح و سریع باید ش وندگان دهد؟می ارائه هاکردن کفاوت منمایز

 ودارد دالل  اندآموانه که

 کاه اس  بوده چیز  آن همه شامل کرده کعریف یادگیرنده فرد که ماجرایی آیا اس ؟ ماجراکامل آیا 

 از عبارک اد کاه ک  ادمی فراهم کاملی ارالعات مؤثر ها داسنان بوده؟ الزم ماجرا نونه گرفنن برا 

 وااالقی درس و هاحلراه اانالفات، ها،شخ ی  زمی ه،

 راادادها  سلساله از م ط ااً و اًربیعنا مااجرا نوناه آیا ااالقیس ؟ درسی دارا  راادادها روند آیا 

 ارائاه شا وندگان هماه بارا  شادت یاک باه را نواات همه ماجرا آیا آید؟می پدید ماجرا در مربوره

 ک د؟می

 جریماه ک  ادمی ن ال که ماجرایی بودن ناشیانه برا  را یادگیرندگانو نو ید جریمه را ناشیانه موارد 

 نوناه و محناوا م ابال در انن اات سابک ک یاد،می الماع را ماجرا شرن موضوع شما که زمانیو نو ید

 گرامار ، کوچاک ایارادات اشنباه، لهجه یا کاکید برا  را یادگیرندگانو دارد قرار دوم درجه در ماجرا

 ونو ید ن د "امممم" از اسنفاده یا داشنن لو   کمی اشنباه، ها کلفت
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 ماجرا نقل هایفعاليت برای هاتوصيه

و  کماک راسانا  در شاودمی ذکار پاایین در که هاییفعالی  بیرنر اس ، دشوار کار  اجرام ن ل که آنجا از

 اس : دشوار ماجراها  ن ل برا  یادگیرندگان کرویق

 وک  د ن ل ماجرایی حنماً که نخواهید افراد از ولی ک ید کرویقو ک ید اانیار  را ماجرا ن ل 

 ازو ک  د فور ماجرا درباره کا دهید زمان یادگیرندگان بهو ک ید آساننر یادگیرندگان برا  را ماجرا ن ل 

 یادگیرنادگان بگذاریادو دهیادمی انجاام کاریخ فالن در را ماجرا ن ل ها فعالی  که ک ید اعالم قبل

 پیاام یاا من ای پیاام یاک ارساات با مثات برا  هسن د، آماده که ک  د ن ل ه گامی را ماجراهایران

 شافاهی ای واه جاا  باه را ماجراهایراان یادگیرنادگان بگذاریدو حثاکاق مبا به شده ذایره زوکی

 ویارایش و نوشانن باا شاو د ولایمی اجال  زدن حرف از یادگیرندگان از بعضیو ب ویس د بگوی د،

 ک  اد، فوار اودشاان ماجراها  از یوی به کوان دنمی اگر یادگیرندگان بگذاریدو هسن د راح  کردن

 را گیرنادمی قارض کاه مااجرایی هار م باع بخواهیاد آنهاا ازو  دک  ن ل را دیگر  شخک ماجرا 

 وبر اس د

  ع ازار دارا  ماجراهاا کاه دهید پیر هاد مثات برا و دهید پیر هاد هاداسنان برا  ساده ساانار 

 :باش د زیر

 دهد؟می رخ ماجرا کجا در و ه گام چه: زمی ه پس -

 هسن د؟ ماجرا آن در شامل کسانی چه: هاشخ ی  -

 شود؟می غلبه مرولی چه بر ماجرا این در :کضاد -

 دهد؟می جواب حل راه چگونه: حل راه -

 چیس ؟ ماجرا نونه: ااالقی درس -

 انجاام را ای واار ابندا ک  دمی ن ل ماجرا همه از بهنر که کسانی بگذاریدو اوب ماجرا  ن ل از نمونه 

 داشانه مااجرا آوردن بخارر برا  انزم و ک  د ک لید آن از که باش د داشنه ا نمونه کا دیگران ده د

 وباش د
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 درارکبااط نرسا  باا زاوکی رریاق از کوان ادنمی یادگیرندگان اگرو ک ید ساز  ساده را ماجرا ارائه 

 زاورتبه ننوان اد افاراد کاه زماانی کااو ک  اد کایپ چ  در را ماجرایران که نخواهید آنها از باش د،

 آنها برا  بار فاجعه ماجرایی اودش و بود اواهد دردناک اربسی آنها برا  ای وار ک  د، کایپ ا حرفه

 وارسات ک  د گفنگو ها اکاق در را ماجرایران که ک ید دعوت را هاآن ای وار، جا بهو شد اواهد

  هافعاليت ديگر با ماجرا های نقلتركيب فعاليت

 بخواهید یادگیرندگان از

 هاا فعالی  ها،باز  کئاکرها، مورد ، مطالعات در که دده بازکاب را ا نونه که ک  د ن ل ماجراهایی 

 ودارد وجود کارش اس یک یا اسناد کوسط شده گفنه ماجراها  یا کخیلی، افراد ن ش ایفا 

 واس  آمده بدس  هافعالی  دیگر در که باش د نواکی با کضاد در که ک ید کعریف ماجراهایی 

  وک ید کح یق ک د، اشاره ااص نونه یک به که ماجرایی کردن پیدا برا 

 اجتماعی: يادگيری برای ماجرا نقل هایهای فعاليتتوصيه

 :بخواهید اجنماعی یادگیرندگان از

 وک  د پاالیش انرا و بگذارند بحث به گروه با آنرا ده د، ارائه گروه به ماجرایی 

 وک  د م نرر پادکس  یا وبالگ در را ماجراها 

 وبخر د انسجام ماجرا یک به رسان،ها  پیامسامانه دیگر اها  اجنماعی یشبوه ها پیام با 

 وبگیرد قرار رسمی دروس از بخری ع وان به کا ک  د اننخاب را شده ن ل ماجرا  بهنرین 

 زباانی، سابک باه کوجاه باا یاا هاشخ ای  شباه  به کوجه با ده د،می ارائه که ا نونه به کوجه با 

 وک  د ب د  دسنه را دیگران ماجراها 

 وک  د پیدا ماجرا یک برا  جایگزین ااالقی ها پیام بخواهید یادگیرندگان از 

 سيار: يادگيری برای ماجرا نقل هایهای فعاليتتوصيه

 :بخواهید سیار یادگیرندگان از

 شاول بهنرین به که محیطی در یا ک  د ثب  و ذایره هسن د راح  که محیطی در را ماجراهایران 

 وددهمی کوضیح را ماجرا

 وک  د معرفی را هاشخ ی  از بعضی و دهدمی رخ کجا در ماجرا که ده د نران 
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 پژوهشی هایفعاليت

 داناش جهان کل به را هاآن باش د، منوی اودشان بر باید یادگیرندگان ای وه دادن آموزش رریق از پژوهش،

و نیسا  ح اایق کاردن فاتح یاادگیر و اسا  مب ایی مهارکی پژوهش، ما، پیچیده دنیا  درو ک دمی من ل

 و اطاا مموان فاردا اسا ، درس  و کاربرد  امروز که آنچه و هس  یادگیر  برا  بیرنر  بسیار چیزها 

 و کحلیال آور ،جماع را ارالعاات کاه ده دمی آموزش یادگیرندگان به پژوهری ها فعالی  وباشد نام اسب

 قلماداد جذبی نیز فعالی  یک ع وان به کواندمی پژوهش هسن د، ارالعات شامل آنها که آنجا ازو ک  د گزارش

 کل ای دادنای انجاام فعالیا  کوانادمی دارد، نیاز ارالعات کردن جمع برا  اعمالی انجام به که آنجا از و وشود

 باه را یادگیرنادگان پژوهش اثر این اس  که ارزشم دکرین ها  ارکباریعل  قرار دادن آن جزو فعالی و شود

 وشود م جر موفق زندگی به که بور د بیرون چیز  آن از باید که ک دمی وزل دانش جهان

 حاضار حات درو رف می بوار فرد یک ذهن در شده ذایره ارالعاکی داشنن مع ا  به دانسنن فعل گذشنه در

 ماا باه هاایی کاهف اور  واس  آن از اسنفاده شیوه از آگاهی و ارالعات به داشنن دسنرسی فرآی د مع ا  به

 دانسانن مع اا  کعریاف همان ک یم، پیدا دسنرسی ارالعات از ا گسنرده حجم به سریعاً که ده دمی هاجاز

 دادن باه کبدیل افراد ذهن در ح ایق دادن قرار از را آموزش رسال  دیدگاه، اینو اندبرده سؤات زیر را چیز یک

 چیاز  کرده اس و موضاوع بگیرند، یاد ار چیز  باید که دسنیابی به ارالعات ه گامی برا  افراد به ابزارهایی

 دانیادنمی کاه چیزهاایی هماه باه کوانیدمی سریع چ در شما اس  که این موضوع دانید،نمی شما که نیس 

 درو دانسا  اواهیاد را چیاز همه موثر  نحو به آنگاه بگذارید، وق  ثانیه چ د شما اگر و ک ید پیدا دسنرسی

 واس  آموزش اساس داریم نیاز آن به که ه گامی عاتارال کردن پیدا قابلی  حاضر، حات

 پژوهشی هایفعاليت انواع

 را ارالعاات از اعنمااد قابال م اابع که ک دمی چالش دچار را یادگیرندگان کن، جمع و پیدا را موارد 

 وک  د ش اسائی وظایف، انجام برا  آنها ساانن قادر و سؤاالت به دادن پاسخ برا 

 موضاوع دربااره مخنلف نظرات و ارالعات مخنلف م ابع با یادگیرندگان شودمی باعث ازلی، پژوهش 

 وک  د االزه را هایرانیافنه سپس و شوند آش ا
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 باه کان، جماع و پیادا را ماواردو هسان د منفااوت اهدافراان باه کوجاه باا اما هسن د، مرابه این دو اگرچه

 آنهاا باه ازلی پژوهش کهحالی در ک  د پیدا را اتارالع از اعنماد قابل م ابع کا دهدمی آموزش یادگیرندگان

 وک  د اسنخراج ارالعات از را ننایج کا دهدمی یاد

 كنندمی كار چگونه پژوهشی هایفعاليت

 جماع را هااداده گیارد،می نظار در را شاده کعیاین وظیفاه یا سؤات یک یادگیرنده پژوهری، ها فعالی  در

مان اد انجاام مراحال  وک دمی اسنفاده مروالت حل یا سؤاالت به دادن جواب برا  هاداده از سپس و ک دمی

 زیر:

 فهمدومی و اواندمی را دارد پژوهش به نیاز که سوالی یادگیرنده:سؤات گرفنن نظر در و1

 ک دو آور  جمع را هاداده کا ک دمی کح یق یادگیرنده: ارالعات کردن جمع و2

 دهدو جواب را سؤات کا گیردمی بوار را هاداده یادگیرنده: سؤات به دادن پاسخ و3

 داده پاساخ ساؤاالت هماه کاهزمانی کاا دهدمی ادامه سؤاالت به دادن پاسخ و کح یق به یادگیرنده و4

 وبرسد پایان به زمان یا شوند

 كن جمع و كن فعاليت پيدا

 اعنمااد بالقا م اابع و هاپاساخ یاافنن بارا  جسنجو به را یادگیرندگان که فرآی دیس  کن جمع و کن پیدا

 جاواب باید که ها سواالکیاین فعالی  وفرسندمدارس و مؤسسات می داالی ها شبوه یا ای نرن  در ارالعات

 مراخک را ک اد ارائاه یادگیرناده باید که اضافی ارالعات کواندمی فرآی د اینو ک دمی مرخک را شوند داده

 درسانی کاه دلیلی رود،می بوار آن کردن پیدا  برا که روشی شود،می پیدا آنجا در پاسخ که محلی ک د مثل

 وگیردمی قرار آن در پاسخ که ا دسنه و شوندمی اسن ناج پاسخ از که ننایجی دهد،می نران آنرا

 که شوند مجبور اودشان یادگیرندگان اس  ممون ای وه یا ک د کوزیه را ارالعات م ابع کواندمی فعالی  این

 را فعالیا  ایان مرباوط باه کخ  ای ساؤاالت یادگیرندگان م ابع، این از اسنفاده ابو ک  د پیدا را م ابع محل

 یادگیرنادگان شاودمی باعاث اندشده ش اانه قبالً که م ابعی و کخ  ی سؤاالت پاسخ بر اکواو ده دمی پاسخ

 معلام کوساط ودکارا زورتبه کوان دمی م ابع این از پیرو و ده د را پاسخ کراننزاعی یا کرکلی سؤاالت بنواند

 وک  د دریاف  امنیاز یا نمره
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 اصلی پژوهش هایفعاليت

 در را یادگیر  کا ک  دمی ملزم را یادگیرندگان هاآنو هسن د نهائی و پایانی آزمون پژوهش ازلی، ها فعالی 

 را هایرانحل راه و ک  د حل را واقعی دنیا  در مرول یک باید یادگیرندگانو گیرند یک موقعی  واقعی بوار

 شااگرداننان و شاما ازالی باه پژوهش ها فعالی  وده د به آنها ارائه هموالسی یا معلم یک کوسط ن د برا 

 ازو ک  اد اعمات آی ده مطالعات یا واقعی در کارها  را یادگیر  کوان دمی آیا آنها که بفهم د کا ده دمی اجازه

 :شودمی اسنفاده زیر موارد پژوهش ازلی برا  ها فعالی 

  ببرند را بوار ک یدمی کدریس شما که چیز آن کوان دمی یادگیرندگان ای وه کأیید برا 

  یادگیر  از مجزا ها حوزه کرکیب و کجمیع از کردن حازل ارمی ان برا 

  عملی آزمون یا پایانی آزمون ع وان به رفنن بوار برا 

 پژوهش اصلی هایفعاليت انواع

 در کاه هااییآنو ک  اد اجرا را پژوهش ازلی ها فعالی  کوان دمی یادگیرندگان که دارد وجود شول چ دین

 ازالی، کاار فعالیا  یاک اجارا  برا  کوانیدمی ک  دکهمی ارائه مخنلفی رویوردها  اند،شده برده نام ای جا

 وک ید کرکیب سودم دانه زورتبه کامالً را رویوردها این از بعضی کوانیدمی شماو ک ید اکخاذ

  در بحرانای و حسااس هاا موقعی  در کاا ک  ادمی ملزم را یادگیرندگانو گیر  ک میم ها فعالی 

 وک  د گیر ک میم واقعی، ها پروژه

  کار یک از بخری که ک  د الق ا نوشنه کا ک  دمی ملزم را یادگیرندگان منن، رو  کار ها فعالی 

 کخ  ی موضوع یک نوشنن یا اسالید با رانسک ف ارائه فرم، یک پرکردن مثل بود اواهد واقعی

  حاات در سا د  در ک میمات کردن جمع م ظور به یادگیرندگان برا  راهی سمی ار ، ها فعالی 

 وده د ارائه الونرونیوی یادگیر  پایان در و ک  د مرور را آنها بنوان د که اجرا

 های ارتباطیهای تخصصی در اجرای فعاليتتوصيه 5.5.5.2

 ارکبااط آن باا اواهیادمی کاه آنچاه از روش ی ک ور با ک ید، رراحی موثر  ها  ارکباریفعالی  ی وها برا 

 هاا  ارکبااریفعالی  از رایاج اناواع باه را یاادگیر  اهداف از نوع شش جدوت زیر،  وک ید شروع ک ید برقرار

 در اهاداف ایان از ناوع شاشو ناددار قرار هافعالی  این از نوع کرینمهم چپ، سم  امنداد درو ک دمی من ل



 ها  یادگیر راهبردها و فعالی  –ف ل پ جم 

354 

 

اسا   ایان مع ا  به فعالی  از ردیف یک و اهداف نوع از سنون یک ک ارع محل در دایرهو دارند قرار هاسنون

  واس  قوینر کوزیه این دهدمی نران سیاه ن طهو شودمی کوزیه هدف نوع آن برا  فعالی  این که

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شناختفرا 5.5.6

 تبيينتعريف و  5.5.6.1

ها  یاادگیر  را باا دو واژه راهبردهاا  شا اانی و راهبردهاا  فراشا اانی به رور کلی راهبردها و فعالی 

ک  دو از آنجا که ش اا  و فراشا اا  هام شاامل یاادگیر ، هام یاادآور ، و هام کفوار اسا ، معرفی می

کاوان باه ها  یادگیر  و کفور هسن دو به رور سااده، شا اا  را می اانی روشراهبردها  ش اانی و فراش

پاذیرد، کعریاف کاردو باه هایی که به کمک آنها یادگیر ، یادآور  و کفور زورت میع وان فرای دها یا جریان

وجاه قارار هایی که ما به وسیله آنها ارالعاات را ماورد ککر، ش اا  به فرای دها  درونی ذهن و راهرور دقیق

سازیم، و هار وقا  نیااز داشانه آوریم و در حافظه ذایره میک یم و به رمز در میها را درک میدهیم، آنمی

 های ارتباطیفعاليت
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       انگریب  هاپرسش
       مثات انیب

       هایابیارز

       محوراالزه

       محورپرسش

توساااط  شااارح مااااجرا

 يادگيرنده
      

 یپژوهش

پیاااادا کاااان و 

 کن جمع
      

       پژوهش ازلی
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، ص 1993شود )بایلر و اس ومن، دهیم گفنه میاوانیم و مورد اسنفاده قرار میباشیم آنها را از حافظه فرا می

 (و390

رسد، اما عماوم مح  اان در ایان نوناه یز و دشوار به نظر می، چالش برانگ1اگرچه کعریف جامع از فراش اا 

شودو مفهوم فراشا اا  اکفاق نظر دارند که فراش اا  به ش اانن ش اا  یا دانسنن درباره دانسنن گفنه می

( مطرن شدو و  فراش اا  را هرگوناه داناش یاا کا ش شا اانی کعریاف 1979) 2نخسنین بار کوسط فالوت

 اا  یا ک ظیم ش اا  اس و فراش اا  باه شا اا ِ شا اا  یاا دانسانن دربااره ک د که موضوع آن شمی

فراش اا  عباارت اسا  از داناش فارد دربااره  چگاونگی یاادگیر  »کر، رور دقیقشودو بهدانسنن گفنه می

 (و 192، ص 2006)اسالوین، « اودش

 دانش فراش اانی شامل سه نوع دانش اس :

ها و ن ااط هاا  مطالعاه، هادفها، عادتها، عالقهمان د آگاهی از رجحاندانش مربوط به اودِ یادگیرنده،  و1

 قوت و ضعف اودش؛

دانش مربوط به کولیف یا موضوع یادگیر ، از قبیل ارالعات مربوط به سطح دشوار  موضوع یاادگیر  و  و2

 م دار کوشش مورد نیاز برا  یادگیر  آن؛

 ده درس  از آنهاودانش مربوط به راهبردها  یادگیر  و چگونگی اسنفا و3

( بین دانش فراش اانی و فعالی  فراشا اانی کمیاز قائال شاده اسا و م ظاور او از داناش 2004ساننروک )

فراش اانی همان دانرها  سه گانه مربوط به اودِ یادگیرنده، کولیف یادگیر  و راهبردها  یاادگیر  اسا و 

دد که یادگیرنده به رور آگاهانه راهبردها  ااود پیونفعالی  فراش اانی، از نظر ساننروک، زمانی به وقوع می

کرین امنیاز داناش (و مهم273دهد )ص را در ضمن حل مسئله و کفور هدفم د کح  نظارت و هدای  قرار می

سازد کا لحظه به لحظاه از فعالیا  یاادگیر  ااود و چگاونگی فراش اانی این اس  که یادگیرنده را قادر می

 هم ن اط قوت و هم ن اط زعف اودش را کرخیک دهدو پیررف  کارش آگاه باشد و 

                                                             
1 metacognition 
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اس و فرایادگیر  به کسلط یادگیرنده بار آنچاه  1رود فرایادگیر واژه دیگر  که در ک ار فراش اا  به کار می

کار از ( فرایاادگیر  را کلی2006) 4، و ریاد3، مایرز2شودو مک گیلوریس اش اس  گفنه میدر حات یادگیر 

و در این باره معن دند که فراش اا  به آگاهی فرد از فرای دها  فور  و ک نرت و  بر آن فراش اا  دانسنه 

 شود؛ اما فرایادگیر  شامل آگاهی از هدفها، عوارف، روابط اجنماعی و باف  یادگیر  اس وفرای دها گفنه می

 های كاربرد راهبردهای فراشناختیانواع روش 5.5.6.2

و راهها  یادگیر  هسن دو در قیاس با آنها، راهبردها  فراش اانی کدبیرهایی  هاراهبردها  ش اانی، مهارت

( در رابطاه باا راهبردهاا  2001) 5هسن د برا  نظارت بر راهبردها  ش اانی و ک نرت و هدای  آنهاو نینوو

ها  گسانرده کفوار کاه در ساالها  اایار از ساو  ش اانی و فراش اانی معن د اس  کاه : یوای از زمی اه

ژوهرگران و منخ  ان برنامه ریز  درسی بسیار مورد کوجه قرار گرفناه اسا ، کواناایی داناش آماوزان در پ

نظارت و ک نرت کفور  اودشان در ارکباط با کوالیف ش اانی اسا و نظاارت و ک نارت فرای ادها  شا اانی 

راشا اانی ا  هسان دو مجموعاه چ این مهارکهاایی را مهارکهاا  فشخک کوسط اودش مهارکها  پیچیاده

 (و470نام د )ص می

 کوان در سه دسنه قرار داد:راهبردها  فراش اانی عمده را می

 راهبردها  برنامه ریز ؛ و1

 راهبردها  نظارت و ارزشیابی؛ و2

 راهبردها  نظم دهیو و3

 اندودر ادامه هر کدام از راهبردها کوضیح داده شده

 راهبردهای برنامه ريزی

ن هدف برا  یادگیر  و مطالعه، پیش بی ی زمان الزم برا  مطالعه، عیاین ریز  شامل کعییراهبردها  برنامه

سرع  م اسب مطالعه، کحلیل چگونگی براورد با موضوع یادگیر  و اننخاب راهبردهاا  یاادگیر  م اساب 
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آماوزان موفاق آنهاایی گویاد دانش( در باره اهمی  این نوع راهبردهاا  فراشا اانی می1994) 1اس و دمبو

مان اد دارند و م نظار میده د، یادداش  بر میشوند، به درس گوش میف ط سر کالس حاضر می نیسن د که

آموزان موفق کسانی هسن د که زمان مورد نیااز بارا  کواالیف کا معلم کاریخ امنحان را اعالم ک دو بلوه دانش

آورناد، باه را باه دسا  میک  د، درباره کح ی اکی که باید انجام ده اد ارالعاات الز درسی را پیش بی ی می

ده اد و از ساایر رفنارهاا  ااودنظم دهای یاا اودساازمانی نیاز ه گام ضرورت گروهها  کار  کرویل می

 برندواسنفاده فراوان می

 راهبردهای نظارت و ارزشيابی

م ظور از راهبردها  نظارت و ارزشیابی این اس  که یادگیرنده برا  آگاهی یافنن از چگونگی پیرارف  ااود 

کوان نظاارت بار کوجاه پردازدو از جمله، میک د و مرکباً  به ارزشیابی آن میبر کارش نظارت آگاهانه اعمات می

در ه گام اواندن یک منن، از اود پرسیدن به ه گام مطالعه، و بررسی زمان و سرع  مطالعه را نام بردو ایان 

اورد، به سرع  آن را کراخیک دهاد و در میک  د کا هر وق  به مرولی بر راهبردها به یادگیرنده کمک می

رفع آن بووشدو یوی دیگر از راهبردها  نظارت و ارزشیابی، پیش بی ی نمونه سوالهایی اسا  کاه در امنحاان 

یک درس ممون اس  بیای دو این مهارت هم به یادگیر  بهنر و هم به جلب کوجاه بیرانر یادگیرناده کماک 

 ک دومی

 راهبردهای نظم دهی

ک  د شوند و به او کمک میپذیر  در رفنار یادگیرنده میا  نظم دهی یا سامان دهی موجب انعطافراهبرده

( در ایان 1994کا هر زمان که برایش ضرورت داشنه باشد، روش و سبک یادگیر  اود را کغییر دهدو دمباو )

ها  شا اانی غیار ماؤثر ها  یادگیرندگان موفق کوانایی ازالن کردن راهبردیوی از ویژگی»باره گفنه اس  

دهی با راهبردهاا  نظاارت (و راهبردها  نظم100)ص « اود یا کعویض آنها با راهبردها  ش اانی موثراس 

شاود ک  دو یع ی وقنی که یادگیرنده از راه نظارت و ارزشیابی منوجه میو ارزشیابی به رور هماه گ عمل می

و این مرول ناشی از سرع  کم یا زیاد مطالعه یاا راهبارد آورد که در یادگیر  موف ی  الزم را به دس  نمی
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گزی ادو ب اابراین، ک د یا راهبرد موثرکر  را بر میغیر مؤثر یادگیر  اس ، بالفازله سرع  اود را کعدیل می

شود به روشها  ناموفق یادگیر  و مطالعه ادامه بدهاد م د از راهبردها  نظم دهی حاضر نمییادگیرنده بهره

ک د و یا کعاویض اش را ش اسایی میها و راهبردها  یادگیر ره از راه نظارت بر کار اود، نواقک روشو هموا

 نمایدوآنها اقدام می

 راهنمای عملی استفاده از راهبردهای فراشناختی 5.5.6.3

 در جدوت زیر مجموعه راهبردها  فراش اانی به زورت االزه نران داده شده اس و

 راهبردها  ش اانی

 کعیین هدف مطالعه و1 اهبردهای برنامه ريزیر

 پیش بی ی زمان الزم برا  مطالعه و یادگر  و2

 کعیین سرع  مطالعه و3

 کحلیل چگونگی براورد با موضوع یادگیر  و4

 اننخاب راهبردها  یادگیر  )راهبردها  ش اانی( و5

 ارزشیابی از پیررف  و1 راهبردهای نظارت و ارزشيابی

 نظارت بر کوجه و2

 العه و یادگیر ررن سؤات در ضمن مط و3

 بررسی زمان و سرع  مطالعه و4

 کعدیل سرع  مطالعه و1 راهبردهای نظم دهی

 ازالن یا کغییر راهبرد ش اانی و2

ها  انجام شده درباره یادگیرندگان موفق یا همان یادگیرندگان راهبرد  که به درسنی از راهبردها  پژوهش

کاوان ایان گوناه اناد کاه باا اسانفاده از آنهاا میهنمای د، ویژگیهایی را باه دسا  دادفراش اانی اسنفاده می

( ویژگیها  یادگیرندگان راهبارد  را باه شارن زیار 1998یادگیرندگان را ش اسایی کردو وای سناین و هیوم )

 اند:معرفی کرده

 درباره چگونه مطالعه کردن ارالعات زیاد  دارندو و 1

 ک  دواز راهبردها  یادگیر  و مطالعه اسنفاده می و 2

 ک  دوکها  فور کردن اسنفاده میاز مهار و 3

 برا  مهارکها  یادگیر  و فور کردن ارزش قائل هسن دو و 4

 عالقه کافی برا  اسنفاده از این مهارکها دارندو و 5

 کوان د این مهارکها را به کار ب دندوباور دارند که می و 6
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 ها  مورد نظر اود را در یک زمان مع وت به انجام برسان دوکوان د فعالی می و 7

 ک  دورسیدن به هدفها  اود برنامه ریز  می برا  و 8

 ک  دوبر رفنار و چگونگی پیررف  اود نظارت می و 9

 ک  دوننایج اود در رابطه با هدفها  اود و بازاورد حازل از نظر معلم ارزیابی می و 10

 رویوردشان نسب  به یادگیر  و مطالعه یک رویورد نظامدار اس و و 11

( آورده 2004سا جش راهبردهاا  شا اانی و فراشا اانی ) والنارز، در جدوت زیر نمونه سوالها  مربوط به 

 شده اس :

 س جش راهبردها  ش اانی و فراش اانی

 سنجش راهبردهای شناختی

  هایش را یادگیرنده ه گام یادگیر  درس، کناب درسی، کوالیف و یادداش

 اواندوچ دین بار می

 گیرد به آنچه را که یاد میک د آنچاه دهد، سعی میوقنی که کمری ها را انجام می

 دهدوداند ربط میاز قبل می

 سنجش راهبردهای فراشناختی
 ک دوپیش از آنوه مطالعه درس را شروع ک د، هدف اود را کعیین می 

  ه گام کار کردن رو  درس، گاه به گاه کارش را منوقف کرده و آنچه را انجام

 ک دوداده وارسی می

 ز طريق يادگيری الکترونيکی های فراشناخت اتوسعه مهارت

از راه دور اس  که باا کوساعه ف ااور  اراعاات و ارکباراات در  ها آموزش مجاز  شول جدید  از آموزش 

، ا آماوزش از راه دور نظیار شایوه آماوزش مواکباه پیرینها  گرچه نسل وعرزه آموزش پدیدار شده اس 

نی و زمانی، اموان دسنرسی افراد زیاد  را به آموزش عاالی رادیویی و کلویزیونی با از میان برداشنن موانع موا

، نباود محناوا  معلامو  آماوزدانشت بین البه جه  ضعف کعام هاآموزشاثربخری ای گونه  اما ؛دنفراهم کرد

ررفداران کیفی   انن اد ارزشیابی اود ارزیابانه، همواره مورد ها شیوهرارکنی و ها  مفعالی باکیفی ، نبود 

ا کوساعه (و از این رو ب2010، 5و هسایا 4، ک یساون3اوه؛ 2011، 2و سیمن 1آلن) بوده اس  و پرورشوزش در آم

گیر  از امواناات ع وان شیوه جدید  برا  بهرهها  مجاز  بهعات و ارکبارات، گسنرش آموزشالف اور  ار

و ن اجرایای آماوزش ئوالکوجه سیاسانگذاران و مسا موردو یادگیر  ف اور  در جه  بهبود کیفی  آموزش 
                                                             
1 Allen 
2 Seaman 
3 Wu 
4 Tennyson 
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و  3(، ساان2004) 2و یاناگ 1با کوجه به این روند کوسعه، پژوهراگران منعادد مان اد لایقرار گرف و  پرورش

پارداز  و  نظریاه ههاا  مجااز  بابخرای باه آموزش دغدغه کیفی ( با 2009) 4(، کسی2008هموارانش )

 اندو پژوهش در این حوزه پرداانه

حی  الباه شاش عامال زا« هاا  مجااز بخرای باه دوره کیفی «ررن نظریه ( با 1993) سان و همواران

 یادگیرنادگانمدرسان، کیفی  برنامه آموزشی، ویژگیها  ف اور ، شارایط فره گای اجنمااعی و ویژگیهاا  

موف یا  و رضاای   هکواناد باهاا  آماوزش مجااز  میبهبود کیفی  دوره ،کأکید دارندو بر اساس این نظریه

مدرسان در برقرار  ارکبارات الونرونیوای  ها زالحی کمک ک د و برا  این م ظور باید  فراگیرانکح یلی 

م اابع از کیفیا  برناماه آموزشای  و محناوا  آن باا اسانفاده  ؛ک وی  شود فراگیرانهمزمان و ناهمزمان با 

را ک ویا   فراگیارا ، اموانات کعاملی و ابزارها  ارکباری به نحو  کولید شود که انگیازه مراارک  چ درسانه

دوره آموزشای ، هاا  در رراحی ؛نیاز به سهول  در اانیاار یادگیرناده قارار داده شاوند مورد ف اورها ؛ ک د

ف اور  کلفیاق شاود و فره اگ و ها  به رور م اسب با قابلی آن   هاوهشیازوت یادگیر  سازنده گرایانه و 

یادگیرندگان باه   ژگیهاوینظریه به عالوه بر اساس این قرار گیردو مد نظر  فراگیرشرایط محیطی و اجنماعی 

 قرار گیردو مد نظر دوره باید کیفی  بخری به عامل مهم در ع وان 

شخ ی   هاقابلی ، اموانات ارکباری، انعطاف زمانی و موانی و العات ، دسنرسی به اراچ درسانه ژگیها وی

  هاا و مهارکهااقابلی مجااز  بایاد   هارود به دورهبرا  وفراگیران ک د که می  محیط مجاز  ایجاب ساز

ها  فرد  و گروهی، دسنرسی به ی اازی را کسب ک  د کا بنوان د از اموانات ف اور  برا  مرارک  در فعال

ای رو بر اساس این نظریاه بهباود دو از م ابع من وع، انجام اودآزماییها و درک عمیق مطالب درسی بهره بگیرن

 ها یادگیرندگان اس و بر این اساس ممون اس ، مهارتها  ارک ا  مهارت گروا  مجاز  در هدوره کیفی 

 وداشنه باشد فراگیرانیادگیرنده ن ش مهمی در رضای  و موف ی  کح یلی 
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او ک دو ها  مجاز  را به دو دسنه عوامل بیرونی و فرد  ک سیم می( عوامل مؤثر بر کیفی  دوره2009) کسی

 ها ویژگیها و کخ اک، ا درس، شیوه بیان اهداف آموزشی ، کدوین محنواها  چ درسانهن رر عواملی مان د

عاواملی  وارزشیابی را ازجمله عوامل بیرونی کأثیرگذار بر کیفی  یاادگیر ،  ها موانیسممدرسان، رراحان و 

و انگیازش  القاهفراشا اانی، ع هاا مهارتااود ک ظایم دهای،  قبلی یادگیرندگان، مهاارت دانش همچون

رابطاه باا بهباود  ( در2004) و همچ این لای و یانااگگیردنظر میعوامل فرد  در ع وان یادگیرندگان را به 

اعن ااد آنهاا باه دلیال ماهیا  سااانار  هو باک  ادمی کیفی  آموزشها  مجاز  بر ن ش عوامل فرد  کأکید

ش اانی و کعاملی پیچیاده نظیار حال  ندگانی که از مهارکها  یادگیرغیراطی و کعاملی محیط مجاز ، غالباً

و گیرنادمیمسئله، کفور انن اد ، مذاکره و قدرت بیان براوردار باش د، در این محیط موف نر از سایر افراد یاد 

 .مجاز  اس ها  دوره بخریکیفی یادگیرنده یوی از ع ازر مهم و اساسی در  ها مهارت ازاین رو

 3(، دبااه2004(،  واکوی از و هموااران )2004) 2(، واکوی از2004) 1جیگوناگون مان د پیسوارها  پژوهشدر 

ویژگیهاا  یادگیرنادگان مجااز  موفاق ش اساایی و ارائاه شاده اسا و در ایان (، 2009) 4(، دووایور2007)

انگیخنگای،  رایاناه و ای نرنا ، مهاارت اودآماوز ، ااود ن مهارت کار بااوبا ویژگیهایی همچ غالباً پژوهرها

ه یادگیر ، مهارت اود راهبر ، کوان عالقه م د  بحل مسئله و انن اد ، مهارت مدیری  زمان،  داشنن کفور

پاذیر ، مهاارت اسانفاده از م اابع  ی، قدرت پرسرگر ، مهارت مباحثه، مسائولی بگروه، اودارزیا ارکباط با

از  موفق کأکید شاده مثابه ویژگیها  یادگیرندگان مج یادگیر  براط و به کارگیر  راهبردها  یادگیر  به

 اس و 

 یادگیرنادگانیاادگیر  بارا   هاا مهارکها و یژگیومحیط یادگیر  الونرونیوی، کسب  ها ژگیویبا کوجه به 

هاا  مهارتای نرنا ،   کاار باا رایاناه و با دارا بودن مهارکهااآموزان  مجاز  بسیار حائز اهمی  اس و دانش

 نضای از محیط ف اورانه باه نحاو مکوان د ارکها  ارکباری، میهیابی و مه، اود ران حل مسئله، کوفراش اانی

 ت و حل مسائل بهره گیرند و الدرک مطالب درسی، بسط کعامبرا  
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 الگوی حل مسئله برای يادگيری مهارتهای فراشناختی مبتنی بر يادگيری الکترونيکی

هارکهاا  فراشا اانی ارائاه مسائله باا هادف گسانرش م حال ا بررا  هاییدهبررا( 2007) 2فیلیپوو  1راپانو

شاوند و کاالش آناان بارا  می نگیخنهاگاهانه برآدانش آموزان  ،هسن د فهد بر مبن ی هادهبررا ینااندو کرده

 گرددوکر میرسیدن به هدف )رشد فراش اانی( فزون

 سا ا ضییار مسائل حل یژهو ش اا افر  گیردیاروش  یک فیلیپوو  راپانو زشموآ ویژه برنامة نظر ینا ربق 

 ب اابر برناماه یانا ودارد صاا کوجه نیز زانموآ نشدا  گیردیا نگرشیو  نگیزشیا ها ج به بهآن  بر وهعالو 

کوانایی فراش اا  »ین وع ا کح  یاضیدر ر ش اا افر زمی هدر  فیلیپوو  راپانواز  هشد دآور گر ها پژوهش

 یاابیو ارز پرسی داواز  ارد مو ،(2007« )ریاضیاتدر  ش اا اس جش فر ناییاکو»و ( 2007« )در ریاضیات

 یده اس ودگر کهیه نهاآ ش اانی   نسبنها به تیاضیادر ر زانموآنردانایی اکو کواملی کغییرو  داو

 باشد:یر میز ارقر به مچهار گا شامل برنامه ینا

 یاضی؛درس ر به نسب  زانموآ نشة داارپ دداو ک وی  و1

 یاضی؛درس ر به نسب  زانموآ نشدا کح یلی  ةنگیزا یشافزا و2

  یاضی؛ر  گیردیادر  ک ظیمی داو زشموآ و3

 ش اانیوافر  هارهوارا زشموآ و4

 ياضیدرس ر به نسبت زانموآ نشة داارپنددخو گام اول: تقويت

 دااواز   ک ویر شنندا همچ ینو  داو ردمودر  زانموآ نشدا رفواو ا هاوربا بهرا  3ارهپ د داو فیلیپوو  راپانو

 مطالب ،نددار داواز  ه مثبنیارپ دداو آموزانیوه نشدا معن دندو  اندکرده کعریفو   ها کواناییو   مدرآکا

 ننراا دااواز  سکار شاوند،رو  بهرو  نگیزابر چالش  موقعینهادر  چ انچهو  گیرندمی اآساننر فرآموزشی  را 

 زانماوآ ناشدا  بااال ارةپ اد همچ این وک  ادمی  فزر  بیرنر ق و و شکال چالش فعر ا برو  ده دنمی

 کح ایلی شنگیزا ،کح یلی شایسنگی  سحساا به نسیدر و کوالیفدادن  منجادر ا موف ی  یشافزا به م جر

 و شودمی زانموآ نشدا دعملور یشافزو ا کح یلی پیررف و  دبهبوو  باال

                                                             
1 Panoura 
2 Philipou 
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  ياضیدرس ر نسبت زانموآ نشدا تحصيلی شنگيزا يشافزا دوم : گام

و آرزو   نهااآ شکاال کاأثیر ردمودر  زانموآ نشدا رفواو ا هاهیدا  بیانگر 1شنگیزاپو، فیلیو  راپانو کعریف ب ابر 

افازایش انگیازه  وباشادمی هااآن نمعلمااو  لادینوا کاأثیر همچ ینو  ظیفهدادن و منجاو ا دعملور ا بر نهاآ

دادن  مجااندر ا اومماد شکاالو   گیردیاا فعالیا در  نشاد گیروارد و در به گیرافر گرایش کح یلی موجب

 ناشدا دعملوار یشافازو ا پیرارف در  ساسیا عامل که شودمی کح یلی فعالی  نساندر نپایا بهو  فعالی 

 و ک جواا ،کسلط جملهاز  نیدروها  انگیزهو  باشدمی نیوبیرو  نیدرو انگیزه رفاکنودو  شاملو  س ا زانموآ

و باشادمی محایط بر ار کأثیرگذو  کعامل ا بر دفر نیدرو  هازنیا بر مبن ی کیرعبا بهو  چالرهاس  بر غلبهو 

 باه م جار کاه س ا محیطو  نمعلما ،لدینوا  سواز   مع وو  د ما  هاداشپا اعنوا نی مان دوبیر ها انگیزه

 یشافازرا در ا شنگیازا عامل کأثیر هریوپژر د( 2007یپ )وا شودومی زانموآ نشدا کح یلی دعملور یشافزا

 وس داده ا ننرا زانموآ نشدا دعملور

 ياضی ر یگيرديادر  تنظيمی دخو زشموآ : مسو مگا

و  ناشاز دا دهسنفاا م،مفهودرک  اهداف مسأله، ک  ده ها  مرخکآینم شامل فیلیپو و راک ظیمی را پانوداو

  کعریاف مساأله حال جها در  پیرارف  تک نارو  م اساب رهواارا یاک دیجااا جه  فهد هر ا بر گاهیآ

 موجابدارد و  د یااز همیا ا ش اانهاو   هارفنار ،هانهیجا زمی هدر  ک ظیمی داو معن دند نیرااک  دو می

در  تهیجاناا تک نار ،شا اانی زحیح  هادهبررا بننخاا ،آموزشی  افهدو ا  گیردیا موقعی  نشد شنرو

و  تک نار نااییاکو باه ک ظیمی داو همچ ین وشودمی ش اانیافر گاهیآ یشافزو ا نگیزابر موقعینها  چالش

 ودارد رهشاا محیطی  ک اضاها به سنیابید ا بر زموآ دانش  دنکر رگازسا

  شناختیافر یهارهکارا زشموآ :رمچها مگا

 ئاهارا زانماوآ ناشدا باه که دان دهایی میررناز   سنهرا آن د ش اانیافر  هارهوارا( 2007) فیلیپوو  راپانو

 مساأله حال ا بار رفاکنو یندر ا وک  د غلبه نیش اا نعامو برو  حلرا  مسائل ن دابنوآن  کمک به کا شودمی

 وگرددمی   ئهارا زانموآ نشدا به گامهایی  یرز کرکیب به مگا

                                                             
1 Motivation 
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 ؛  (اناوا)فر انبخو بل د ا زد با مسئلهاز رو  : اوت مگا

 ؛(دنکر کن )کفسیر کفسیر دتاو ا بررا  مسئله :دوم مگا

 ؛(ز سا کن )مجسم کرسیم دهسا ربه رورا  : شول مسئله مسو مگا 

 ؛کفریق )فرضیه ساز ( یا ک  د جمعرا مسئله  باید یاآ که کن : فوررمچها مگا

 ؛بزن سحدرا  مسئله ابجو پ جم: مگا

  ؛کن محاسبه قیقد ررو بهرا  شرم: مسئله مگا

 وکن بی یزبارا  مسئله ق د : به هفنم مگا

در باید ب ا قرار دادن الگو  حل مساأله بر اساس راهبردها  فراش اانی و با ممورد نیاز برا  کهیه درس افزار 

له و چاالش ذه ی برا  دانش ئهر بخش از اراله مطالب درسی در درس افزار، در ابندا موضوع با ایجاد یک مس

کا به فرضایه سااز  در زمی اه چاالش ایجااد  شودمیآموزان شروع شودو سپس به دانش آموزان فرز  داده 

ب گوناگون بررسی نموده و برا  آن حادس هوشام دانه در قالاب فرضایات شده بپردازند و موضوع را از جوان

عاات الکا از راهها  مخنلف باه جماع آور  ار دهدمیمطرن ک  دو سپس درس افزار به دانش آموزان فرز  

کاا  ک ادمیعات، درس افزار شرایطی را فاراهم الدر زمی ه موضوع مورد بررسی بپردازندو بعد از جمع آور  ار

واقعی مارکبط باا موضاوع م ایساه  دنی بنواند فرضیات اود را آزمایش نماید و ننیجه اود را با ننیجههر آزمو

در هار بایاد درس افازار، ارائاه نماید و در نهای  ننیجه گیر  ک دو در رابطه با راهبردها  فراش اانی نیز، در 

ردهاا  فراشا اانی باشاد، مطارن م اداقی از کااربرد راهب کوانادمیمطالب، موضوعاکی را کاه  ارائهبخش از 

 ددوگر ارائهم برا  دانش آموزان الزگردیده و در ا وص چگونگی کاربس  آن راهبردها، کوضیحات 
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 یو عمل یو متوسطه و دروس نظر يیابتدا هایدوره ،یکيالکترون یريادگيدر اشکال مختلف  زهايجدول مربوط به ارائه تجو

 ظات و تجويزهامالح هاموقعيت عنوان زير عنصر

 های يادگيریفعاليت

 دوره

 ابندایی

و کوارار، کااربرد ، سرایی دیجینات، کمرینارائه، اواندن، داسنان

ها  بیاانگر، بیاان ساز ، پرسشآزمایرگاه مجاز ، باز  و شبیه

 ها  ارزیابی، شرن ماجرا، پیدا کن و جمع کنمثات، فعالی 

 منوسطه

ر، کااربرد ، کحلیال هادای  شاده، و کواراارائه، اواندن، کمرین

ساااز ، آزمایرااگاه مجاااز ، مطالعااات مااورد ، باااز  و شبیه

ساز ، ها  ارزیابی، االزهها  بیانگر، بیان مثات، فعالی پرسش

 پیدا کن و جمع کن، پژوهش ازلی

 درس

و کواارار، ساارایی دیجینااات کماارین ارائااه، اواناادن، داسنان درس نظر 

ساز ، ها  ارزیابی، االزهمثات، فعالی  ها  بیانگر، بیانپرسش

 پیدا کن و جمع کن

و کورار، کاربرد ، کحلیل هدای  شده، آزمایرگاه مجااز ، کمرین درس عملی

ها  بیاانگر، بیاان ساز ، پرساشمطالعات مورد ، باز  و شبیه

 ها  ارزیابی، شرن ماجرا، پژوهش ازلیمثات، فعالی 
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 مفصل شش

 سانیعوامل انعنصر 
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 مقدمه ای بر عنصر عوامل انسانی  6.1

در کدوین و پیاده ساز  برناماه درسای و در اجارا  آن عوامال انساانی منعادد  دایال هسان دو در عماده 

الگوها  برنامه درسی به دو عامل معلم و دانش آموز بع وان ک رگران فرای د برنامه درسی اشااره مای ک  ادو 

حله رراحی و چه در مرحله اجرا  برناماه هاا  درسای عاالوه بار ایان دو اما ح ی   آن اس  که چه در مر

ع  ر می کوان به موارد دیگر  نیز اشاره نمود که دارا  ن ش ها  پررنگی در شول گیر  و رراحای برناماه 

ها  درسی هسن د و یا در مرحله اجرا ن ش آنها کمنر از ن ش معلمان نیس و ا وزا در شاول الونرونیوای 

ا  درسی بدلیل از راه دور بودن آموزشها و حضور بیرنر دانش آماوزان در م ازت جایگااه ک راگر  برنامه ه

ب ام اانواده بسیار اهمی  پیدا می ک د که این اهمی  ف ط در مرحله اجرا  برنامه ها  درسی نیسا  بلواه 

ایفا  ن اش نمایاد و هار  به نظر می رسد در رراحی برنامه ها  درسی الونرونیوی نیز اانواده ) والدین( باید

چ د ن ش  اساسی اانواده در مرحله اجرا  برنامه درسی اود ب در کافی کوجیه ک  ده این مسئله مای باشاد 

که ن ش اانواده را در میان ع ازر برنامه درسی نباید نادیده گرف و رراحاان برناماه هاا  درسای یاا برناماه 

سازمان پژوهش و برنامه ریاز  آموزشای منولیاان ازالی  ریزان درسی که در نظام آموزش و پرورش ایران در

رراحی و کدوین برنامه ها  درسی هسن د نیز حنما یوی از ع ازر انساانی و ک راگران انساانی برناماه هاا  

درسی هسن د که باید نسب  به دانش و مهارکها  ایران بع وان یوی از عوامل انسانی کااثیر گاذار در مرحلاه 

ه ها  درسی کوجه نمودو حات اگر ب ا باشد همچون الگوهاا  مرساوم هار یاک از ایان رراحی و کدوین برنام

عوامل را یک ع  ر در نظر بگیریم که کعداد ع ازر بسیار زیاد اواه د شد و این با رون و فلسفه رراحی الگاو 

درسای در سازگار نیس و به همین دلیل مجموعه ک رگران و موثران انسانی در رراحی و اجرا  برنامه هاا  

این الگو ذیل یک ع  ر ب ام عوامل انسانی گردآمده و چهار ک رگر را بع وان زیر ع ازر این ع  ار ازالی در 

 نظر گرفنه شده اس و
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 ضرورت

کواناد ها ش اانه شده انادو عوامال انساانی میعوامل انسانی بع وان مهمنرین عامل کأثیر گذار در اجرا  ررن

با عملورد مطلاوب ااود ماؤثرکر ساازند و حالا  باالعوس ایان موضاوع هام قابال ها  نسبناً اوب را برنامه

 اعن اس و

ها  مخنلف عملورد عوامل انسانی را مورد بررسای و کحلیال قارار کجربه نران داده اس  کا زمانی که از ج به

این زمی ه عوامال  ها، ارمی ان داشنه باشیمو در اولین بررسی درندهیم، نمی کوانیم به کارآمد  عملورد برنامه

هاا بارا  مراارک  در ایان ها  مخنلف باید آمادگی هاا  الزماه آنانسانی مخنلفی وجود دارند که از ج به

 برنامه و کح ق آن، کضمین گرددو

 یادگیرنده  6.1.1

 یادگیرنده الونرونیوی کیس ؟

رنده اس و ویژگیهاا  ورود  یوی از دروندادها  نظام یادگیر  الونرونیوی مهارکها و ویژگیها  ورود  یادگی

 ها و مهارکها  پیش نیاز هسن د که یادگیرندگان باید واجد آنها باش دویادگیرنده شامل نگرش

 آیا مهارکها  مورد نیاز برا  یادگیرنده در محیط حضور  و الونرونیوی منفاوت اس ؟

رانه اس  که یادگیرنده بارا  پاسخ این سؤات در ویژگیها  محیط یادگیر  الونرونیوی اس و این محیط ف او

ها  آموزشی  به رایانه و ابزارها  جانبی آن نیااز داردو در ایان محایط یادگیرناده دسنرسی و شرک  در دوره

کواند با اسنفاده از ابزارها و نرم افزارها  مخنلف نظیر ابزارها  جسنجو ، ابزارها  ارکباری، ابزارها  کهیاه می

گیر  من وع و وسیع دسنرسی پیدا ک د و حات سؤات ای سا  کاه بواقاع یادگیرناده و ارائه محنوا به م ابع یاد

 الونرونیوی کیس ؟

 ، 1988 )پینرز، اودهداینی و نظارکی ،اود اود ادراکات و کجربیات با و اس  الونرونیوی مسن ل یادگیرنده

ها  مدت و . سازدمی را ک دمی زندگی آن در که ارالعاکی دنیا  و کحلیل را اودآموز ( منون1993کیگان،

 به فرد  م ح ر و منفاوت برداش  منفاوت، کجربیات و دانری پیری ه برحسب و ک دمی الق را اود ذه ی

 و ح ایق ارالعات ، دانش سازنده و برهم زن ده دریاف  ک  ده، او . دارد هایادگیرنده دیگر به نسب  ح ایق از
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 فارد م ح ر باه واقعینی به و داده عبور اود از را دریافنی عاتارال زافی یک مان د یادگیرنده ذهن . اس 

 اسنوار ها  باالکر کح یلیدوره در ویژه به یادگیرنده اسن الت بر یادگیر  الونرونیوی اساس . یابدمی دس 

 (و28،ص 1389، فرج اللهی ،1981اس  )وده می یر 

حال  اکنرااف، بخرای، کجرباه یاادگیر ، اناهیگ راهبرد مب ا  بر و اس  اود یادگیر  مسئووت یادگیرنده،

 بار داناش ا ر جدیاد (و یاادگیر  1380 )سیفی، سازدمی اثربخش را مسن ل یادگیر  فرد  کفور و مساله

 و اهاداف اننظاارات و نظاارت یاادگیر  بار م اسب راهبردها  اننخاب با .بخردمی هوی  و اسنوار پیرین

 .ک دمی کأمین را اود یادگیر 

 هاا ارزش هماه شاواهد، گرفنن درنظر و محیط رو  کفور و اجنماعی و فرد  فعالی  مب ا  بر یادگیرنده

 باه کاه را ارزشای هار. باشادنمی مطلق اندیش و آمیخنه هم در کجربه با را هاارزش .دهدمی شول را اود

لهی و ودیگاران ک د ) فرج المی را یوی هاارزش درونی و بیرونی ج به و پذیردمی ک د کمک او ذه ی ساا 

 (وو1391،

 و آموزشای  کواالیف و هابرنامه پذیرش و آموزش ها برنامه در عضوی  با راه دور و الونرونیوی از یادگیرنده

 کعاامالت از عضاو  و گاذاردمی مراارک  به را اویش دانش آموزشی ، محیط اننظار رفنارها  مورد انجام

 ک دومی ری را  جامعه پذیر گامها  ( و 2001، )بروناک شودمی

 یااد یادده اده ساازمان و یادگیرنده یادگیر  الونرونیوی محیط در که ک  دمی ( بیان2000هارا و کی گ )

ساا  گرایی،  مونب براساس .ک  د هماه گ یودیگر با م اسب زمان در را اننظاراکران چگونه که گیرندمی

اجنمااعی  دانش از عضو  و اس  هایادگیرنده گروه از عضو  اس ، اود یادگیر  مالک دیجینات یادگیرنده

 ( 1391، به ن ل از فرج اللهی ،2006)کوپارک،  اس 

 باا الونرونیوای کعامل ، دنیا  ذه ی ) شخ ی( را با دنیا  عی ی ) اجنمااعی( پیوناد مای زنادو  یادگیرناده

 را اود روانی و یادگیر  نیازها  ... و گفنگو  و بحث ها گروه درسی، ها گروه آموزش، برنامه در عضوی 

 و مراوالت و شاودمی گاروه برااوردار از حمایا  ااویش نگارش و مهارت ایده، دانش، مبادله با و کأمین



 عوامل انسانی – شرمف ل 

370 

 

 نظرات از و دهد شول گروه در را اود رفنارها  اجنماعی کواندمی او .ک دمی رفع را اود یادگیر  کعارضات

 (و1995و اندرسون، ، گریسون 1938شود) دیویی،  آگاه اود درباره گروه

و  کافی دالئل و اننخاب را اود یادگیر  مسئولی  و مسیر اس ، مسن ل ، دارد عمل آزاد  که ا یادگیرنده

هدف  از بیرنر یادگیر  ننیجه و یادگیر  ازاود بیرنر یادگیر  به او میل برا  . دارد یادگیر  برا  فرد 

،به ن ل از فرج اللهای 1990 ، گالور ، 1987 ، )مازلو . س ا اودبرانگیخنه او یادگیر  .دارد اهمی  یادگیر 

 (و 1391،

 یااد بایاد را چیاز  چاه بگیرد، یاد باید چرا بگیرد، یاد باید چه برا  که یادگیرنده الونرنیوی کم باید بداند

 وووو( لمسای شا یدار ، )دیادار ، ا رسانه چه با بگیرد، یاد اواهدمی موانی چه در و زمانی چه ، در بگیرد

 یادگیرناده ؟ نماید کأمین چگونه را اود یادگیر  نیاز و دارد یادگیر  برا  عالئ ی چه ، بگیرد کواند یادمی

 ها شایوه نظر از دلیل به همین .ک دمی وارد آموزشی  محیط در اراد  زورت به را اود الونرونیوی کوجه

یادگیر   برا  درونی محرک و انگیزه کافی اندازه (و باید به2004باش د )بروور، می منفاوت یادگیر  مطلوب،

 محایط در زیااد  حسی دریافنی ارالعات مرسوم، آموزش همان د یادگیر  الونرونیوی در او ایجادنمودو در

 فراهم دفعات به اودکار کمرین و کورار اموان در این نوع از یادگیر ، .دارد وجود واسطه ف اور  به آموزشی 

 قبلای مناون باه برناماه درون و ک اد اسانفاده آموزشی  ها سی د  از بارها کواندمی هیادگیرند باشد ومی

 و ساطحی پاردازش و ساازماندهی گسانرش، و بسط ثب ، رمزگردانی، فرز  و کورار را و یادگیر  برگردد

 ازشپرد و ( کفور1386)کرمی نور ، .ک د پاالیش را آنها گروهی بحث و مراوره با و آورد را به دس  عم ی

 زماان در الونرونیوای یادگیرناده .ک ادمی ایفا یادگیر  در را ازلی ن ش یادگیر  الونرونیوی در ارالعات

 کا دهدمی انجام فور  پردازش دریافنی ارالعات رو  و اس  منوی اود اندیره و کفور به یادگیر  مسن ل،

 .هدد انجام را اود کوالیف و برآید آموزشی  محنو  و منون درک از عهده

 و برا  یابدمی دس  کر اضافه ارالعات به و ک دمی کعامل ک د،می جسنجو ک د،می کالش او مسیر این در

بارا   نگارد ومی موضوعات و مسائل به انن اد  نگاه با او .بردمی بهره اود کفور و اندیره از آنها رمزگردانی
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 را و ارالعاات باردمی بهاره گروهای ها ک مراار و منعدد م ابع از اود مسائل حل و ح ایق به دسنیابی

 (و1391ک د )فرج اللهی و دیگران،می رمزگردانی

 باال، کعامالت و یادگیر  در اسن الت به دلیل اندیره و کفور فرای د دور و یادگیر  الونرونیوی، از آموزش در

ذایره  رمزگذار ، فرای دها  بر افراد اننظارات(  و باور )کجربه، ش اانی ها زمی ه .ک دمی عمل بسیار فعات

 ب اابراین .اسا  داناش آفارین که اس  فرد  گذاردو یادگیرنده الونرونیویمی اثر ارالعات بازیابی و ساز 

 و یادآور  ش اانی عامل مسیر این در و اس  جدید دانش پیرین و ها دانسنه بین پیوند برقرار  نیازم د

 (و2003 اسنرنبرگ،ک د )می عمل فعاالنه ارالعات بازش اسی

 معلم 6.1.2

 محایط در یاک زارف سخ ران یک از معلم ن ش یادگیر ، -یاددهی فرای د رویوردها  جدید در اساس بر

باه هادای   دانراجویان اسا  به آموزشی  رسانه رریق از پیام انن ات ف ط اشوظیفه که س نی درس کالس

 و یادگیرنادگان از انگیزش، پرنیبانی مدیری  با علمم واقع در . اس  کغییر یافنه یادگیر  فعالینها  ک  ده

 کغییار به کوجه با الونرونیوی اس ؛ ب ابراین یادگیر  کیفی  کضمین ک  ده محنوا، فهم برا  آنان به کمک

 کهاا  مهاار کساب بر عالوه آنها و پاسخگو باشد کواندنمی دیگر آنها قبلی کها  مهار و نیازها معلمان، ن ش

 دسنیابی در اولین گام که اس  مخنلفی ها کوانم دساز  در زمی ه نیازم د س نی، ادگیر ی محیط در الزم

 اس و معلمان و مدرسان نیازها  ش اسایی مهم، این به

 اود کوانم دساز معلمان و مدرسان برا  آموزشی  ها دوره ارائه بدون اس  قادر نظام آموزشی  کمنر امروزه

 دوچ دانی اهمی  اس ، از الونرونیوی آموزشها  بر مبن ی که هاییسیسنم در امر این و یابد کوسعه و بهبود

 کاربرد افزایش آموزشی  و نظام ارالعات به و ارکبارات ف اور  ورود که اس  دلیل بدان واین اس  براوردار

 یادگیر  ها نیاز ش اسایی مهم این به برا  دسنیابی که بوده ا ویژه کواناییها  و مهارت دانش، نیازم د آن

 .رسدمی نظر به ضرور  مدرسان
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 داناش وقا  اکالف به هدف م جر بدون ناچیز و و ساده حد در وارکبارات ارالعات ف اور  از اسنفاده اموان

 بارا  عااملی ک هاا ناه زمی اه ایان مهاارت در و زالحی  کسب با معلم که ای جاس  و شد اواهد آموزان

 و دهدافزایش می نیز را یادگیر  حسط بلوه شودمی آموزان دانش پیررف 

 در ش اانی ها مهارت شودمی موجب گذارد بلوهمی کأثیر محنوایی دانش رو  ک ها نه معلم ICTع ر  در

 گروهای کاار از و بخرادمی ارک ااء را ارالعاکی )دانش( شوند، سواد ایجاد باالکر  درسطح درس ها کالس

 . گرددمی کسهیل کدریس در ICT از با اسنفاده هااین کمام و ک دمی حمای 

 مهاارت .اوسا  کجربیاات و معلام ICT ها زالحی  آموزش، در ارکبارات و ف اور  ارالعات کلفیق کلید

 به  آموزش در هانوآور  از بسیار  .شودمی یادگیر  – یاددهی فرای د با ICT کلفیق سبب آموزش در معلم

 . اندوابسنه معلم ا حرفه زالحی 

 در اسا ، شاده م نرار نوآور  و آموزشی  المللی درکح ی ات بین مرکز سو  از که کح ی ی گزارش ننایج

 و هاامهارت ا اوص در ارزشایابی و کح یاق و معلمان ها  آموزشزمی ه در کح ی ی پروژه 124 برگیرنده

 باال وه زورت هب جدید ها ف اور  که داده نران هایافنه این ننایج .اس  بوده ICT کاربس  ها زالحی 

 در هااف اور  ایان از گیر  بهره زمی ه در معلمان آنوه مگر بود، نخواه د مؤثر یادگیر  -یاددهی فرای د در

 کلید  کوسط ها مهارت کسب هدف دنیا، کرورها  از بسیار  در .ببی  د را الزم ها آموزش کالس درس

 ظهور همچ ین حل مسأله، ها مهارت کسب و اکیارالع  جامعه نیازها  با مواجهه و پاسخگویی برا  معلم

 یاادگیر  بهباود برا  ابزار  مثابه  بهICT از  اس ، بوده ICT از بهی ه اسنفاده در آموزان دانش االقی 

 گسانرش اکواایی، ااود گروهی، مرارک  کفور انن اد ، االقی ، پرورش بر کأکید با درسی برنامه محنوا 

و در ایان بخاش از پاژوهش باه معرفای مجموعاه  اسا  یااد شاده ماوزشآ ساطون همه در ارالعاکی سواد

 ها و مهارکها  مورد نیاز معلمان الونرونیوی پرداانه شده اس وشایسنگی
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 م بع مطالعاکی ن ش کعریف ن ش

ها  ازلی یوی از ن ش

مدیران نظارت بر عملورد 

معلمین به زورت 

 باشدوالونرونیوی می

نظارت الونرونیوی و 

مبن ی بر ابزارها   نظارت

الونرونیک بر وظایف 

 کاربرد  معلمین

Habibi, G., Mandasari, M., & Rukun, K. 

(2020, January). E-supervision using 

web: elementary school teachers’ 

reaction. In International Conference on 

Education, Science and Technology (pp. 

 وRRRRRRRR RRRRR و)25-30

ها  ازلی یوی از ن ش

مدیران نظارت بر عملورد 

معلمین در رویورد کرکیبی 

 باشدومی

نظارت بر عملورد معلمان 

و کادر آموزشی مبن ی بر 

ابزارها  الونرونیوی و 

 حضور  )رویورد کرکیبی(

Habibi, G., Mandasari, M., & Rukun, K. 

(2020, January). E-supervision using 

web: elementary school teachers’ 

reaction. In International Conference on 

Education, Science and Technology (pp. 

 وRRRRRRRR RRRRR و)25-30

ها  ازلی یوی از ن ش

مدیران رهبر  یادگیر  

الونرونیوی در عرزه 

آموزش الونرونیوی 

 باشدومی

رهبر  یادگیر  

الونرونیوی در عرزه 

 وزش الونرونیویآم

Akram, M., & Khan, A. M. (2020). 

Exploring E-Leadership of Principals: 

Increasing School Effectiveness by 

Learning Management System. Sciences, 

 و15-30 .)1(8

ها  ازلی یوی از ن ش

ها  مدیران یجاد پرنیبانی

ف ی و یادگیر  برا  

نش معلمین، مراوران، دا

آموزان، مربیان پرورشی و 

 باشدوبهداشنی مدارس می

ها  ف ی و ایجاد پرنیبانی

یادگیر  برا  معلمین، 

مراوران، دانش آموزان، 

مربیان پرورشی و 

 بهداشنی مدارس
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 والدین 6.1.3

 درسای برناماه الگاو  اجارا  و کادوین در ا ک  اده کعیاین ن اش انساانی عوامال از یوی ع وان به والدین

 در شاده، برناماه درسای آغااز کدوین مرحله از گسنرده و وسیع بسیار کواندمی والدین ن ش دارند ونرونیویال

 شودو فرآی د بهی ه مدیری  به م جر اجرا مرحله

 شاامل و نظار هار از کودکاان پیرارف  و رشاد روناد بر کأثیرگذار  که داشن د اظهار 1جی ز و ولدکوفسوی

و شاودمی مراخک ااانواده کوسط شده انجام راه مایی فرای د کوسط کودکان،  یادگیر انگیزه بر کأثیرگذار 

 وجاود احنمات این شوند، ظاهر زحیح و اوب راه مایی با کودکان ازلی مربی ع وان به باید والدین ب ابراین

 ( ,2020Efendi, A., and Elihami, E( ویاب د دس  بهی ه موف ی  به کودکان این که دارد

 باشد :مرنمل بر موارد ذیل می درسی برنامه اجرا  در کدوین و والدین رارک م ها زمی ه

 اانه  و مدرسه دار مدت کعامل ایجاد 

  آموزان  دانش یادگیر  در کسهیلگر 

  اجنماعی  پرنیبانی جسنجو 

  یادگیر   ها فعالی  کوسعه جه  ای نرننی اموانات از برداربهره در همیار 

  عارفی  گر حماین بع وان ن ش ایفا 

 ا  مدرسه اضطراب کاهش مدیری  کسهیلگر 

 الونرونیوی  رویورد در آموزان دانش عالیق ده ده انطباق 

 آموزان  دانش انزوا  م ع زمی ه در گر مساعدت 

 ای نرن   ادمات ارزان م ابع به دسنرسی 

 باش دومی رونیویالون درسی برنامه الگو  در والدین ها ن ش کرینابندایی و اولین جزو موارد این

 

 

 

 

                                                             
1 Wlodkowski and Jaynes 
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 م بع مطالعاکی ن ش کعریف ن ش

ایجاد ک  ده اموانات 

ای نرننی و اسنفاده و 

 هابردار  از آنبهره

بردار از اموانات همیار  در بهره

یادگیر  کرکیبی جه  کوسعه 

 ها  یادگیر فعالی 

L. Ren and C. P. Edwards, “Chinese 

Parents’ Expectations and Child 

Preacademic Skills: The Indirect 

Role of Parenting and Social 

Competence,” Early Educ. Dev., vol. 

28. RR8 و. RRو2017 .1071–1052 و 

ش اا  و به کارگیر  

ها  کاهش و  روش

 مدیری  اسنرس

ایفا  ن ش بع وان حماینگر  

 عارفی

K. V Hoover-Dempsey and H. M. 

Sandler, “Parental involvement in 

children’s education: Why does it 

make a difference?,” Teach. Coll. 

Rec., 1995. 

ش اا  و به کارگیر  

ها  کاهش و  روش

 مدیری  اسنرس

ایفا  ن ش بع وان حماینگر  

 عارفی

K. V Hoover-Dempsey and H. M. 

Sandler, “Parental involvement in 

children’s education: Why does it 

make a difference?,” Teach. Coll. 

Rec., 1995. 

ش اا  و به کارگیر  

ها  کاهش و  روش

 مدیری  اسنرس

کسهیلگر مدیری  کاهش اضطراب 

 ا مدرسه

Pajarianto, H., Kadir, A., Galugu, N., 

Sari, P., & Februanti, S. (2020). 

Study from Home in the Middle of 

the COVID-19 Pandemic: Analysis 

of Religiosity, Teacher, and Parents 

Support Against Academic Stress. 

Journal of Talent Development and 

Excellence, 1 



 عوامل انسانی – شرمف ل 

376 

 

ش اا  و به کارگیر  

ها  کاهش و  روش

 مدیری  اسنرس

کسهیلگر مدیری  کاهش اضطراب 

 ا مدرسه

Pajarianto, H., Kadir, A., Galugu, N., 

Sari, P., & Februanti, S. (2020). 

Study from Home in the Middle of 

the COVID-19 Pandemic: Analysis 

of Religiosity, Teacher, and Parents 

Support Against Academic Stress. 

Journal of Talent Development and 

Excellence, 1 

 ش اا  و به کارگیر 

ها  الگوساز  و روش

کطبیق عالیق دانش 

آموزان در رویورد 

 الونرونیوی

انطباق ده ده عالیق دانش آموزان 

 در رویورد الونرونیوی

Pajarianto, H., Kadir, A., Galugu, N., 

Sari, P., & Februanti, S. (2020). 

Study from Home in the Middle of 

the COVID-19 Pandemic: Analysis 

of Religiosity, Teacher, and Parents 

Support Against Academic Stress. 

Journal of Talent Development and 

Excellence, 1 

ش اا  و به کارگیر  

ها  الگوساز  و روش

کطبیق عالیق دانش 

آموزان در رویورد 

 کرکیبی

انطباق ده ده عالیق دانش آموزان 

 در رویورد کرکیبی

Pajarianto, H., Kadir, A., Galugu, N., 

Sari, P., & Februanti, S. (2020). 

Study from Home in the Middle of 

the COVID-19 Pandemic: Analysis 

of Religiosity, Teacher, and Parents 

Support Against Academic Stress. 

Journal of Talent Development and 

Excellence, 1 
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کارگیر   ش اا  و به

ها  جلوگیر  از روش

انزوا و دور  گزیدن از 

 یادگیر  زبان

مساعدت گر در زمی ه م ع انزوا  

 دانش آموزان

Alenezi, A. (2020). The Role of e-

Learning Materials in Enhancing 

Teaching and Learning Behaviors. 

International Journal of Information 

and Education Technology, 10(1). 

والدین در آموزش 

الونرونیوی برا  رفع 

ها  مالی ن ری نگرانی

را ایفاء می ک  د که در 

آن الزم اس  

ها  مرکبط با ف اور 

کر در م ابع ارزان

دسنرسی به ای نرن  و 

ادمات آن را شوار 

 ک  دو

دسنرسی به م ابع ارزان ادمات 

 ای نرن 

Lestiyanawati, R. (2020). The 

Strategies and Problems Faced by 

Indonesian Teachers in Conducting 

e-learning during COVID-19 

Outbreak. CLLIENT (Culture, 

Literature, Linguistics, English 

Teaching), 2(1), 71-82. 

ایجاد کعامل مدت دار 

 مدرسه و اانه

ایجاد ک  ده کعامل مدت دار مدرسه 

  و اانه

کسهیلگر  در 

یادگیر  دانش آموزان 

 با رویورد کرکیبی

 کسهیلگر یادگیر  کرکیبی
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ایجاد کعامل مدت دار 

 مدرسه و اانه

ایجاد ک  ده کعامل مدت دار مدرسه 

 و اانه

Huang, R. H., Liu, D. J., Tlili, A., 

Yang, J. F., & Wang, H. H. (2020). 

Handbook on facilitating flexible 

learning during educational 

disruption: The Chinese experience 

in maintaining undisrupted learning 

in COVID-19 Outbreak. Beijing: 

Smart Learning Inst 

کسهیلگر  در 

 یادگیر  دانش آموزان
 کسهیلگر یادگیر 

Huang, R. H., Liu, D. J., Tlili, A., 

Yang, J. F., & Wang, H. H. (2020). 

Handbook on facilitating flexible 

learning during educational 

disruption: The Chinese experience 

in maintaining undisrupted learning 

in COVID-19 Outbreak. Beijing: 

Smart Learning Inst 

جسنجو  پرنیبانی 

 اجنماعی
 جسنجوگر  پرنیبانی اجنماعی

Nuraini, N., Khairudin, K., & Apri, 

M. (2020). Data dan Simulasi 

COVID-19 dipandang dari 

Pendekatan Model Matematika. 

Preprint. 

جسنجو  پرنیبانی 

 اجنماعی
 جسنجوگر  پرنیبانی اجنماعی

Nuraini, N., Khairudin, K., & Apri, 

M. (2020). Data dan Simulasi 

COVID-19 dipandang dari 

Pendekatan Model Matematika. 

Preprint. 
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ایجاد ک  ده اموانات 

ای نرننی و اسنفاده و 

 هابردار  از آنبهره

بردار از اموانات همیار  در بهره

ها  ای نرننی جه  کوسعه فعالی 

 یادگیر 

L. Ren and C. P. Edwards, “Chinese 

Parents’ Expectations and Child 

Preacademic Skills: The Indirect 

Role of Parenting and Social 

Competence,” Early Educ. Dev., vol. 

28. RR8 و. RRو2017 .1071–1052 و 

 درسی ریزان برنامه  6.1.4

 ها  درسی الونرونیوی هسان د،افراد  هسن د که به زورت مسن یم در گیر کدوین برنامه ریزان درسیبرنامه

 ایان گاروه در یاازده حاوزه هسان دو منمرکز آموزشی  ریز  برنامه و پژوهش ازمانس در ااص زورت به که

 هااآن اجرایای مسائل و درسی برنامه رراحی و کدوین به آموزشی  نسب  ریز برنامه و پژوهش ازلی سازمان

ایان گاروه از  کوساط نظار ماورد الزاماات ساایر و معلام راه ماا  کناب آموزشی ، م ابع درسی، کنب مان د

گرددو برای از وظایف و کوانم ادیها  موردنیااز برناماه ریازان درسای در حاوزه می اجرا و کبیین منخ  ان

 الونرونیوی اجماال به شرن زیر اس : 

 الونرونیوی درسی ریز برنامه ازوت به کوجه با هاآن کدوین و دروس رراحی 

 ک  ادگانکأمین باا رابطاه در) ونیویالونر درسی برنامه کدوین در نیاز مورد ابزارها  کحویل و سفارش 

 (ف ی

 درسی ها کناب در آموزان دانش یادگیر  میزان س جش و ارزیابی ها روش ک  ده بی ی پیش 

 درسی ها برنامه بهی ه رراحی 

 

 

 



 عوامل انسانی – شرمف ل 

380 

 

 ها تبیین نقش 6.2

 یادگیرندگان 6.2.1

 ها و نيازهای مقدماتیپيش آگاهی -الف

هاا کأثیر گذار در بسنر یادگیر  الونرونیوی نیازم د داشنن پیش آگاهییادگیرندگان برا  ورود و ایفا  ن ش 

کواند اثرات مخربی بر کیفی  ن ش آفری ی و فرای د یاادگیر  آنهاا ها میهایی هسن د که ف دان آنو آمادگی

 ها اشاره شده اس :بگذاردو در ادامه به اهم این پیش نیازها یا پیش آگاهی

یرنده برا  درگیر شدن در فرای اد آماوزش و اسانفاده م اساب از سیسانم بایاد در ها  م دماکی: یادگآگاهی

 ها  زیر دارا  آگاهی کافی باشد:زمی ه

ها  ذه ی محیط الونرونیوی: ش اا  زحیح ، علمی و عملی از محیط یادگیر  الونرونیوی و کسب آمادگی

 برا  حضور در این محیط من اسب با مخن ات و ویژگیها  آن

ب کلی ف اور  ارالعات: یادگیرنده در محیط یادگیر  الونرونیوی باید از ف اور  ارالعات و ارکباراات چارچو

 ها و اننظارات اود را با این فضا هماه گ نمایدوفهم درس  و مطابق با واقعی داشنه باشد کا بنواند کوانایی

ها  این محایط باا ا وزاً کفاوت ها وها  یادگیر  س نی و یادگیر  در محیط مجاز : فهم شباه کفاوت

ها  الزم ذه ی و مهاارکی بارا  ورود باه محایط آماوزش یادگیر  مرسوم و چهره به چهره و کسب آمادگی

 مجاز 

ها  آموزشای  و فرای ادها  مرساوم آنهاا بارا  هار سیسنم آموزشی : درک چیسنی و چگونه عمل سیسانم

شودو به همین عل  درک سیسنم آموزشی  یاادگیر  میک رگر  در عرزه کعلیم و کربی  از ضروریات کل ی 

هاا  الزم ها و پیش آگاهیالونرونیوی در کلی  آن و همچ ین جزئیات فرای د  موجود در آن نیز از ضرورت

باشدوآگاهی از سیسنم آموزشی ،چارچوب و محادوده آن و سیسانم پرانیبانی برا  دانش آموزان مجاز  می

ها قبل از ورود یادگیرنده باید باه او م ن ال   اهمی  ااص دارد و این آگاهیبرا  کسب ارالعات و پرسرگر

 شودو
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اود ارزیابی:محیط یادگیر  الونرونیوی بر االف سیسنم آموزش حضور ، به شدت اود راهبار و منوای بار 

باشد به همین دلیل و به دلیال اهمیا  زیااد موضاوع ارزشایابی در آماوزش و مدیری  شخک یادگیرنده می

ادگیر ، یادگیرنده باید فرز  و کوان اود ارزیابی داشنه و نسب  به چگونگی انجاام آن و مهارکهاا  ماورد ی

هایی اسا  کاه بار ها  الزم را کسب نمایدو این اود ارزیابی شاامل هماه ج باهنیاز در این حوزه شایسنگی

 گذاردوفرای د یادگیر  او در محیط مجاز  وب کأثیر می

ا  از نظام آموزشی  که در آن به کح یل اشنغات دارد یا قرار اسا  وارد ک ور هر یادگیرندهها  ذه ی: انگاره

آن برود بطور جد  بر نوع مواجهه و روند رفنار  او در آن محیط کأثیر اواهد گذاشا و در حاوزه یاادگیر  

ونرونیوای روشان ک  ادو الونرونیوی نیز یادگیرندگان باید ابندا ک ور یا بعبارکی هدف ااود را از یاادگیر  ال

ا اده دار  "یاا  "بایاد آساان باشاد "ها ممون اس  به غلط فور ک  د کح یل در محیط آموزش مجااز آن

اسا و ک اور  "نرادنی"یاا  "بسیار دشوار "یا حنی بالعوس ممون اس  ک ور ک  د "جد  نیس  "یا  "اس 

ها  ن عل  ابنادا بایاد باه ک احیح برداشا گذارد به همیاولیه آنها بر عملورد ایران در این محیط کأثیر می

 ایران از حضور در این محیط هم  گماش و

 های شخصيتی ويژگی -ب

هایی که یادگیرندگان الونرونیوی باید واجد آن باش د، محایط ها و شایسنگیها ، مهارتدر ک ار پیش آمادگی

گیرنده نیازم د ویژگیها  اازای در هایی اس  که حضور مؤثر در آن بع وان یادآموزش مجاز  دارا  ویژگی

باشدو البنه برای از این ویژگیها الزمه هر محیط یادگیر  اس  فارغ از ای وه محایط حوزه شخ ی  افراد می

حضور  باشد یا غیر حضور ، لیون یا برای از ایان ماوارد کاه در اداماه ذکار شاده اسا  مخانک محایط 

آموزش مجاز  باید رو  آنهاا کاکیاد بیرانر زاورت بپاذیردو یادگیر  الونرونیوی اس  یا با کوجه به محیط 

 ویژگیها  شخ ینی مورد نظر عبارک د از: 

: بدلیل یادگیرناده محاور باودن و ن اش مهام یادگیرنادگان در مادیری  فرای اد یاادگیر  اعتماد به نفس

که مجموعاه اکفاقاات  الونرونیوی داشنن اعنماد به نفس کافی در این باب که یادگیرنده ب در کافی کوان دارد

ها  اود را بخوبی ایفا نماید از اهمیا  زیااد  آموزشی  که دراین محیط می افند را اداره ک د و بنواند ن ش
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براوردار اس و او باید برا  شرک  در کالسها  مجااز  از اعنمااد با فس الزم برااوردار باوده و هیچگوناه 

 جاد نرودواضطرابی که باعث مخنل شدن یادگیر  شود در او ای

ها  گونااگون از : یادگیرنده الونرونیوی نباید از به اشنراک گذاشنن کجارب مخنلاف ااود در زمی اهفکر باز

زندگی کا کار و کعلیم و کربی  و دانش بهراسد بلوه باید آمادگی کافی برا  کباادت آزاداناه اندیراه و کجاارب 

 اود با دیگران را داشنه باشدو

ور م ط ی و انن اد  الزمه حضور در محیط یادگیر  الونرونیوی اس  چرا که ایان : داشنن کفتفکر انتقادی

شاود و یادگیرناده الونرونیوای مهم بع وان بخری از فرای د یادگیر  در این گونه از آموزش در نظر گرفنه می

 ها را داشنه باشدباید آمادگی به چالش کریدن و به چالش کریده شدن افوار و اندیره

ها  که برآمده از اندیراه و کفوار هسان د بارا  یادگیرناده الونرونیوای کوانایی ارائه پاسخ کرانه:پاسخ متف

پاردازد؟ آیاا بسیار حیاکی اس و آیا یادگیرنده در پاسخگویی عجوت اس  یا قبل از پاسخ باه کفوار عمیاق می

 و ب اورت واکا ش ساریع ) پردازد یا مسن الًها  مورد نظرش به مطالعه، کعمق و مرورت میبرا  ارائه پاسخ

ها  منفوراناه را باا ااود رود یادگیرنده الونرونیوی مهارت ارائه پاسخدهد؟ ربعاً اننظار میکوانری(پاسخ می

 در محیط آموزش مجاز  بهمراه داشنه باشدو

: پرسرگر  یاک پایاه اساسای یاادگیر  اسا  و یاک نراانه مهام از عازم كنجکاوی و تداوم عالقمندی

برا  یادگیر و پرسیدن اود ب وعی یاادگیر  اسا و یادگیرناده الونرونیوای بایاد بنواناد مطالاب یادگیرنده 

گیارد را بهام مارکبط پراک ده که در کالسها و جلسات و روزها  منعدد در کالسها وکعامالت مخنلف فارا می

 جوااو  و نموده و ن ش هر یک یا مجموع آنهاا را در ایجااد یاک مفهاوم ناو درک ک ادو  داشانن روحیاه ک

پرسرگر  موجبات عالقم اد  و کاداوم آن و ایفاا  ن اش فعاات در محایط یاادگیر  الونرونیوای کوساط 

 شودویادگیرنده می

: وقنی مدیری  فرای د یادگیر  با اود یادگیرنده اس  و او اود راهبر و اود ارزیاب ن ش صداقت با خويش

  با اویرانن شارط اوت موف یا  و مادیری  و کارکردها  اویش در این محیط اس ، الجرم داشنن زداق

یادگیر  برا  اوس و اساساً با اود زادق بودن یک ازل اساسی بارا  یاادگیر  اسا و بسایار  از افاراد در 
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ده د آنرا رها کرده یاا دور بزن اد! و بطاور کلای بار براورد با مفاهیم و مهارکها  دشوار و پیچیده کرجیح می

دارد منمرکز شوند و در حالیوه این شیوه فارار از واقعیا  ماانع یاادگیر  رو  موراد  که پیچیدگی کمنر  

ایران اس  و مواجهه زادقانه با ن اط ضعف و قوت اود در محیط یادگیر  الونرونیوی زمی اه رشاد بهنار و 

 آوردورفع مروالت را فراهم می

م ابع منوثر یاادگیر  باه  ها و مسائل جدید اس ،: ای نرن  و محیط وب سرشار از آموان ی ريسك پذيری

کرین شاول وفور و سهول  در دسنرس هسن د، اک ات به این فضا ک ریباً برا  ایلی از یادگیرندگان به راحا 

ممون فراهم شده اس و پس بدون کرس والبنه با رعای  قواعاد و ازاوت بایاد وارد ایان فضاا شاد و آماادگی 

داش و نباید ایلای نگاران اشانباهات باود! اشانباه کاردن ) ها  جدید را مواجهه با مسائل، محنواها، دیدگاه

ها  ساانمان یادگیر  اس و از آنجاکاه یاادگیر  یاک فرای اد فعاات آزمون و اطا( بع وان ارنی از ار 

ها و فعالی  من ابل یادگیرنده برمیزان یاادگیر  اس  و نه م فعل، به ویژه در محیط الونرونیوی کأثیر واک ش

 بیرنر اس و 

: داشنن زعه زدر و فازله گرفنن از پایش داور  الزماه کح اق بايی و دوری از تعصب و پيشداوریشکي

گیرناد و ماا کماایلی بارا  یک یادگیر  اوب اس و مفاهیم جدید گاهی سخ  ماورد پاذیرش ماا قارار می

باه هادف از پرداانن به آنها نداریمو یادگیرنده محیط الونرونیوی باید بنواند برا  کسب موف یا  و رسایدن 

 چرم انداز و م ظر  منفاوت به موضوع نگاه ک د اگر چه با آن موافق نباشد!

 های عمومیمهارت -ج

ها و بدس  آوردن ویژگیهاا  شخ اینی ماورد نیااز یادگیرناده الونرونیوای کاه کسب پیش نیازها و آگاهی 

اسا  اماا کاافی نیسا !و کر ذکر شد شرط الزم برا  حضور مؤثر یادگیرنده در محیط آماوزش مجااز  پیش

یادگیرنده اگر همه دانش و ارالعات مورد نیاز ذکر شده را در حد باالیی هم کسب نماید، و از نظار شخ ای  

و بی ش آمادگی الزم برا  ورود به عرزه یادگیر  الونرونیوی را هم دارا باشد، بدون بدس  آوردن مهارکهاا  

و ماهی  یادگیر  الونرونیوی اقنضاائاکی دارد کاه یادگیرناده مورد نیاز این عرزه، ک رگر موف ی نخواهد بود
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ها را کساب این بسنر باید واجد مهارکها  مورد نیاز این شیوه از کعلیم و کربی  باشد کا بنواند بهنارین ننیجاه

 باشد:ک دو مجموعه مهارکها  مورد نیاز یادگیرندگان الونرونیوی شامل موارد زیر می

 مهارکها  ش یدن، سخن گفنن، اواندن و نوشنن شاملهای زبانی: مهارت

آش ایی با زبان ) ها ( اارجه، ا وزاً زبانی که محیط یادگیر  الونرونیوی در آن شول گرفنه و زباانی کاه 

عمده م ابع درسی و کمک درسی بیرنر در آن بسنر زبانی در دسنرس هسن د از ضروریات اس و البنه ای واه 

اس  هم بسنگی به دوره کح یلی یادگیرنده دارد و هم به اقنضاائات دیگار   این مهارت در چه سطحی الزم

 ها  یادگیر  که او در آن قرار داردوهمچون رشنه کح یلی و موقعی 

ها  مورد نیاز یادگیرندگان الونرونیوی اسا ، چارا کاه عماده کرین مهارتها  مربوط نوشنن از مهمکوانایی

گیاردو همچ این هاا و مجاامع مجااز  شاول مینوشانار  و در گروه ارکبارات این محیط ب ورت کعاامالت

مهارکها  گفنار  و موالمه با دیگران از جمله معلم و سایر دانش آموزان دارا  اهمی  بااالیی اسا و بادلیل 

ف دان ارکباط حضور  و عدم اموان اسنفاده از زبان بدن و کا حد  عدم امواان اسانفاده از فرازباان، داشانن 

  موالمه و گفنگو  زوکی و ک ویر  براط و غیر همزمان از ضروریات مهارکها  زبانی یادگیرندگان مهارکها

 شودومحسوب می

شاود کاه عاالوه بار ااودراهبر باودن محایط یاادگیر  مهارت اواندن زمانی اهمیانش بیرانر نمایاان می

ی اسا  کاه مهاارت اوانادن باه او الونرونیوی، یادگیرنده مواجه با دنیایی از ارالعات و کثرت م ابع ارالعاک

ها از زرف زمان و از دس  دادن آن برا  مطالعه موارد غیر ضرور و کمک اواهد کرد کا ضمن اننخاب بهنرین

 حنی بعضاً مضّر م ون بماندو

یادگیرنده الونرونیوی باید در موضوع درس و محنوا  مورد کدریس و مطالعه ب ادر  های موضوعی: مهارت

شاود باا آنچاه داشنه باشد که دس  کم عالوه بر فهم مطالب جدید بنواند بین آنچه ارائاه می آش ایی و کسلط

  پیرنر اوانده و مطالعه کرده ارکباط برقرار نموده و دانش جدید  را بسازدو

محیط یادگیر  الونرونیوی محیطی ااود آماوز اسا  مطالعه و بکار گيری راهبردهای يادگيری:  مهارت

شاودو در ایان محایط ا  و ابررساانه ا  کهیاه و ارائاه میا  یادگیر  ب اورت چ اد رساانهکه م ابع و محنو
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یادگیرنده الونرونیوی باید بنواند از راهبردها  مخنلف مطالعه و یاادگیر  بهاره بگیاردو بارا  نموناه او بایاد 

ااود آن را باه قالاب  ها شود را در یادداشا ا  که ب ورت ک ویر و گفنار ارائه میبنواند مطالب چ د رسانه

منن در آورد یا ای وه بنواند به مطالب ارائه شده ساانار و سازماندهی جدید  بدهادو همچ این ایان مهاارت 

ها، مفاهیم و عبارکها  منن از نظر مفهوم و دسانور زباان بطاور  کاه در زماان ماورد شامل درک سریع واژه

ها و اشاوات شودو مهارت در انواع سابک  آید نیز میاننظار بدون اشوات و ابهام، درک روش ی از مطالب بدس

باشاد نیاز ها  مطالعه سریع م ابع گوناگون میها مهارتمطالعه من اسب با محیط الونرونیوی که از جمله آن

ها  مطالعه و مهارکهاا  اوانادن کاامالً باا یوادیگر در ارکبااط مهارت مورد نیاز یادگیرنده الونرونیوی اس و

شاود و در عاین حاات افازایش مهاارت ارت مطالعه سطحی باالکر از مهارت اواندن را شامل میهسن د اما مه

هاا  مطالعاه در او گارددو مسالط شادن بار کواند موجب ارک ااء مهارتاواندن در یادگیرنده الونرونیوی می

و یادداشا   مهارکها  مطالعه نیازم د کوانایی در مدیری  زمان و محیط مطالعه، داشانن مهارکهاا  اوانادن

 بردار  و مرور مجدد مطالب و االزه نویسی از آنهاس و

شاود و دسا  بدون زمان ب د  م اسب یادگیر  الونرونیوی دسنخوش ااانالت می مهارت مديريت زمان:

یابی به هدفها  آموزشی  در زمان م رر غیر ممون اواهد شدو با کوجه به چگاونگی و م ادار درساها و ساایر 

رنده باید بنواند از ع  ر زمان بیرنرین اسنفاده را نمایادو او بایاد مجماوع زماانی را کاه بارا  اولوینها، یادگی

اسنفاده از کالس مجاز  اان اص داده اس ، کعیین ک دو زمان اان ااص یافناه بایاد من اساب باا حجام و 

ن ب د  دقیاق ا ، پیررف  اود را در دروس با زمااهمی  دروس و مطالب باشدو در عین حات ب ورت مرحله

ا ، ایجااد ناوعی رفناار ما ظم در انجاام ها  رایاناهمرخک نمایدو راهوارهایی مثل اسنفاده به جا از سیسنم

ها در برنامه کاار روزاناه و ها و کوالیف، م ید بودن به قواعد مهم، هدف گذار ، و اولوی  ب د  فعالی فعالی 

 شدوکواند در مدیری  زمان مؤثر باهفنگی و ماهانه می

در محیط آموزشی  مرسوم و حضاور  آنچاه بیرانر دارا  اهمیا  اسا  مهارکهاا  های نوشتاری:مهارت

هاس  اما در محیط یادگیر  الونرونیوای عماده گفنار  و شفاهی اس  که اقنضاء ماهی  این نوع از آموزش

شاودو نوشانار ایجااد میکعامالت و کبادت ارالعات با افراد دیگار ) معلماان و ساایر یادگیرنادگان( از رریاق 
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یادگیرنده باید بنواند بر اساس قواعد بوسیله نوشنن در محیط الونرونیوی با دیگران ارکباط برقارار ک اد و باه 

ها  م اساب، ساازمان دهای مانن باه بخراها، کعامل بپردازدو کوانایی االزه کردن، بیان ع اید در قالب واژه

 (1389ارکها  نوشنن اس و) بابایی ، محمود، ها  م اسب، از جمله مهپاراگرف ها و جمله

: موضوع کفور انن اد  دارا  دام ه وسیعی اس  و یوی از مهارکها  پایه هر یادگیرناده مهارت تفکر انتقادی

شاود و آنچاه از ایان ها  مجااز  محساب میها  حضور  و چه دورهاندیرم د در دوران معازر چه در دره

شاود کاه یادگیرناده الونرونیوای باا رد نظر اس  به این نونه مرباوط میمفهوم در محیط آموزش مجاز  مو

ها و همچ ین جسنجو و دسنرسی به م ابع گونااگون باه ارالعاات ها و ویویشرک  در کاالرها، مطالعه وبالگ

ک باید، لیون برای از این ارالعات م ابع معنبر  ندارد و یا ای وه برای از آنها با هام ک ااقمن وعی دس  می

کواند به راحنی با ک ار هم نهادن آنها پاسخ مساله یا سؤات اود را پیدا ک د بلواه بایاد باا دارندو یادگیرنده نمی

 نگاه کیزبی انه به م ابع ارالعاکی، اعنبار و زح  و س م آنها را مورد بررسی و بطور مجدد سازماندهی ک دو

که نیاز به ارائه راه حل و بارون رفا  دارد همیراه  : مواجهه با شرایط دشوار و مسئله دارمهارت حل مسئله

در برابار یادگیرنادگان وجاود دارد اماا در محایط یاادگیر  الونرونیوای یادگیرنادگان باه م اابع ارالعاااکی 

ا  دسنرسی دارند لذا آنها باید ابندا مساله مورد بررسی را به دق  ش اسایی و آن را مورد بررسی قارار گسنرده

ها راه حلای نن راه حل به جسنجو  م ابع بپردازندو سپس با کحلیل و در ک ار هم نهادن دادهده د و برا  یاف

 برا  مساله ارائه ک  دو

ررن سؤات اوب گام اوت و کلید راهیابی به پاسخ هار مسائله و پرسرای مهارت پرسشگری و طرح سؤال:

ک د ها و سؤاالت بی پاسخ مواجه میابهاماس و محیط من وع یادگیر  الونرونیوی یادگیرندگان را با انواعی از 

ها  ا  با معلماان و ساایر افاراد مطلاع از شاروط الزم رسایدن باه پاساخکه ررن پرسرها  زحیح و حرفه

باشد و از ررف دیگر شارک  در کاالرهاا و بحاث همزماان یوای از مهمنارین ویژگیهاا  محایط م اسب می

وی برا  شرک  مؤثر در گفنگوها  ناهمزمان الونرونیوی بایاد یادگیر  الونرونیوی اس و یادگیرنده الونرونی

بنواند من اسب با نیازها  ذه ی اود سؤات مورد نظر را ررن ک د یا به سوالها  مطرن شاده در کااالر جاواب 

کواند در گفنگوها  همزمان من ی و زاوکی و ک اویر  از دهدو همچ ین با دارا بودن مهارت پرسرگر  او می
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انی محدود اسنفاده بیرنر  ببرد و سؤاالت اود را من اسب باا جریاان بحاث و گفنگاو مطارن ها  زمفرز 

 نمایدو

  ع وان کفوار درباارههاا  ساطح بااال  کفوار اسا  و باهفراش اا  از جمله مهارت: مهارت فراشناختی

آگااهی فارد  و همچ ین به دانش و، یادگیر  اود و ک نرت این فرای دها کعریف شده اس ش اانیفرای دها  

ب اابراین،  شاودوها  ش اانی و کالش برا  رفع یا ارک اء آنها مهارت فراش اانی گفناه میدرباره ضعف و قوت

  کفوار فراش اا  ش اانی اس  فراکر از ش اا  و کفور عاد ، و به آگاهی فرد از ش اا ، یادگیر  و نحوه

ز  و کعیین اهاداف مطالعاه، پایش بی ای و کعیاین هایی مثل برنامه ریازاین رو  مهارت .شوداود ارالق می

کوان به ع اوان مهارکهاا  زمان دقیق مطالعه، اود ک نرلی و نظارت بر میزان پیررف  و اود نظم دهی را می

 فراش اانی در نظر گرف و

هایی مثل؛ دسنرسی به م ابع گوناگون، اودآموز بودن، دسنرسی هار زماانی باه : ویژگیمهارت خود رهيابی

ها  گوناگون در محیط یادگیر  الونرونیوی، یادگیرنده الونرونیوی امه درسی الونرونیوی و اموان اننخاببرن

سازد که از مهارت اودرهیابی براوردار باشدویادگیرنده الونرونیوی باید بنواناد نیازهاا  یاادگیر  را ملزم می

خاب بزندو همچ ین او بارا  اسانفاده اود را به دق  کرخیک دهد و سپس از بین م ابع مخنلف دس  به انن

از م ابع اود آموز که در هر زمان در دسنرس قرار دارد، باید از مسئولی  پذیر  و اود انگیخنگای برااوردار 

هاا  ااود را باه جاا  باشد کا بنواند بدون اجبارها  بیرونی زمان مطالعه اود را اننخاب و مسئولی  اننخاب

 نسب  دهدوعوامل بیرونی به عوامل درونی 

: اموان برقرار  کعامالت در یک زماان معاین و همچ این مهارت ارتباط الکترونيکی همزمان و ناهمزمان

کواند باعث افزایش ارکبارات معلمان و ها  مخنلف از مزایا  ااص یادگیر  الونرونیوی اس  که میدر زمان

ها بیانجامادو موضاوع کعامال از یادگیر یادگیرندگان شده و در نهای  این دسنرسی پذیر  به بهبود کیفی  

شود و کوجاه باه آن و ک ویا  کرین مفاهیم یادگیر  الونرونیوی و ب وعی از امور ذاکی آن محسوب میاساسی

ها  مخنلف بسیار مهم اس و کعامل یادگیرناده باا معلام، باا محایط مهارکها  کعاملی یادگیرندگان در زمی ه

هاا  و با سایر یادگیرندگان از جمله موارد کعامل اس  که در بخاش فعالی یادگیر ، با محنوا  الونرونیوی 
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یادگیر  و راهبردها  آموزشی  بطور مبسوط بدان پرداانه شده اس و به این م ظور یادگیرناده الونرونیوای 

چ این ها  همزمان از مهارت وضون بیان و زراح  کالم براوردار باشدو  همباید برا  اسنفاده بهنر از ارکباط

ها  ارکباط ناهمزمان باید از مهارکها  نوشنن بطور ااص برااوردار باشادو) ساراجی و برا  اسنفاده از اموان

 (1392عطاران،

ها  ها در دو سه دهه اایار بادلیل گسانرش دام اه رساانه: موضوع اسنفاده از رسانهایمهارت سواد رسانه

و م افع و مضرات گوناگونی که بر آن منرکب اس  یوای  مخنلف و حجم اسنفاده فراوان از آنها کوسط کاربران

ها برا  کودکان و نوجواناان از مباحث مهم حوزه کعلیم و کربی  بوده و هس و مسئله کمی  اسنفاده از رسانه

از ررفی و مسئله کیفی  اسنفاده و محنواها  در دسنرس از ررف دیگار و بحاث حضاور ، عادم حضاور یاا 

ها  اجنماعی و مسائلی از این دس  از موضوعات مهمای هسان د جوانان در شبوهکیفی  حضور کودکان و نو

که نیاز به آموزش و مراقب  دارندو ربعاً در محیط یادگیر  الونرونیوی بدلیل ای وه ایان مادت از آماوزش در 

 شود اودبخود باعاث رو  آور  و عالقاه و م ارف بایش ازها  اجنماعی پیگیر  میبسنر ای نرن  و شبوه

شودو از آنجا که نسب  به موضوع حضور مادیری  نراده و اندازه از این فضا کوسط کاربران و یادگیرندگان می

هاا  ا  نگرانیرها شدگی کودکان و نوجوانان در فضا  سایبر  میان کمامی منخ  ان حوزه کربیا  رساانه

هاا  رکهاا  ایان حاوزه آموزشمرنرکی وجود دارد، الزم اس  یادگیرندگان محیط الونرونیوی نسب  به مها

ها هایی مثل رژیم م رف رسانه، رسانه ش اسی، براورد منفورانه و م ن دانه با رساانالزم را ببی  د و در زمی ه

 ها  الزم را کسب نمای دو شایسنگی

: یوجا نری ی ، بد نری ی ، مراوالت گاردن، مراوالت دسا  و فيزيکی و جسمانی مهارت حفظ سالمت

ها  فیزیوای هایی اسا  کاه اناداممروالت کمر و پاها، مراوالت بی اایی وووو از جملاه آسایبانگرنان آن، 

مطالعه از رو  کناب با مطالعه از رو  زفحه گوشی، لاپ یادگیرندگان الونرونیوی را ممون اس  کهدید ک دو 

در آماوزش  اهچرامنن، کغذیاه، ورزش و مراقبا  از رسکاپ یا کامپیوکر منفاوت اس و رعای  نحوه زحیح ن

منعادد  در زمی اه بهداشا   ها کنابالونرونیوی باید مد نظر قرار گیردو این مساله به قدر  مهم اس  که 

و الزم اس  عالوه بر ای وه مدارس و مربیان بهداشا  نساب   اسنفاده از ابزارها  الونرونیوی نوشنه شده اس 
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ک  اد، معلماان نیاز در فوازال زماانی  ه اقدام میبه کهیه و کوزیع جزوات و بروشورها  آموزشی  در این زمی

م اسب ب ورت مورر کذکرات الزم در این زمی ه را به یادگیرندگان ارائه نمای ادو همچ این والادین نیاز بایاد 

نسب  به کهیه اموانات و شرایط م اسب کار با رایانه از نظر میاز و زا دلی و ناور و ساایر امواناات در م ازت 

 (1399راجی ،راه مایی شوندو ) س

 (Digital communication and collaboration)ديجيتال  همکاری و ارتباط

هدفم اد باه  و زاورت ماؤثر باه را آماوزان دانش که هاییو ارزیابی کوالیف یادگیر ، فعالینها  کرکیب برا 

الزم اس  ایان ک د، نیاز اس و و ها  دیجینات هدای  میها  مؤثر در ارکبارات و هموار سم  و سو  رویه

 ها  مورد نظر این گروه مد نظر باشدو مهارت و شایسنگی در زمره شایسنگی

 (Digital content creation)توليد محتوای ديجيتال 

 رریاق از را ااود بیاان برا  آموزان دانش که هاییو ارزیابی کوالیف یادگیر ، ها فعالی  دهیسازمان برا 

یادگیر  و را باید کهیه و کدارک ببی  د مخنلف ها قالب در را دیجینالی محنوا دارند،  نیاز دیجینات ابزارها 

ابزارها  مورد نظر برا  ارائه کوالیف واگذار  در قالب شایسنگی کولید محنوا  دیجینات قابال بیاان و اشااره 

 کواند باشدومی

 (Responsible use)استفاده مسئوالنه 

 از اسانفاده حاین در اجنمااعی و روانر اانی یادگیرندگان، بهزیسنی یجسم از ارمی ان برا  کدابیر  اکخاذ

 از پاذیر مسائولی  و راح  ایات و با اطرات مدیری  برا  آموزان زبان ساز  کوانم د ها آور  دیجینات فن

 وک ید اسنفاده دیجینات ها ف اور 

 های فنی رايانه و وبمهارت -د

ها  اانگی یا شخ ی ، کبلا  هاا، بر ابزارها  ف اورانه همچون رایانه از آنجائیوه ابن ا  یادگیر  الونرونیوی

باشد و همچ ین بسنر شول گیار  کاالس و درس مجااز  بار ها  همراه و ابزارهایی از این دس  میگوشی

ها  موجود در این ابزارهاسا ، الزم اسا  یادگیرنادگان الونرونیوای مهارکهاا  ف ای و نرم افزارها و پلنفرم
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ا  اازی را برا  سهول  انجام وظایف دانش آموز  اود در این محیط دارا باش د که در ادامه باه ایان رایانه

 شود:مهارکها اشاره می

راه انداز  رایانه، کار با سیسنم عامل، ک ظیم اجزا  وابسنه مان اد  این مهارکها شاملهای پايه رايانه: مهارت

 .باشدمی زفحه کلید و ماوس و نمایرگر

آش ایی با سخ  افزار و نرم افزار ارکباط با ای نرن  و سایر موانیزمها و ویژگیهاا  ارکبااط ل به اينترنت: اتصا

 ای نرننی

کوانایی کار در محیط نرم افزارها  واژه پرداز به یادگیرناده ناوعی اسان الت وایه پردازها و صفحه گسترها: 

نیازها  اولیه اود را در زمی اه درج، ساازماندهی و  دهد بطور  که بدون وابسنگی به دیگران بنواندفرد  می

 انن ات مطالب کأمین ک دو 

ش اا  ابزارها  جانبی کولیاد، کبادیل و انن اات محناوا  الونرونیوای مان اد چااپگر ، اساو ر،  ابزارجانبی:

 ده از آنها وها  عواسی و فیلمبردار ، قلمها  نور  و ابزارها  جانبی ذایره ارالعات و کوانایی اسنفادوربین

: ش اا  قالبها  رایج زدا، ک ویر و فیلم، و ویژگیهاا  عماومی های ديداری و شنيداریهای رسانهقالب

 هر کدام از آنها و نرم افزارهایی که قادر به اجرا، ویرایش و کبدیل آنها هسن د

  ایان قالبهاا و مطالب نوشنار  در قالبها  محنلفی در محیط وب ذایره شده اسا و شا ااهای متنقالب

 برا  دسنرسی و اسنفاده از آنها از لوازم اولیه یادگیرنده الونرونیوی اس و

: ش اا  ویژگیها و شایوه کاار مرورگرهاا در ای نرنا  و باه روز رساانی آنهاا و ساایر محيط اينترنت و وب

 مالحظات کاربرد آنها

اده از اموانات ای نرننی مثل گف  و گو  داشنن کجربه ارکباط پیوسنه و کوانایی اسنف تجربه ارتباط پيوسته:

 ها  مباحثه، اشنراک درفهرس  ها  پسنی، ویدئو ک فرانی و وووای نرننی، کابلو اعالنات الونرونیوی، گروه

: آش ایی با زفحات ایسنا و پویا در وب و نحاوه اسانفاده از آنهاا و اسانخراج ارالعاات های وبانواع صفحه

 مورد نیازو
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هاا و ها به پیام: کوانایی ایجاد پس  الونرونیوی، ارسات و دریاف  پیام، ضمیمه کردن فایلپست الکترونيکی

 ووو

ها  یادگیر  و آموزشی  نیازم د ن ب برای نارم افراهاا هسان د و یادگیرناده : برای برنامهنصب نرم افزار

 ها باشدوالونرونیوی باید قادر به ن ب این برنامه

هاا  مانن کامال از جملاه م اابع موجاود در وب ها  ای نرننی، پایگاهدانش نامه ها،: فره گ نامهمنابع وب

 باشدوهسن د که اسنفاده از آنها نیازم د برای مهارکها  الزم می

ها  ارسات و دریاف  از نظر زماان و حجام : آش ایی با ف ون فررده ساز ، محدودی ارسال و دريافت فايل

ی ی فایل دریاف  شده و ارمی اان از آلاوده نباودن فایلهاا  دریاافنی باه ها  حفاظنی مثل بازبفایل و ج به

 بدافزارها

: شاید این مهارت را بنوان در دت مهارکها  مربوط به محیط ای نرن  و مرورگرها گ جاند اماا باه جست وجو

 دلیل جایگاه مهم این مهارت الزم اس  به رور مسن ل رو  آن کاکید شودو

 های ابتدايی و متوسطه و دروس نظری و عملیجويزها در اشکال مختلف يادگيری الکترونيکی دورهجدول مربوط به ارائه ت

 ها و نيازهای مقدماتی يادگيرندهپيش آگاهی

عنوان شايستگی يا 

 مهارت
 مالحظات و تجويزها هاموقعيت

های : آگاهی1-1

 مقدماتی

 : خودارزيابی1-2

های : انگاره1-3

 ذهنی

 

 یالونرونیو وضعيت

ها  م دماکی من اسب با ویژگیهاا و اقنضاائات محایط داشنن آگاهی

 یادگیر  الونرونیوی الزم اس و

داشنن کوانایی اودارزیابی در محایط یاادگیر  الونرونیوای از مائال 

 بسیار مهم اس  که حنماً یادگیرندگان باید واجد آن باش دو

هااا  ذه ای درساا  و ایجاااد فهام زااحیح از محاایط کراویل انگاره

یادگیر  الونرونیوی کوسط یادگیرندگان در این وضاعی  از آماوزش 

 بسیار حیاکی اس 

 ابندایی دوره

هااا  دانااش آمااوزان دوره ابناادائی کااا حااد  بایااد در زمی ااه آگاهی

م دماکی آموزش ببی  د ولیون اننظار کسلط آنهاا بار ایان آگاهیهاا  

 م دماکی دشوار اس و

ها  الزم را ببی اد و ین زمی ه آموزشیادگیرنده دوره ابندائی باید در ا

 ها  م اسبی برا  کسلط نسبی او رو  اودارزیابی انجام شودوکمرین

ها و یادگیرندگان دوره ابندایی باید نسب  به چیسنی و چگونگی دوره
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ها  آموزشی  الونرونیوای و کرکیبای ارالعاات اولیاه الزم را سیسنم

 ار نمای دکسب ک  د کا بنوان د کم کم اود را سازگ

 منوسطه

هاا  یادگیرنده دوره منوسطه باید بنواند بطور کامل نسب  به آگاهی

 م دماکی مسلط شودو

یادگیرنده دوره منوسطه باید بنواند بطور کامل نسب  به اودارزیاابی 

 مسلط شودو

هاا  ذه ای یادگیرنده دوره منوسطه باید درک کامالً درس  و انگاره

ک د بدسا  وزشی  که در آن کح یل میدقی ی نسب  به سیسنم آم

هاا و وظاایف ااود را در آن بدرسانی کراخیک داده و بیاورد و ن ش

 عمل نماید

 درس

درس 

 نظر 

هااا  م اادماکی در دروس نظاار  و عملاای شا اا  و داشاانن آگاهی

 کفاوکی نداردو

اودارزیابی در دروس نظر  از اهمی  باالیی براوردار اسا  و بعضااً 

کواناد اودارزیاابی را یوای از ونرونیوی حنی معلام میها  الدر دوره

 ها  ارزیابی یادگیرندگان قرار بدهدوکرین آینمازلی

هااا  ذه اای زااحیح از چیساانی و چگااونگی عماال در داشاانن انگاره

ها و فرای دها  آموزشی  کفاوکی باین دروس نظار  و عملای سیسنم

  را به شول نیس  اال ای وه یادگیرنده باید موارد مخنک دروس نظر

 زحیح و قابل کفویک از دروس عملی درک ک د

درس 

 عملی

هااا  م اادماکی در دروس نظاار  و عملاای شا اا  و داشاانن آگاهی

 کفاوکی نداردو

اهمی  اودارزیابی در درسو عملی ب ادر دروس نظار  نیسا  ولای 

حنمااً در ایان دروس نیاز یادگیرناادگان بایاد واجاد چ این مهااارکی 

 ب ورت نسبی باش دو

هااا  ذه اای زااحیح از چیساانی و چگااونگی عماال در داشاانن انگاره

ها و فرای دها  آموزشی  کفاوکی باین دروس نظار  و عملای سیسنم

نیس  اال ای وه یادگیرنده باید موارد مخنک دروس نظر  را به شول 

 زحیح و قابل کفویک از دروس عملی درک ک د
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 های ابتدايی و متوسطه و دروس نظری و عملی، دوره يادگيری الکترونيکی جدول مربوط به ارائه تجويزها  در اشکال مختلف

 ويژگيهای شخصيتی

عنوان شايستگی يا 

 مهارت

 مالحظات و تجويزها هاموقعيت

 

 الونرونیوی وضعيت

موضااوع اعنماااد بااه نفااس در هاار دوره و وضااعی  و درساای باارا  

کامالً مجاز  ها  شود برا  دورهیادگیرنده الزم اس و اما کوزیه می

کر اعنماد یادگیرنادگان باه مدارس و مربیان رو  شول گیر  جد 

ها  اود در مدیری  درس و کح یل در این محایط بیرانر کوانایی

 کار ک  دو

مسئله داشنن فور باز و پذیرا، کوانم د  در زمی اه کفوار انن ااد  و 

منفورانه برااورد کاردن و پاساخ دادن در هار سیسانم و وضاعی  

هااا  ی  باارا  یادگیرناادگان الزم اساا و البنااه در دورهآموزشاا

هاا ایان ویژگیهاا از الونرونیوی بدلیل ماهی  و ویژگیها  ایان دوره

 اهمی  بیرنر  براوردار هسن دو

درباره ساایر ویژگیهاایی همچاون ک جوااور  و زاداق  داشانن و 

ریسااک پااذیر  و شااویبایی نمااودن و دور  از کع اابات و پاایش 

دگیرنده الونرونیوی باید ب در الزم مورد کربیا  قارار ها نیز یاداور 

 گیرد کا در حد کوان واجد این ویژگیها گرددو

 دوره

 ابندایی

موضااوع اعنماااد بااه نفااس در هاار دوره و وضااعی  و درساای باارا  

یادگیرنده الزم اس و اماا در ایان دوره بادلیل شاول گیار  مباانی 

کودکاان سارمایه شخ ینی الزم اس  که بیرنر رو  اعنماد ب فس 

گذار  شود کا در آی اده بهنار بنوان اد از ایان سارمایه در مادیری  

 فرای د کح یل اود بهره ببرندو

ها  درس  اندیریدن و درس  قضااوت کاردن و ارائاه کمرین شیوه

ها  اندیرم دانه بایاد از دوران ابنادائی کح ایل در کودکاان پاسخ

بندائی مجبور به حضور شول بگیردو ا وزاً اگر یادگیرندگان دوره ا

 ها  کح یلی مجاز  باش دو در دوره

در مورد ویژگیها  دیگر شخ ینی مثل ک جواو ، زداق ، ریساک 

پذیر  و دور  از کع بات و شویبایی ورز  ، بایاد یادگیرناده دوره 

ابندائی را از ررق مخنلف منخلق به ایان ویژگیهاا نماود کاا هام در 

هاا  الونرونیوای و کرکیبای را وضعی  فعلی کوان کح یل در دوره

بدس  آورد و در آی ده با وضعی  ومهارکهاا  بهنار  بنواناد اداماه 

 مسیر بدهدو

 منوسطه

موضااوع اعنماااد بااه نفااس در هاار دوره و وضااعی  و درساای باارا  

 یادگیرنده الزم اس و 

مسئله داشنن فور باز و پذیرا، کوانم د  در زمی اه کفوار انن ااد  و 
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د کاردن و پاساخ دادن در هار سیسانم و وضاعی  منفورانه برااور

 آموزشی  برا  یادگیرندگان الزم اس و

سایر ویژگیها  شخ ینی ذکر شده در این بخاش مثال ک جوااو ، 

داشنن زداق  و قدرت ریسک پاذیر  و درو  از کع ابات ، بارا  

یااک یادگیرنااده دوره منوسااطه از الزامااات حضااور در کالسااها چااه 

 شودوور  یا نیمه حضور  محسوب میب ورت حضور  یا غیر حض

 درس

 درس نظر 

موضااوع اعنماااد بااه نفااس در هاار دوره و وضااعی  و درساای باارا  

 یادگیرنده الزم اس و

مسئله داشنن فور باز و پذیرا، کوانم د  در زمی اه کفوار انن ااد  و 

منفورانه برااورد کاردن و پاساخ دادن در هار سیسانم و وضاعی  

برا  یادگیرندگان الزم اس و البناه در  آموزشی  و در دروس مخنلف

دروس نظر  بدلیل اقنضائات این دروس که بیرنر کئوریاک و قابال 

مباحثه و ن د وبررسی هسن د یادگی ادگان بایاد بیرانر واجاد ایان 

 ویژگیها و مهارکها باش دو

ها  دیگر  همچون داشنن زداق  و پذیرش ریسک اظهاار مهارت

ا  نظاار  دارا  جایگاااه ویااژه نظار یااا مخالفاا  م ط ای در دروس

 هسن د که باید یادگیرندگان به کسب آنها اهنمام داشنه باش دو

 درس عملی

موضااوع اعنماااد بااه نفااس در هاار دوره و وضااعی  و درساای باارا  

یادگیرنده الزم اس و چه بسا دروس عملی بدلیل اکوا زیاد  کاه باه 

کاکیاد و  حضور مربی و اسنادکار دارند در شولها  مجاز  کادریس

ها  شخ ای یادگیرنادگان و شود که بیرنر رو  کواناییکوزیه می

 ها کار برودک وی  اعنماد ب فس آن

مسئله داشنن فور باز و پذیرا، کوانم د  در زمی اه کفوار انن ااد  و 

منفورانه برااورد کاردن و پاساخ دادن در هار سیسانم و وضاعی  

 زم اس وآموزشی  و در دروس مخنلف برا  یادگیرندگان ال

در دروس عملی داشنن روحیه ک جواو  و اسنگی ناپذیر ، ناامید 

نردن و پذیرش ریساک انجاام براای اماور در حاد مع اوت بارا  

 رسدویادگیرندگان ضرور  به نظر می
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 و عملیهای ابتدايی و متوسطه و دروس نظری جداول مربوط به ارائه تجويزها در اشکال مختلف يادگيری الکترونيکی ، دوره

 های عمومیمهارت

عنوان شايستگی يا 

 مهارت
 مالحظات و تجويزها هاموقعيت

 ها  زبانی: مهارت3-1

هاااااااااا  :مهارت3-2

 موضوعی

 :مهارت حل مسئله3-3

:مهااااارت کفواااار 3-4

 انن اد 

:مهااارت مطالعااه و 3-5

بوار گیار  راهبردهاا  

 یادگیر 

:مهارت پرسراگر  3-6

 و ررن سؤات

 :مهارت فراش اانی3-7

 :مهارت اود رهیابی 3-8

:مهاااارت ارکبااااط 3-9

الونرونیواای همزمااان و 

 ناهمزمان

:مهاااارت ساااواد 3-10

 ا رسانه

:مهااارت ماادیری  3-12

 زمان

هاااااااا  : مهارت3-13

 نوشنار 

رعای  مالحظاات :3-14

 فیزیوی و جسمانی

 الونرونیوی وضعيت

ها  ها  ذکر شده ب ورت جد  و در حد مطلوب برا  دورهمهارت

وی جزء ضروریاکی هسن د که یادگیرندگان الونرونیوی بایاد الونرونی

 آنها را کسب نمای د

 دوره

 ابندایی

دوره ابندائی سرآغاز شول گیر  ویژگیها  شخ ینی دانش آماوزان 

در زمی ااه کح اایل و آمااوزش و یااادگیر  اساا و عمااده مهارکهااا  

عمومی ذکر شده برا  هر دانش آموزشای  ا وزااً در شاول غیار 

موزشی  ضرور  والزم اس  و به همین دلیل باید در دوره حضور  آ

ها  شول گیار  و کح اق ایان مهارکهاا را در داناش ابندائی زمی ه

آموزان ایجاد نمود و برا  ک ویا  آنهاا از رریاق روشاها  مخنلاف 

کربینی و آموزشی  و با کماک ساایر عوامال ماؤثر در کربیا  مثال 

مهارکهایی مثل مهارکها  زباانی،  ها اقدام نمودو البنهاانواده و رسانه

هاااا  هاااا  مطالعاااه، مهاااارت مااادیری  زماااان، مهارتمهارت

ها  مراقباا  از جساام و رون در ه گااام کاااربر  نوشاانار ،مهارت

ها  اجنماااعی در ایاان دوره از اهمیاا  بیراانر  ای نرناا  و شاابوه

 براوردار هسن دو

ر یادگیرنادگان در کلیه مهارکها  ذکر شده در دوره منوسطه باید د منوسطه

سطح مطلوبی شول گرفنه باشدو به نحاو  کاه بنوان اد مسان الً در 

شول آموزش مجاز  کا حاد  یاادگیر  ااود را مادیری  نمای اد، 

زمان مورد نیاز برا  مطالعه و حضور در کالس و حل کمارین وانجام 

ها  زبانی، نوشنار  و مطالعه آنهاا کوالیف را مدیری  نمای دومهارت

در حد  باشاد کاه بنوان اد در کعاامالت و ارکباراات همزماان باید 

 وناهمزمان با کمنرین مرول کارها  اود را به انجام برسان دو

ها  فراش اانی در ایان دوره دارا  اهمیا  فاوق العااده ا  مهارت

هسن د مهارکهایی مثل اودارزیابی، اود ک نرلی، ااود مادیرینی و 

هاا  داناش آماوزان در دوره امثالهم در ایان دوره ضاامن موف یا 

 مجاز  و کرکیبی هسن دو

در این دوره بدلیل اسنفاده زیاد از ابزارهاا  ف اوراناه مثال رایاناه و 

سایر ابزارها  سایار در امار آماوزش و یاادگیر  الزم اسا  داناش 

ها  مربوط به سالم  جسمانی و آموزان شرایط و مخن ات مراقب 

رعای  آنها کرویق شده و اهنمام سالم  روانی را کسب نمای د و به 

 داشنه باش دو

 درس نظر  درس
در دروس نظر  مهارکها  زبانی، نوشنار  ، مطالعه شخ ای، ااود 

ا  و راهباار ، ارکبارااات همزمااان و غیاار همزمااان، سااواد رسااانه
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هاا  فراشا اا  و کفوار انن ااد  دارا  مهارکها  نوشنار ، مهارت

ان ومربیاان و الادین نساب  باه اهمی  زیاد  هسن د که باید معلم

 ایجاد و ک وی  این مهارکها در یادگیرندگان اهنمام داشنه باش دو

 درس عملی

ها  ها  ذکر شده ب ورت جد  و در حد مطلوب برا  دورهمهارت

الونرونیوی جزء ضروریاکی هسن د که یادگیرندگان الونرونیوی بایاد 

 آنها را کسب نمای د

ها  یی مثل حل مسئله، پرسرگر ، مهارتدر دروس عملی مهارکها

موضااوعی و زبااانی از اهمیاا  زیاااد  براااوردار هساان دو مراقباا  

 باشدوجسمانی نیز در این دروس دارا  اهمی  ویژه می

 
 های ابتدايی و متوسطه و دروس نظری و عملیجدول مربوط به ارائه تجويزها در اشکال مختلف يادگيری الکترونيکی ، دوره

 ای فنی رايانه  و وبهمهارت

عنوان شايساتگی ياا 

 مهارت
 مالحظات و تجويزها هاموقعيت

هااا  پایااه : مهارت4-1

 رایانه

 : اک ات به ای نرن 4-2

: واژه پردازهااااااا و 4-3

 زفحه گسنرها 

 : ابزار جانبی4-4

هااااااااااا  : قالب4-5

ها  دیااادار  و رساااانه

 ش یدار 

 ها  منن:قالب4-6

:محاایط ای نرناا  و 4-7

 وب

کجربااااه ارکباااااط :4-8

 پیوسنه

ها  :اناااواع زااافحه4-9

 وب

 :پس  الونرونیوی4-10

 :ن ب نرم افزار4-11

 :م ابع وب4-12

:ارسااات و دریافاا  4-13

 فایل

 :جس  وجو4-14

 الونرونیوی وضعيت

ها  ا  ذکر شده برا  یادگیرندگان دورهکلیه مهارکها  ف ی و رایانه

حااد کسالط آنهااا  الونرونیوای الزم و ضارور  اساا و البناه میازان و

بسنگی به عوامل مخنلفی همچون سطح دسنرسی به ساخ  افزارهاا 

ها  کح یلی ایران و نرم افزارها، بسنرها و اموانات آموزشی  و دوره

 شودودارد که برای موارد در ادامه کوضیح داده می

 دوره

 ابندایی

در دوره ابنادایی از میااان مهارکهااا  پایااه رایاناه و ف اای ذکاار شااده 

کااوان مااوارد  را دارا  اهیماا  بیراانر کل اای نمااود از جملااه: می

ها  اولیاه کاار باا رایاناه، آشا ایی اولیاه باا ای نرنا  و وب و مهارت

ها  دیدار   ش یدار  محناوا، ها  اجنماعی، کوان کار با قالبشبوه

هاا  من ای محناوا، کواناایی ارساات و دریافا  کوانایی کاار باا قالب

وانایی حداقلی در جسانجو در م اابع مخناف ها  آموزشی ، و کفایل

یادگیر و در این میان کسالط بار ن اب و راه اناداز  نارم افزارهاا ، 

کسلط بر واژه پردازها، کسالط بار مهارکهاا  مخنلاف غیار همزماان، 

ا  با ایمیل از اهمیا  کوانایی کار با زفحات وب  و کوانایی کار حرفه

شود از اهمی  کمنار  ن میکمنر  براوردار هسن دو البنه ای وه بیا

براوردار هسن د اوالً م ظور بی اهمینی ایان مهارکهاا نیسا  و ثانیااً 

هاااا و رلباااد کاااه مراقب اقنضاااائات سااا ین دوره ابنااادائی می

هایی را برا  کودکان این دوره در ورو به دنیا  ای نرنا  و محدودی 

 ها  اجنماعی در نظر داش وا وزاً شبوه

کهااا  عمااومی و پایااه ف اای و رایانااه ذکاار شااده باارا  کلیااه مهار منوسطه

باشدو هار چاه داناش آماوزان از یادگیرندگان دوره منوسطه الزم می

هاا در هاا  آنگیرند بایاد مهارتدوره منوسطه اوت بیرنر فازله می

زمی ه رایانه و شبوه و ای نرن  کوسعه پیدا بو د و کبدیل به کااربران 
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نر بنوان د فرای د آماوزش ااود را در دو ا  این فضا بروند کا بهحرفه

 شول یادگیر  الونرونیوی و کرکیبی مدیری  نمای دو

 درس

 درس نظر 

ضمن اشاره به اهمیا  کلیاه مهارکهاا  ذکار شاده در کلیاه دروس 

نظر  و عملی ، برای مهارکها که در دروس نظر  باید یادگیرندگان 

ک د از : کوانایی کاار باا ها دارا  مهارت باش د عباربیرنر در آن زمی ه

ای نرناا  و مهارکهااا  جساانجو در وب، کوانااایی برقاارار  ارکبارااات 

 همزمان و غیر همزمان، کوانایی کار با ایمیل

 درس عملی

در دروس عملی نیز ضمن اشاره به اهمیا  کلیاه ماوارد ذکار شاده 

مهارکها  ف ی و پایه حاوزه رایاناه، براای ماوارد از اهمیا  اااص 

د که عبارک د از: کوانایی کار با واژه پردازها، کوانایی کاار باا براوردارن

ابزارها  جانبی رایانه، کوانایی ن اب نارم افزارهاا  اااص، کواناایی 

 جسنجوگر  در وب و ای نرن 

 

 یهای ابتدايی و متوسطه و دروس نظری و عملجدول مربوط به ارائه تجويزها در اشکال مختلف يادگيری الکترونيکی ، دوره

 يادگيرندگان ديجيتال هایشايستگی

عنوان شايساتگی ياا 

 مهارت
 مالحظات و تجويزها هاموقعيت

 و ارالعااااااکی ساااااواد

 و ارکبارااات ا ،رسااانه

دیجینااات،  هااا هموار 

 مسئوالنه و حال اسنفاده

 دیجینات مسئله

 الونرونیوی وضعيت

 کاه هااییارزیابی و کواالیف یاادگیر ، هاا فعالی  ادغام م ظور به

 و ارالعااکی سواد به گیرند،می بوار ارالعات ارائه برا  یادگیرندگان

 هاا محیط در م اابع و ارالعاات یاافنن بارا و دارناد نیاز ا رسانه

 و ارالعاات کفسیر و کحلیل و کجزیه پردازش، سازماندهی، دیجینات،

 م اابع و ارالعاات پایاایی و اعنبار ن ادانه ارزیابی و م ایسه برا  نیز

 نیازم دندو سواد این به آنها

 کااه ارزیاابی و کواالیف یاادگیر ، هااا فعالی  کاردن منحاد بارا 

 دیجیناات ها ف اور  از مسئوالنه و مؤثر اسنفاده برا  یادگیرندگان

 ودارند نیاز آن به اجنماعی مرارک  و هموار  ارکبارات، برا 

 و اجنماااعی جساامی، بهزیساانی از ارمی ااان باارا  کاادابیر  اکخاااذ

و دیجیناات هاا ف اور  از اسانفاده حاین یادگیرندگان ش اانینروا

 از اسانفاده و اطارات مادیری  بارا  یادگیرنادگان کوانم دساانن

 ومسئوالنه و راح  ایات با دیجینات ها ف اور 

 بارا  یادگیرندگان که ارزیابی و کوالیف یادگیر ، ها فعالی  انجام

 باه االقاناه ف اوراناه شدانا انن اات یاا ف ی، مسائل حل و ش اسایی

 ودارند نیاز آنها به جدید ها موقعی 

 مسئوالنه در سطح ابندایی کاربرد داردو مهارت اسنفاده ابندایی دوره
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 منوسطه

 دیجیناات، اسانفاده هاا هموار  و ارکباراات ا ،رساانه و ارالعااکی مهارت سواد

 ا  داردونردهدیجینات در سطح منوسطه کاربرد گس مسئله مسئوالنه و حل

 معلمین 6.2.2

 مجموعه شايستگی ها و مهارتها

ها  کاوان در دسانه ب اد ها و مهارکها  معلمان در محایط یاادگیر  الونرونیوای را میمجموعه شایسنگی

ها  ف اورانه قارار ا  و شایسنگیها  فرد ، اجنماعی، ااالقی ، پداگوژیک، رسانهمخنلفی همچون شایسنگی

کار  هسان د کاه در اداماه باه شارن و بیاان ایان ها دارا  مهارکها  جزئیم از این شایسنگیداد که هر کدا

 ها و مهارکها پرداانه شده اس :شایسنگی

هاا  داناش، بیا ش و ها مربوط به ویژگیهایی در حوزهاین دسنه از شایسنگی :فردی هایشايستگی -الف

رک با معلمی در فضا  آموزش حضاور  هسان د نگرش معلمان در فضا  آموزش مجاز  اس  که بعضاً مرن

و بعضاً اان اص به محیط آموزش مجاز  داشنه یا در این محیط با کاکید بیرانر  الزم اسا  کاه معلماان 

 کوان در قالب موارد زیر بیان داش :ها را میواجد آنها باش دو مجموعه این شایسنگی

  اودراهبر 

 اودنظم دهی 

  االقی 

 اعنماد ب فس 

  از ف اور عدم کرس 

  براورد فوورانه با ف اور 

  کفور انن اد 

  جهانی ذه ی 

 فهم زحیح از محیط یادگیر  الونرونیوی 

 ارکباری ها مهارت 

 موضوع در کخ ک 
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 شاگردان  از نگاه حماینگرانه 

   دارا  احساسات مثب 

 دارا  قدرت کحلیل 

  جسنجو گر  و پژوهش محور 

اجنمااعی دارد کاه در محایط  هاا ها اشاره به ن شسنگیاین دسنه از شای :اجتماعی هایشايستگی -ب

ها عمدکاً منمرکز بر کعاریف جدید  اس  کاه از باشدو این شایسنگییادگیر  الونرونیوی بر عهده معلمان می

ها  اجنماعی ضارور  ن ش معلم در آموزش مجاز  وجود دارد و دانش و مهارکهایی که برا  ایفا  این ن ش

 ها را در موارد زیر بیان داش :کوان این دسنه از شایسنگیجد آنها باش دو بطور االزه میاس  که معلمان وا

  کسهیلگر 

 گروهی یادگیر  محیط ایجاد 

  ایجاد اجنماعات یادگیر 

 ها  اثربخش زمی ه ساز  برا  کح ق کعامل 

 ها  اجنماعی در دسنرس برا  یادگیرندگانحضور مؤثر در شبوه 

  ی و فره گی ف اوریهاکاثیرات اجنماع ش اا 

ها و مهارکها  معلمان در کار با ف ااور  و اسانفاده از آن : کوانایی تکنولویيکی و فنی هایشايستگی -ج

ها و مهارکهایی اس  که معلمان این محیط بایاد در قبل و حین و بعد از فرای د کدریس از مهمنرین شایسنگی

نم دیها  معلمان در کار با رایانه و کواناایی اسانفاده از امواناات واجد آن باش د و این دسنه از مهارکها ذیل کوا

ICT  ها  اجنمااعی و براای نارم افزارهاا و درس افزارهاایی کاه در و اسنفاده از اموانات ای نرنا  و شابوه

مجموعاه اندو آی د ک سیم ب د  شدهمدیری  کالس درس یا کولید محنواها  الونرونیوی به کمک معلمان می

 ها و مهارکها در چهار دسنه به شرن زیر قابل دسنه ب د  اس :یسنگیاین شا

 ICT كاربست عمومی یهامهارت -د

 رایانه در ومنداوت رایج ازطالحات با آش ایی  

 ومرسوم منداوت عامل سیسنم( افزار  نرم اجزا  با آش ایی(  
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 پ هان ساز  و پسورد انواع ادایج و فایل،کغییرنام انن ات پوشه، ایجاد همچون؛ فایل مدیری  کوانایی 

 ساز  ذایره شخ ی ارالعات از حفاظ  جه  ها

 ممور ، فلش حافظه،  هاکارت در هایلفا سازماندهی و بایگانی ذایره، در عمومی کوانایی DVD 

 CD و

 و ااروج پاردازش ورود، فرای اد، در اسانفاده ماورد جانبی  هادسنگاه انواع با کار وکوانایی آش ایی 

 )ودوربین ویدئوپروژکنور پری نر،اسو ر،( هاداده

 کدریس موضوع به کوجه با کاربرد  افزارها  نرم ن ب در کسلط  

 مادربورد پردازشگر، حافظه،( افزار  سخ  اجزاء با آش ایی ) 

 ای نرن  شبوه به رایانه اک ات کوانایی  

 ویروس آننی افزارها  نرم رسانی روز به و ن ب کوانایی  

 ICT كاربست خصصیت یهامهارت -ذ

 الف :آفیس افزار  نرم بسنه با آش ایی Word ب Excel ج PowerPoint 

 پیررفنه وجسنجوها  علمی  هاپژوهش برا  اسنفاده کوانایی و ای نرن  با آش ایی  

 وکواناایی برقارار  )...و میل  هاآدرس لیس  کهیه و دریاف  ارسات، ایجاد،( ایمیل با کار کوانایی 

 ک فرانس مس جر، رریق از همزمان غیر و نهمزما ارکباط

 مان د ورراحی گرافیک  افزارها نرم با آش ایی paint 

 افازار  نرم با آش اییpower point  وMultimedia کولیاد جها  آن کاربردهاا  و وکارکردهاا 

 آموزشی  محنواها  وارائه نمایری منون و اشوات

 ااص آموزشی  ومحنوا  دموا کولید افزارها  نرم با کار وکوانایی آش ایی  

 آزمایرگاهی دروس بر مبن ی ساز شبیه  افزارها ونرم هابرنامه با وکار آش ایی  

 مان اد گرافیوای ویرایراگرها  کارباا وکوانایی آش ایی illustrator و Photoshopو وکارکردهاا 

  کاربردها

 درسی برنامه مدیری   هابرنامه با کار وکوانایی آش ایی LMS 

 وبالگ ایجاد کوانایی و سای  وب رراحی افزارها  نرم با کار واناییوک آش ایی  

 رومیاز  نرر افزارها  نرم انواع با آش ایی page maker ,publisher  هاا ییکواناکارکردهاا و 

 هاابرنامه آموزشی ، نرریات ایجاد و رراحی در هاآن

 هاداده پایگاه افزارها  نرم با آش ایی Access آن اربردها ک و کارکردها  
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 اسمارکبورد یا هوشم د  هاکخنه با کار وکوانایی آش ایی  

 پورکات یا درگاه ایجاد کوانایی Portal 

 ICT كاربست شناختی هایيستگیشا -ر

 زمی ه در اود ها ییکوانا از ش اا  و آش ایی ICT اود ارالعات رسانی روز وبه 

 زمی ه در لمیع ها  وپیررف  اویش کخ  ی رشنه یازها ن از ارالع ICT 

 کرخی ی ارزیابی(رایانه با آنها آش ایی میزان و فراگیران ارالعات از آگاهی(  

 بودن کعاملی( وکاربردها هایژگیو ارکباری، و اراعاکی ها  ف اور انواع از آگاهی(  

 از گیر  بهره مزایا  با آش ایی ICT بهباود  ، کادریس ، آماوزش ها ی هزم در آن بودن وکوانم د

 درسی برنامه کولید و رراحی فرای د در واسنفاده یادگیر  -یاددهی رای دف

 آفیس بسنه افزار  نرم ها یطمح در آموزان دانش  هاداده ثب  نحوه از آگاهی  

 اننخاب آنهاا معیارها  و ازوت و  اچ درسانه ،هارسانه کولید در وکاربردشان افزارها نرم از آگاهی 

 محور وب محیط و اهداف،محنوا عیینک رراحی، در اسنفاده جه 

 مان د الونرونیک پس  با مرکبط افزارها  نرم انواع با آش ایی outlook, endure  اسانفاده  جه

 آموزان دانش یادگیر -یاددهی و درسی برنامه اجرا  در

 افزارهاا   نارم کوساط شاده کولیاد ب ار  نمودارها  و اشوات انواع از اسنفاده درا وص آگاهی

 درس کالس در یادگیر  عملی  هافرز  الق و ساز  غ ی جه  ا یانهرا

 آنالین ارزشیابی و درسی کوالیف حاو  ها ی سا وب انواع با آش ایی  

 یادگیر  کوالیف ارزشیابی جه  بحث  هاگروه و گپ افزارها  نرم انواع با آش ایی  

 کدریس در منفاوت حسی  هاکانات از اسنفاده جه  نوین یادگیر  ف اوریها  نظریات با آش ایی 

 ICT كاربست عملکردی هایيستگیشا -ز

 وف اون هاامهارت راهبردهاا، ، هااروش کارگیر  به آموزشی ، ومحیط شرایط سازماندهی کوانایی 

  فراگیران بین ومرارک  کعامل برقرا  کوانایی و ICT بر مبن ی کدریس

 برمب ا  درس ررن نوشنن کوانایی و آش ایی ICT 

 کدریس در نیاز مورد شده کولید الونرونیوی محنوا  از اسنفاده وکوانایی یش اسای  

 جسانجو  محناوا  بارا  مخنلف جسنجو  موکورها  و مرورگرها و ای نرن  از اسنفاده کوانایی 

 درسی وبرنامه دروس با مرکبط
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 آن با اسبمن  ک اویر، جداوت افزودن و ویرایش درسی، محنوا  کولید جه  پرداز واژه از اسنفاده 

 رراحی مورد برنامه با مرکبط موضوعی بروشورها  کهیه و

 ای نرن  از ارالعاکی م ابع واننخاب ارزیابی کوانایی  

 جه  یادگیر -یاددهی جریان در آموزشی  افزارها  نرم و هایلمف انواع کلویزیون، کرکیب کوانایی 

 کالس در کدریس محیط ساز  وغ ی یادگیر  عملی  هافرز  الق

 و عدد  نمایش ارالعات و کحلیل،سازماندهی و کجزیه برا  گسنرها زفحه انواع از اسنفاده کوانایی 

 یادگیر -یاددهی فرای د در آموزان دانش به شولی

 ایمیل به یا ارسات سای  در هاآن درج و آنالین کح یلی پیررف   هاآزمون انواع رراحی کوانایی 

 کووی ی  هاآزمون و ارزشیابی جه  آموزان دانش

 سا جی وبحاث نظار ، مغاز  باارش جها  حسای چ د ها یطمح  هابرنامه از اسنفاده کوانایی 

 گروهی زورت به هاینکمر وحل همزمان ومذاکره

 من ی مواد آموزشی  از منرول کالسی وب زفحات ایجاد وابزارها  افزارها نرم از اسنفاده کوانایی 

 شده کولید درسی برنامه در و آموزان دانش اسنفاده جه   اچ درسانه و

  همواران وسایر آموزان دانش اولیا با الونرونیوی ارکباط برقرار  

 شخ ای، کهیاه وباالگ رراحای افزارهاا  نرم از اسنفاده به آموزان دانش کرغیب و ساز  زمی ه 

 درسی موضوعات با مرکبط آموزشی  نرریات و ابرنامه

 افزار نرم از اسنفاده کوانایی publisher  آماوز،  داناش معلام، کاار  روزانه ها ک ویم کهیه جه 

 ابرنامه آموزشی ، نرریات ایجاد آموز ، دانش کرویق و کبریک ها کارت کولید

 از  اسنفاده کوانایی net meetingهادای  کواناایی (زماان هام هاا همایش وبرگزار  کالس در 

  فرانسک ویدئو ها سیسنم و کعاملی برد وای  چ ، شامل؛ )ومدیری 

 ICT كاربست عاطفی هایيستگیشا -س

 با کار به عالقه ICT وآموزش کدریس در  

 وفراگیران اود ارالعاکی سواد باالبردن به عالقه  

 با کار در معلمی حرفه برابر در مسئولی  احساس داشنن ICT 

 سایرهمواران با اود دانش گذاشنن اشنراک به عالقه  

 با کار در ک  ده کسهیلو میانجی ع وان به اود ن ش پذیرش ICT 

 با کار حین در فراگیران شخ ی  به احنرام ICT 

 با کار در آموزان دانش العاده فوق ها ییکوانا به اعن اد ICT 
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 از اسنفاده در آموزان دانش بودن االق به اعن اد ICT 

 ف اور  سریع کغییرات با مواجهه کغییردر پذیرش ظرفی  داشنن 

 بر مبن ی وکح یق پژوهش به نفراگیرا کردن م د عالقه ICT 

 بر مبن ی ها  وهمایش هابحث در فراگیران مرارک  وشوق انگیزه ایجاد ICT 

 کاربا فرای د در فراگیران وکرغیب کرویق اثرات به اعن اد ICT 

  ارالعاکی م ابع از اسنفاده در امان  رعای  

  اشبوه بین درکعامالت معاشرت آداب رعای  

ها و مهارکها  امار معلمای از مهمنرین شایسنگی وزشی  و تربيتی )پداگویيکی(:آم هایشايستگی -ش

کوانم دیها  نظر  و عملی در زمی ه مسائل آموزشی  و پرورشی اس  که کح  ع وان مهارکها  پداگوژیک از 

دون شودو ریف وسیع و مهمی از کوانم دیها که اساس جریان کعلیم وکربی  بر آن نهااده شاده و باآن یاد می

وجود این مهارکها به هیچ ع وان جریان آموزش و پرورش به سرم زت م  اود نخواهاد رسایدو ایان دسانه از 

 باشد: شایسنگی در ع اوین زیر قابل بیان و بررسی می

 آموزشی  رراحی 

 محنوا کدوین و ارائه 

 دانرجویان نیازها  کعیین 

 ها  مورد نیازها و رسانهکو ولوژ  اننخاب 

 ها  یادگیر  در فرای د آموزشظریهن از اسنفاده 

 آموزش پژوهی و ک وی  دانش و مهارکها  اود در زمی ه وظایف آموزشی  و کدریس 

 دانش کربینی 

 انگیزه ایجاد 

 برقرار  و مدیری  کعامل 

  کدریس راهبردها  به کارگیر 

 آموزش فرای د کسهیل 

 کسلط بر موضوع کدریس 

  کعارضات مدیری 
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ن ش ااالقی معلمان چه در محیط آموزش حضور  و چاه در محایط آماوزش  اخالقی: هایشايستگی -م

شود که قاوام و ب یاان کاأثیر گاذار  کربینای ها و وظایف معلمان محسوب میغیر حضور  از مهمنرین ن ش

معلمان وابسنه به چگونگی ایفا  ن ش ااالقی و قرار گرفنن در جایگاه الگاو  رفناار  بارا  داناش آماوزان 

ایان ن اش در محایط یاادگیر  الونرونیوای نیاز  ها در مباحث مربوط باه ین دسنه از شایسنگیباشد و امی

ها  معلم در حوزه ااالقی بر افراد یادگیرناده، وعالوه بر کأثیر گذار کماکان اهمی  اود را حفت نموده اس  

حیط الونرونیوی نیاز در زمی ه ااالقی معلمان دارا  کعهداکی نسب  به سیسنم و سازمان آموزشی  اود در م

ک د ماوارد زیار قابال و در قالب موقعی  و جایگاه ااص و جدید  که معلمان در این محیط پیدا میهسن دو 

 بیان اس : 

  الگوساز 

  کعهدکار 

 احنرام به فراگیران 

 رعای  حریم ا وزی یادگیرندگان و سایر کاربران 

 دگیرندگانا  در برقرار  ارکباط با یاکوجه به ازوت کربی  رسانه 

 رعای  ح وق مع و  آثار در حین معرفی به یادگیرندگان 

 سازمانی چارچوب و قواعد درک و کعهد نسب  به 

ها  مخنلااف نیااز از ماادیری  فضااا  یااادگیر  الونرونیواای از ج بااه:  مااديريتی هایشايسااتگی -ن

ها  هاارت در زمی اهها  مهم معلمان یادگیر  الونرونیوی اس  که برا  کح ق این ن ش، کسب ممسئولی 

 زیر ضرور  اس :

  دوره مدیری 

  زمان مدیری 

 مدیری  ارکبارات و کعامالت 

  و جاو و جسا  ها شایوه م اابع، کردن پیدا چگونگی م ابع، ش اسایی( ارالعات و دانش مدیری 

 )نو حرف و ایده به ارالعات کبدیل ارالعات، کردن مسن د ارالعات، پاالیش ارالعات، آور  جمع
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ها و کااربرد آنهاا کوساط یادگیرنادگان از یاک رارف و : موضوع رساانهایهای تربيت رسانهيستگیشا -و

مسئله کیفی  اسنفاده اود معلمان از اموانات این فضا از مهمنرین موضوعاکی اس  کاه الزم اسا  معلماان 

وزش یادگیرنادگان الونرونیوی مهارکها  الزم را هم در زمی ه اسنفاده اودشان از این فضا و هم کماک و آما

ها  اجنمااعی ها ا وزاً شبوهها  احنمالی بهره گیر  از رسانهبرا  اسنفاده بهی ه و م ون ماندن از آسیب

 کسب نمای د:

 ا آش ایی و کسلط نسبی به موضوعات سواد رسانه 

 آموزش مدیری  کاربر  رسانه یادگیرندگان 

 ا  یادگیرندگانآموزش ک ظیم رژیم م رف رسانه 

 ا  انن اد  مح والت رسانه کحلیل 

 هاآموزش رویورد کحلیل در اسنفاده از رسانه 

  ها به یادگیرندگانها و کهدیدها  رسانهبیان فرز 

   کمک به یادگیرندگان برا  رفع مروالت کاربر 

 ا  یادگیرنادگان و ارائاه ارکباط با والدین برا  ک نارت و مادیری  کمیا  و کیفیا  م ارف رساانه

 راه مایی

 در فرايند قبل ، حين و بعد از تدريس و وظايف هارتمها -

: معلمان الونرونیوی پیش از شروع کدریس باید اقداماکی را برا  کسب آمادگی کوسط اود و قبل از تدريس

 فراهم نمودن شرایط بهی ه کرویل کالس مجاز  انجام ده د:

 کعیین ن ش و وظایف هر یک از شرک  ک  دگان در کالس 

 عملورد  اهداف کعیین و مخارب نیازها  به کوجه با برنامه هدفها  ب د  سطح و کعریف 

 غیره و یادگیرندگان شرایط و آموزش، فضا  کحلیل( زمی ه و شرایط کحلیل( 

 ورود  رفنارها ( مجاز  محیط یادگیرنده ها کوانایی کحلیل( 

 ارالع رسانی درباره موارد الزم برا  شرک  در جلسه 

 ه در یادگیرندگان برا  فعالی  در محیط آموزش مجاز کرغیب و ایجاد انگیز 

 ایجاد حس اعنماد 

   ال ا آرامش و ام ی 
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  ش اساندن محیط یادگیر 

 انجام کح یق و پژوهش 

 کدوین و آماده ساز  محنوا 

 اننخاب و اماده ساز  رسانه و ابزارها  مورد نیاز 

 ها  م اسب ارائهاننخاب شیوه 

  ها  یادگیر ک ظیم فعالی 

  مهارکها  کار با ف اور کسب 

  رراحی و آماده ساز  ررن درس مجاز 

 کبیین اهداف برنامه درسی 

 ک ظیم برنامه روزانه،هفنگی و کرمی 

 ابالغ برنامه کار  به یادگیرندگان 

 شرک  در کاالرها  گفنگو 

 هاها و پلنفرمکوانایی اسنفاده و کار با سامانه 

 انجام وظایف ارالع رسانی 

ان برگزار  کالس مجاز  معلمان الونرونیوی باید اقداماکی را انجام ده اد کاه عبارک اد : در زمحين تدريس

 از:

  کرویق یادگیرندگان به مرارک  در فرای د کدریس 

 یادگیر  وظایف کحلیل( ساده ها مهارت به یادگیر  پیچیده ها مهارت کحلیل) 

  ایجاد محیط زمیمی 

 حل کعارضات حین بحث 

 میم گیر ها  مذاکره و کمهارت  

 کمک به ساا  دانش کوسط یادگیرندگان 

 آغازگر  در بحث 

 کسهیلگر  مباحث 

 اسنفاده از ررن درس م اسب 

 فعات نگه داشنن یادگیرندگان 

 ها  من وع پرسرگر اسنفاده از شیوه 
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 ارائه مداوم بازاورد 

 مدیری  جریان کالس 

 میزبانی بحث 

 ایجاد محیط انسانی 

 کرغیب به اودس جی 

  عمیق و چالریررن سؤاالت 

  :معلم مجاز  برا  ایجاد یادگیر  مؤثر باید محیطای را ایجااد ک اد کاه مهارکهاا  حضور ش اانی

هایی که کفور انن اد ، حل مسئله و کفور سطح باال اساسی کفور در یادگیرندگان کوسعه یابدو فعالی 

 ک دورا ایجاد می

  :رور  سامان بدهاد کاه یادگیرنادگان باه  معلم در فضا  الونرونیوی باید محیط راحضور اجنماعی

راحنی و با ارمی ان اارر در کالس با معلم و با یودیگر ارکباط برقرار ک  د، کرریک دیادگاه داشانه 

 ها به راحنی اقدام ک  دوباش د و به ن د و بررسی دیدگاهها  معلم و هموالسی

  : یجااد عادم کعاادت شا اانی رراحی و سازماندهی کجارب یادگیر ، کاالش بارا  احضور آموزشی

یادگیرندگان، آموزش مسن یم شامل: ارائه محنوا، ررن سؤات، بسط نواات پیچیاده، کزریاق م اابع و 

 ارالعات جدید و ارائه کجارب شخ ی به فراگیران برا  فهم بهنر موضوع درس

 انجام گفنگو و کسهیل ایجاد گف  و ش ود 

  ارائه کوالیف یادگیر 

 ارائه پیش سازمان ده ده 

 الگو دهی به یادگیرندگان 

  مربی گر 

  کحلیل و ساده ساز  موضوع یادگیر 

 معرفی م ابع ازلی و کومیلی 

 انجام مدیری  بین فره گی 

 مدیری  کار گروهی 

 آموزش مهارکها  کار با شبوه 
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 آمادگی برا  مواجهه با مسائل غیر قابل پیش بی ی 

ا  از رسد و معلم مجاز  باید مجموعاهه پایان نمی: با پایان کالس درس، ایفا  ن ش معلمی ببعد از تدريس

 ها را برا  ادامه مسیر کدریس و پیگیر  امور آموزشی  و پرورشی انجام دهد که اهم آنها عبارکس  از:فعالی 

 ارائه االزه و جمع ب د  مباحث در گروه مجاز  یا کاالرها  گفنگو غیر همزمان 

 دگیرندگان در فضاها  گروهی غیر همزمانرب ه ب د  نظرات و ارائه بازاورد با یا 

 ارائه مطالب جلسه درس در کاالرها  گفنگو برا  اسنفاده مجدد 

 ارائه مراوره درسی و عمومی 

 ها  الزمانجام و ارائه پرنیبانی 

  ها  یادگیر ک نرت انجام کوالیف و فعالی 

 ها  من وعانجام ارزیابی 

 کعیین مالکها  س جش 

 الب و روشها  کدریسکجدید نظر دائمی بر مط 

 شرک  در کاالرها  گفنگو 

 معرفی م ابع مومل 
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 های ابتدايی و متوسطه و دروس نظری و عملیجدول مربوط به ارائه تجويزها در اشکال مختلف يادگيری الکترونيکی ، دوره

 های فردیشايستگی

 عنوان شايستگی 

 يا مهارت
 مالحظات و تجويزها هاموقعيت

 های فردیشايستگی

 الونرونیوی وضعيت

ها  ها و مهارکها  ذکر شده ذیل ع وان شایسانگیهمه شایسنگی

فرد  برا  یک معلم در فضاا  آماوزش مجااز  الزم و ضارور  

کاوان ها و مهارکها  ذکار شاده میاس  و ولی در میان شایسنگی

موارد زیر را دارا  اهمی  مضاعف دانس : االقی ، عدم کارس از 

ز محیط یادگیر  الونرونیوی، داشانن کفوار ف اور ، فهم زحیح ا

ها  الزم در ایجادکعامل انن اد ، داشنن ذه ی  جهانی، کوانم د 

و برقارار  ارکباراات من اوع و دائمی،ایفاا  ن اش حماااینگر  از 

 یادگیرندگان و داشنن قدرت کحلیل 

 دوره

 ابندایی

معلمااان دوره ابناادائی بایااد کلیااه مهارکهااا  ذکاار شااده ذیاال 

ها  فرد  را واجد باش د با کاکیاد بار: االقیا ، عادم گیشایسن

کرس از ف اور ، فهام زاحیح از محایط یاادگیر  الونرونیوای و 

نسب  دانش آموزان ابندایی با این فضا، داشنن مهارکها  مطلاوب 

در برقرار  ارکباط و کعامل با کوجه به ویژگیها  دانش آموزان این 

 عارفی با یادگیرندگان دوره، برقرار  روابط حماینگرانه و

 منوسطه

در دوره منوسطه معلم الونرونیوی حنماً باید کلیه مهارکها  بیاان 

ها  فرد  را دارا بوده و دائم در مسایر ارک اا شده ذیل شایسنگی

 مهارکها  اود در این حوزه کالش نمایدو 

 درس

 درس نظر 

ها  فاارد  بیراانر معلمااان دروس نظاار  در زمی ااه شایساانگی

ازم د مهارکها  زیار هسان د: کفوار انن ااد ، ذه یا  جهاانی، نی

ها  ارکباری، کخ ک موضوعی، قادرت کحلیال ،پاژوهش مهارت

 محور  ،  فهم محیط یادگیر  الونرونیوی

 درس عملی

ها  فرد  ضامن داشانن معلمان دروس عملی از میان شایسنگی

ازم اد حداقل کلیه مهارکها  ذکر شده به مهارکها  زیر بیرانر نی

هسن د: اوراهبر  و اودنظم دهی، عادم کارس از ف ااور ، فهام 

 محیط یادگیر  الونرونیوی، حماینگر  از یادگیرندگان
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 های ابتدايی و متوسطه و دروس نظری و عملیجدول مربوط به ارائه تجويزها در اشکال مختلف يادگيری الکترونيکی ، دوره

 های اجتماعیشايستگی

ا عنااوان شايسااتگی ياا

 مهارت
 مالحظات و تجويزها هاموقعيت

 هایشايسااااتگی

 الونرونیوی وضعيت اجتماعی

ها و کالش برا  ایجاد محیط یاادگیر  مهارت کسهیلگر  در بحث

گروهی و کبدیل فضا  یادگیر  به اجنماعاات باراط یاادگیر  و 

کوانایی و مهارت ش اا  وکاربرد ف اور  به مثابه امر  اجنماعی از 

 آید  ها  معلم الونرونیوی به حساب میهارتکرین ممهم

 دوره

 ابندایی

هاا  کمامی مهارکها  ذکر شده برا  معلم دوره الونرونیوی و دوره

کرکیبی هام در دوره ابنادائی و هام در دوره منوساطه ماورد نیااز 

 باشدومعلمان می

 منوسطه

ا  هاکمامی مهارکها  ذکر شده برا  معلم دوره الونرونیوی و دوره

کرکیبی هام در دوره ابنادائی و هام در دوره منوساطه ماورد نیااز 

 باشدومعلمان می

هااا  اجنماااعی معلمااان الونرونیواای و کرکیباای در دروس مهارت درس نظر  درس

 نظر  و عملی کفاوت چ دانی با یودیگر ندارند 

هااا  اجنماااعی معلمااان الونرونیواای و کرکیباای در دروس مهارت درس عملی

و عملی کفاوت چ دانی با یودیگر ندارند اال ای واه در دروس نظر  

 رسدوکر به نظر میعملی ن ش کسهیلگر  معلم پررنگ
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 های ابتدايی و متوسطه و دروس نظری و عملیجدول مربوط به ارائه تجويزها در اشکال مختلف يادگيری الکترونيکی ، دوره

 های فنی و تکنولویيكشايستگی

يااا  عنااوان شايسااتگی

 مهارت
 مالحظات و تجويزها هاموقعيت

ها  ف اااای و شایساااانگی

 کو ولوژیک شامل:

 عماومی  هاامهارت -
 ICT کاربس 

 کخ  ای  هاامهارت -
 ICT کاربس 

 عملوارد   هامهارت -
 ICT کاربس 

 ش اانی ها شایسنگی -
 ICT کاربس 

 عااارفی ها یساانگیشا
 ICT کاربس 

 وضعيت

 

 

 

 الونرونیوی

ونیوی باید کلیه مهارکهاا  ذکار شاده در ها  الونرمعلمان دوره

ها  ف ای و کو ولوژیاک را در حاد بااال داشانه بخش شایسنگی

 باش د کا بنوان د بع وان یک معلم الونرونیوی موفق عمل نمای دو

 دوره

 ابندایی

ها  کرکیبی در م طع ابندائی از میان معلمان الونرونیوی و دوره

لوژیوی دس  کم باید واجد مهارکها  مربوط به حوزه ف ی و کو و

مهارکها  عمومی و کاربرد  ف اور  و کار با رایاناه و ای نرنا  و 

ها  شا اانی و ها  اجنماعی باش د و در حوزه شایسنگیشبوه

 ها  اولیه را دارا باش دعارفی کار با فاوا نیر باید شایسنگی

 منوسطه

ره هااا  آموزشاای  الونرونیواای و کرکیباای در دومعلمااان محیط

ها  ف ای و کح یلی منوسطه بایاد کلیاه مهارکهاا و شایسانگی

 کو ولوژیک ذکر شده را دارا باش د

 درس

 درس نظر 

در باب کسلط بر مهارکهاا  ف ای و کو ولوژیاک کوساط معلماان 

ها  الونرونیوی و کرکیبی کفاوت چ دانی بین دروس نظر  دوره

بیرانر رو   و عملی وجود ندارد اال ای وه در دروس نظر  کاکید

 مهارکها  پایه و عملیاکی معلمان این دروس اس  

 درس عملی

در باب کسلط بر مهارکهاا  ف ای و کو ولوژیاک کوساط معلماان 

ها  الونرونیوی و کرکیبی کفاوت چ دانی بین دروس نظر  دوره

و عملی وجود ندارد اال ای وه در دروس عملای عاالوه بار کاکیاد 

اکی، معلمااان ایاان دروس بایااد بااه رو  مهارکهااا  پایااه و عملیاا

اقنضا  موضوعات دروس عملی نسب  به کسلط و کسب مهاارت 

ها  کخ  ی و نرم افازار  ماورد نیااز کساب مهاارت در حوزه

 نمای دو
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 های ابتدايی و متوسطه و دروس نظری و عملیجدول مربوط به ارائه تجويزها در اشکال مختلف يادگيری الکترونيکی ، دوره

 های پداگویيكیشايستگ

عنوان شايستگی ياا 

 مهارت
 مالحظات و تجويزها هاموقعيت

 

 

 

های شايستگی

 آموزشی  و تربيتی

 الونرونیوی وضعيت

ها  آموزشای  و کربینای کمامی مهارکها  ذکر شده ذیال شایسانگی

ها  الونرونیوی الزم و ضارور  هسان دو ا وزااً از برا  معلم دوره

 باشد: اکید بیرنر رو  موارد زیر میمیان مهارکها  ذکر شده ک

ها و رراحی آموزشی من اسب با محایط الونرونیوای، اننخااب رساانه

ها  ها  م اسب، کوانایی ایجاد انگیزه در یادگیرندگان، مهارتف اور 

، کساالط در ها  همزمااان و غیاار همزمااانبرقاارار  کعاماال در شااول

روشاها  مخانک  ها  کربینی باا، کواناییراهبردها  مخنلف کدریس

 ها  الونرونیوی، کوانایی مدیری  کعارضات احنمالیمحیط

 دوره

 ابندایی

معلمان دوره ابندایی که کدریس را ب ورت الونرونیوی یا کرکیبای در 

پایش دارناد نیازم اد کسالط بار عماده مهارکهاا  بیاان شاده ذیال 

هاا  کعامال، ها  پداگوژیوی هسن د با کاکیاد بار : مهارتشایسنگی

هاا  کساهیلگر  ها  اسنفاده از راهبردهاا  کادریس، مهارتارتمه

ها  گونااگون در فرای د آموزش، مهارت اسانفاده من اساب از رساانه

آموزش، حماینگر  کربینی و کوانایی ایجاد انگیازه در داناش آماوزان 

 دوره ابندایی که در این زمی ه نیاز بیرنر  دارندو

 منوسطه

چون سایر معلماان بایاد مهارکهاا  ماورد معلم دوره منوسطه نیز هم

نظر در حوره آموزشی  و کربینی را به شول جامع و کامال دارا باشاد 

ا وزاً موارد  همچون مهارت رراحای آموزشای  مبن ای بار وب و 

کرکیباای، ایجاااد انگیاازه در دانااش آمااوزان، اساانفاده از راهبردهااا  

ره باردار  من اسب دو رویورد حضور  و غیر حضور  ، اننخاب و بها

هبردها  برقرار  اناواع اکعامل و ر وها  من اسب دو رویورد از رسانه

کعامل میان اود و دانش آموزان ،داناش آماوزان باا یوادیگر، داناش 

 آموزان محنوا ، معلم و اانواده ، اانواده و مدرسه و اانواده و محنوا 

 درس

 درس نظر 

اید کوساط معلماان در دروس نظر  مهارکها  پداگوژیوی بیان شده ب

ها  احراز گردد با کاکید بر کوانایی رراحی آموزشی  و رراحی محیط

هاا، ها و ف اور یادگیر  ، اسنفاده زحیح و م اسب از ابزارها و رسانه

 ها  الزم در آموزش پژوهی و کسلط م اسب بر محنوا  درسیکوانایی

 درس عملی

س  با کاکید بر اننخاب و در دروس عملی هم کلیه مهارکها مورد نیاز ا

ها، بر قرار  کعامال ، اسانفاده از ها و ف اور اسنفاده زحیح از رسانه

راهبردها  کدریس من اسب دروس عملی، کسهیلگر  در امر آموزش 

 و کسلط بر موضوع دروس عملی
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 و متوسطه و دروس نظری و عملی های ابتدايیجدول مربوط به ارائه تجويزها در اشکال مختلف يادگيری الکترونيکی ، دوره

 های اخالقی و رفتاریشايستگی

عنوان شايستگی ياا 

 مهارت
 مالحظات و تجويزها هاموقعيت

 

 

 

 

 

 

 

های شايسااااااتگی

 اخالقی و رفتاری

 الونرونیوی وضعيت

ها  ااالقای و کلیه ویژگیها و مهارکها  معلمان در حوزه شایسنگی

یر حضور  ، الونرونیوای و ها  حضور  و غرفنار  در کمامی دوره

کرکیبی و هر نوع دیگر  از آموزش مورد نیاز اس و آنچه از اهمیا  

هاا  الونرونیوای بادلیل قابل کوجهی براوردار اس  ای وه در دوره

عدم ارکباط حضاور  و چهاره باه چهاره معلماان بایاد نساب  باه 

ها  کأثیر گذار  الگویی اهنماام بینرار  داشانه باشا د و از روش

ق ارکبارات و کعامالت مداوم و منوثر کالش نمای د که این وجه رری

معلمی کم رنگ نرودو ضمن ای وه ممون اس  معلمان ک ور نمای د 

بدلیل عادم حضاور در محایط فیزیوای مدرساه در شاول مجااز  

آموزش، پی نیاز  به انجام کمامی کعهدات شغلی و کار  و سازمانی 

هاا  ف این احنمات معلماان دورهبرا  آنها نباشد! در حالیوه بر اال

الونرونیوی با کالش نمای د کا با براوردار  از یک ک نارت درونای و 

اودمدیرینی نساب  باه انجاام کلیاه م اررات و کعهادات کاار  و 

 سازمانی اهنمام جد  داشنه باش د

 دوره

 ابندایی

هاا ها  ااالقی مورد نیاز بارا  کلیاه معلماان در هماه دورهمهارت

ا  اس  اما معلمان دوره ابندائی در این مورد از اهیم  ویژهضرور  

براوردار هسن د چارا کاه اوالً داناش آماوزان ک ریبااً کماامی وقا  

ک  اد و از او کاأثیر پاذیر  آموزش اود را با یک معلام ساپر  می

نمایاد زیاد  دارند که این ن ش الگویی معلمان را بسیار حساس می

آموزان دوره ابندائی اس  که نسب  به  و از ررف دیگر ماهی  دانش

معلمان اود یک نگاه ااص و یوژه دارند و همیراه آنهاا را بع اوان 

گیرند لذا باید معلماان دوره ابنادائی افراد  کامل و الگو در نظر می

نسب  به مهارکها  ااالقی و رفنار  و انجاام کعهادات ساازمانی در 

کر  نماام جاد اشوات مخنلف کدریس حضور  و غیر حضاور  اه

 داشنه باش دو

 منوسطه

معلمان دوره منوسطه نیز نیازم د کسب مهارکها  ااالقی و رفنار  

بیان شده همچون معلمان دروه ابنادائی هسان د ا وزااً معلماان 

برای دروس که جایگاه کربینی و ااالقی بیرانر  دارناد و معلماان 

جایگاهی کاه ها معموالً هم به لحاظ محنوا  دروس و هم این درس

این دروس در نظاام آموزشای  و اذهاان یادگیرنادگان دارد سامبل 

 شوندو مسائل ااالقی و رفنار  کل ی می

 درس نظر  درس

ها  ااالقای و رفناار  مخانک ربعاً داشنن مهارکهاا و شایسانگی

درس اازی از لحاظ نظر  یا عملی باودن نیسا  و معلماان هماه 

و دارا  این شایسنگی باش د اماا در دروس باید م ید به این مهارکها 
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میان دروس نظار  براای دروس همچاون دی ای و قارآن و علاوم 

اجنماعی و ادبیات به لحاظ ویژگیهاا  محناوایی نیازم اد معلماانی 

ها  ااالقای و رفناار  برااوردار هسن د که از بیرنرین شایسنگی

 باش دو 

 درس عملی

علماان باه اماور در دروس عملی هم مثال دروس نظار  اهنماام م

ااالقی و رفنار  از اهیم  زیاد  براوردار اس  ا وزاً ای واه در 

دروس عملی معلمان در نزد دانش آموزان ف ط آموزش ده ده فن و 

ها  آنهاا نیاز کو یک و فرای د عملیات نیسن د بلوه رفنارها و م ش

شود ها  ف ی و کخ  ی به یادگیرندگان م ن ل میهمراه با آموزش

کر معلام و داناش آماوز در دروس بسا بدلیل ارکبارات نزدیاکو چه 

عملی ن ش کربنی ، ااالقی و رفنار  معلمان ایان دروس بیرانر از 

 سایر دروس هم باشدو

 

 های ابتدايی و متوسطه و دروس نظری و عملیجدول مربوط به ارائه تجويزها در اشکال مختلف يادگيری الکترونيکی ، دوره

 قی و رفتاریهای اخالشايستگی

عنوان شايستگی ياا 

 مهارت
 مالحظات و تجويزها هاموقعيت

 هایشايستگی

 رفتاری و اخالقی

 

 وضعيت

 الونرونیوی
ها  ااالقای و کلیه ویژگیها و مهارکها  معلمان در حوزه شایسانگی

ها  حضور  و غیر حضاور  ، الونرونیوای و رفنار  در کمامی دوره

موزش مورد نیاز اسا و آنچاه از اهمیا  کرکیبی و هر نوع دیگر  از آ

هاا  الونرونیوای بادلیل قابل کوجهی براوردار اسا  ای واه در دوره

عدم ارکبااط حضاور  و چهاره باه چهاره معلماان بایاد نساب  باه 

ها  کأثیر گذار  الگاویی اهنماام بینرار  داشانه باشا د و از روش

این وجاه رریق ارکبارات و کعامالت مداوم و منوثر کالش نمای د که 

معلمی کم رنگ نرودو ضمن ای وه ممون اس  معلمان ک ور نمای اد 

باادلیل عاادم حضااور در محاایط فیزیواای مدرسااه در شااول مجاااز  

آموزش، پی نیاز  به انجام کمامی کعهدات شغلی و کار  و ساازمانی 

هاا  برا  آنها نباشد! در حالیوه بر االف این احنماات معلماان دوره

مای د کا با براوردار  از یاک ک نارت درونای و الونرونیوی با کالش ن

اودمدیرینی نسب  به انجام کلیه م ررات و کعهدات کار  و سازمانی 

 اهنمام جد  داشنه باش د

 

 ابندایی دوره

هاا ها  ااالقی مورد نیااز بارا  کلیاه معلماان در هماه دورهمهارت

ا  یم  ویاژهضرور  اس  اما معلمان دوره ابندائی در این مورد از اه

براوردار هسن د چرا که اوالً دانش آموزان ک ریباً کمامی وق  آموزش 

ک  د و از او کأثیر پذیر  زیااد  دارناد اود را با یک معلم سپر  می

نمایاد و از رارف که این ن ش الگویی معلماان را بسایار حسااس می

دیگر ماهی  دانش آموزان دوره ابندائی اس  که نساب  باه معلماان 
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د یک نگاه ااص و یوژه دارناد و همیراه آنهاا را بع اوان افاراد  او

گیرند لذا باید معلمان دوره ابندائی نسب  باه کامل و الگو در نظر می

مهارکهاا  ااالقای و رفناار  و انجاام کعهادات ساازمانی در اشاوات 

کر  داشانه مخنلف کدریس حضور  و غیار حضاور  اهنماام جاد 

 باش دو

 منوسطه

ره منوسطه نیز نیازم د کسب مهارکها  ااالقی و رفناار  معلمان دو

بیان شده همچون معلماان دروه ابنادائی هسان د ا وزااً معلماان 

برای دروس که جایگاه کربینی و ااالقای بیرانر  دارناد و معلماان 

ها معموالً هم به لحاظ محنوا  دروس و هم جایگااهی کاه این درس

ادگیرناادگان دارد ساامبل ایاان دروس در نظااام آموزشاای  و اذهااان ی

 شوندو مسائل ااالقی و رفنار  کل ی می

 درس

 درس نظر 

ها  ااالقی و رفنار  مخنک درس ربعاً داشنن مهارکها و شایسنگی

اازی از لحاظ نظر  یا عملی باودن نیسا  و معلماان هماه دروس 

باید م ید به این مهارکها و دارا  این شایسنگی باشا د اماا در میاان 

ر  برای دروس همچون دی ی و قرآن و علوم اجنمااعی و دروس نظ

ادبیات به لحاظ ویژگیها  محنوایی نیازم د معلماانی هسان د کاه از 

 ها  ااالقی و رفنار  براوردار باش دو بیرنرین شایسنگی

 درس عملی

در دروس عملی هام مثال دروس نظار  اهنماام معلماان باه اماور 

براوردار اس  ا وزااً ای واه در ااالقی و رفنار  از اهیم  زیاد  

دروس عملی معلمان در نزد دانش آموزان ف ط آموزش ده ده فان و 

هاا  آنهاا نیاز کو یک و فرای د عملیات نیسن د بلوه رفنارهاا و م ش

شاود ها  ف ی و کخ  ی به یادگیرندگان م ن ل میهمراه با آموزش

در دروس کر معلام و داناش آماوز و چه بسا بدلیل ارکباراات نزدیاک

عملی ن ش کربنی ، ااالقی و رفناار  معلماان ایان دروس بیرانر از 

 سایر دروس هم باشدو

 

 های ابتدايی و متوسطه و دروس نظری و عملیجدول مربوط به ارائه تجويزها در اشکال مختلف يادگيری الکترونيکی ، دوره

 مديريتی هایشايستگی

عنااوان شايسااتگی يااا 

 مهارت
 ت و تجويزهامالحظا هاموقعيت

 هایشايسااااتگی

 مديريتی
 الونرونیوی وضعيت

ها  الونرونیوای معلماان بایاد دارا  مهارکهاا  مادیری  در دوره

زمان دوره و درس کالس من اساب باا ویژگیهاا  محایط آماوزش 

مجاااز  باشاا د و همااین رااور بایااد بنوان ااد در من اال کااردن 

اقادامات  یادگیرندگان به م ابع ارالعاکی اارج از محناوا  رسامی

 عملی م اسبی انجام ده دو

 ابندایی دوره
ها  مدیرینی مثل مدیری  دوره و کالس و درس و مهاارت مهارت

مدیری  زمان چه ب ورت زمان یک کالس یاا زماان یاک درس در 
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کرم و سات از مهارکهاا  روت یک روز یا یک هفنه یا یک ماه یا یک

ه الزامااً بودجاه مهمی اس  که در وضعی  یادگیر  الونرونیوی کا

ها  کوزیه شده از ررف نظام برنامه ریز  آموزشی  و درسی ب د 

امواان کح اق زددرزاد  نادارد دارا  جایگااه اطیار  اسا  و 

ها  الزم را ها  کرکیبی بایاد معلماان کوانم اد همچ ین در دوره

ها  درسی و کالسی من اسب باا برا  ک ظیم و مدیری  زمان دوره

و میزان ارکباط و کالس غیر حضور  و از راه  وضعی  میزان حضور

دور را داشاانه باشاا دو در ایاان میااان کفاااوکی بااین دوره ابناادائی و 

ها  معلام مسائولی  ابناداییمنوسطه وجود نداردو البناه در دوره 

 ها ک ریباً با یک معلم اس ومسئولی  کلیه درس زیرابیرنر اس  

 منوسطه

ابندایی برا  معلمان دوره منوسطه  کلیه موارد بیان شده برا  دوره

هم دارا  اهمی  اس  با ایان کفااوت کاه معلماان دوره منوساطه 

عهاده دار کاک درسااها هسان د و بایاد در زمی ااه زماان و دوره بااا 

مدیری  مدرسه و معاوناان آموزشای  همااه گی بیرانر  داشانه 

باش دو از ررف دیگر باید مهارکها  مادیری  زماان شاروع و اکماام 

 ا  دروس را به شول مطلوبی دارا باش دومحنو

 درس

 درس نظر 

مهارت مدیری  زمان و مادیری  دوره و مادیرت م اابع داناش در 

دروس نظر  و عملی کفاوت چ دانی نادارد و معلماان هار دو ناوع 

دروس نظر  و عملی باید این مهارکها را دارا باش دو البنه در دروس 

ابع و داناش دارا  اهمیا  نظر  مهارکها  مربوط به مادیری  م ا

 اازی نسب  به دروس عملی اس و

 درس عملی

مهارت مدیری  زمان و مادیری  دوره و مادیرت م اابع داناش در 

دروس نظر  و عملی کفاوت چ دانی نادارد و معلماان هار دو ناوع 

 دروس نظر  و عملی باید این مهارکها را دارا باش دو

 های ابتدايی و متوسطه و دروس نظری و عملیال مختلف يادگيری الکترونيکی ، دورهجدول مربوط به ارائه تجويزها در اشک

 ایهای تربيت رسانهشايستگی

عنااوان شايسااتگی يااا 

 مهارت
 مالحظات و تجويزها هاموقعيت
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های تربيات شايستگی

 ایرسانه

 الونرونیوی وضعيت

ها  نو پدید  اس  که ا  از جمله شایسنگیموضوع کربی  رسانه

هاا  کلیه معلماان دوران جدیاد بایاد واجاد آن باشا دو در دوره

یادگیر  الونرونیوی این مهارکها از اهمی  بیرنر  هم برااوردار 

شوند بدلیل ای واه داناش آماوزان محایط کح یلراان فضاا  می

ها سار ارسانه ا  اس  و به همین دلیل زمان بیرنر  را با رساانه

ی نرن  و فضا  وب محیطی ک  د و همچ ین در دوران حاضر امی

باشاد کاه بایاد ها میغ ی برا  دسنیابی به انواع ارالعات و دانش

دانش آماوزان هام روشاها  م اساب جسانجو را بیاموزناد و هام 

نسااب  بااه معیارهااا  زااح  و اعنبااار محنواهااا و ارالعااات در 

دسنرس آموزش ببی  د و همچ ین معلماان بایاد بنوان اد در ایان 

ا  الزم را برا  یادگیرنادگان در ک ظایم رژیام هشرایط راه مایی

ها  الونرونیوی در زمی ه ا  ارائه ک  دو معلمان دورهم رف رسانه

ا  باید مهارت برقرار  ارکباط آموزشای  و کرینای باا کربی  رسانه

ا  والدین دانش آموزان را برا  برقرار  یاک نظاام کربیا  رساانه

 واحد داشنه باش د

 دوره

 ابندایی

لمان دوره ابندائی ا وزاً دوره اوت ابندایی باید بسایار مراقاب مع

ها باشا دو وضعی  م رف و مدت م رفی دانش آماوزان از رساانه

ا  را در اود بجد ک وی  نمای دو بایاد باید مهارکها  کربی  رسانه

مراقب  ک  د که نوع ارائه  کوالیف کوسط ایراان باه م ارف بای 

آموزان م جر نراود، بایاد نساب  باه اندازه از رسانه کوسط دانش 

ارجاع دانش آموزان به ای نرن  احنیاط الزم را بخارج بده اد و در 

ارکباط جد  با والدین ا وزاً مادران یادگیرنادگان ایان دوره در 

یااک هماااه گی کربیناای سااعی نمای ااد کااه کودکااان ابناادایی از 

ها  احنمالی ولی جد  که در کماین ایان داناش آماوزان آسیب

 دارد حفت نمای د وجود

 منوسطه

ا  در دروه منوسااطه دانااش آمااوزان یااک م اارف ک  ااده حرفااه

ها  اجنماعی هسان د) ا وزااً نوجواناان ها ا وزاً شبوهرسانه

دوره منوسطه دوم( به همین علا  معلماان ایان دوره مسائولی  

ا  و کماک بااه حال مرااوالت و سا گی ی دربااره کربیاا  رساانه

شاوند دارنادو وجواناان باا آنهاا مواجاه میبحرانها  احنمالی که ن

ا وزاً برا  دانش آموزان پسر که در این س ین دوران بلوغ اود 

 ک  د و نیاز به مراقب  وهمراهی ها  بیرنر  دارندورا سپر  می

 درس نظر  درس

ا  میاان دروس ها و مهارکهاا  کربیا  رساانهدر بحث شایسنگی

ه معلمان باید به این امر نظر  وعملی کفاوت چ دانی نیس  و هم

کوجه جد  داشنه باش دو هر چ د برای دروس همچاون کفوار و 

ا  که مسن یماً به ایان موضاوع ارکبااط دارد و دروس سواد رسانه

دیگاار  مثاال علااوم اجنماااعی و دی اای و قاارآن دارا  بساانرها  

ها  هسن دو لذا معلماان ایان م اسب برا  کح ق امر کربی  رسان
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از سایر معلمان نسب  به کسب مهارکها  کریی   دروس باید بیش

 ا  اهنمام داشنه باش دورسانه

 درس عملی

ا  میاان دروس ها و مهارکهاا  کربیا  رساانهدر بحث شایسنگی

نظر  وعملی کفاوت چ دانی نیس  و همه معلمان باید به این امر 

 کوجه جد  داشنه باش دو

 

 والدین )خانواده( 6.2.3

ها و الگو ها  برنامه درسی در میان ع ازار و ک راگران انساانی برناماه درسای کاوجهی باه  در عمده نظریه

جایگاه اانواده و والدین نرده اس  و به نظر می رسد این یک کاسنی جد  و قابل کوجهی اس ، ا وزاا در 

مدرساه کاه  محیط ها  یادگیر  الونرونیوی و از راه دور که دانش آموزان عمدکا از م ازت و مواانی غیار از

معموال در ک نرت والدین و اانواده می باشد کحا  آماوزش و کربیا  قرارمای گیرنادو زارف نظار از محایط 

الونرونیوی در آموزش حنی در اشوات حضور  و س نی یادگیر  هم در میان ک رگران و ماوثران رراحای و 

نیااز هاا  کربینای آنهاا را نادیاده  کوسعه و اجرا  برنامه ها  درسی نمی کوان اانواده و اننظارات و عالئق و

 ایان کأمین برا  و باش دمی منعدد  بسیار ن رها  دارا  والدین الونرونیوی کربی  و کعلیم نظام گرف و  در

 و حمایا  بحث با مرکبط و شایسنگی این از بسیار  بگیرندو را فرا منعدد ها شایسنگی کا اس  الزم هان ش

 کاوانمی را هاشایسنگی این از برای بودو اواهد دیجینات ها ف اور  از فادهاسن شرایط و م ابع ساز  فراهم

 کرد : ع وان ذیل موارد قالب در

 فرزندان روانی و عاطفی حمايت

 ها  مدیری  اسنرسبردار از روشکوانایی بهره 

 باا  ها  مدیری  کاهش اضطراب در اماور آزماون و مطالعاه و روبارو شادنبردار از روشکوانایی بهره

 شرایط آموزش الونرونیوی

 آموزان در اثر اسنفاده از ها  جلوگیر  از انزوا  کودکان و دانشکوانایی ش اا  و به کارگیر  روش

 ها  مجاز ای نرن  و محیط

 ها  مدیری  کاهش اضطراب در اماور آزماون و مطالعاه و روبارو شادن باا بردار از روشکوانایی بهره

 شراط آموزش کرکیبی
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 ها  الگوساز  و کطبیق عالیق دانش آموزان در رویوارد آماوزش ش اا  و به کارگیر  روش کوانایی

 الونرونیوی

 تأمين تجهيزات آموزش الکترونيکی حمايت

 هاا  دسانیابی باه م اابع ارزان ای نرنا  و مادیری  اسانفاده از کوانایی ش اا  و به کارگیر  روش

 ادمات ای نرننی

 ها  یادگیر  کودکان و نوجوانانت ای نرننی جه  کوسعه فعالی بردار از امواناکوانایی بهره 

 کوانایی اسنفاده از ابزارها  آموزش کرکیبی مخ وص والدین 

 هاایگروه در شاركت بارای فرزنادان آماوزان و داناش مديريت و راهنمايی با مرتبط هایحمايت

 های مجازیكارگروه مختلف

 رها  الونرونیویکوانایی برقرار  ارکباط با مدرسه با ابزا 

 آموزانکوانایی اسنفاده از ابزاها و م ابع پرنیبانی اجنماعی برا  دانش 

 فرزنادان باه جابجايی و انتقال خدمات ارائه و واقعی محيط از دانش كسب به مربوط هایشايستگی

  خويش

 ها  یادگیر  اکنرونیویکوانایی ش اسایی و بهره بردار  از محیط 

 تاأمين و فراغات اوقاات و تفريحای هایبرناماه و تربيتی و تعليمی هایيتفعال توانايی جداسازی

 الکترونيکی هاینظام در فرزندان و آموزان دانش فراغت اوقات نيازهای

 کوانایی برنامه ریز  اوقات فراغ  فرزندان 
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 توسطه و دروس نظری و عملیهای ابتدايی و مجداول مربوط به ارائه تجويزها در اشکال مختلف يادگيری الکترونيکی ، دوره

 فرزندان روانی و عاطفی حمايت

عنوان شايستگی ياا 

 مهارت
 مالحظات و تجويزها هاموقعيت

 و عاااطفی حماياات

 فرزندان روانی

 الونرونیوی وضعيت

مسائله مادیری  اسانرس باا کوجاه باه الزاماات مارکبط باا آمااوزش 

شاود، می اماوزان ایجاادالونرونوی و ابهامات شرایطی که بارا  دانش

بردار از هایی جدید را برا  مرارک  و کبعاً کوانایی بهرهکواند عرزهمی

 از هاا  مادیری  اسانرس بارا  والادین را ایجااد نمایادو یواایروش

 هاییشایسانگی آماوزش در باید والدین که هاییشایسنگی مهمنرین

 باا آشا ایی بپردازناد آن باه الونرونیاک آماوزش در بایاد والدین که

 مواجهاه در آن کااربرد هاا روش و قرص اسنرس مدیری  ا هروش

 یادگیرنااده ها ن رااه از حازاال ها اساانرس بااا آمااوزان دانااش

 باشدومی الونرونیوی

 ایجااد و معلام ندیادن ا وزااً و آزمون در شرک  از ناشی اضطراب

 نحاوه ساؤاالت باه پاساخگویی نحاوه و سؤاالت آزمون جدید شرایط

 ایجااد نیازم اد شاده یاد موارد همه و م ابع از اسنفاده نحوه اعنراض

 بر اس  این از باشدمی اود فرزندان برا  والدین جانب از آرامش جو

ها  مدیری  کاهش اضاطراب در بردار از روشاساس کوانایی بهره این

 امور آزمون و مطالعه و روبرو شدن با شرایط آموزش الونرونیوی یوای

 یااد شارایط باا مواجهاه در والدین یازن مورد ها کوانایی مهمنرین از

 باشدومی شده

 اناازوا  الونرونیواای هااا آموزش از مااداوم اساانفاده کبعااات از یواای

 ای نرننای ابزارها  اس  مداوم اسنفاده اثر در آموزان دانش و کودکان

 رو ایان از باشادمی یاادگیر  و آماوزش بحث در مجاز  ها موزه و

 هاا مهارت کوساعه کراور کربیا  و کعلیم نظام برا  و والدین برا 

 باشاد اهمیا  دارا  چاالش این در آموزان دانش ورود عدم با مرکبط

ها  جلوگیر  از انازوا  ب ابراین کوانایی ش اا  و به کارگیر  روش

ها  مجاز  آموزان در اثر اسنفاده از ای نرن  و محیطکودکان و دانش

           و کبعاااات  مااادیری و ک ناارت هاااا مهارت کرینحیااااکی از یواای

         زیاارا بااود اواهااد الونرونیواای مااداوم هااا آموزش احنمااالی ننااایج

 گاذار کاأثیر جدید شرایط اثر بر کواندمی هم اک ون هم مسئله همین

 باشدو

 ابندایی دوره

 را بیرانر  ها  پذیر  کأثیر کوانمی ابندایی دوران ای وه به کوجه با

 ک اار در والادین وجاود اماا نمایاد آور  کااب آماوزان داناش کوسط

 آماوزش در را آماوزان دانش ها مهارت و ک ورات کوان دمی فرزندان

 دوره در نمای اد همراهای و هاار  هام دچاار کرکیاب و الونرونیوی

 ا وزااً کودکاان پذیر  انعطاف و رشد وضعی   واسطه به ابندایی

 نمود اواهد یرنرب را او کودکان پذیر  کأثیر میزان اولیه ها پایه در
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 آور فان از اسنفاده و وارساز  باز  ها کوانایی باید والدین نوعی به و

 نمای د ک وی  را یادگیر  در باز  یک ع وان به

 دانش ا حرفه و کح یلی عمدکاً ن ش، حساسی  و جسمانی کغییرات منوسطه

 ایجااد پنانسایل دوم منوساطه در ا وزااً منوساطه، م طاع آموزان

 نمایدومی کردید آموزاندانش رو  بر را اسنرس موقعی 

 به م ررات قوانین از آموزان دانش ها سرکری اوت منوسطه دوره در

 از باشادو الونرونیوای آماوزش کأثیرپذیر  عامل کواندمی اود اود 

 دارد اهمی  بسیار نظر مورد در م طع دو در این

 درس

 درس نظر 

 بود نخواهد عملی دروس نداز ا نظر  دروس در شده یاد ها چالش

 کجهیازات از اسانفاده و دراواسانی هاا فعالی  حجام میزان نظر 

 وارد والادین بهنار و آماوزان دانش بر را محدودکر  فرار الونرونیوی

 آوردو اواهد

 درس عملی

 در را والاادین ن ااش عملاای دروس باارا  نظاار مااورد هااا چالش

 وقنای زیرامیازان نمایادمی دوچ دان اجنماعی و عارفی ها حمای 

باشاد بسایار می من اور آماوزاندانش بارا  دروس از نوع این در که

 باشدوبیرنر از سایر دروس می
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 های ابتدايی و متوسطه و دروس نظری و عملیجدول مربوط به ارائه تجويزها در اشکال مختلف يادگيری الکترونيکی ، دوره

 لکترونيکیتأمين تجهيزات آموزش تركيبی و ا حمايت

عنوان شايساتگی ياا 

 مهارت
 مالحظات و تجويزها هاموقعيت

تااااأمين  حماياااات

تجهياازات آمااوزش 

 تركيبی و الکترونيکی

 

 الونرونیوی وضعيت

ادمات مرکبط  از اسنفاده و الونرونیوی ها آموزش ای وه به کوجه با

باشد ب ابراین کواناایی شا اا  و باه ها  منعدد  میبا دارا  هزی ه

هاا  دسانیابی باه م اابع ارزان ای نرنا  و مادیری  یر  روشکارگ

ها اسنفاده از ادمات ای نرننی از جمله یوای از مهمنارین شایسانگی

 باشد که باید آن را در والدین کوسعه دادومی

 یاادگیر  فعالینها  کوسعه جه  ای نرننی اموانات ش اا  و معرفی

 در کوان دمی والدین که باشدمی هایی ی  و هاکمک از یوی فرزندان

 انجاام باه را آن الونرونیوی و کرکیب آموزش کمری ات حمای  حوزه

بردار از اموانات ای نرننای کوانایی بهره شودمی کوزیه ب ابراین برساند

 زماره هاا  یاادگیر  کودکاان و نوجواناان درجه  کوساعه فعالی 

 بگیردو قرار نظر مد والدین نظر مورد ها شایسنگی

 کرکیبای آماوزش ابزارها  با والدین کا اس  الزم موارد از ار بسی در

 الونرونیوی آموزش هم و کرکیبی آموزش هم راسنا  در کواندمی که

رو  ایان از شاوند آشا ا باشاد، ماؤثر و مفیاد فرزندان و آموزان دانش

کوانااایی اساانفاده از ابزارهااا  آمااوزش کرکیباای مخ ااوص والاادین 

 ها  م ابع انسانی قرار بگیردوکواند در زمره شایسنگیمی

 دوره
 -- ابندایی

 -- منوسطه

 درس

 -- درس نظر 

 درس عملی

با کوجه به هزنه بر بودن م ابع و کجهیزات این بخش، این شایسانگی 

ها و دروس اهمس  بیرانر  نساب  باه دروس نظار  در این رشنه

 داردو
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 های ابتدايی و متوسطه و دروس نظری و عملیيادگيری الکترونيکی ، دوره جداول مربوط به ارائه تجويزها در اشکال مختلف

 مختلاف هاایگروه در شاركت بارای فرزنادان آماوزان و داناش ماديريت و راهنمايی با مرتبط هایحمايت

 های مجازیكارگروه

عنوان شايساتگی ياا 

 مهارت
 مالحظات و تجويزها هاموقعيت

 باا مرتبط هایحمايت

 ديريتما و راهنمايی

 آماااوزان و داناااش

 شاركت برای فرزندان

 مختلاف هایگروه در

 های مجازیكارگروه

 الونرونیوی وضعيت

 شرک  برا  آموزان دانش مدیری  و راه مایی با مرکبط ها حمای 

 باا والادین کاا اس  الزم مجاز  کاربردها  مخنلف، ها در کارگروه

 ابزارها  به جسنن کوسل با مدرسه با ارکباط برقرار  و ارکباط ازوت

 داشانه را ابزارهاا ایان از اسانفاده کواناایی و باوده مطلع الونرونیوی

کوانااایی برقاارار  ارکباااط بااا مدرسااه بااا ابزارهااا   ب ااابراین باشاا د

 داشانه بایاد والادین کاه هااییکوانایی زمره در کواندالونرونیوی می

 انجام زمهال ریز برنامه آن کأمین برا  اس  الزم و بگیرد قرار باش د

 شود

 گااروه در فرزندانرااان از والاادین اجنماااعی ها پراانیبانی جهاا 

 ها موانیسام و ابزارهاا باا والادین کاا اس  الزم مخنلف، ها ب د 

 جها  فرزندان، به الزمه ها راه مایی ارائه جه  اجنماعی پرنیبان

 مجهز ف ی و علمی ها کارگروه و اارجی مخنلف ها گروه در ورود

کواناایی اسانفاده از ابزاهاا و م اابع پرانیبانی  کوانمی براینب ا شود

 حاوزه این ازلی ها شایسنگی از آموزان را یویاجنماعی برا  دانش

 گرف و نظر در

 دوره

 ابندایی

 حیااث از ابناادایی هااا دوره در موجااود ها حساساای  برحسااب

 در اجنمااعی رواباط م اساب الگو  ایجاد و اولیه مفاهیم گیر شول

 بااا ماارکبط ها شایساانگی والاادین اساا  الزم کااار  هااا روهگ

 باشدو داشنه را الزم ها ک نرت

 منوسطه

 نظاام ایجااد و آگااه سااز  بعد به کوجه ضرورت منوسطه در م طع

 اثربخری کواندمی مسیر این در غیرمسن یم ها هدای  و گر  مربی

دارا   ممساان ی ابزارهاا  در نوجواناان زیاارا باشادو داشانه بیرانر 

 الزم و پذیردنمی مسن ل زورت به را آنها و باشدمی هاییمحدودی 

موضاوع را  این داورلبانه زورت به و مرناقانه ب ورت آنها اود اس 

 فرابگیرندو

 درس
 -- درس نظر 

 -- درس عملی
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 يی و متوسطه و دروس نظری و عملیهای ابتداجدول مربوط به ارائه تجويزها در اشکال مختلف يادگيری الکترونيکی ، دوره

 فراغات اوقاات نيازهای تأمين و فراغت اوقات و تفريحی هایبرنامه و تربيتی و تعليمی هایفعاليت جداسازی

   الکترونيکی هاینظام در فرزندان و آموزان دانش

عنوان شايساتگی ياا 

 مهارت
 مالحظات و تجويزها هاموقعيت

 هااا فعالی  جداساااز 

 و کربیناااای و کعلیماااای

 و کفریحااای ها برناماااه

 کااأمین و فراغاا  اوقااات

 فراغاا  اوقااات نیازهااا 

 فرزنادان و آموزان دانش

کرکیباای و  هااا نظام در

   الونرونیوی

 الونرونیوی وضعيت

 آموزشااها  بااا حضااور هااا آموزش وضااعی  کغییاار بااه کوجااه بااا

 اوقاات سااز  غ ای بارا  والادین اسا  الزم مجااز  و الونرونیوی

 برناماه باه آنهاا عارفی و روحی وضعی  مساعدت به مکک و فراغ 

 آماوزش و الونرونیوای آماوزش در فراغا  اوقاات اااص ها ریز 

 ریاز  برنامه کوانایی ب ابراین بیاورند عمل به را الزم کوجهات کرکیبی

 ها شایسانگی و هاکوانایی به مهم ابعاد از یوی فرزندان فراغ  اوقات

 بودو اواهد والدین

 دوره

 ابندایی

 آماوزان داناش نگرش و دانش سطح ای وه اارر به ابندایی م طع در

 و الونرونیوای آماوزش مباحاث باا مواجهه و براوردار  با رابطه در

 جها  را بیرانر  کمرکز والدین اس  الزم باشدمی محدود کرکیبی

فراغ  در رابطه با این داناش  اوقات ریز  برنامه کوانایی ساز  پیاده

 ب دندو کار به آموزان

 منوسطه
 بیرانر  مرارکنی رویورد با کواندمی منوسطه م طع در کوانایی این

 بگیرد اود به عملی ج به فرزندان و آموزان دانش با

 درس
 -- درس نظر 

 -- درس عملی

 ریزان درسیبرنامه 6.2.4

 دارا  یاادگیر  و آموزشای   اابعم و منون ک ظیم در درسی ریزان برنامه الونرونیوی کربی  و کعلیم نظام در

 کبیاین نظار ماورد ها کوانایی و موارد بخش این در رو این از باش دمی گذار  کأثیر و من وع بسیار ها ن ش

 کرد : ع وان ذیل موارد قالب در کوانمی را هاشایسنگی این از شدو برای اواهد

ای باه صاورت ماتن، صادا، و رساانههای ارائه محتواهای چند توانايی شناخت و به كارگيری روش

 تصاوير ثابت و متحرک در متون برنامه درسی مدارس

 در منحارک و ثابا  ک اویر زدا منن زورت به کواندمی که ا رسانه چ د محنوا  ارائه ها روش از اسنفاده

 برناماه هاا گروه مهم ها کوانایی از یوی ع وان کواند بهگیرد، میممورد اسنفاده قرار می درسی برنامه منون

 و یاادگیر  روش کاه زمانی در ا چ درسانه محنوا  از اسنفاده شودومی معرفی درسی برنامه کدوین درسی و

 باه را آماوزاندانش عدم حضاور از ناشی األها  کواندمی باشدمی الونرونیک رویورد بر مبن ی آموزش روش
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 در هااروش ایان کارگیر  به ش اا  درسی ریزان امهبرن مهم ها کوانایی از یوی ب ابراین دهدو پوشش نوعی

 بود اواهد درسی ها برنامه ک ظیم

هاای ای و پويانمايیهای رايانهتوانايی برقراری تعامل ميان فراگير و مواد يادگيری با استفاده از بازی

 قابل دستکاری

 در کوانادمی کعااملی ابزارهاا   اوانع به فراگیران کوسط دسنوار  قابل ها  نمایی پویا و ا رایانه ها باز 

 بار مبن ی درسی ها برنامه بگیرد قرار اشاره مورد الزمه ابزارها  ع وان به یادگیر  م ابع و درسی ها برنامه

 بودو اواهد موارد این اثربخری ده ده نران شده انجام ها پژوهش و کح ی ات از بسیار  در شده یاد موارد

 ی شخصی سازی در برنامه درسیهاتوانايی ايجاد قابليت

 نمای ادو کوجاه سااز شخ ی هاا قابلی  پاارامنر ا اوص در درسی ها برنامه به باید درسی ریزان برنامه

 سابک ک وع اساس بر کوانمی که باشدمی هاییقابلی  به اشاره درسی برنامه در شخ ی ها قابلی  از م ظور

 یاادگیر  هاا فعالی  و کواالیف و کارد اننخاب را الزم ها فانعطا آن در آموزان دانش ش اانی و یادگیر 

 شودو قید آن در آموزان دانش از کدام هر با من اسب

 های ارتباط آسان و مذاكره فراگيران و معلمانتوانايی ايجاد قابليت

 رکبااطا هاا قابلی  کاه ا گوناه به درسی برنامه سازماندهی بخش این در درسی برنامه کدوین ازوت از یوی

 از یوای ع اوان باه ماذاکره زیارا باشاد انجاام قابال سادگی به معلمان و فراگیران بین مذاکره و آسان گیر 

 بودو اواهد الونرونیوی درسی برنامه در مهم ابزارها 

ها  رفناارگرایی، شا اا  گرایای و ها  یادگیر  یادگیرنده محاور )نظریاهکوانایی به کارگیر  ازوت نظریه

 ساانن گرایی(

ا ، ازال ش اا  و کوانایی به کارگیر  ازوت کهیه و ساازماندهی محناوا  الونرونیوای )ازال چ اد رساانه

 مجاورت موانی، ازل کیفی  ارائه، ازل افزونگی و ازل پیوسنگی(

 دهی و کحویل ابزارها  مورد نیاز در کدوین برنامه درسی الونرونیویکوانایی سفارش

 ارزیابی محنوا  الونرونیویکوانایی اسنفاده و کعبیه ابزار 
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 ها  آموزشی ها  درسی و بسنهآش ایی با عملورد و ابزارها  ای فوگرافیک مخ وص رراحی و کولید برنامه

هاا  درسای و بسانهآش ایی با عملورد و ابزارها  داسنان پرداز  دیجینات مخ وص رراحی و کولید برناماه

 ها  آموزشی 

هاا  ها  درسای و بسانهرایش فیلم و عوس مخ وص رراحی و کولید برنامهآش ایی با عملورد و ابزارها  وی

 آموزشی 

 ها  آموزشی ها  درسی و بسنهها  ارائه و کدریس مخ وص رراحی و کولید برنامهآش ایی با روش

 ها  آموزش و یادگیر  الونرونیوی و کوالیف کار  دانش آموزانها  کهیه بسنهآش ایی با روش

 رد ازوت روانر اسی یادگیر  الونرونیویآش ایی و کارب

 کسلط بر نظارت الونرونیوی و نظارت مبن ی بر ابزارها  الونرونیک بر وظایف کاربرد  معلمین
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 های ابتدايی و متوسطه و دروس نظری و عملیجدول مربوط به ارائه تجويزها در اشکال مختلف يادگيری الکترونيکی دوره

 کترونيکیهای برنامه درسی النظريه

عنوان شايستگی ياا 

 مهارت
 مالحظات و تجويزها هاموقعيت

 

 

 

های برنامااه نظريااه

 درسی الکترونيکی

 الونرونیوی وضعيت

 الونرونیاک آماوزش رویورد با درسی ها برنامه رراحی و کدوین در

 ها نظریاه کخ  ای کاربردهاا  باه نساب  درسای ریاز  برناماه

 کولیااد در گرایاای ساااا  و شاا اانی رفنااارگرایی مان ااد یااادگیر 

دهادو  قارار مادنظر را مخنلاف م اارع ها برناماه درسای محنوا 

هاا  یاادگیر  یادگیرناده ب ابراین کوانایی به کارگیر  ازوت نظریه

 ها  رفنارگرایی، ش اا  گرایی و سااانن گرایای( درمحور )نظریه

 بگیردو قرار ویژه کوجه مورد باید درسی برنامه زمره

نایی به کارگیر  ازاوت کهیاه و ساازماندهی محناوا  ش اا  و کوا

ا ، ازل مجاورت موانی، ازل کیفیا  الونرونیوی )ازل چ د رسانه

 ارائه، ازل افزونگی و ازل پیوسنگی(

 باه آش ایی و کاربرد ازاوت روانر اسای یاادگیر  الونرونیوای نیاز

 بگیرد قرار کمام کواندمی حوزه این شایسنگیها  از دیگر یوی ع وان

 یااادگیر  روانر اسای و درساای برناماه ها نظریااه کاا اسا  الزم و

 شودو گرفنه کار به و کرریح عملیاکی کامل زورت به الونرونیوی

 دوره
 ابندایی

 دوره در محنااوا رراحاای در درساای برنامااه ها نظریااه از اساانفاده

 باشاد کودکاان روانر اسای دقیاق ها نظریه با م طبق باید ابندایی

 بگیردو قرار کوجه مورد بخش این در سطون و س ین

 --- منوسطه

 درس
 درس نظر 

 حااوزه در و گرایاای رفنااار ها نظریااه عملاای و نظاار  دروس در

 باارا  چالراای بااه کواناادمی درساای برنامااه بااا ماارکبط ها نظریااه

 ها نظریاه نظار  دروس به کوجه با اس  الزم و باشد نویسانبرنامه

 گردد سنفادها بیرنر گرایی ساانن ش اانی

 --- درس عملی
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 های ابتدايی و متوسطه و دروس نظری و عملیجدول مربوط به ارائه تجويزها در اشکال مختلف يادگيری الکترونيکی ، دوره

 ابزارهای كاربردی محتوای الکترونيکی در برنامه ريزی درسی

عنوان شايستگی ياا 

 مهارت
 مالحظات و تجويزها هاموقعيت

 

 

 

 

 

ابزارهااای كاااربردی 

محتوای الکترونياك 

 در برنامه ريزی درسی

 الونرونیوی وضعيت

آش ایی با عملورد و ابزارها  ای فوگرافیک مخ وص رراحی و کولیاد 

 یااک کوانااد بع ااوانهااا  آموزشاای  میهااا  درساای و بساانهبرنامااه

 بگیردو قرار ریزان درسی برنامه کاربرد و کمرکز مورد شایسنگی

لورد و ابزارهاا  داسانان پارداز  دیجیناات مخ اوص آش ایی با عم

کواناد هاا  آموزشای  میها  درسای و بسانهرراحی و کولید برنامه

 قارار ریزان درسای برنامه کاربرد و کمرکز مورد شایسنگی یک بع وان

 بگیردو

آش ایی با عملورد و ابزارها  ویرایش فیلم و عوس مخ وص رراحی 

 یاک کواند بع اوانها  آموزشی  مینهها  درسی و بسو کولید برنامه

 بگیردو قرار ریزان درسی برنامه کاربرد و کمرکز مورد شایسنگی

ها  آموزش و یادگیر  الونرونیوای و ها  کهیه بسنهآش ایی با روش

 ماورد شایسانگی یاک کواناد بع اوانکوالیف کار  دانش آماوزان می

 بگیردو قرار ریزان درسی برنامه کاربرد و کمرکز

 دوره
 ابندایی

 ریاز  برناماه در الونرونیاک محناوا  کااربرد  ابزارها  از اسنفاده

 ساایر و دیجینات پرداز  داسنان ای فوگرافی ابزارها  ا وص درسی

 باشدو داشنه بخری اثر پایین در کواندمی ابزارها

 --- منوسطه

 درس

 درس نظر 
 ابزارها  یاد شدهافزارها و  نرم از اسنفاده نظر  دروس ها زمی ه در

 کردو اواهد کضمین را آن م ادیق و محنوا کردقیق بیان موجب

 درس عملی

 ریاز  برناماه در الونرونیاک محناوا  کااربرد  ابزارها  از اسنفاده

 ساایر و دیجینات پرداز  داسنان ای فوگرافی ابزارها  ا وص درسی

 باشدو داشنه کاربرد بیرنر هم عملی دروس در کواندمی ابزارها
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 فصل هفتم

 ابزار و رسانهعنصر 
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 تدریس با فناوری ها  7.1

ف اور  چهار دیوار  کاالس را وسایع کار و سااانار دوره هاا را نحیاف کار مای ک ادو منخ  اان و م اابع 

اارج از دانراگاه باه راحنای مای کوان اد در دسانرس مربیاان قارار گیرنادو ف ااور  مای کواناد درهاایی را 

 سط زان و موان جغرافیایی بسنه شده اندوبگراید که کو

اساانفاده ماای ک ااد و  " 3و1،2کعلاایم و کربیاا   "( در باااب م ایسااه از سااه نااوع ازااطالن 2008مااوراوک )

داناش آماوز و داناش آماوز  -معن د اس  که در نوع سوم کادریس باه سامنی مای رود کاه حالنهاا  معلام

معلاام )  -وه باار آن حالنهااا  دانااش آمااوزداناش آمااوز ) کاادریس همسااات( را شااامل ماای شااود اماا عااال –

معلاام را نیااز در اااود جااا  اواهااد دادو بااه همااین کرکیااب  -ف اااور  –کاادریس معوااوس( و معلاام 

ن رهایی که هم اک ون برا  معلام و مربای قائال هسانیم کاا حاد زیااد  باه هام اواهاد ااورد باه گوناه 

راد در فرای اد یاادگیر  ن اش دسانیار ا  که همه می کوان د ایان ن اش هاا را باه عهاده بگیرناد!و هماه افا

یا همسات را ایفا اواه اد کاردو یع ای هماه افاراد در یاک ساطح قارار گرفناه و سلساله مراکاب از بااال باه 

 پایین از بین اواهد رف و

نظریه هاا  جدیاد همچاون ارکبااط گرایای ف ااور  را ا ثای و زارفا یاک ابازار نمای دان ادو هماواره در 

فی و ایادوئولوژیهایی نهفناه اسا و اننخااب یاک ف ااور  اااص بیاانگر یاک دت ف اور  دیادگاهها  فلسا

نوع جهانبی ی یا مجموعاه ذه ای اااص اسا و اسانفاده از یاک ساامانه بااز ) مان اد بالگهاا و ویویهاا( در 

م ایسااه بااا یااک اباازار بساانه ) مثاال ات وام واس( نرااان ده ااده ارزشااها و دیاادگاههایی اساا  کااه اننخاااب 

 ک  دگان به آنها پایب د هسن دو ک  دگان و اسنفاده

کاادریس موف یاا  آمیااز در فضااا  مبن اای باار ف اااور  هااا نیازم ااد رعایاا  مااوارد زیاااد  اساا  از جملااه 

( معن ااد اساا  کاادریس موف یاا  آمیااز بااا ف اااور  هااا  در حااات ظهااور نیازم ااد مااوارد 2009زیماا س )

 زیر اس :

 رون آزمایرگر  -

 میل به درگیر  در کولید م ابع یادگیر   -

 میل به دور کردن رویوردها  ک نرت محنوا و ارائه از کدریس -
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 کحمل شوس  -

بر مب ا  آنچه از زیم س ن ال شاد مراخک مای شاود کاه و  بار هام آفری ایِ محناوا کاکیاد دارد و 

از رویوردهایی که ارائه محناوا و ک نارت آن را باه مربای واگاذار مای ک اد پرهیاز داردو البناه بسایار  

یس آماوزش ِ اثاربخشِ باراط، مراابه هماان ازاولی اسا  کاه در کالساها  از ازوت آموزشای و کادر

 درس حضور  مطرن اس :

 کماس بین دانش آموزان و معلمان را کرویق می ک د -

 روابط من ابل و مرارک  بین دانش آموزان را کوسعه می دهد -

 یادگیر  فعات را کرویق می ک د -

 بالفازله بازاورد می دهد -

 یف کاکید می ک دبر زمان زرف شده رو  کول -

 اننظارات باالیی را ایجاد می ک د -

 به اسنعدادها و شیوه ها  یادگیر  مخنلف احنرام می گذارد -

البنااه بااه فهرساا  فااوق ماای کااوان مااوارد  را افاازود کااه کوانم ااد  دروناای ف اااور  را هاام شااامل شااود 

یااادگیر  همچااون؛ ک ناارت ف اااور ، کلفیااق بااا فعالیاا  هااا  کاادریس،ک وی  گفنگااو بااا گااروه هااا  

پراک ده وووو با ایان حاات ایان فهرسا  بع اوان نموناه ا  کاه بنواناد شاباه  کادریس ااوب باا ف ااور  و 

 کدریس اوب در یک کالس درس حضور  را نران دهد کفای  می ک دو

یااادگیر  بااراط یااا یااادگیر  از راه دور نسااب  بااه یااادگیر  حضااور  کجربااه منفاااوکی اساا و ه گااامی 

ها  فیزیوای حاذف مای شاوند، ضارور  اسا  کاه معلام مطالاب و فعالیا  هاا  که نرانه هاا و فرای اد

یادگیر  را مرور ک د کا ارمی اان حازال شاود کاه باه شاول روشا ی ارکبااط برقارار شاده اسا و در یاک 

دوره چهره به چهره برا  روشن شادن بخراها  مابهم یاک کولیاف، باه آساانی مای کاوان بعاد از کاالس 

ضاایح اواساا و امااا در دوره الونرونیواای، پرسرااها  کوکاااه بااراط، در بااه سااراغ معلاام رفاا  و از او کو

 ک ار احساس ک هایی یادگیرنده، می کواند به سرع  به سطح باالیی از دلسرد  بیانجامدو

یادگیر  الونرونیوی اثاربخش، نیازم اد آماوزش ده اده ا  اسا  کاه بجاا  کمرکاز بار ساخ رانی و ارائاه 

داشانه باشاد کاه باه یادگیرنادگان کماک ک اد یاادگیر  شخ ای یاا محنوا، بیرنر بر این مطلاب کمرکاز 
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شابوه هاا  داناش ااود را ایجااد ک  ادو از رریاق دسنرسای باه م اابع و منخ  اان، داناش آماوزان بااه 

سامنی سااوق داده شاوند کااه محناوا و ادیااده هااا را ماورد بررساای و کحلیال قاارار ده اد و فعاالنااه درگیاار 

ده ااده و اغلااب اعضااا  یااک حااوزه موضااوعی بزرگناار در  بحااث هااایی شااوند کااه میااان آنهااا، آمااوزش

جریان اس و دانش آماوزان بجاا  آنواه م فعالناه م ارف ک  اد دانرای باشا د کاه از ساو  معلام کوزیاع 

ماای شااود فعاالنااه دانااش را جساانجو ماای ک  اادو البنااه کوزاایه بااه بهااره گیاار  از ف ااون کسااهیل ک  ااده 

ساا و سااخ رانی ) از رریااق ویاادئو و پادکساا ( یااادگیر  بااه مع ااا  نفاای ارزشااها  روش سااخ رانی نی

یااادگیر   -وقناای بااه شااولی م اسااب مااورد اساانفاده قاارار بگیاارد، اباازار ارزشاام د  در فرای ااد یاااددهی

اواهد بودو اماا ساخ رانی نبایاد باه مثاباه ابازار ازالی در نظار گرفناه و ماورد اسانفاده قارار گیاردو بلواه 

زار معلاام بااه شاامار آیاادو ماهیاا  یااک کولیااف ااااص بایااد ک هااا یواای از مجموعااه ابزارهااا  جعبااه اباا

یادگیر  کعیین ک  اده بهنارین رویوارد اسا و ماثال اگار قارار اسا  مطالاب پایاه ا  ارائاه شاود، مموان 

اساا  سااخ رانی رویواارد اثااربخش و م اساابی باشاادو امااا اگاار از دانااش آمااوزان اواساانه شااود کااه بااه 

ی بپردازنااد ، بحااث و گفنگااو، موالمااه، و ارزشاایابی و کحلیاال ج بااه هااا  اازاای از یااک حااوزه موضااوع

 یادگیر  گروهی احنماال بهنرین گزی ه ها اواه د بودو

 ابزارها  موجود در جعبه ابزار معلم می کواند موارد زیر را شامل شود:

 سخ رانی -

 مطالب اواندنی دوره -

 جسنجو ها  ای نرننی -

 بررسی ها  گروهی -

 ارائه ها  گروهی در کالسی بزرگنر -

 وکی ) پادکس ( یا ویدئو ها  براطفایل ها  ز -

 عضوی  دانش آموزان در جوامع براط در یک حوزه یادگیر  ااص -

کماس یادگیرندگان باا منخ  اان هماان رشانه یاا زمی اه از رارق مخنلفای همچاون ایمیال یاا  -

 م احبه 

 دانش نامه ها  آزاد گروهی ) ویوی ها( با کمک دیگر مربیان -

  دانهوبالگها به مثابه نرریات اندیرم -
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 مرارک  در دانر امه آزاد ویوی پدیا برا  ح وت ارمی ان از زح  مطالب -

اساانفاده از نرااانه گااذار  اجنماااعی باارا  برقاارار  ارکباااط بااا دیگاار حااوزه هااا  موضااوعی و  -

 مفاهیم مرکبط ) الق یک وب یا شبوه یادگیر  شخ ی(

رد  را بااه ایاان فهرساا  ایاان مااوارد ک هااا ن طااه آغاااز محسااوب ماای شااوند و معلمااان ماای کوان ااد مااوا

بیافزای د، آنرا ازاالن ک  اد و باین ارائاه معلام و فعالیا  هاا  جسانجوگرانه یادگیرنادگان کعاادلی ایجااد 

 ک  د؛ به گونه ا  که بهنرین کارآیی را در یک دوره ااص داشنه باش دو 

 مقدمه ای بر رسانه ها و ابزارها 7.2

گرایای بطاور عماده دربااره بحاث اثربخرای رساانه هاا نظریه پردازان رویوردها  جدیاد همچاون ارکبااط 

 دو دیگاه منضاد با یودیگر دارند:

رسااانه هااا کاااثیر  باار یااادگیر  ندارنااد و زاارفا اباازار  هساان د کااه آمااوزش را ارائااه ماای ده ااد  -1

(و آنچااه در وهلااه اوت مهاام اساا ، روشااهایی اساا  کااه از سااو  رراحااان بااه کااار 1983)کاالرک،

 گرفنه می شودو

ر یااادگیر  کاااثیر ماای گذارنااد، چاارا کااه از لحاااظ شاا اانی از ویژگیهااا   اازاای رسااانه هااا باا -2

براوردارنادو همچ این رساانه هاا ممواان اسا  بار شایوه هااایی کاه یادگیرنادگان باه بازنمااایی و 

 (و1991پردازش ارالعات می پردازند کاثیر داشنه باش د ) کوزما، 

ا  نراان مای دهاد کاه ابزارهاا باار  ( در یاادگیر  چ درسااانه1391پاژوهش هاا  اایار ) اساو در ،

یادگیر  موثرناد؛ چارا کاه فرای ادها  مغاز انساان رساانه هاا  منفااوت را باه شایوه هاا  گونااگون 

(و شاایوه هااایی کااه از لحاااظ شاا اانی بااا 2008مااورد پااردازش قاارار ماای ده ااد ) فااادت و لموااه،

 ویژگیها  مربوط به رسانه و ف اور  سازگار  دارندو

راواناای در دساانرس رراحااان مااواد و محنواهااا  یااادگیر  قاارار دارد ) باارا  قالبهااا  رسااانه ا  ف

یادگیر  الونرونیوی، یاادگیر  حضاور ، یاا بارا  هار ریفای از یاادگیر (و باه م ظاور دسانیابی باه 

اهااداف یااادگیر ، در گاازی ش رسااانه بایااد اثااربخش کاارین حالاا  ارائااه مااواد یااادگیر  و همچ ااین 

 ردوافزایش کعامل مد نظر قرار بگی
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 در ادامه کامها  اننخاب نوع رسانه برا  نیل به ننایج یادگیر  بیان می شود:

هاادف یااادگیر  را روشاان ک یااد: یادگیرنااده در ننیجااه شاارک  در درس/ ماااژوت/ واحااد ، الزم  -

 اس  که چه جیز  را انجام دهد/ نمایش دهد/ کولید ک د؟

ه ماورد نظار، ف اوریهاا  مخنلاف چاه کوانم د  رساانه هاا را ماورد ارزیاابی قارار دهیاد: در زمی ا -

 اموانات منفاوکی را در اانیار کاربران قرار می ده د؟

رسانه را اننخاب ک یاد: بار اسااس در دسانرس باودن، قیما ، زماان، کخ اک و مالحظاات کلای  -

) ماااثال پ هاااا  باناااد، قابلیااا  ف ااااور ) یع ااای برااااوردار  یادگیرنااادگان از کارکهاااا  

 (و1391اب ک ید ) اسو در ، زوکی/ک ویر ( رسانه را اننخ

 ابزار یا رسانه؟  7.3

ای وه کدام ف ااور  را رساانه ب اامیم  و کادامیک را ابازار  ، نخسا  باه کعریاف ماا از ف ااور  و کااربرد  

کااه از آن ف اااو  رلااب ماای ک اایم باااز ماای گاارددو بااا ایاان وجااود، زاااحب ظران باارا  هاار یااک کعاااریف 

( رساانه آموزشای را وسایله یاا عااملی مای داناد کاه آماوزش 1384 جداگانه ا  ارائه کرده انادو فاردانش )

از رریااق آن بااه یادگیرنااده ارائااه ماای شااودو باارا  مثااات در بساایار  از مااوارد کااه عاماال ازاالی آمااوزش 

معلم اس ، رساانه آموزشای هماان معلام مای باشادو اگار داناش آماوز باه دیادن یاک برناماه آموزشای از 

را از آن رریااق دریافاا  ک ااد، در ایاان زااورت رسااانه آموزشاای کلویزیااون دعااوت شااود و کمااام آمااوزش 

کلویزیاون اساا و در م اباال وسااایل آموزشاای، کلیااه ادوات و اشایائی هساان د کااه در ک ااار رسااانه آموزشاای 

رونادو ماثال اگار معلمای از کاره  برا  کفهیم بهنار و بیرانر موضاوع آماوزش باه داناش آماوزان بواار مای

کمااک بگیاارد، کااره جغرافیااایی وساایله یااا اباازار کمااک آموزشاای  جغرافیااایی باارا  کفهاایم بهناار مطالااب

  اواهد بودو 
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 کوضیحات ابزار ردیف

 درس گفتار 1

 )منن درسی( 

ریز  درسی اوت سات در هر دوره آموزشی، معلمان و دسنیاران آموزشی بر اساس برنامه

کرده و بر  کح یلی، محنوا  من ی آموزشی اود را بر اساس کعداد جلسات آموزشی آماده

ده دو این منون به ع وان یوی از ابزارها  یادگیر  الونرونیوی رو  پرکات آموزشی قرار می

 .در اانیار دانش آموزان قرار می گیرد

کاالر گفنمان فضایی اس  آنالین جه  اشنراک گذار  دانش بین معلمان و دانش آموزان،  تاالر گفتمان 2

د مبحث در کاالرها  گفنمان مرکبط با همان درس به رور معموت در هر درس یک یا چ 

ایجاد می گرددو این ابزار نیز به ع وان یوی دیگر از ابزارها  یادگیر  الونرونیوی مطرن 

 .اس 

سیسنم پیام یوی از اموانات سیسنم آموزشی آنالین اس  که به کاربران این اموان را می  سيستم پيام 3

اران یا کادر ادار  مجموعه اود در ارکباط باش دو این پیام دهد که با یودیگر، معلمان، دسنی

 .به زورت شخ ی برا  فرد یا افراد ااص ارسات شده و در دسنرس عموم قرار نمی گیرد

سيستم ايميل  4

 داخلی

یوی دیگر از اموانات سیسنم آموزشی آنالین ایمیل داالی آن اس و این سیسنم شبیه به 

اوت که کاربران اموان پیوس  کردن فایل ها  مخنلف را نیز سیسنم پیام بوده با این کف

 دارندو البنه محدودی  ها  کعداد و حجم برا  این مورد در نظر گرفنه شده اس 

فيلم آموزشی يا  5

 چند رسانه ای

در هر یک از دوره ها  درسی، به جز درس گفنار، فیلم ضبط شده از معلم و یا آموزش ها  

زورت کرکیبی از منن و ک ویر و زوت هسن د در اانیار دانش آموزان چ د رسانه ا  که به 

 .قرار می گیرد

یوی دیگر از ابزارها  موجود در سیسنم یادگیر  الونرونیوی، سیسنم برگزار  آزمون اس   آزمون 6

که اموانات م اسبی را در اانیار معلمان و دسنیاران آموزشی قرار می دهد کا بنوان د 

ی ه ا  یا کرریحی اود را از دانش آموزان پرسیده و ننایج آن ها را مورد سواالت چ د گز

 .بررسی قرار ده د

ابزار دیگر  که در سیسنم ها  یادگیر  الونرونیوی وجود دارد بخش کمری ات اس و در  تمرينات 7

این بخش معلم یا دسنیار او از کاربران می اواد کا کمری ی را انجام ده د و کاربران می 

 .وان د فایل ها  پروژه اود را به زورت پیوس  برا  معلم یا دسنیار ارسات نمای دک

کالس مجاز  به کالسی گفنه می شود که دانش آموزان از هر جایی می کوان د به آن  كالس مجازی 8

من ل شوند و معلم یا دسنیار او نیز می کواند وارد این کالس شودو ن ش ها  مرخ ی 

نیاران و دانش آموزان در نظر گرفنه می شود، معلم به زورت ک ویر ، برا  معلمان و دس

زوکی یا من ی می کواند با دانش آموزان در ارکباط باشد و همچ ین امواناکی از قبیل 

 .اشنراک گذار  فایل و حنی ک ویر زفحه نمایش معلم در این کالس ها وجود دارد

  الونرونیوی به زورت آنالین و بدون نیاز به حضور اگرچه کمامی فعالی  ها  یادگیر كالس حضوری 9

دانش آموزان یا معلمان زورت می پذیرد اما برگزار  کالس ها  حضور  جه  رفع 

  يادگيری الکترونيکیليست ابزارهای 
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اشوات و آش ایی بیرنر دانش آموزان و معلمان با یودیگر به ع وان یک ابزار یادگیر  

 .الونرونیوی مطرن اس 

ام رسان ، می کواند به ع وان یک ابزار یادگیر  الونرونیوی به کار نرم افزار ها  مطرن پی پيام رسان ها 10

گرفنه شودو به رور معموت برای از معلمان یا دسنیاران اساکید از این اموان برا  انجام 

هماه گی ها  بیرنر اسنفاده می ک  دو همچ ین دانش آموزان جه  هماه گی ها  بیرنر 

 ع رسانی و همچ ین گروه ها  هماه گی می زن دبه ساا  و اسنفاده از کانات ها  ارال

با کوجه به ای وه فضا  یادگیر  الونرونیوی به گونه ا  با پیررف  ها  ف اور  ارالعات  شبکه های اجتماعی 11

نیز می  …ارکباط قو  دارند لذا اسنفاده از شبوه ها  اجنماعی مان د آپارات، گوگل پالس و 

 .بود فرای د یادهی یادگیر  مورد اسنفاده قرار گیردکواند به ع وان ابزار  جه  به

موتورهای  12

 جستجوگر عمومی

موکورها   …جه  آش ایی و یافنن م ابع م اسب، سای  ها، کنب، ک اویر مرکبط و 

 .جسنجوگر می کوان د به ع وان یک ابزار یادگیر  الونرونیوی مطرن شوند

موتورهای  13

 جستجوگر تخصصی

ر کخ  ی مان د مح ق گوگل و علم ن  نیز به ع وان یوی از ابزارها  موکورها  جسنجوگ

 .کارآمد در یادگیر  الونرونیوی مد نظر قرار می گیرند

جه  آش ایی با عبارات و کلمات ناش اانه و جدید در حوزه ها  مخنلف ابزار دانر امه می  دانشنامه 14

بزار لیسنی از عبارات و ازطالحات و کواند کمک شایانی به دانش آموزان داشنه باشدو این ا

 .کلمات مرکبط با موضوع درسی را با اموان جسنجو در اود داراس 

لیسنی از آارین محنواها  م نرر شده در فضا  یادگیر  الونرونیوی اس  که کاربران می  آر. اس. اس 15

ار و اکفاقات فرای د کوان د آن را به ابراوان ها  اود اضافه کرده کا به راحنی بنوان د از ااب

 .یادگیر  الونرونیوی آگاه شوند

یوی دیگر از ابزارها  یادگیر  الونرونیوی بالگ اس و این ابزار می کواند کوسط معلمان یا  بالگ 16

دسنیاران و یا حنی دانش آموزان مورد اسنفاده قرار گیردو در بالگ، زاحب آن منن، عوس، 

زورت روزانه، هفنگی، یا ماهیانه و یا با یک رینم  زدا و هر گونه محنوا  دیگر  را به

 .مرخک )یا گاهی نا مرخک( م نرر کرده و کاربران می کوان د از آن اسنفاده نمای د

به یک یا یوسر  فیلم کوکاه یا بل د در مورد یک موضوع که به زورت بسیار ساده کهیه  پادكست 17

م نرر می شوند گفنه می شودو این  شده و در شبوه ها  اجنماعی یا سای  ها  کخ  ی

 .ابزار می کواند برا  انن ات مفاهیم درسی یا نوات ویژه غیر درسی مورد اسنفاده قرار گیرد

مجموعه ا  از کناب ها که به زورت الونرونیوی )اسون شده یا کایپ شده( در دسنرس  كتابخانه آنالين 18

قرار دارند که به آن کنابخانه آنالین  دانش آموزان قرار داده می شود در فضایی رو  وب

 .گفنه می شود

فضا  ابر  به ادماکی گفنه می شود که میزان حجم مرخ ی از فضا جه  ذایره ساز   فضای ابری 19

فایل ها و به اشنراک گذار  آن ها در اانیار کاربران قرار داده می شودو برای از این فضاها 

، با اسنفاده از این ابزار کاربران می کوان د فایل …و عبارک د از گوگل درایو، دراپ باکس 
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برای از ف اور  ها در یاک موقعیا  مای کوان اد رساانه، و در یاک موقعیا  دیگار ابازار یاا وسایله کماک 

ی شاوندو بارا  نمونااه یاک فایلم آموزشای اگار بطااور مسان ل وظیفاه انن اات آماوزش را باار آموزشای کل ا

عهده داشنه باشد، رسانه اس  ولی اگار هماان فایلم از ساو  معلام بواار گرفناه شاود ابازار اسا و باا ایان 

وزاف بسانه باه کاربردهاا  عماومی کاه ف اوریهاا  دیجیناالی مای کوان اد داشانه باشا د، براای از آنهااا 

انه و براای در ذیاال ابزارهااا جاا  داده شااده انااد؛ اگار چااه هماانطور کااه گفنااه شاد، بساانه بااه ذیال رساا

شاایوه و زمی ااه ا  کااه مااورد اساانفاده قاارار ماای گیاارد ممواان اساا  ایاان دساانه ب ااد  کغییاار ک ااد) 

 (و1391اسو در ،

در بخش بعد  در یک ک سیم ب د  دارا  چارچوب مرخک، انواع رسانه ها و ابزارهایی که قابلی  اسنفاده 

در برنامه درسی الونرونیوی دارند در قالب نوع ارکباط و پلنفرم یا بسنر م اسب هر یک از انواع ارکباط ها، 

ها  اود را در فضا  ابر  ذایره ساز  کرده و با هر دسنگاه و در هر زمان و موان در 

 .زورت دسنرسی به ای نرن  به فایل ها  اود دسنرسی داشنه باش د

ش ها نران ده ده میزان مرارک  ابزار  برا  ارائه گزارش ها  مونوب اس و این گزار ابزار گزارش دهی 20

 .یادگیرنده در بخش ها  مخنلف پورکات و بهره گیر  او از محنوا  آموزشی اس 

تابلو اعالنات  21

 الکترونيکی

این ابزار شامل ارالع رسانی و اننرار اابار در مورد رویدادها  جدید و مح والت و ادمات 

 .جدید بر رو  وبگاه اس 

سمينارهای مبتنی  22

 ر وب )وبينار(ب

سمی ار مبن ی بر وب ساز و کار  اس  که در ای نرن  با اسنفاده از ف اور  رسانه ا  به 

م ظور اننرار همزمان محنوا به ش وندگان و بی  دگان منعدد  کوزیع می شودو اننرار محنوا 

 .ممون اس  زنده یا ب ا به دراواس  مخاربان باشد

لونرونیوی حاو  ارالعات جزئی و کاربردها  مح والت و ادمات اس  که بروشور  ا كاتالوگ الکترونيکی 23

 .مطالب جامعی برا  درک بهنر مرنر  برا  ک میم گیر  ارائه می دهد

فرم های  24

 پيمايشی/نظرسنجی

فرم هایی هسن د که کوسط دانش آموزان و معلمان کومیل می شوند و به این وسیله 

 .انش آموزان و پیش بی ی رفنار آن ها کسب می ک ددانروده ارالعات مفید  درباره د

پرسش های پرسيده  25

 شده متداول

فهرسنی از پرسش هایی اس  که به رور معموت پرسیده شده و به همراه پاسخ ها  آن 

 .اس 
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اد  هر یک از پلنفرم ها، سخ  افزارها و نرم افزارها  مورد نیاز هر یک از سامانه ها سامانه یا سیسنم پیر ه

 یا سیسنم ها، مزایا و اموانات هر یک از سامانه ها و نرم افزارها مرخک شده اندو

 جدول مشخصات بسترهای ارتباطی 

 بستریا پلتفرم نوع ارتباط
سامانه یاسیستم 

 پیشنهادی

سخت افزار 

 مورد نیاز
 امکانات مزایا نرم افزار مورد نیاز

برخط 

 همزمان

رایانه و  کالس اینترنت
 موبایل

Sky room, adobe 
connect, big blue 

button & Web 
conference 

  افزایش انعطاف پذیری از نظر
 زمانی

 صرفه جویی در هزینه و زمان 

  عدم نیاز به حضور در کالس
 فیزیکی

 دسترسی به منابع آنالین 

 امکانات تکنولوژی در  بکارگیری
 آموزش

  امکان ضبط و مشاهده مجدد
 محتوای کالس

  بهره مندی کلیه فراگیران از
 منابع و مدرسان بصورت یکسان

  امکان نظارت والدین بر فرایند
 آموزش

 و بازبینی مجدد   امکان ضبط
 محتوای جلسات کالسی

  تبادل پیام بین کاربران 

 ایجاد ارتباط و تعامل دوطرفه 

  گذاری منابع و اشتراک
 اطالعات 

  مرور و ارزیابی مطالب آموزشی 

  بحث گروهی 

  مشاهده فیلم و فایل صوتی به
 صورت بر خط

 مدیریت حضور غیاب کاربران 

 وجود راهنما برای به کارگیری 

رایانه و  جلسات اینترنت
 موبایل

Skype, 
WhatsApp, video 
chat & Instagram 

  افزایش انعطاف پذیری از نظر
 نیزما

 صرفه جویی در هزینه و زمان 

  عدم نیاز نداشتن به حضور
 فیزیکی در جلسه

 دسترسی به منابع آنالین 

  امکان ضبط و مشاهده مجدد
 محتوای جلسه

  برگزاری نظرسنجی و رای گیری
 آنالین

  تبادل پیام بین کاربران 

  اشتراک گذاری منابع و
 اطالعات 

  مرور و ارزیابی مطالب آموزشی 

  بحث گروهی 

 شاهده فیلم و فایل صوتی به م
 صورت بر خط

 روزرسانی محتوا 

 وجود راهنما برای به کارگیری 

رایانه و  گفتگوی متنی اینترنت
 Chat room موبایل

 دسترسی به گروه وسیعی از افراد 

  هزینه اندک تماس با دیگران
حتی با نقاط بسیار دور و دست 

 جهان 

   امکان ارتباط نوشتاری با افراد
 به صورت هم زمانمتعدد 

  دسترسی آسان 

  ضبط و ثبت آسان محتوای
 گفتگوها

   قابلیت استفاده بدون محدودیت
 زمانی

  مدیریت زمان بهتر 

   امکان دسترسی به محتوای
 ضبط شده در جلسه

  تبادل پیام بین کاربران 

 اشتراک گداری اطالعات متنی 

  پرسش و پاسخ بین کاریران 

 وجود راهنما برای به کارگیری 

رایانه و  CMS اینترنتبرخط 
 موبایل

شبکه های آموزشی مانند 
شبکه رشد، آپارات و 

  عدم محدودیت در استفاده توسط
 کاربران 

  امکان جستجوی ساده و
 ته بر روی محتواپیشرف
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 بستریا پلتفرم نوع ارتباط
سامانه یاسیستم 

 پیشنهادی

سخت افزار 

 مورد نیاز
 امکانات مزایا نرم افزار مورد نیاز

 غیرهمزمان

 

دسترسی به طیف وسیعی از   پادکست و تلویزیون اینترنتی
 منابع متنوع 

  دسترسی بوسیله کامپیوتر، تبلت
 و تلفن های همراه

  امکان ثبت و مشاهده کلیه
 وقایع سیستم برای کاربر

  امکان تبادل، انتشار و انتقال
انواع محتوا )صوت، تصویر، متن 

 و چندرسانه ای(

  بهره مندی کلیه فراگیران از
 منابع و مدرسان بصورت یکسان

 وجود راهنما برای به کارگیری 

 

 & LMS اینترنت

LCMS 
رایانه و 
 موبایل

Moodle 

  عدم نیاز به تجهیزات سخت
 افزاری گران قیمت 

  ارسال اتوماتیک دعوت نامه به
 اساتید و دانش آموزان

  تنظیم آدرس هر کالس برای
 امنیت بیشتر

  ایجاد دسترسی به فراگیران
مهمان برای ورود به کالس با 

 اجازه استاد

  ارسال پیام خصوصی بین مدیر و
 کاربران

 تبلت  دسترسی بوسیله کامپیوتر ،
 و تلفن های همراه

  عدم محدودیت در تعداد کالس
 ها و کاربران

  ارتباط بین اعضا به صورت
تصویری، صوتی و یا 

 )نوشتاری)چت

  آپلود و نمایش فایل های
 … پاورپوینت، فلش، تصاویر و

  قابلیت به اشتراک گذاری فایل
 ها و صفحه دسکتاپ مدرس

  امکان استفاده از چندین وایت
با  (white board) برد

موضوعات مختلف برای یک 
 جلسه

  قابلیت مدیریت کاربران و
وب  شرکت کنندگان در

 کنفرانس

  برگزاری نظر سنجی و رای
گیری جهت دریافت نظرات 

 شرکت کننده ها

  امکان ضبط جلسات و گرفتن
سامانه یادگیری  بازخورد در
 الکترونیکی

  ( مشاهده لیست کاربران حاضر
در حضور و غیاب ( آزمون 

 سامانه یادگیری الکترونیکی

  امکان نمایش مطالب، تصویر و
 صدای مدرس

  امکان ارائه مجوز به شرکت
کنندگان برای پرسیدن سوال و 

  ارسال درخواست ثبت نام در
 درس / دوره / کالس؛

 پیگیری درخواست فراگیر؛ 

 و  مشاهده درخواستهای رسیده
بررسی آنها توسط مسئول 

 آموزش؛

  امکان برقرای تماس با
 درخواست کننده؛

 ،ثبت نام فرد به عنوان فراگیر 

  تعریف فراگیر در دوره مورد
 نظر؛

  تعیین شناسه کاربری و رمز
 عبور؛

  ، ارائه اطالعات شخصی
تغییرات اطالعات شخصی و 

 ....رمز عبور و

  ارائه خدمات به مدیریت
 دروس؛

 ت به موتور ارزیابی؛ارائه خدما 

  ارائه خدمات به مدیریت ثبت
 نام؛

  ارتباط باسایرسیستمها از طریق
 سرویس راه دور؛

 مدیریت اطالعات فراگیر؛ 

  ارائه اطالعات فراگیر به
 کاربران ردههای مختلف؛

  مدیریت اطالعات شخصی
مانند نام، نام خانوادگی، آدرس 

 و سایر؛

اطالعات محیط ارتباطی مانند 
تم عامل، روش ارتباط نوع سیس

 با شبکه و ..؛

  اطالعات تحصیلی شامل
اطالعات کارنامهای، وضعیت 

گذراندن دروس (ثبت نام کرده، 
شروع کرده، درس را کامل 

 کرده، گذرانده و )...؛

  ارائه امکان جستجوهای
مختلف در اطالعات شخصی 

 افراد؛

  امکانات گزارش گیری متفاوت
 از فراگیران و اطالعات آنها؛
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 بستریا پلتفرم نوع ارتباط
سامانه یاسیستم 

 پیشنهادی

سخت افزار 

 مورد نیاز
 امکانات مزایا نرم افزار مورد نیاز

 یا ارائه مطلب

 کاهش هزینه و زمان 

  امکان شرکت در جلسات از راه
 دور

  امکان اتصال بدون محدودیت
 خاص مکانی

  مدیریت ورود دیگر کاربران 

 دمان تجهیزات امکان تغییر چی
 در کالس آنالین

 امکان کنترل از راه دور 

(Remote Control) 
 دسکتاپ کاربران

  امکان برقراری پرسش و پاسخ
 بصورت خصوصی و عمومی

  امکان حضور و غیاب در کالس
 های آموزشی

  مدیریت اطالعات سایر کاربران
(مانند اساتید، مدیران آموزش، 

 ....)والدین

  مدیریت کنترل سطوح امنیتی
 کاربران

  /ارائه اطالعات دروس/ رشته
 دوره؛

 مدیریت محتویهای آموزشی؛ 

  مدیریت اخبار و تاالرهای
 گفتگو؛

  مدیریت منابع استفاده شده در
 دروس؛

  مدیریت منابع استفاده شده
 ی برخط زندهدرکالسها

  ارائه فهرست و اطالعات
 دروس و منابع؛

 ارائه پیش نیازها 

  ارتباط با سیستم اطالعات
فراگیران و دریافت و ارائه 

 خدمات از/ به آن؛

  ارائه خدمات به محیط تعامل
 مستقیم فراگیران؛

  برگزاری آزمون و امتحانات
الکترونیکی در محل و از راه 

 دور؛

 ن و ارائه امکان شرکت در آزمو
 امتحان؛

  تولید نتایج و گزارشهای آماری
 آزمون و امتحانات؛

  ارائه نتایج در سطوح مختلف
 کاربری به کاربران سیستم

  ایجاد نوعی همزمانی در ارائه
 دروس؛

  فراهم نمودن امکان ارائه
 دروس با یاری مدرس

  فراهم نمودن امکان ایجاد
تعامل بین فراگیران با یکدیگر 

 ید و فراگیران با اسات

  ارسال و دریافت سوال و جوابها
 از طریق نامه الکترونیکی؛

  امکان نسبت دادن کالسهای
بر خط (ازاتاق گفتگو تا کالس 

زنده مبتنی بر تصویر) به 
 دروس؛

  امکان تعریف کالس و انتصاب
 فراگیران و اساتید به کالس؛

  ارائه امکان مشاهده محتویات
کالس و ثبت آن (ثبت 

فادههای گفتگوها) برای است
 بعدی دیگران؛

  امکان پیش ثبت نام یا
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 بستریا پلتفرم نوع ارتباط
سامانه یاسیستم 

 پیشنهادی

سخت افزار 

 مورد نیاز
 امکانات مزایا نرم افزار مورد نیاز

 درخواست موقت دوره؛

  برقراری امکان ارتباطی به
 روش مناسب با رسانة ارتباطی؛

  ، امکاناتی مانند گروه آموزشی
کتابخانههای ذخایر درسی 

 گروه های آموزشی؛

 امکان گروه بندی کاربران؛ 

  امکان ارسال و دریافت
 پیغامهای شخصی؛

  در پیغامها؛امکان جستجو 

 امکان ارائه بولتن کالسها؛ 

  مدیریت پرسش و پاسخ بین
فراگیران با یکدیگر فراگیران با 

 اساتید؛

امکان ارائه پیامهای عمومی 
مدیریت ها به تمامی کاربران یا 

 کاربران گروه خاص؛

 امکان تماس با مسئول سیستم 

 اینترنت
شبکه های 

 اجتماعی
رایانه و 
 موبایل

 شاد

 گذاشتن عکس ها و  به اشتراک

  ویدیو ها

 برقراری ارتباط آسان و فوری 

   ایجاد و یا ارائه محتوا توسط
 اعضا

  امکان تبادل، انتشار و انتقال
انواع محتوا )صوت، تصویر، متن 

 و چندرسانه ای(

  تبادل پیام بین کاربران 

  اشتراک گذاری منابع و
 اطالعات 

  مرور و ارزیابی مطالب آموزشی 

  بحث و گفتگو 

  مشاهده فیلم و فایل صوتی به
 صورت بر خط 

 مدیریت حضور غیاب کاربران 

 وجود راهنما برای به کارگیری 

رایانه و  گفتگوی متنی اینترنت
 Forum & email موبایل

  دسترسی به گروه وسیعی از افراد 

  هزینه اندک تماس با دیگران
حتی با نقاط بسیار دور و دست 

 جهان 

  ری با افراد امکان ارتباط نوشتا
 متعدد به صورت هم زمان

  دسترسی آسان 

  ضبط و ثبت آسان محتوای
 گفتگوها

   قابلیت استفاده بدون محدودیت
 زمانی

  مدیریت زمان بهتر 

   امکان دسترسی به محتوای
 ضبط شده در جلسه

 تبادل با محتواهای متنی 

 پیگیری پیشرفت دانش آموزان 

  قابلیت ذخبره سازی و استفاده از
در هر زمان و به صورت مطالب 
 نامحدود

 وجود راهنما برای به کارگیری 

 اینترنت
نرم افزارهای 

 کاربردی
رایانه و 
 موبایل

Duolingo & Oxin 
channel Persian  و

  بازی های آموزشی

 انعطاف پذیری و دسترسی آسان 

  مطالعه آنالین و دسترسی
 محتواهای الکترونیکی به

 ایجاد سرگرمی در کنار آموزش 

 اهش فاصله میان دانش آموز و ک
 مدرسه

 پیگیری پیشرفت دانش آموزان 

 تعامل با محتواهای متنی 

 مرور و ارزیابی مطالب آموزشی 

  مشاهده متن ،فیلم و فایل
 صوتی 

  ارایه تکالیف و تمرینات به
 توسعه و تعمیق یادگیری  منظور

 ارایه تمرینات فردی و  گروهی 
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 بستریا پلتفرم نوع ارتباط
سامانه یاسیستم 

 پیشنهادی

سخت افزار 

 مورد نیاز
 امکانات مزایا نرم افزار مورد نیاز

  قابلیت استفاده از مطالب در هر
 زمان و به صورت نامحدود

  صرفه جویی در زمان و هزینه
 آموزش

 وجود راهنما برای به کارگیری 

برون خط 

 همزمان

 امواج رادیویی
انتشار سیگنال 

 شبکه آموزش تلویزیون ویدیویی

  امکان پخش برنامه زنده 

 امکان مشاهده و ضبط برنامه-

های و بازبینی و پخش مجدد 
 هاآن

 یت امکان استفاده بدون محدود
 زمانی

  امکان یادگیری از طریق تجارب
 غیرمستقیم

 ها به صورت امکان ارائه برنامه
 متوالی 

  امکان مشاهده و ارزیابی برنامه
ها توسط تعداد زیادی از 

 مخاطبان بصورت همزمان

 امکان آموزش از راه دور 

  امکان انتخاب از میان گستره
 وسیعی از برنامه ها

  امکان بهره مندی تمامی
 ن از برنامه هامخاطبا

  امکان اجرای عدالت آموزشی در
 میان تعداد کثیری از مخاطبان

  جذابیت باالی آن بخاطر تنوع
 محتواهای ارائه شده

  پوشش مخاطبان به شکل
 گسترده

 هاى امکان ضبط برنامه
 تلویزیونى 

  مشاهده اماکن و اشیای دور از
دسترس و یا تجربه )تجربه 

 غیرمستقیم(

 تر درگیرشدن حواس بیش
 یادگیرنده در فرایند یادگیری 

  امکان ارایه محتوای چندرسانه
 ای

  امکان ارایه اطالعات و اخبار
 بصورت به روز 

  امکان همگام سازی آموزش با
 سرگرمی

   رفع اجبار حضور شاگردان در
کالس در شرایط خاص )نه 

 همیشه(

 هزینه نسبتا پایین برای کاربر 

  ضبط و دخیره سازی محتوای
 ویری صوتی و تص

  انتشار پیام به صورت گروهی
 برای مخاطبان خاص یا عام 

  قدرت بزرگ نمایی و توانایی
پخش تصاویر به صورت 

بعدی با استفاده از عینک سه
 های پالریزه

  دسترسی سریع و آسان به آرشیو
 برنامه ها 

  امکان سفارشی سازی 

  تعامل یک سویه یا دوسویه با
 مخاطبان 

 ارگیریوجود راهنما برای به ک 

 امواج رادیویی
انتشار سیگنال 

 کانال های رادیویی رادیو صوتی

 سهولت در دسترسی 

  امکان بکارگیری بدون
 محدودیت زمانی 

  انعطاف پذیری باال 

 پوشش باالی مخاطبان 

  تقویت قوه تخیل مخاطبان 

  ضبط و دخیره سازی محتوای
 صوتی 

 برنامه  دسترسی سریع به آرشیو
 ها 

  انتشار پیام به صورت گروهی
 برای مخاطبان خاص یا عام
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 بستریا پلتفرم نوع ارتباط
سامانه یاسیستم 

 پیشنهادی

سخت افزار 

 مورد نیاز
 امکانات مزایا نرم افزار مورد نیاز

 کاربری آسان 

  قالب حمل بودن 

  تعامل یک سویه یا دوسویه با
 مخاطبان

 وجود راهنما برای به کارگیری 

برون خط 

 غیرهمزمان

 پست پیشتاز، سفارشی و ... وسایل نقلیه شبکه پستی غیرالکترونیکی

 صرفه جویی در هزینه و زمان 

 رضریب نفوذ دراقصی نقاط کشو 

  کمک به بهبود امنیت اجتماعی و
 روانی

  جلوگیری از سفرهای
 غیرضروری درون و برون شهری

  ارسال انواع مواد و رسانه های
مجله، آموزشی مانند کتاب، 

محتوای چندرسانه ای بصورت 
 فیزیکی

 امکان رهگیری و بازیابی 

 بازیابی اطالعات مرسوالت 

  انتشار و ارسال اطالعات به
 وهی صورت فردی یا گر

 وجود راهنما برای به کارگیری 

 الکترونیکی

نرم افزارهای 

آموزشی و 

 تربیتی

رایانه و 
 موبایل

انواع دیکشنری و 
دایرالمعارف، نرم افزارهای 

 آموزشی 

  کاربری بدون نیاز به اتصال به
 اینترنت

  کاربری بدون محدودیت زمانی و
 مکانی

  استفاده به عنوان ابزاری برای
 یادگیری فردی

 ربری آسانکا 

  امکان نصب و اجرای چندین نرم
 افزار بر روی آن

  امکان اجرای نرم افزارهای
 آنالین و افالین

  سهولت دسترسی و به کارگیری
 در همه مکان ها و زمان ها 

  کمک به آموزش فردی شده 

  توجه به تنوع و تعدد نیازهای
 مخاطبان 

 ایجاد استقالل در یادگیری 

 امکان تمرین و تکرار و به 
 کارگیری مجدد 

  دخیره سازی و بازیابی اطالعات 

  امکان برقراری تعامل با
 مخاطب 

 وجود راهنما برای به کارگیری 

 بستر برخط همزمان 7.4

 اینترنت 7.4.1

 كالس 7.4.1.1

کعریف نظر  و عملیاکی، ازالن ش اسی همراه با مسن دات وم ابع )در حد اموان کبیین، اهمی  موضوع  -1

 نیز لحاظ شود(: وبیان مساله

 تعريف نظری:

ک  دگان در آن، آموزش از راه دور ارائه یک محیط آموزشی و یادگیر  اس  که به شرک  کالس آنالین

 کوان د در یک فضا  مجاز  با هم ارکباط برقرار ک  د و کعامل داشنه باش دو ها میشود و آنمی
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 تعريف عملياتی:

 کواند این کالس یک یا چ ده نفره باشدو  که مییک محیط آنالین برا  کالس آموزشی اس

 انواع روشها  کاربرد در گروه محنوایی )نظر ، عملی( در دورة کح یلی )ابندایی ومنوسطه(: -2

 نوع درس نوع الگو
 دوره کح یلی

 منوسطه ابندایی

 الونرونیوی

 عملی

ارائه و به اشنراک گذار  محنوا  

 آموزشی

 مدیری  فرای د کالس

 ی  حضور غیاب کاربرانمدیر

 قابلی  ایجاد ارکباط و کعامل دوررفه 

کبادت، اننرار و انن ات انواع محنوا )زوت، 

 ک ویر، منن و چ درسانه ا (

آپلود و نمایش فایل ها  پاورپوی  ، 

 … فلش، ک اویر و

اشنراک گذار  فایل ها و زفحه دسوناپ 

 مدرس

 white) اسنفاده از چ دین وای  برد

board) موضوعات مخنلف برا  یک  با

 جلسه

پرسش و پاسخ ب ورت ا وزی و 

 عمومی

ارایه پروژه و کوالیف عملی به زورت 

 فرد  و گروهی 

ارائه و به اشنراک گذار  محنوا  

 آموزشی

 مدیری  فرای د کالس

 مدیری  حضور غیاب کاربران

 قابلی  ایجاد ارکباط و کعامل دوررفه 

حنوا )زوت، کبادت، اننرار و انن ات انواع م

 ک ویر، منن و چ درسانه ا (

آپلود و نمایش فایل ها  پاورپوی  ، 

 … فلش، ک اویر و

اشنراک گذار  فایل ها و زفحه دسوناپ 

 مدرس

 white) اسنفاده از چ دین وای  برد

board)  با موضوعات مخنلف برا  یک

 جلسه

پرسش و پاسخ ب ورت ا وزی و 

 عمومی

ه زورت ارایه پروژه و کوالیف عملی ب

 فرد  و گروهی

 نظر 

ارائه و به اشنراک گذار  محنوا  

 آموزشی

 مدیری  فرای د کالس

 مدیری  حضور غیاب کاربران

 قابلی  ایجاد ارکباط و کعامل دوررفه 

کبادت، اننرار و انن ات انواع محنوا )زوت، 

 ک ویر، منن و چ درسانه ا (

آپلود و نمایش فایل ها  پاورپوی  ، 

 … ر وفلش، ک اوی

اشنراک گذار  فایل ها و زفحه دسوناپ 

 مدرس

ارائه و به اشنراک گذار  محنوا  

 آموزشی

 مدیری  فرای د کالس

 ری  حضور غیاب کاربرانمدی

 قابلی  ایجاد ارکباط و کعامل دوررفه 

کبادت، اننرار و انن ات انواع محنوا )زوت، 

 ک ویر، منن و چ درسانه ا (

آپلود و نمایش فایل ها  پاورپوی  ، 

 … فلش، ک اویر و

اشنراک گذار  فایل ها و زفحه دسوناپ 

 مدرس
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 white) اسنفاده از چ دین وای  برد

board)  با موضوعات مخنلف برا  یک

 جلسه

پرسش و پاسخ ب ورت ا وزی و 

 عمومی

ارایه پروژه و کوالیف عملی به زورت 

 فرد  و گروهی 

 white) اسنفاده از چ دین وای  برد

board) ا موضوعات مخنلف برا  یک ب

 جلسه

پرسش و پاسخ ب ورت ا وزی و 

 عمومی

ارایه پروژه و کوالیف عملی به زورت 

 فرد  و گروهی

 کرکیبی

 عملی

ارائه و به اشنراک گذار  محنوا  

 آموزشی

 مدیری  فرای د کالس

 مدیری  حضور غیاب کاربران

 قابلی  ایجاد ارکباط و کعامل دوررفه 

نن ات انواع محنوا )زوت، کبادت، اننرار و ا

 ک ویر، منن و چ درسانه ا (

آپلود و نمایش فایل ها  پاورپوی  ، 

 … فلش، ک اویر و

اشنراک گذار  فایل ها و زفحه دسوناپ 

 مدرس

 white) اسنفاده از چ دین وای  برد

board)  با موضوعات مخنلف برا  یک

 جلسه

پرسش و پاسخ ب ورت ا وزی و 

 عمومی

کوالیف عملی به زورت ارایه پروژه و 

 فرد  و گروهی 

ارائه و به اشنراک گذار  محنوا  

 آموزشی

 مدیری  فرای د کالس

 مدیری  حضور غیاب کاربران

 قابلی  ایجاد ارکباط و کعامل دوررفه 

کبادت، اننرار و انن ات انواع محنوا )زوت، 

 ک ویر، منن و چ درسانه ا (

آپلود و نمایش فایل ها  پاورپوی  ، 

 … ، ک اویر وفلش

اشنراک گذار  فایل ها و زفحه دسوناپ 

 مدرس

 white) اسنفاده از چ دین وای  برد

board)  با موضوعات مخنلف برا  یک

 جلسه

پرسش و پاسخ ب ورت ا وزی و 

 عمومی

ارایه پروژه و کوالیف عملی به زورت 

 فرد  و گروهی

 نظر 

ارائه و به اشنراک گذار  محنوا  

 آموزشی

 ای د کالسمدیری  فر

 مدیری  حضور غیاب کاربران

 قابلی  ایجاد ارکباط و کعامل دوررفه 

کبادت، اننرار و انن ات انواع محنوا )زوت، 

 ک ویر، منن و چ درسانه ا (

آپلود و نمایش فایل ها  پاورپوی  ، 

 … فلش، ک اویر و

اشنراک گذار  فایل ها و زفحه دسوناپ 

 مدرس

ارائه و به اشنراک گذار  محنوا  

 آموزشی

 مدیری  فرای د کالس

 مدیری  حضور غیاب کاربران

 قابلی  ایجاد ارکباط و کعامل دوررفه 

انن ات انواع محنوا )زوت، کبادت، اننرار و 

 ک ویر، منن و چ درسانه ا (

آپلود و نمایش فایل ها  پاورپوی  ، 

 … فلش، ک اویر و

اشنراک گذار  فایل ها و زفحه دسوناپ 

 مدرس
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 white) اسنفاده از چ دین وای  برد

board)  با موضوعات مخنلف برا  یک

 جلسه

پرسش و پاسخ ب ورت ا وزی و 

 عمومی

ارایه پروژه و کوالیف عملی به زورت 

 فرد  و گروهی 

 white) اسنفاده از چ دین وای  برد

board)  با موضوعات مخنلف برا  یک

 جلسه

پرسش و پاسخ ب ورت ا وزی و 

 عمومی

کوالیف عملی به زورت  ارایه پروژه و

 فرد  و گروهی
 

راه ما  عمل و کوزیه ها  کجویز  در گروه محنوایی )نظر ، عملی( در دورة کح یلی )ابندایی  -3

 ومنوسطه(

 نوع درس نوع الگو
 دوره کح یلی

 منوسطه ابندایی

 الونرونیوی

 عملی

  آش ایی با ازوت و اسنانداردها  کهیه و

 ز  کولید محنوا در فضا  مجا

 آش ایی با ازوت آموزش براط 

  بهره م د  از سطح مطلوبی از سواد

)مان د مهارکها  الزم جه   1دیجینات

جسنجو  محنوا، کولید و ویرایش 

 محنوا، ارزشیابی و ووو(

  آش ایی با ازوت و اسنانداردها  کهیه و

 کولید محنوا در فضا  مجاز  

 آش ایی با ازوت آموزش براط 

 طلوبی از سواد بهره م د  از سطح م

دیجینات )مان د مهارکها  الزم جه  

جسنجو  محنوا، کولید و ویرایش 

 محنوا، ارزشیابی و ووو(

 نظر 

  آش ایی با ازوت و اسنانداردها  کهیه و

 کولید محنوا در فضا  مجاز  

 آش ایی با ازوت آموزش براط 

  بهره م د  از سطح مطلوبی از سواد

جه   دیجینات )مان د مهارکها  الزم

جسنجو  محنوا، کولید و ویرایش 

 محنوا، ارزشیابی و ووو(

  آش ایی با ازوت و اسنانداردها  کهیه و

 کولید محنوا در فضا  مجاز  

 آش ایی با ازوت آموزش براط 

  بهره م د  از سطح مطلوبی از سواد

دیجینات )مان د مهارکها  الزم جه  

جسنجو  محنوا، کولید و ویرایش 

 و ووو( محنوا، ارزشیابی

 عملی کرکیبی

  آش ایی با ازوت و اسنانداردها  کهیه و

 کولید محنوا در فضا  مجاز  

 آش ایی با ازوت آموزش براط 

  بهره م د  از سطح مطلوبی از سواد

دیجینات )مان د مهارکها  الزم جه  

جسنجو  محنوا، کولید و ویرایش 

 کهیه و آش ایی با ازوت و اسنانداردها  

 کولید محنوا در فضا  مجاز  

 آش ایی با ازوت آموزش براط 

  بهره م د  از سطح مطلوبی از سواد

دیجینات )مان د مهارکها  الزم جه  

جسنجو  محنوا، کولید و ویرایش 

                                                             
های دیجیتال برای درک، ادغام، برقراری ارتباط، ارزیابی و ایجاد اطالعات بصورت امن و مناسب از طریق فن آوری مدیریت، سواد دیجیتال شامل توانایی دسترسی، 1

ای سواد اطالعاتی و سواد رسانههایی است که به عنوان سواد رایانه، سواد فناوری اطالعات و ارتباطات، مناسب و کارآفرینی است. این شامل صالحیتاشتغال، مشاغل 
 باشد. می
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 محنوا، ارزشیابی و ووو( محنوا، ارزشیابی و ووو(

 نظر 

  آش ایی با ازوت و اسنانداردها  کهیه و

 کولید محنوا در فضا  مجاز  

 با ازوت آموزش براط آش ایی 

  بهره م د  از سطح مطلوبی از سواد

دیجینات )مان د مهارکها  الزم جه  

جسنجو  محنوا، کولید و ویرایش 

 محنوا، ارزشیابی و ووو(

  آش ایی با ازوت و اسنانداردها  کهیه و

 کولید محنوا در فضا  مجاز  

 آش ایی با ازوت آموزش براط 

 اد بهره م د  از سطح مطلوبی از سو

دیجینات )مان د مهارکها  الزم جه  

جسنجو  محنوا، کولید و ویرایش 

 محنوا، ارزشیابی و ووو(
 

 نیرو  انسانی و قابلی  ها -4

 قابلی   نیرو  انسانی

 
 بهره م د  از سطح مطلوبی از سواد دیجینات کارش اس

 

 بهره م د  از سطح مطلوبی از سواد دیجینات معلم
 

   از سطح مطلوبی از سواد دیجیناتبهره م د والدین
 

 بهره م د  از سطح مطلوبی از سواد دیجینات دانش آموز
 

 

 جلسه 7.4.1.2

کعریف نظر  و عملیاکی، ازالن ش اسی همراه با مسن دات وم ابع )در حد اموان کبیین، اهمی  موضوع  -1

 وبیان مساله نیز لحاظ شود(:

 تعريف نظری:

که در آن کاربران جه  بحث گوی د با اسنفاده از ای نرن  را جلسه مجاز  می جلسات و سخ رانی ها  زنده

 آی دوو گفنگو درا وص یک یا چ د موضوع گرد هم می

 تعريف عملياتی:

جلسه آنالین جلسه آموزشی آنالین می باشد که در آن کاربران ب ورت جه  بحث و گفنگو درا وص یک 

 یا چ د موضوع گرد هم می آی دو 
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 انواع روشها  کاربرد در گروه محنوایی )نظر ، عملی( در دورة کح یلی )ابندایی ومنوسطه(: -2

 نوع درس نوع الگو
 دوره کح یلی

 منوسطه ابندایی

 الونرونیوی

 عملی

ارائه و به اشنراک گذار  محنوا  

 آموزشی

 مدیری  فرای د کالس

 مدیری  حضور غیاب کاربران

 دوررفه  قابلی  ایجاد ارکباط و کعامل

کبادت، اننرار و انن ات انواع محنوا )زوت، 

 ک ویر، منن و چ درسانه ا (

آپلود و نمایش فایل ها  پاورپوی  ، 

 … فلش، ک اویر و

اشنراک گذار  فایل ها و زفحه دسوناپ 

 مدرس

 white) اسنفاده از چ دین وای  برد

board)  با موضوعات مخنلف برا  یک

 جلسه

وزی و پرسش و پاسخ ب ورت ا 

 عمومی

ارایه پروژه و کوالیف عملی به زورت 

 فرد  و گروهی 

ارائه و به اشنراک گذار  محنوا  

 آموزشی

 مدیری  فرای د کالس

 مدیری  حضور غیاب کاربران

 قابلی  ایجاد ارکباط و کعامل دوررفه 

کبادت، اننرار و انن ات انواع محنوا )زوت، 

 ک ویر، منن و چ درسانه ا (

یش فایل ها  پاورپوی  ، آپلود و نما

 … فلش، ک اویر و

اشنراک گذار  فایل ها و زفحه دسوناپ 

 مدرس

 white) اسنفاده از چ دین وای  برد

board)  با موضوعات مخنلف برا  یک

 جلسه

پرسش و پاسخ ب ورت ا وزی و 

 عمومی

ارایه پروژه و کوالیف عملی به زورت 

 فرد  و گروهی

 نظر 

ر  محنوا  ارائه و به اشنراک گذا

 آموزشی

 مدیری  فرای د کالس

 مدیری  حضور غیاب کاربران

 قابلی  ایجاد ارکباط و کعامل دوررفه 

کبادت، اننرار و انن ات انواع محنوا )زوت، 

 ک ویر، منن و چ درسانه ا (

آپلود و نمایش فایل ها  پاورپوی  ، 

 … فلش، ک اویر و

اشنراک گذار  فایل ها و زفحه دسوناپ 

 مدرس

 white) نفاده از چ دین وای  برداس

board)  با موضوعات مخنلف برا  یک

 جلسه

پرسش و پاسخ ب ورت ا وزی و 

ارائه و به اشنراک گذار  محنوا  

 آموزشی

 مدیری  فرای د کالس

 مدیری  حضور غیاب کاربران

 ل دوررفه قابلی  ایجاد ارکباط و کعام

کبادت، اننرار و انن ات انواع محنوا )زوت، 

 ک ویر، منن و چ درسانه ا (

آپلود و نمایش فایل ها  پاورپوی  ، 

 … فلش، ک اویر و

اشنراک گذار  فایل ها و زفحه دسوناپ 

 مدرس

 white) اسنفاده از چ دین وای  برد

board)  با موضوعات مخنلف برا  یک

 جلسه

 وزی و پرسش و پاسخ ب ورت ا
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 عمومی

ارایه پروژه و کوالیف عملی به زورت 

 فرد  و گروهی 

 عمومی

ارایه پروژه و کوالیف عملی به زورت 

 فرد  و گروهی

 کرکیبی

 عملی

ارائه و به اشنراک گذار  محنوا  

 آموزشی

 مدیری  فرای د کالس

 مدیری  حضور غیاب کاربران

 قابلی  ایجاد ارکباط و کعامل دوررفه 

کبادت، اننرار و انن ات انواع محنوا )زوت، 

 (ک ویر، منن و چ درسانه ا 

آپلود و نمایش فایل ها  پاورپوی  ، 

 … فلش، ک اویر و

اشنراک گذار  فایل ها و زفحه دسوناپ 

 مدرس

ا موضوعات ب) اسنفاده از چ دین وای  برد

 مخنلف برا  یک جلسه

پرسش و پاسخ ب ورت ا وزی و 

 عمومی

ارایه پروژه و کوالیف عملی به زورت 

 فرد  و گروهی 

وا  ارائه و به اشنراک گذار  محن

 آموزشی

 مدیری  فرای د کالس

 مدیری  حضور غیاب کاربران

 قابلی  ایجاد ارکباط و کعامل دوررفه 

کبادت، اننرار و انن ات انواع محنوا )زوت، 

 ک ویر، منن و چ درسانه ا (

آپلود و نمایش فایل ها  پاورپوی  ، 

 … فلش، ک اویر و

اشنراک گذار  فایل ها و زفحه دسوناپ 

 مدرس

ا موضوعات ب) از چ دین وای  برداسنفاده 

 مخنلف برا  یک جلسه

پرسش و پاسخ ب ورت ا وزی و 

 عمومی

ارایه پروژه و کوالیف عملی به زورت 

 فرد  و گروهی

 نظر 

ارائه و به اشنراک گذار  محنوا  

 آموزشی

 مدیری  فرای د کالس

 مدیری  حضور غیاب کاربران

 قابلی  ایجاد ارکباط و کعامل دوررفه 

دت، اننرار و انن ات انواع محنوا )زوت، کبا

 ک ویر، منن و چ درسانه ا (

آپلود و نمایش فایل ها  پاورپوی  ، 

 … فلش، ک اویر و

اشنراک گذار  فایل ها و زفحه دسوناپ 

 مدرس

 white) اسنفاده از چ دین وای  برد

board)  با موضوعات مخنلف برا  یک

 جلسه

پرسش و پاسخ ب ورت ا وزی و 

 عمومی

ارائه و به اشنراک گذار  محنوا  

 آموزشی

 مدیری  فرای د کالس

 مدیری  حضور غیاب کاربران

 قابلی  ایجاد ارکباط و کعامل دوررفه 

کبادت، اننرار و انن ات انواع محنوا )زوت، 

 ک ویر، منن و چ درسانه ا (

پاورپوی  ، آپلود و نمایش فایل ها  

 … فلش، ک اویر و

اشنراک گذار  فایل ها و زفحه دسوناپ 

 مدرس

 white) اسنفاده از چ دین وای  برد

board)  با موضوعات مخنلف برا  یک

 جلسه

پرسش و پاسخ ب ورت ا وزی و 

 عمومی
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ارایه پروژه و کوالیف عملی به زورت 

 فرد  و گروهی 

ارایه پروژه و کوالیف عملی به زورت 

 فرد  و گروهی
 

روه محنوایی )نظر ، عملی( در دورة کح یلی )ابندایی راه ما  عمل و کوزیه ها  کجویز  در گ -3

 ومنوسطه(

 نوع درس نوع الگو
 دوره کح یلی

 منوسطه ابندایی

 الونرونیوی

 عملی

  آش ایی با ازوت و اسنانداردها  کهیه و

 کولید محنوا در فضا  مجاز  

 آش ایی با ازوت آموزش براط 

  بهره م د  از سطح مطلوبی از سواد

 د مهارکها  الزم جه  دیجینات )مان

جسنجو  محنوا، کولید و ویرایش 

 محنوا، ارزشیابی و ووو(

  آش ایی با ازوت و اسنانداردها  کهیه و

 کولید محنوا در فضا  مجاز  

 آش ایی با ازوت آموزش براط 

  بهره م د  از سطح مطلوبی از سواد

دیجینات )مان د مهارکها  الزم جه  

 جسنجو  محنوا، کولید و ویرایش

 محنوا، ارزشیابی و ووو(

 نظر 

  آش ایی با ازوت و اسنانداردها  کهیه و

 کولید محنوا در فضا  مجاز  

 آش ایی با ازوت آموزش براط 

  بهره م د  از سطح مطلوبی از سواد

دیجینات )مان د مهارکها  الزم جه  

جسنجو  محنوا، کولید و ویرایش 

 محنوا، ارزشیابی و ووو(

 سنانداردها  کهیه و آش ایی با ازوت و ا

 کولید محنوا در فضا  مجاز  

 آش ایی با ازوت آموزش براط 

  بهره م د  از سطح مطلوبی از سواد

دیجینات )مان د مهارکها  الزم جه  

جسنجو  محنوا، کولید و ویرایش 

 محنوا، ارزشیابی و ووو(

 کرکیبی

 علمی

  آش ایی با ازوت و اسنانداردها  کهیه و

 ا  مجاز  کولید محنوا در فض

 آش ایی با ازوت آموزش براط 

  بهره م د  از سطح مطلوبی از سواد

دیجینات )مان د مهارکها  الزم جه  

جسنجو  محنوا، کولید و ویرایش 

 محنوا، ارزشیابی و ووو(

  آش ایی با ازوت و اسنانداردها  کهیه و

 کولید محنوا در فضا  مجاز  

 آش ایی با ازوت آموزش براط 

  سطح مطلوبی از سواد بهره م د  از

دیجینات )مان د مهارکها  الزم جه  

جسنجو  محنوا، کولید و ویرایش 

 محنوا، ارزشیابی و ووو(

 نظر 

  آش ایی با ازوت و اسنانداردها  کهیه و

 کولید محنوا در فضا  مجاز  

 آش ایی با ازوت آموزش براط 

  بهره م د  از سطح مطلوبی از سواد

الزم جه   دیجینات )مان د مهارکها 

جسنجو  محنوا، کولید و ویرایش 

 محنوا، ارزشیابی و ووو(

  آش ایی با ازوت و اسنانداردها  کهیه و

 کولید محنوا در فضا  مجاز  

 آش ایی با ازوت آموزش براط 

  بهره م د  از سطح مطلوبی از سواد

دیجینات )مان د مهارکها  الزم جه  

جسنجو  محنوا، کولید و ویرایش 

 شیابی و ووو(محنوا، ارز
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 نیرو  انسانی و قابلی  ها -4

 قابلی   نیرو  انسانی

 
 بهره م د  از سطح مطلوبی از سواد دیجینات کارش اس

 

 بهره م د  از سطح مطلوبی از سواد دیجینات معلم
 

 بهره م د  از سطح مطلوبی از سواد دیجینات والدین
 

 دیجیناتبهره م د  از سطح مطلوبی از سواد  دانش آموز
 

 

 گفتگوی متنی 7.4.1.3

کعریف نظر  و عملیاکی، ازالن ش اسی همراه با مسن دات وم ابع )در حد اموان کبیین، اهمی  موضوع  -1

 وبیان مساله نیز لحاظ شود(:

 تعريف نظری:

 بسنر  بر اط برا  کبادت ارالعات، نظرات و ع اید می باشدو

 )نظر ، عملی( در دورة کح یلی )ابندایی ومنوسطه(: انواع روشها  کاربرد در گروه محنوایی -2

 نوع درس نوع الگو
 دوره کح یلی

 منوسطه ابندایی

 الونرونیوی

 عملی

 قابلی  ایجاد ارکباط و کعامل دوررفه 

پرسش و پاسخ ب ورت ا وزی و 

 عمومی

ارایه پروژه و کوالیف عملی به زورت 

 فرد  و گروهی 

 دوررفه قابلی  ایجاد ارکباط و کعامل 

پرسش و پاسخ ب ورت ا وزی و 

 عمومی

ارایه پروژه و کوالیف عملی به زورت 

 فرد  و گروهی

 نظر 

 قابلی  ایجاد ارکباط و کعامل دوررفه 

پرسش و پاسخ ب ورت ا وزی و 

 عمومی

ارایه پروژه و کوالیف عملی به زورت 

 فرد  و گروهی 

 قابلی  ایجاد ارکباط و کعامل دوررفه 

خ ب ورت ا وزی و پرسش و پاس

 عمومی

ارایه پروژه و کوالیف عملی به زورت 

 فرد  و گروهی

 عملی کرکیبی

 قابلی  ایجاد ارکباط و کعامل دوررفه 

پرسش و پاسخ ب ورت ا وزی و 

 عمومی

 قابلی  ایجاد ارکباط و کعامل دوررفه 

ی و پرسش و پاسخ ب ورت ا وز

 عمومی
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ارایه پروژه و کوالیف عملی به زورت 

 فرد  و گروهی 

ارایه پروژه و کوالیف عملی به زورت 

 فرد  و گروهی

 نظر 

 قابلی  ایجاد ارکباط و کعامل دوررفه 

پرسش و پاسخ ب ورت ا وزی و 

 عمومی

ارایه پروژه و کوالیف عملی به زورت 

 فرد  و گروهی 

 قابلی  ایجاد ارکباط و کعامل دوررفه 

پرسش و پاسخ ب ورت ا وزی و 

 عمومی

وژه و کوالیف عملی به زورت ارایه پر

 فرد  و گروهی
 

راه ما  عمل و کوزیه ها  کجویز  در گروه محنوایی )نظر ، عملی( در دورة کح یلی )ابندایی  -3

 ومنوسطه(

 نوع درس نوع الگو
 دوره کح یلی

 منوسطه ابندایی

 الونرونیوی

 عملی

 آش ایی با ازوت آموزش 

  بهره م د  از سطح مطلوبی از سواد

جینات )مان د مهارکها  الزم جه  دی

جسنجو  محنوا، کولید و ویرایش 

 محنوا، ارزشیابی و ووو(

  آش ایی با ازوت آموزش 

  بهره م د  از سطح مطلوبی از سواد

دیجینات )مان د مهارکها  الزم جه  

جسنجو  محنوا، کولید و ویرایش 

 محنوا، ارزشیابی و ووو(

 نظر 

 آش ایی با ازوت آموزش 

 د  از سطح مطلوبی از سواد بهره م 

دیجینات )مان د مهارکها  الزم جه  

جسنجو  محنوا، کولید و ویرایش 

 محنوا، ارزشیابی و ووو(

  آش ایی با ازوت آموزش 

  بهره م د  از سطح مطلوبی از سواد

دیجینات )مان د مهارکها  الزم جه  

جسنجو  محنوا، کولید و ویرایش 

 محنوا، ارزشیابی و ووو(

 یکرکیب

 عملی

 آش ایی با ازوت آموزش 

  بهره م د  از سطح مطلوبی از سواد

دیجینات )مان د مهارکها  الزم جه  

جسنجو  محنوا، کولید و ویرایش 

 محنوا، ارزشیابی و ووو(

  آش ایی با ازوت آموزش 

  بهره م د  از سطح مطلوبی از سواد

دیجینات )مان د مهارکها  الزم جه  

رایش جسنجو  محنوا، کولید و وی

 محنوا، ارزشیابی و ووو(

 نظر 

 آش ایی با ازوت آموزش 

  بهره م د  از سطح مطلوبی از سواد

دیجینات )مان د مهارکها  الزم جه  

جسنجو  محنوا، کولید و ویرایش 

 محنوا، ارزشیابی و ووو(

  آش ایی با ازوت آموزش 

  بهره م د  از سطح مطلوبی از سواد

جه  دیجینات )مان د مهارکها  الزم 

جسنجو  محنوا، کولید و ویرایش 

 محنوا، ارزشیابی و ووو(
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 نیرو  انسانی و قابلی  ها -4

 قابلی   نیرو  انسانی

 
 بهره م د  از سطح مطلوبی از سواد دیجینات کارش اس

 

 بهره م د  از سطح مطلوبی از سواد دیجینات معلم
 

 بهره م د  از سطح مطلوبی از سواد دیجینات والدین
 

 بهره م د  از سطح مطلوبی از سواد دیجینات دانش آموز
 

 بستر برخط غیرهمزمان 7.5

 اینترنت 7.5.1

 سامانه مديريت محتوا 7.5.1.1

کعریف نظر  و عملیاکی، ازالن ش اسی همراه با مسن دات وم ابع )در حد اموان کبیین، اهمی  موضوع  -1

 وبیان مساله نیز لحاظ شود(:

 تعريف نظری:

افزار همراه یا مسن ل برا  ایجاد، گسنرش، مدیری  و ذایره محنوا در زفحات وب اس و محنوا  وب نرم

سای  شامل منن، گرافیک، عوس، ویدئو، زدا و کد اس  که برا  نمایش محنوا یا کعامل با کاربر اسنفاده 

 شودو می

 لی )ابندایی ومنوسطه(:انواع روشها  کاربرد در گروه محنوایی )نظر ، عملی( در دورة کح ی -2

 نوع درس نوع الگو
 دوره کح یلی

 منوسطه ابندایی

 عملی الونرونیوی

ارائه و به اشنراک گذار  محنوا  

 آموزشی

 مدیری  فرای د کالس

 مدیری  حضور غیاب کاربران

 قابلی  ایجاد ارکباط و کعامل دوررفه 

کبادت، اننرار و انن ات انواع محنوا )زوت، 

 و چ درسانه ا (ک ویر، منن 

آپلود و نمایش فایل ها  پاورپوی  ، 

رائه و به اشنراک گذار  محنوا  ا

 آموزشی

 مدیری  فرای د کالس

 مدیری  حضور غیاب کاربران

 قابلی  ایجاد ارکباط و کعامل دوررفه 

کبادت، اننرار و انن ات انواع محنوا )زوت، 

 ک ویر، منن و چ درسانه ا (

آپلود و نمایش فایل ها  پاورپوی  ، 



 ابزار و رسانه – هفنمف ل 

454 

 

 … فلش، ک اویر و

اشنراک گذار  فایل ها و زفحه دسوناپ 

 مدرس

 white) اسنفاده از چ دین وای  برد

board)  با موضوعات مخنلف برا  یک

 جلسه

پرسش و پاسخ ب ورت ا وزی و 

 عمومی

ارایه پروژه و کوالیف عملی به زورت 

 فرد  و گروهی 

 … فلش، ک اویر و

زفحه دسوناپ  اشنراک گذار  فایل ها و

 مدرس

 white) اسنفاده از چ دین وای  برد

board)  با موضوعات مخنلف برا  یک

 جلسه

پرسش و پاسخ ب ورت ا وزی و 

 عمومی

ارایه پروژه و کوالیف عملی به زورت 

 فرد  و گروهی

 نظر 

ارائه و به اشنراک گذار  محنوا  

 آموزشی

 مدیری  فرای د کالس

 مدیری  حضور غیاب کاربران

 قابلی  ایجاد ارکباط و کعامل دوررفه 

کبادت، اننرار و انن ات انواع محنوا )زوت، 

 ک ویر، منن و چ درسانه ا (

آپلود و نمایش فایل ها  پاورپوی  ، 

 … فلش، ک اویر و

اشنراک گذار  فایل ها و زفحه دسوناپ 

 مدرس

 white) اسنفاده از چ دین وای  برد

board) ک با موضوعات مخنلف برا  ی

 جلسه

پرسش و پاسخ ب ورت ا وزی و 

 عمومی

ارایه پروژه و کوالیف عملی به زورت 

 فرد  و گروهی 

ارائه و به اشنراک گذار  محنوا  

 آموزشی

 مدیری  فرای د کالس

 مدیری  حضور غیاب کاربران

 قابلی  ایجاد ارکباط و کعامل دوررفه 

کبادت، اننرار و انن ات انواع محنوا )زوت، 

 و چ درسانه ا ( ک ویر، منن

آپلود و نمایش فایل ها  پاورپوی  ، 

 … فلش، ک اویر و

اشنراک گذار  فایل ها و زفحه دسوناپ 

 مدرس

 white) اسنفاده از چ دین وای  برد

board)  با موضوعات مخنلف برا  یک

 جلسه

پرسش و پاسخ ب ورت ا وزی و 

 عمومی

ارایه پروژه و کوالیف عملی به زورت 

 فرد  و گروهی

 عملی کرکیبی

ارائه و به اشنراک گذار  محنوا  

 آموزشی

 مدیری  فرای د کالس

 مدیری  حضور غیاب کاربران

 قابلی  ایجاد ارکباط و کعامل دوررفه 

کبادت، اننرار و انن ات انواع محنوا )زوت، 

 ک ویر، منن و چ درسانه ا (

آپلود و نمایش فایل ها  پاورپوی  ، 

ارائه و به اشنراک گذار  محنوا  

 آموزشی

 مدیری  فرای د کالس

 اربرانمدیری  حضور غیاب ک

 قابلی  ایجاد ارکباط و کعامل دوررفه 

کبادت، اننرار و انن ات انواع محنوا )زوت، 

 ک ویر، منن و چ درسانه ا (

آپلود و نمایش فایل ها  پاورپوی  ، 



 ابزار و رسانه – هفنمف ل 

455 

 

 … فلش، ک اویر و

ار  فایل ها و زفحه دسوناپ اشنراک گذ

 مدرس

 white) اسنفاده از چ دین وای  برد

board)  با موضوعات مخنلف برا  یک

 جلسه

پرسش و پاسخ ب ورت ا وزی و 

 عمومی

ارایه پروژه و کوالیف عملی به زورت 

 فرد  و گروهی 

 … فلش، ک اویر و

اشنراک گذار  فایل ها و زفحه دسوناپ 

 مدرس

 white) اسنفاده از چ دین وای  برد

board) برا  یک  با موضوعات مخنلف

 جلسه

پرسش و پاسخ ب ورت ا وزی و 

 عمومی

ارایه پروژه و کوالیف عملی به زورت 

 فرد  و گروهی

 نظر 

ارائه و به اشنراک گذار  محنوا  

 آموزشی

 مدیری  فرای د کالس

 مدیری  حضور غیاب کاربران

 قابلی  ایجاد ارکباط و کعامل دوررفه 

ت، کبادت، اننرار و انن ات انواع محنوا )زو

 ک ویر، منن و چ درسانه ا (

آپلود و نمایش فایل ها  پاورپوی  ، 

 … فلش، ک اویر و

اشنراک گذار  فایل ها و زفحه دسوناپ 

 مدرس

 white) اسنفاده از چ دین وای  برد

board)  با موضوعات مخنلف برا  یک

 جلسه

پرسش و پاسخ ب ورت ا وزی و 

 عمومی

ارایه پروژه و کوالیف عملی به زورت 

 رد  و گروهی ف

ارائه و به اشنراک گذار  محنوا  

 آموزشی

 مدیری  فرای د کالس

 مدیری  حضور غیاب کاربران

 قابلی  ایجاد ارکباط و کعامل دوررفه 

کبادت، اننرار و انن ات انواع محنوا )زوت، 

 ک ویر، منن و چ درسانه ا (

آپلود و نمایش فایل ها  پاورپوی  ، 

 … فلش، ک اویر و

ذار  فایل ها و زفحه دسوناپ اشنراک گ

 مدرس

 white) اسنفاده از چ دین وای  برد

board)  با موضوعات مخنلف برا  یک

 جلسه

پرسش و پاسخ ب ورت ا وزی و 

 عمومی

ارایه پروژه و کوالیف عملی به زورت 

 فرد  و گروهی
 

ة کح یلی )ابندایی راه ما  عمل و کوزیه ها  کجویز  در گروه محنوایی )نظر ، عملی( در دور -3

 ومنوسطه(

 نوع درس نوع الگو
 دوره کح یلی

 منوسطه ابندایی
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 الونرونیوی

 عملی

  آش ایی با ازوت و اسنانداردها  کهیه و

 کولید محنوا در فضا  مجاز  

 آش ایی با ازوت آموزش براط 

  بهره م د  از سطح مطلوبی از سواد

دیجینات )مان د مهارکها  الزم جه  

وا، کولید و ویرایش محنوا، جسنجو  محن

 ارزشیابی و ووو(

  آش ایی با ازوت و اسنانداردها  کهیه و

 کولید محنوا در فضا  مجاز  

 آش ایی با ازوت آموزش براط 

  بهره م د  از سطح مطلوبی از سواد

دیجینات )مان د مهارکها  الزم جه  

جسنجو  محنوا، کولید و ویرایش محنوا، 

 ارزشیابی و ووو(

 نظر 

  آش ایی با ازوت و اسنانداردها  کهیه و

 کولید محنوا در فضا  مجاز  

 آش ایی با ازوت آموزش براط 

  بهره م د  از سطح مطلوبی از سواد

دیجینات )مان د مهارکها  الزم جه  

جسنجو  محنوا، کولید و ویرایش محنوا، 

 ارزشیابی و ووو(

  آش ایی با ازوت و اسنانداردها  کهیه و

 در فضا  مجاز  کولید محنوا 

 آش ایی با ازوت آموزش براط 

  بهره م د  از سطح مطلوبی از سواد

دیجینات )مان د مهارکها  الزم جه  

جسنجو  محنوا، کولید و ویرایش محنوا، 

 ارزشیابی و ووو(

 کرکیبی

 عملی

  آش ایی با ازوت و اسنانداردها  کهیه و

 کولید محنوا در فضا  مجاز  

  براطآش ایی با ازوت آموزش 

  بهره م د  از سطح مطلوبی از سواد

دیجینات )مان د مهارکها  الزم جه  

جسنجو  محنوا، کولید و ویرایش محنوا، 

 ارزشیابی و ووو(

  آش ایی با ازوت و اسنانداردها  کهیه و

 کولید محنوا در فضا  مجاز  

 آش ایی با ازوت آموزش براط 

  بهره م د  از سطح مطلوبی از سواد

 د مهارکها  الزم جه  دیجینات )مان

جسنجو  محنوا، کولید و ویرایش محنوا، 

 ارزشیابی و ووو(

 نظر 

  آش ایی با ازوت و اسنانداردها  کهیه و

 کولید محنوا در فضا  مجاز  

 آش ایی با ازوت آموزش براط 

  بهره م د  از سطح مطلوبی از سواد

دیجینات )مان د مهارکها  الزم جه  

ویرایش محنوا،  جسنجو  محنوا، کولید و

 ارزشیابی و ووو(

  آش ایی با ازوت و اسنانداردها  کهیه و

 کولید محنوا در فضا  مجاز  

 آش ایی با ازوت آموزش براط 

  بهره م د  از سطح مطلوبی از سواد

دیجینات )مان د مهارکها  الزم جه  

جسنجو  محنوا، کولید و ویرایش محنوا، 

 ارزشیابی و ووو(
 

 ی و قابلی  هانیرو  انسان -4

 قابلی   نیرو  انسانی

 
 بهره م د  از سطح مطلوبی از سواد دیجینات کارش اس

 

 بهره م د  از سطح مطلوبی از سواد دیجینات معلم
 

 بهره م د  از سطح مطلوبی از سواد دیجینات والدین
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 بهره م د  از سطح مطلوبی از سواد دیجینات دانش آموز
 

 

 يريت يادگيری )و محتوا(سامانه مد 7.5.1.2

 کعریف نظر  و عملیاکی، ازالن ش اسی همراه با مسن دات وم ابع  -1

 تعريف نظری:

سیسنم مدیری  یادگیر  یک بسنه نرمافزار  اس  که مدیری  آموزش و یادگیر  را بر عهده داردو این ابزار 

آموزگار یاااا بدون کمک آموزگار و کوانایی پرنیبانی اشوات مخنلف آموزش همزمان یا غیر همزمان به کمک 

سیسنم مدیری  آموزش یک راه حل راهبرد  برا  برنامه ریز ، ارائه و  .به کمک رایانه یا غیر آن را دارد

مدیری  کمامیه رادادها  آموزشی اس ، کمرکز سیسنم مدیری  آموزش بر مدیری  فراگیران، پیگیر  

 .  آموزشی اس پیررف  و کوانایی آنها در مجموعه فعالینها

سیسنم مدیری  آموزش سوو  دسنیابی به مجموعها  پراک ده از م ابع و فعالینها  آموزشی اس ، این 

با کوجه به کعریف ذکر شده وظایف ازلی یک سیسنم  .ابزار، مدیری  برنامه ریز  آموزشی را اودکار می ماید

 مدیری  آموزش را مینوان بر چهار دسنه ک سیم نمودو

 کبط به ثب  نام و بطور کلی ارالعات مربوط به فراگیرانوظایف مر –

 وظایف مرکبط با مدیری  دروس  –

 وظایف مرکبط با پیگیر  پیررف  فراگیران –

 وظایف مرکبط با گزارشات –

این سیسنم باید کوسعه پذیر باشد یع ی با افزایش کاربران، گسنرش یابد، مجموعه وسیعی از دروس کولید 

مخنلف را پرنیبانی ک د و به ه گام ارکباط با سیسنم مدیری  محنوا  همجوار و  شده کوسط کهیه ک  دگان

نیز در ارکباط مابین سیسنمها  مخنلف سیسنم مدیری  آموزش از مجموعه اسنانداردهایی اسنفاده نماید که 

 با یودیگر همخوانی کامل داشنه باش د

 ر دورة کح یلی )ابندایی ومنوسطه(:انواع روشها  کاربرد در گروه محنوایی )نظر ، عملی( د -2
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 نوع درس نوع الگو
 دوره کح یلی

 منوسطه ابندایی

 الونرونیوی

 عملی

 ارائه و به اشنراک گذار  محنوا  آموزشی

 مدیری  فرای د کالس

 مدیری  حضور غیاب کاربران

 قابلی  ایجاد ارکباط و کعامل دوررفه 

کبادت، اننرار و انن ات انواع محنوا )زوت، 

 ک ویر، منن و چ درسانه ا (

آپلود و نمایش فایل ها  پاورپوی  ، فلش، 

 … ک اویر و

اشنراک گذار  فایل ها و زفحه دسوناپ 

 مدرس

 white) اسنفاده از چ دین وای  برد

board)  با موضوعات مخنلف برا  یک

 جلسه

 پرسش و پاسخ ب ورت ا وزی و عمومی

و  ارایه پروژه و کوالیف عملی به زورت فرد 

 گروهی 

 ارائه و به اشنراک گذار  محنوا  آموزشی

 مدیری  فرای د کالس

 مدیری  حضور غیاب کاربران

 قابلی  ایجاد ارکباط و کعامل دوررفه 

کبادت، اننرار و انن ات انواع محنوا )زوت، 

 ک ویر، منن و چ درسانه ا (

آپلود و نمایش فایل ها  پاورپوی  ، فلش، 

 … ک اویر و

  فایل ها و زفحه دسوناپ اشنراک گذار

 مدرس

 white) اسنفاده از چ دین وای  برد

board)  با موضوعات مخنلف برا  یک

 جلسه

 پرسش و پاسخ ب ورت ا وزی و عمومی

ارایه پروژه و کوالیف عملی به زورت فرد  و 

 گروهی

 نظر 

 ارائه و به اشنراک گذار  محنوا  آموزشی

 مدیری  فرای د کالس

 اب کاربرانمدیری  حضور غی

 قابلی  ایجاد ارکباط و کعامل دوررفه 

کبادت، اننرار و انن ات انواع محنوا )زوت، 

 ک ویر، منن و چ درسانه ا (

آپلود و نمایش فایل ها  پاورپوی  ، فلش، 

 … ک اویر و

اشنراک گذار  فایل ها و زفحه دسوناپ 

 مدرس

 white) اسنفاده از چ دین وای  برد

board) خنلف برا  یک با موضوعات م

 جلسه

 پرسش و پاسخ ب ورت ا وزی و عمومی

ارایه پروژه و کوالیف عملی به زورت فرد  و 

 گروهی 

 ارائه و به اشنراک گذار  محنوا  آموزشی

 مدیری  فرای د کالس

 مدیری  حضور غیاب کاربران

 قابلی  ایجاد ارکباط و کعامل دوررفه 

 کبادت، اننرار و انن ات انواع محنوا )زوت،

 ک ویر، منن و چ درسانه ا (

آپلود و نمایش فایل ها  پاورپوی  ، فلش، 

 … ک اویر و

اشنراک گذار  فایل ها و زفحه دسوناپ 

 مدرس

 white) اسنفاده از چ دین وای  برد

board)  با موضوعات مخنلف برا  یک

 جلسه

 پرسش و پاسخ ب ورت ا وزی و عمومی

  و ارایه پروژه و کوالیف عملی به زورت فرد

 گروهی

 عملی کرکیبی

 ارائه و به اشنراک گذار  محنوا  آموزشی

 مدیری  فرای د کالس

 مدیری  حضور غیاب کاربران

 قابلی  ایجاد ارکباط و کعامل دوررفه 

کبادت، اننرار و انن ات انواع محنوا )زوت، 

 ارائه و به اشنراک گذار  محنوا  آموزشی

 مدیری  فرای د کالس

 حضور غیاب کاربرانمدیری  

 قابلی  ایجاد ارکباط و کعامل دوررفه 

کبادت، اننرار و انن ات انواع محنوا )زوت، 
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 ک ویر، منن و چ درسانه ا (

آپلود و نمایش فایل ها  پاورپوی  ، فلش، 

 … ک اویر و

اشنراک گذار  فایل ها و زفحه دسوناپ 

 مدرس

 white) اسنفاده از چ دین وای  برد

board)  با موضوعات مخنلف برا  یک

 جلسه

 پرسش و پاسخ ب ورت ا وزی و عمومی

ارایه پروژه و کوالیف عملی به زورت فرد  و 

 گروهی 

 ک ویر، منن و چ درسانه ا (

آپلود و نمایش فایل ها  پاورپوی  ، فلش، 

 … ک اویر و

اشنراک گذار  فایل ها و زفحه دسوناپ 

 مدرس

 white) اسنفاده از چ دین وای  برد

board) ضوعات مخنلف برا  یک با مو

 جلسه

 پرسش و پاسخ ب ورت ا وزی و عمومی

ارایه پروژه و کوالیف عملی به زورت فرد  و 

 گروهی

 نظر 

 ارائه و به اشنراک گذار  محنوا  آموزشی

 مدیری  فرای د کالس

 مدیری  حضور غیاب کاربران

 قابلی  ایجاد ارکباط و کعامل دوررفه 

ع محنوا )زوت، کبادت، اننرار و انن ات انوا

 ک ویر، منن و چ درسانه ا (

آپلود و نمایش فایل ها  پاورپوی  ، فلش، 

 … ک اویر و

اشنراک گذار  فایل ها و زفحه دسوناپ 

 مدرس

 white) اسنفاده از چ دین وای  برد

board)  با موضوعات مخنلف برا  یک

 جلسه

 پرسش و پاسخ ب ورت ا وزی و عمومی

ی به زورت فرد  و ارایه پروژه و کوالیف عمل

 گروهی 

 ارائه و به اشنراک گذار  محنوا  آموزشی

 مدیری  فرای د کالس

 مدیری  حضور غیاب کاربران

 قابلی  ایجاد ارکباط و کعامل دوررفه 

کبادت، اننرار و انن ات انواع محنوا )زوت، 

 ک ویر، منن و چ درسانه ا (

آپلود و نمایش فایل ها  پاورپوی  ، فلش، 

 … ک اویر و

اشنراک گذار  فایل ها و زفحه دسوناپ 

 مدرس

 white) اسنفاده از چ دین وای  برد

board)  با موضوعات مخنلف برا  یک

 جلسه

 پرسش و پاسخ ب ورت ا وزی و عمومی

ارایه پروژه و کوالیف عملی به زورت فرد  و 

 گروهی

 

در دورة کح یلی )ابندایی  راه ما  عمل و کوزیه ها  کجویز  در گروه محنوایی )نظر ، عملی( -3

 ومنوسطه(

 نوع درس نوع الگو
 دوره کح یلی

 منوسطه ابندایی

 عملی الونرونیوی

  آش ایی با ازوت و اسنانداردها  کهیه و

 کولید محنوا در فضا  مجاز  

 آش ایی با ازوت آموزش براط 

  بهره م د  از سطح مطلوبی از سواد

دیجینات )مان د مهارکها  الزم جه  

  آش ایی با ازوت و اسنانداردها  کهیه و

 کولید محنوا در فضا  مجاز  

 آش ایی با ازوت آموزش براط 

  بهره م د  از سطح مطلوبی از سواد

دیجینات )مان د مهارکها  الزم جه  
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جو  محنوا، کولید و ویرایش محنوا، جسن

 ارزشیابی و ووو(

جسنجو  محنوا، کولید و ویرایش محنوا، 

 ارزشیابی و ووو(

 نظر 

  آش ایی با ازوت و اسنانداردها  کهیه و

 کولید محنوا در فضا  مجاز  

 آش ایی با ازوت آموزش براط 

  بهره م د  از سطح مطلوبی از سواد

دیجینات )مان د مهارکها  الزم جه  

جسنجو  محنوا، کولید و ویرایش محنوا، 

 ارزشیابی و ووو(

  آش ایی با ازوت و اسنانداردها  کهیه و

 محنوا در فضا  مجاز   کولید

 آش ایی با ازوت آموزش براط 

  بهره م د  از سطح مطلوبی از سواد

دیجینات )مان د مهارکها  الزم جه  

جسنجو  محنوا، کولید و ویرایش محنوا، 

 ارزشیابی و ووو(

 کرکیبی

 عملی

  آش ایی با ازوت و اسنانداردها  کهیه و

 کولید محنوا در فضا  مجاز  

 آموزش براط آش ایی با ازوت 

  بهره م د  از سطح مطلوبی از سواد

دیجینات )مان د مهارکها  الزم جه  

جسنجو  محنوا، کولید و ویرایش محنوا، 

 ارزشیابی و ووو(

  آش ایی با ازوت و اسنانداردها  کهیه و

 کولید محنوا در فضا  مجاز  

 آش ایی با ازوت آموزش براط 

  بهره م د  از سطح مطلوبی از سواد

ات )مان د مهارکها  الزم جه  دیجین

جسنجو  محنوا، کولید و ویرایش محنوا، 

 ارزشیابی و ووو(

 نظر 

  آش ایی با ازوت و اسنانداردها  کهیه و

 کولید محنوا در فضا  مجاز  

 آش ایی با ازوت آموزش براط 

  بهره م د  از سطح مطلوبی از سواد

دیجینات )مان د مهارکها  الزم جه  

کولید و ویرایش محنوا، جسنجو  محنوا، 

 ارزشیابی و ووو(

  آش ایی با ازوت و اسنانداردها  کهیه و

 کولید محنوا در فضا  مجاز  

 آش ایی با ازوت آموزش براط 

  بهره م د  از سطح مطلوبی از سواد

دیجینات )مان د مهارکها  الزم جه  

جسنجو  محنوا، کولید و ویرایش محنوا، 

 ارزشیابی و ووو(

 

 

 

 

 و  انسانی و قابلی  هانیر -4

 قابلی   نیرو  انسانی

 بهره م د  از سطح مطلوبی از سواد دیجینات کارش اس 
 

 بهره م د  از سطح مطلوبی از سواد دیجینات معلم
 

 بهره م د  از سطح مطلوبی از سواد دیجینات والدین
 

 بهره م د  از سطح مطلوبی از سواد دیجینات دانش آموز
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 بکه های اجتماعیش 7.5.1.3

 کعریف نظر  و عملیاکی، ازالن ش اسی همراه با مسن دات وم ابع  -1

 تعريف نظری: 

آورد کا کاربران بنوان د هایی هسن د که اموانی فراهم میها  اجنماعی ای نرننی پایگاه یا مجموعه پایگاهشبوه

اک بگذارناد و دیگاران هام ایان افواار و ها  اودشان را باا دیگاران باه اشانرها، افوار و فعالی م د عالقه

ها  مبنی بر وب اسا  کاه ایان ا  از سرویسها را با آنان سهیم شوندو یک شبوه اجنماعی، مجموعهفعالی 

آورد که کوزیفات عمومی یا ا وزی برا  اود ایجااد ک  اد، یاا باا دیگار اموان را برا  اشخاص فراهم می

ها به اشنراک بگذارند و از میان کوزیفات عماومی دیگار ع اود را با آناعضا  شبوه ارکباط برقرار ک  د، م اب

 افراد، برا  یافنن اک االت جدید اسنفاده ک  دو

 انواع روشها  کاربرد در گروه محنوایی )نظر ، عملی( در دورة کح یلی )ابندایی ومنوسطه(: -2

 نوع درس نوع الگو
 دوره کح یلی

 منوسطه ابندایی

 ملیع الونرونیوی

ارائه و به اشنراک گذار  محنوا  

 آموزشی

 مدیری  فرای د کالس

 مدیری  حضور غیاب کاربران

 قابلی  ایجاد ارکباط و کعامل دوررفه 

کبادت، اننرار و انن ات انواع محنوا )زوت، 

 ک ویر، منن و چ درسانه ا (

آپلود و نمایش فایل ها  پاورپوی  ، 

 … فلش، ک اویر و

ها و زفحه دسوناپ  اشنراک گذار  فایل

 مدرس

 white) اسنفاده از چ دین وای  برد

board)  با موضوعات مخنلف برا  یک

 جلسه

پرسش و پاسخ ب ورت ا وزی و 

ارائه و به اشنراک گذار  محنوا  

 آموزشی

 مدیری  فرای د کالس

 مدیری  حضور غیاب کاربران

 ابلی  ایجاد ارکباط و کعامل دوررفه ق

کبادت، اننرار و انن ات انواع محنوا )زوت، 

 ک ویر، منن و چ درسانه ا (

آپلود و نمایش فایل ها  پاورپوی  ، 

 … فلش، ک اویر و

اشنراک گذار  فایل ها و زفحه دسوناپ 

 مدرس

 white) اسنفاده از چ دین وای  برد

board) با موضوعات مخنلف برا  یک 

 جلسه

پرسش و پاسخ ب ورت ا وزی و 
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 عمومی

ارایه پروژه و کوالیف عملی به زورت 

 فرد  و گروهی 

 عمومی

ارایه پروژه و کوالیف عملی به زورت 

 فرد  و گروهی

 نظر 

ارائه و به اشنراک گذار  محنوا  

 آموزشی

 مدیری  فرای د کالس

 مدیری  حضور غیاب کاربران

 قابلی  ایجاد ارکباط و کعامل دوررفه 

کبادت، اننرار و انن ات انواع محنوا )زوت، 

 ، منن و چ درسانه ا (ک ویر

آپلود و نمایش فایل ها  پاورپوی  ، 

 … فلش، ک اویر و

اشنراک گذار  فایل ها و زفحه دسوناپ 

 مدرس

 white) اسنفاده از چ دین وای  برد

board)  با موضوعات مخنلف برا  یک

 جلسه

پرسش و پاسخ ب ورت ا وزی و 

 عمومی

ارایه پروژه و کوالیف عملی به زورت 

 وهی فرد  و گر

ارائه و به اشنراک گذار  محنوا  

 آموزشی

 مدیری  فرای د کالس

 مدیری  حضور غیاب کاربران

 قابلی  ایجاد ارکباط و کعامل دوررفه 

کبادت، اننرار و انن ات انواع محنوا )زوت، 

 ک ویر، منن و چ درسانه ا (

آپلود و نمایش فایل ها  پاورپوی  ، 

 … فلش، ک اویر و

ل ها و زفحه دسوناپ اشنراک گذار  فای

 مدرس

 white) اسنفاده از چ دین وای  برد

board)  با موضوعات مخنلف برا  یک

 جلسه

پرسش و پاسخ ب ورت ا وزی و 

 عمومی

ارایه پروژه و کوالیف عملی به زورت 

 فرد  و گروهی

 عملی کرکیبی

ارائه و به اشنراک گذار  محنوا  

 آموزشی

 مدیری  فرای د کالس

 یاب کاربرانمدیری  حضور غ

 قابلی  ایجاد ارکباط و کعامل دوررفه 

کبادت، اننرار و انن ات انواع محنوا )زوت، 

 ک ویر، منن و چ درسانه ا (

آپلود و نمایش فایل ها  پاورپوی  ، 

 … فلش، ک اویر و

اشنراک گذار  فایل ها و زفحه دسوناپ 

 مدرس

 white) اسنفاده از چ دین وای  برد

board)  مخنلف برا  یک با موضوعات

 جلسه

پرسش و پاسخ ب ورت ا وزی و 

ارائه و به اشنراک گذار  محنوا  

 آموزشی

 مدیری  فرای د کالس

 مدیری  حضور غیاب کاربران

 قابلی  ایجاد ارکباط و کعامل دوررفه 

، کبادت، اننرار و انن ات انواع محنوا )زوت

 ک ویر، منن و چ درسانه ا (

آپلود و نمایش فایل ها  پاورپوی  ، 

 … فلش، ک اویر و

اشنراک گذار  فایل ها و زفحه دسوناپ 

 مدرس

 white) اسنفاده از چ دین وای  برد

board)  با موضوعات مخنلف برا  یک

 جلسه

پرسش و پاسخ ب ورت ا وزی و 
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 عمومی

ارایه پروژه و کوالیف عملی به زورت 

 فرد  و گروهی 

 عمومی

ارایه پروژه و کوالیف عملی به زورت 

 د  و گروهیفر

 نظر 

ارائه و به اشنراک گذار  محنوا  

 آموزشی

 مدیری  فرای د کالس

 مدیری  حضور غیاب کاربران

 قابلی  ایجاد ارکباط و کعامل دوررفه 

کبادت، اننرار و انن ات انواع محنوا )زوت، 

 ک ویر، منن و چ درسانه ا (

آپلود و نمایش فایل ها  پاورپوی  ، 

 … فلش، ک اویر و

راک گذار  فایل ها و زفحه دسوناپ اشن

 مدرس

 white) اسنفاده از چ دین وای  برد

board)  با موضوعات مخنلف برا  یک

 جلسه

پرسش و پاسخ ب ورت ا وزی و 

 عمومی

ارایه پروژه و کوالیف عملی به زورت 

 فرد  و گروهی 

ارائه و به اشنراک گذار  محنوا  

 آموزشی

 مدیری  فرای د کالس

 غیاب کاربرانمدیری  حضور 

 قابلی  ایجاد ارکباط و کعامل دوررفه 

کبادت، اننرار و انن ات انواع محنوا )زوت، 

 ک ویر، منن و چ درسانه ا (

آپلود و نمایش فایل ها  پاورپوی  ، 

 … فلش، ک اویر و

اشنراک گذار  فایل ها و زفحه دسوناپ 

 مدرس

 white) اسنفاده از چ دین وای  برد

board) مخنلف برا  یک  با موضوعات

 جلسه

پرسش و پاسخ ب ورت ا وزی و 

 عمومی

ارایه پروژه و کوالیف عملی به زورت 

 فرد  و گروهی
 

راه ما  عمل و کوزیه ها  کجویز  در گروه محنوایی )نظر ، عملی( در دورة کح یلی )ابندایی  -3

 ومنوسطه(

 نوع درس نوع الگو
 دوره کح یلی

 منوسطه ابندایی

 ویالونرونی

 عملی

  آش ایی با ازوت و اسنانداردها  کهیه و

 کولید محنوا در فضا  مجاز  

 آش ایی با ازوت آموزش براط 

  بهره م د  از سطح مطلوبی از سواد

دیجینات )مان د مهارکها  الزم جه  

جسنجو  محنوا، کولید و ویرایش 

 محنوا، ارزشیابی و ووو(

  آش ایی با ازوت و اسنانداردها  کهیه و

 د محنوا در فضا  مجاز  کولی

 آش ایی با ازوت آموزش براط 

  بهره م د  از سطح مطلوبی از سواد

دیجینات )مان د مهارکها  الزم جه  

جسنجو  محنوا، کولید و ویرایش 

 محنوا، ارزشیابی و ووو(

 نظر 
  آش ایی با ازوت و اسنانداردها  کهیه و

 کولید محنوا در فضا  مجاز  

  آش ایی با ازوت و اسنانداردها  کهیه و

 کولید محنوا در فضا  مجاز  
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 ش براطآش ایی با ازوت آموز 

  بهره م د  از سطح مطلوبی از سواد

دیجینات )مان د مهارکها  الزم جه  

جسنجو  محنوا، کولید و ویرایش 

 محنوا، ارزشیابی و ووو(

 آش ایی با ازوت آموزش براط 

  بهره م د  از سطح مطلوبی از سواد

ان د مهارکها  الزم جه  دیجینات )م

جسنجو  محنوا، کولید و ویرایش 

 محنوا، ارزشیابی و ووو(

 کرکیبی

 عملی

  آش ایی با ازوت و اسنانداردها  کهیه و

 کولید محنوا در فضا  مجاز  

 آش ایی با ازوت آموزش براط 

  بهره م د  از سطح مطلوبی از سواد

دیجینات )مان د مهارکها  الزم جه  

کولید و ویرایش  جسنجو  محنوا،

 محنوا، ارزشیابی و ووو(

  آش ایی با ازوت و اسنانداردها  کهیه و

 کولید محنوا در فضا  مجاز  

 آش ایی با ازوت آموزش براط 

  بهره م د  از سطح مطلوبی از سواد

دیجینات )مان د مهارکها  الزم جه  

جسنجو  محنوا، کولید و ویرایش 

 محنوا، ارزشیابی و ووو(

 نظر 

  ایی با ازوت و اسنانداردها  کهیه و آش

 کولید محنوا در فضا  مجاز  

 آش ایی با ازوت آموزش براط 

  بهره م د  از سطح مطلوبی از سواد

دیجینات )مان د مهارکها  الزم جه  

جسنجو  محنوا، کولید و ویرایش 

 محنوا، ارزشیابی و ووو(

  آش ایی با ازوت و اسنانداردها  کهیه و

 فضا  مجاز  کولید محنوا در 

 آش ایی با ازوت آموزش براط 

  بهره م د  از سطح مطلوبی از سواد

دیجینات )مان د مهارکها  الزم جه  

جسنجو  محنوا، کولید و ویرایش 

 محنوا، ارزشیابی و ووو(
 

 نیرو  انسانی و قابلی  ها -4

 قابلی   نیرو  انسانی

 
 ینات و رسانهبهره م د  از سطح مطلوبی از سواد دیج کارش اس

 

 بهره م د  از سطح مطلوبی از سواد دیجینات و رسانه معلم
 

 بهره م د  از سطح مطلوبی از سواد دیجینات و رسانه والدین
 

 بهره م د  از سطح مطلوبی از سواد دیجینات و رسانه دانش آموز
 

 

 گفتگوی متنی 7.5.1.4

 ن دات وم ابع کعریف نظر  و عملیاکی، ازالن ش اسی همراه با مس -1
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 تعريف نظری:

 بسنر  غیربراط برا  کبادت ارالعات، نظرات و ع اید می باشدو

 انواع روشها  کاربرد در گروه محنوایی )نظر ، عملی( در دورة کح یلی )ابندایی ومنوسطه(: -2

 نوع درس نوع الگو
 دوره کح یلی

 منوسطه ابندایی

 الونرونیوی

 عملی

 عامل دوررفه قابلی  ایجاد ارکباط و ک

 پرسش و پاسخ ب ورت ا وزی و عمومی

ارایه پروژه و کوالیف عملی به زورت فرد  و 

 گروهی 

 قابلی  ایجاد ارکباط و کعامل دوررفه 

 پرسش و پاسخ ب ورت ا وزی و عمومی

ارایه پروژه و کوالیف عملی به زورت فرد  و 

 گروهی

 نظر 

 قابلی  ایجاد ارکباط و کعامل دوررفه 

 و پاسخ ب ورت ا وزی و عمومیپرسش 

ارایه پروژه و کوالیف عملی به زورت فرد  و 

 گروهی 

 قابلی  ایجاد ارکباط و کعامل دوررفه 

 پرسش و پاسخ ب ورت ا وزی و عمومی

ارایه پروژه و کوالیف عملی به زورت فرد  و 

 گروهی

 کرکیبی

 عملی

 قابلی  ایجاد ارکباط و کعامل دوررفه 

 ا وزی و عمومی پرسش و پاسخ ب ورت

ارایه پروژه و کوالیف عملی به زورت فرد  و 

 گروهی 

 قابلی  ایجاد ارکباط و کعامل دوررفه 

 پرسش و پاسخ ب ورت ا وزی و عمومی

ارایه پروژه و کوالیف عملی به زورت فرد  و 

 گروهی

 نظر 

 قابلی  ایجاد ارکباط و کعامل دوررفه 

 پرسش و پاسخ ب ورت ا وزی و عمومی

یه پروژه و کوالیف عملی به زورت فرد  و ارا

 گروهی 

 قابلی  ایجاد ارکباط و کعامل دوررفه 

 پرسش و پاسخ ب ورت ا وزی و عمومی

ارایه پروژه و کوالیف عملی به زورت فرد  و 

 گروهی

راه ما  عمل و کوزیه ها  کجویز  در گروه محنوایی )نظر ، عملی( در دورة کح یلی )ابندایی  -3

 ومنوسطه(

 نوع درس نوع الگو
 دوره کح یلی

 منوسطه ابندایی

 الونرونیوی

 عملی

 آش ایی با ازوت آموزش 

  بهره م د  از سطح مطلوبی از سواد

دیجینات )مان د مهارکها  الزم جه  

جسنجو  محنوا، کولید و ویرایش 

 محنوا، ارزشیابی و ووو(

  آش ایی با ازوت آموزش 

 بهره م د  از سطح مطلوبی از سواد 

دیجینات )مان د مهارکها  الزم جه  

جسنجو  محنوا، کولید و ویرایش 

 محنوا، ارزشیابی و ووو(

 نظر 

 آش ایی با ازوت آموزش 

  بهره م د  از سطح مطلوبی از سواد

دیجینات )مان د مهارکها  الزم جه  

جسنجو  محنوا، کولید و ویرایش 

 محنوا، ارزشیابی و ووو(

  آش ایی با ازوت آموزش 

 ه م د  از سطح مطلوبی از سواد بهر

دیجینات )مان د مهارکها  الزم جه  

جسنجو  محنوا، کولید و ویرایش 

 محنوا، ارزشیابی و ووو(
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 کرکیبی

 عملی

 آش ایی با ازوت آموزش 

  بهره م د  از سطح مطلوبی از سواد

دیجینات )مان د مهارکها  الزم جه  

جسنجو  محنوا، کولید و ویرایش 

 ی و ووو(محنوا، ارزشیاب

  آش ایی با ازوت آموزش 

  بهره م د  از سطح مطلوبی از سواد

دیجینات )مان د مهارکها  الزم جه  

جسنجو  محنوا، کولید و ویرایش 

 محنوا، ارزشیابی و ووو(

 نظر 

 آش ایی با ازوت آموزش 

  بهره م د  از سطح مطلوبی از سواد

دیجینات )مان د مهارکها  الزم جه  

ولید و ویرایش جسنجو  محنوا، ک

 محنوا، ارزشیابی و ووو(

  آش ایی با ازوت آموزش 

  بهره م د  از سطح مطلوبی از سواد

دیجینات )مان د مهارکها  الزم جه  

جسنجو  محنوا، کولید و ویرایش 

 محنوا، ارزشیابی و ووو(
 

 نیرو  انسانی و قابلی  ها -4

 قابلی   نیرو  انسانی

 مطلوبی از سواد دیجینات و رسانه بهره م د  از سطح کارش اس 
 

 بهره م د  از سطح مطلوبی از سواد دیجینات و رسانه معلم
 

 بهره م د  از سطح مطلوبی از سواد دیجینات و رسانه والدین
 

 بهره م د  از سطح مطلوبی از سواد دیجینات و رسانه دانش آموز
 

 نرم افزارهای کاربردی 7.6

 ازالن ش اسی همراه با مسن دات وم ابع کعریف نظر  و عملیاکی،  -1

 تعريف نظری:

 نرم افزارهایی هسن د که برا  انجام وظایف ااص، بر اساس نیاز کاربران، رراحی و کولید شده اندو 

ریف وسیعی از برنامه هایی را که می کوان د در ک ریباً هر دسنگاه، از رایانه دسوناپ و لپ کاپ شما به گوشی 

 .یانه لوحی شما اجرا شوند، پوشش ده دها  هوشم د و را

 انواع روشها  کاربرد در گروه محنوایی )نظر ، عملی( در دورة کح یلی )ابندایی ومنوسطه(: -2

 نوع درس نوع الگو
 دوره کح یلی

 منوسطه ابندایی
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 الونرونیوی

 عملی

 قابلی  ایجاد ارکباط و کعامل دوررفه 

پرسش و پاسخ ب ورت ا وزی و 

 عمومی

ایه پروژه و کوالیف عملی به زورت ار

 فرد  و گروهی 

 قابلی  ایجاد ارکباط و کعامل دوررفه 

پرسش و پاسخ ب ورت ا وزی و 

 عمومی

ارایه پروژه و کوالیف عملی به زورت 

 فرد  و گروهی

 نظر 

 قابلی  ایجاد ارکباط و کعامل دوررفه 

پرسش و پاسخ ب ورت ا وزی و 

 عمومی

عملی به زورت  ارایه پروژه و کوالیف

 فرد  و گروهی 

 قابلی  ایجاد ارکباط و کعامل دوررفه 

پرسش و پاسخ ب ورت ا وزی و 

 عمومی

ارایه پروژه و کوالیف عملی به زورت 

 فرد  و گروهی

 کرکیبی

 عملی

 قابلی  ایجاد ارکباط و کعامل دوررفه 

پرسش و پاسخ ب ورت ا وزی و 

 عمومی

ت ارایه پروژه و کوالیف عملی به زور

 فرد  و گروهی 

 قابلی  ایجاد ارکباط و کعامل دوررفه 

پرسش و پاسخ ب ورت ا وزی و 

 عمومی

ارایه پروژه و کوالیف عملی به زورت 

 فرد  و گروهی

 نظر 

 قابلی  ایجاد ارکباط و کعامل دوررفه 

پرسش و پاسخ ب ورت ا وزی و 

 عمومی

ارایه پروژه و کوالیف عملی به زورت 

 فرد  و گروهی 

 بلی  ایجاد ارکباط و کعامل دوررفه قا

پرسش و پاسخ ب ورت ا وزی و 

 عمومی

ارایه پروژه و کوالیف عملی به زورت 

 فرد  و گروهی
 

 

راه ما  عمل و کوزیه ها  کجویز  در گروه محنوایی )نظر ، عملی( در دورة کح یلی )ابندایی  -3

 ومنوسطه(

 نوع درس نوع الگو
 دوره کح یلی

 طهمنوس ابندایی

 الونرونیوی

 عملی

 آش ایی با ازوت آموزش 

  بهره م د  از سطح مطلوبی از سواد

دیجینات )مان د مهارکها  الزم جه  

جسنجو  محنوا، کولید و ویرایش 

 محنوا، ارزشیابی و ووو(

  آش ایی با ازوت آموزش 

  بهره م د  از سطح مطلوبی از سواد

دیجینات )مان د مهارکها  الزم جه  

ا، کولید و ویرایش جسنجو  محنو

 محنوا، ارزشیابی و ووو(

 نظر 

 آش ایی با ازوت آموزش 

  بهره م د  از سطح مطلوبی از سواد

دیجینات )مان د مهارکها  الزم جه  

جسنجو  محنوا، کولید و ویرایش 

  آش ایی با ازوت آموزش 

  بهره م د  از سطح مطلوبی از سواد

هارکها  الزم جه  دیجینات )مان د م

جسنجو  محنوا، کولید و ویرایش 
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 محنوا، ارزشیابی و ووو( محنوا، ارزشیابی و ووو(

 کرکیبی

 عملی

 آش ایی با ازوت آموزش 

  بهره م د  از سطح مطلوبی از سواد

دیجینات )مان د مهارکها  الزم جه  

جسنجو  محنوا، کولید و ویرایش 

 محنوا، ارزشیابی و ووو(

  آش ایی با ازوت آموزش 

 طح مطلوبی از سواد بهره م د  از س

دیجینات )مان د مهارکها  الزم جه  

جسنجو  محنوا، کولید و ویرایش 

 محنوا، ارزشیابی و ووو(

 نظر 

 آش ایی با ازوت آموزش 

  بهره م د  از سطح مطلوبی از سواد

دیجینات )مان د مهارکها  الزم جه  

جسنجو  محنوا، کولید و ویرایش 

 محنوا، ارزشیابی و ووو(

 ا ازوت آموزش آش ایی ب 

  بهره م د  از سطح مطلوبی از سواد

دیجینات )مان د مهارکها  الزم جه  

جسنجو  محنوا، کولید و ویرایش 

 محنوا، ارزشیابی و ووو(
 

 نیرو  انسانی و قابلی  ها -4

 قابلی   نیرو  انسانی

 بهره م د  از سطح مطلوبی از سواد دیجینات و رسانه کارش اس 
 

  د  از سطح مطلوبی از سواد دیجینات و رسانهبهره م معلم
 

 بهره م د  از سطح مطلوبی از سواد دیجینات و رسانه والدین
 

 بهره م د  از سطح مطلوبی از سواد دیجینات و رسانه دانش آموز
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 بستر برون خط همزمان 7.7

 امواج رادیویی 7.7.1

 انتشار سيگنال ويديويی 7.7.1.1

 اکی، ازالن ش اسی همراه با مسن دات وم ابع کعریف نظر  و عملی -1

 تعريف مفهومی:

 موج راديويی: 

بخری از ریف الونرومغ اریسی در فرکانس ها  پایین کر از موج مایوروویو می باشدو روت موج امواج 

ی به هرکز و باالی 3ساننی منر منغیر اس وآنها با فرکانسها  پایی ی به میزان  30رادیویی از هزاران منر کا 

گیگا هرکز مطاب   داردو سیگ ات ها  ارکباری موج رادیویی از رریق هوا در یک اط مسن یم  1میزان 

حرک  می ک  د، ابرها یا الیه هایی از یونوسفر آنها را م عوس می ک  د، یا کوسط ماهواره ها  فضایی رله 

نرت ناوبر  و ک نرت کرافیک هوایی، کلفن می شوندو آنها در رادیو و کلویزیون اسناندارد، رادیو موج کوکاه، ک 

  همراه و حنی اسباب باز  ها  ک نرت از راه دور اسنفاده می شوندو

 تلويزيون: 

شامل ارسات الونرونیوی ک اویر منحرک و زدا از م بع به گیرنده می باشدو کلویزیون با گسنرش حواس 

بل کوجهی در جامعه داشنه اس و اک ون کلویزیون بی ایی و ش یدن فراکر از محدودی  فازله فیزیوی، کأثیر قا

کوسط امواج رادیویی زمی ی )کلویزیون س نی( ؛ در  "از رریق هوا"به روش ها  مخنلفی ارائه می شود: 

امنداد کابلها  کواکسیات )کلویزیون کابلی(؛ بازکاب ماهواره هایی که در مدار زمین واقع شده اند )ماهواره 

(و از رریق ای نرن  و یا به زورت نور  رو  دیسک ها  فیلم دیجینات DBS ،TVپخش مسن یم، یا 

(DVD  و دیسک ها )Blu-ray ضبط شده اندو 
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 تعريف عملياتی:

 موج راديويی: 

 تلويزيون: 

یک سیسنم الونرونیک اس  که برا  پخش و دریاف  ک اویر ثاب  و منحرک به همراه زدا، از مساف  ها  

 ار می گیردو دور مورد اسنفاده قر

 اصطالح شناسی تلويزيون:

واژه کلویزیون از زبان فرانسو  گرفنه شده که اود نیز از دو بخش دیگر کرویل شده اس : بخش نخس  آن 

از واژه یونانی کله )دور( و بخش دوم آن از واژه الکین ویزیو )دیر( گرفنه شده اس ، سامانه ا  ارکباری برا  

 وزداها از مسافنی دور اس و پخش و دریاف  ک اویر منحرک

 مقدمه:

آموزش یوی از مهم کرین عوامل برا  رسیدن به رشد اقن اد  و ایجاد یک جامعه مردم ساالر اس و رسانه 

ها  جمعی چون رادیو و کلویزیون، ابزارها  قدرکم د  هسن د که باعث کوسعه کمی و کیفی آموزش درهمه 

نسب  به برنامه ها  رادیو از اثر بخری بیرنر  براوردارندو بر برنامه ها  کلویزیون  ساطون می گردندو 

االف رادیو که ف ط ازوات را انن ات می دهد، کلویزیون عالوه بر بهره گیر  از زدا، از ع  ر ک ویر نیز بهره 

ع  ر )زدا و ک ویر( برا  مخارب، در جه  درک پیام ها  رسانه، مطلوب کر و  2م د اس  و همراهی این 

 دکر اس  و اسنفاده از این کمهیدات به ویژه ع  رک ویر در آموزش جایگاه ویژه ا  داردو امروزه سودم

اسنفاده از کلویزیون به ع وان م بعی برا  یادگیر  کا حدود زیاد  در بین کرورها  دنیا پذیرفنه شده اس و 

جذاب و قابل لمسی را برا  و کأکید بر رو  جزئیات، موقعی  ها   (close up) اسنفاده از نماها  درش 

 .مخارب کلویزیون بوجود آورده اس و کاربرد کلویزیون در امر آموزش در دهه ها  اایر گسنرش یافنه اس 

ا  در کعلیم و کربی  اسنفاده از سه ا  و شبه حرفهواژه کلویزیون و کاربرد آن در آموزش برا  اشخاص حرفه

 :ک دها یادآور  مینوع روش را در ذهن
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ها  مخابراکی ها از رریق امواجلف: روش اسنفاده از کلویزیون )مدار باز( در آموزش، در این روش برنامها

گیرد در ننیجه ریز  به زورت منمرکز انجام میباشد یع ی اوال برنامهارسات و کوسط آننن قابل دریاف  می

ه به آموزش از رریق شبوه سراسر  و باشدو در این روش اان اص یک شبوها کمنر میپذیر  برنامهانعطاف

 .سیما  جمهور  اسالمی ایران 2باشدو مان د شبوه پذیر میپخش همزمان یک موضوع درسی اموان

باشدو انن ات محنوا در این ب: دومین روش اسنفاده از یک )سیسنم مدار بسنه( در یک مجموعه آموزشی می

باشدو در این روش پخش همزمان چ دین واحد درسی از پذیر میروش به وسیله کابل یا موج مخ وص اموان

-باشدو این روش غیر منمرکز بوده و انعطافپذیر میها  مخنلف اموانرریق اکاق ک نرت مرکز  به کالس

امروزه از سیسنم مدار بسنه در آموزش و پرورش، بازبی ی چرائی، پزشوی، ام ینی و  .پذیر  بهنر  دارد

 .شودو با اسنفاده از سیسنم کدریس ارد در کربی  معلمیز ع  اسنفاده فراوانی م

ج: روش اسنفاده از کجهیزات ویدئو که به شول سیار و اسنودیویی، که در این روش انن ات امواج از رریق 

 پذیر  بیرنر  داردوباشدو این روش انعطافکابل می

 ح یلی )ابندایی ومنوسطه(:انواع روشها  کاربرد در گروه محنوایی )نظر ، عملی( در دورة ک -2

 نوع درس نوع الگو
 دوره کح یلی

 منوسطه ابندایی

 الونرونیوی

 عملی

کولید فیلم ها  آموزشی و ارایه بر بسنر 

 کلویزیون 

برنامه ریز  زمانی جه  اسنفاده از 

 محنوا  آموزشی کوسط دانش آموزان

کولید فیلم ها  آموزشی و ارایه بر بسنر 

 کلویزیون 

ریز  زمانی جه  اسنفاده از برنامه 

 محنوا  آموزشی کوسط دانش آموزان

 نظر 

کولید فیلم ها  آموزشی و ارایه بر بسنر 

 کلویزیون 

برنامه ریز  زمانی جه  اسنفاده از 

 محنوا  آموزشی کوسط دانش آموزان

کولید فیلم ها  آموزشی و ارایه بر بسنر 

 کلویزیون 

 برنامه ریز  زمانی جه  اسنفاده از

 محنوا  آموزشی کوسط دانش آموزان

 کرکیبی

 عملی

کولید فیلم ها  آموزشی و ارایه بر بسنر 

 کلویزیون 

برنامه ریز  زمانی جه  اسنفاده از 

 محنوا  آموزشی کوسط دانش آموزان

کولید فیلم ها  آموزشی و ارایه بر بسنر 

 کلویزیون 

برنامه ریز  زمانی جه  اسنفاده از 

 دانش آموزان محنوا  آموزشی کوسط

 نظر 
کولید فیلم ها  آموزشی و ارایه بر بسنر 

 کلویزیون 

کولید فیلم ها  آموزشی و ارایه بر بسنر 

 کلویزیون 
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برنامه ریز  زمانی جه  اسنفاده از 

 محنوا  آموزشی کوسط دانش آموزان

برنامه ریز  زمانی جه  اسنفاده از 

 محنوا  آموزشی کوسط دانش آموزان

 

عمل و کوزیه ها  کجویز  در گروه محنوایی )نظر ، عملی( در دورة کح یلی )ابندایی  راه ما  -3

 ومنوسطه(

 نوع درس نوع الگو
 دوره کح یلی

 منوسطه ابندایی

 الونرونیوی

 عملی
کهیه و کولید فیلم ها  آموزشی بر مب ا  

 رراحی آموزشی من اسب با برنامه درسی

ب ا  کهیه و کولید فیلم ها  آموزشی بر م

 رراحی آموزشی من اسب با برنامه درسی

 نظر 
کهیه و کولید فیلم ها  آموزشی بر مب ا  

 رراحی آموزشی من اسب با برنامه درسی

کهیه و کولید فیلم ها  آموزشی بر مب ا  

 رراحی آموزشی من اسب با برنامه درسی

 کرکیبی

 عملی
کهیه و کولید فیلم ها  آموزشی بر مب ا  

 من اسب با برنامه درسی رراحی آموزشی

کهیه و کولید فیلم ها  آموزشی بر مب ا  

 رراحی آموزشی من اسب با برنامه درسی

 نظر 
کهیه و کولید فیلم ها  آموزشی بر مب ا  

 رراحی آموزشی من اسب با برنامه درسی

کهیه و کولید فیلم ها  آموزشی بر مب ا  

 رراحی آموزشی من اسب با برنامه درسی

 

 رو  انسانی و قابلی  هانی -4

 قابلی   نیرو  انسانی

 
 کهیه و کولید فیلم ها  آموزشی بر مب ا  رراحی آموزشی من اسب با برنامه درسی کارش اس

 
 رراحی آموزشی در راسنا  اسنفاده از فیلم ها  آموزشی معلم

 
 مدیری  بر زمان و شیوه اسنفاده از فیلم ها  آموزشی والدین

 
 قابلی  کار با کلویزیون دانش آموز
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 انتشار سيگنال صوتی 7.7.1.2

 کعریف نظر  و عملیاکی، ازالن ش اسی همراه با مسن دات وم ابع  -1

 تعريف نظری:

 راديو: 

ارکباط زوکی از رریق امواج رادیویی، معموالً از رریق انن ات موسی ی، اابار و سایر انواع برنامه ها از ایسنگاه 

  عداد ش وندگان فرد  که مجهز به گیرنده ها  رادیویی هسن دوها  پخش به ک

 تعريف عملياتی:

 راديو: 

دسنگاهی اس  که سیگ ات ها  زوکی را دریاف  نموده و در قالب زوت پخش می نمایدو این دسنگاه در 

 اندازه ها  مخنلف و گاهی نیز در قالب دسنگاهی دیگر مان د کلفن همراه ارائه می گرددو 

 :مقدمه

در دنیاى امروز، رسانه ها ک ها ن ش ارالع رسانى ندارند، بلوه جزوى از زندگى انسان ها شده اند و دیگر 

کسى را نمى کوان یاف  که به گونه اى با یک نوع رسااانه ارکبارى نداشنه باشدو بعد از شول گیرى 

و سااریع کرین وساایله ى رادیاا .دومین رسانه ى منولد شده در دنیاى مدرن، رادیو اس  1مطبوعات، 

انن ااات پیام اساا  کااه مى کواند محدودی  هاااى زمانااى و موانى را به کمنرین اندازه برساااند و ن ش 

مهمااى در فره گ سااازى مردم ایفا ک دو رادیااو از لحاظ نفوذ روانى، مؤثرکرین وساایله ى ارکبارى کل ى 

 گى ا اجنماعى، هم بساانگى، یوپارچگااى و انسااجام زندگى مى شااود و با فراهم آورى بساانر فره

اجنماعى را ساابب مى گاارددو رادیو از این کوانایى براوردار اساا  که با برانگیخنن احساس اعن اد و ارزش 

جامعه در جه  اکفاق نظر، کرریک مساعى و هم رأیى نسب  به اهداف اجنماعى، به پیدایى، اسنوارى یا 

این رسانه با باالکرین سطح دس  رسى و بیرنرین م دار نفوذ، هم  .ه گ در جامعه کمک ک ددگرگونى فر

رادیو به پرورش ااالقى، هوی  بخرى، رشد شخ ی ، آموزش،  .چ ان فراگیرکرین رسااانه ى دنیاس 

ا قواعااد و ازوت ب یادیاان مخاربان اود کمک شایان کوجهى مى ک دو این وساایله ى ارکباط جمعى، ب
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انن ات آموزش هاى کخ  ى، مهارت ها و دانش کارش اسى، در گزی ش ها و کخ یک م ابع انسااانى جامعه 

به م امات و مساائوالن و مراغل اجنماعى، سهم مهمى برعهده دارد و از این رریق بر ایجاد ن ش هاى 

ش اسایى انن ات و درونى  گوناگون اجنماعى و برقرارى کحرک اجنماعى اثر مى گذاردو هم چ ین قادر اس  با

 .کردن ارزش هاى جامعه رى فراگرد آموزش و پرورش رسانه اى، ن ش آموزشى اود را اعمات ک د

 

 انواع روشها  کاربرد در گروه محنوایی )نظر ، عملی( در دورة کح یلی )ابندایی ومنوسطه(: -2

 نوع درس نوع الگو
 دوره کح یلی

 منوسطه ابندایی

 الونرونیوی

 یعمل

کولید برنامه ها  زوکی آموزشی و ارایه بر 

 بسنر رادیو 

برنامه ریز  زمانی جه  اسنفاده از 

 محنوا  آموزشی کوسط دانش آموزان

کولید برنامه ها  زوکی آموزشی و ارایه بر 

 بسنر رادیو 

برنامه ریز  زمانی جه  اسنفاده از 

 محنوا  آموزشی کوسط دانش آموزان

 نظر 

  زوکی آموزشی و ارایه بر کولید برنامه ها

 بسنر رادیو 

برنامه ریز  زمانی جه  اسنفاده از 

 محنوا  آموزشی کوسط دانش آموزان

کولید برنامه ها  زوکی آموزشی و ارایه بر 

 بسنر رادیو 

برنامه ریز  زمانی جه  اسنفاده از 

 محنوا  آموزشی کوسط دانش آموزان

 کرکیبی

 عملی

شی و ارایه بر کولید برنامه ها  زوکی آموز

 بسنر رادیو 

برنامه ریز  زمانی جه  اسنفاده از 

 محنوا  آموزشی کوسط دانش آموزان

کولید برنامه ها  زوکی آموزشی و ارایه بر 

 بسنر رادیو 

برنامه ریز  زمانی جه  اسنفاده از 

 محنوا  آموزشی کوسط دانش آموزان

 نظر 

کولید برنامه ها  زوکی آموزشی و ارایه بر 

 ر رادیو بسن

برنامه ریز  زمانی جه  اسنفاده از 

 محنوا  آموزشی کوسط دانش آموزان

کولید برنامه ها  زوکی آموزشی و ارایه بر 

 بسنر رادیو 

برنامه ریز  زمانی جه  اسنفاده از 

 محنوا  آموزشی کوسط دانش آموزان
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در دورة کح یلی )ابندایی  راه ما  عمل و کوزیه ها  کجویز  در گروه محنوایی )نظر ، عملی( -3

 ومنوسطه(

 نوع درس نوع الگو
 دوره کح یلی

 منوسطه ابندایی

 الونرونیوی

 عملی

کهیه و کولید فایل ها  زوکی آموزشی بر 

مب ا  رراحی آموزشی من اسب با برنامه 

 درسی

کهیه و کولید فایل ها  زوکی آموزشی بر 

مب ا  رراحی آموزشی من اسب با برنامه 

 درسی

 نظر 

کهیه و کولید فایل ها  زوکی آموزشی بر 

مب ا  رراحی آموزشی من اسب با برنامه 

 درسی

کهیه و کولید فایل ها  زوکی آموزشی بر 

مب ا  رراحی آموزشی من اسب با برنامه 

 درسی

 کرکیبی

 عملی

کهیه و کولید فایل ها  زوکی آموزشی بر 

مب ا  رراحی آموزشی من اسب با برنامه 

 درسی

و کولید فایل ها  زوکی آموزشی بر  کهیه

مب ا  رراحی آموزشی من اسب با برنامه 

 درسی

 نظر 

کهیه و کولید فایل ها  زوکی آموزشی بر 

مب ا  رراحی آموزشی من اسب با برنامه 

 درسی

کهیه و کولید فایل ها  زوکی آموزشی بر 

مب ا  رراحی آموزشی من اسب با برنامه 

 درسی

 

 قابلی  ها نیرو  انسانی و -4

 قابلی   نیرو  انسانی

 
 کهیه و کولید محنواها  زوکی آموزشی بر مب ا  رراحی آموزشی من اسب با برنامه درسی کارش اس

 
 رراحی آموزشی در راسنا  اسنفاده از محنواها  زوکی آموزشی معلم

 
 مدیری  بر زمان و شیوه اسنفاده از محنواها  زوکی آموزشی والدین

 
 قابلی  کار با رادیو موزدانش آ
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 بستر برون خط غیرهمزمان 7.8

 غیرالکترونیکی  7.8.1

 شبکه پستی 7.8.1.1

 کعریف نظر  و عملیاکی، ازالن ش اسی همراه با مسن دات وم ابع  -1

 تعريف نظری:

 پست: 

 اموان ارسات نامه،که  –ک ریباً همواره کح  ک نرت دول  و یا سازمان ها  شبه دولنی  –سازمان و یا نهاد  

بسنه، و یا مرسوالت را به هر آدرسی، در همان کرور و یا اارج از آن کرور، با این اننظار که مطابق با برای 

از اسنانداردها  کعیین شده از قبیل نظم، سرع  و ام ی  م ن ل شود را فراهم می ک دو این ادمات با کوجه 

ای کرورها با سرع  سرویس مورد نیاز، از قبل کوسط فرسن ده ها براساس وزن و در بربه م یاس از هزی ه

 پرداا  می شودو

 تعريف عملياتی:

 پست: 

 –بسنر  برا  کبادت مواد و رسانه ها  آموزشی و نیز بسنه ها  یادگیر  بین کاربران سیسنم یاددهی 

 یادگیر  می باشدو 

 اصطالح شناسی:

قرار "الکین ) ponere که آن نیز از اسم مفعوت فعل گرفنه شده poste واژه پس  از واژه قرون وسطی

 گیردو( نرات می"دادن و گذاشنن

 مقدمه: 

برر از ابندا  حیات اود به دنبات برقرار  ارکباط با هم نوع اود بوده اس و این ارکباط در ابندا در قالب 

ا )گفنار  و نوشنار (، این درآوردن زدا و برافروانن آکش بودو اما با کوامل جوامع برر  و کوسعه زبان ه

نوع ارکباط شول منفاوکی به اود گرف  و سرع  انن ات پیام اهمی  زیاد  پیدا کردو در این راسنا ابندا 
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و در ادامه پس  و کلگراف مورد اسنفاده قرار گرف و مردم با سپردن مسئولی  ن ل و  چاپار، پرندگان نامه بر،

ز انجام دادن سفرها  پر هزی ه جلوگیر  می ک  دو این امر عالوه بر ا انن ات مرسوالت اود بر دوش پس ،

 زرفه جویی در هزی ه و زمان، از گسنرش آلودگی هوا و نیز اسارات دیگر پیرگیر  می ک دو

پس  از پیری ه ا  کاریخی براوردار اس و کاریخچه اسنفاده از پس  در کرورمان به سه هزار سات پیش و 

ن باز می گردد که این امر پیرناز  کرور را در اسنفاده از این ابزار نمایان می ک دو زمان حووم  هخام ریا

پس از پیروز  ان الب اسالمی به کدریج اسنفاده از شیوه ها  نوین در پس  گسنرش یاف  و فعالی  ها  بی 

کارگیر  شمار  در این حوزه ایجاد شدو به گونه ا  که اک ون می کوان حذف ساانار س نی پس  و به 

ف اور  ها  کازه و من وع همچون پس  پیرناز، پس  مسن یم، سلف سرویس پسنی، کحویل هوشم د بسنه 

ها  پسنی، پس  ک ویر ، پس  جواب قبوت، پس  یافنه)این سرویس برا  برگرداندن مدارک و اس اد یافنه 

ه انداز  شده اس (، ز دوق شده به زاحبانران در راسنا  ارایه کسهیالت و ادمات رفاهی به همور ان را

، پس  اکسپرس، پس  ارید، پس  رسنان ، ارید ای نرننی، پس  ویژه، پیک 193شخ ی، پس  کلف ی 

ویژه را از جمله دسناوردها  این اداره بر شمردو اک ون حوزه پس  با کثبی  جایگاه واقعی اود به ع وان یوی 

دیگر نهادها  دولنی را به اود جلب ک د و ارایه از مهمنرین ابزارها  ارکباری کوانسنه اس  هموار  

 .ادمات دولنی را از راه دفنرها  پیرخوان انجام دهد

درک ارِ کارکردها  اقن اد ، فره گی وووو پس ، کارکردها  اجنماعی پس  ازاهمی  ویژه ا  براورداراس  و 

انسان، اراد  و اوداواسنه  اهمی  این کارکرد از اهمی ِ زندگی اجنماعی برمی ایزد و اجنماعی بودنِ

نیس  بلوه به ک وع نیازها  زیسنی انسان برمی گردد و و این کارکردها  اجنماعی در قالب ارکبارات شول 

کمک  می گیرندو پس  در شول گیر  و شول دهی این ارکبارات، بخ وص برقرار  ارکبارات چ دوجهی

 بسیار  می نماید: 

 مالف ( برقرار  ارکباط مردم با مرد

 ب ( برقرار  ارکباط مردم با سازمان ها و ادارات

 ج ( برقرار  ارکباط سازمان ها و ادارات با مردم
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 انواع روشها  کاربرد در گروه محنوایی )نظر ، عملی( در دورة کح یلی )ابندایی ومنوسطه(: -2

رد  و یا گروهی در بسنر پس  مواد و رسانه ها  آموزشی و نیز بسنه ها  یادگیر  می کوان د ب ورت ف

برا  گیرندگان ارسات گردندو فرای دها  ارسات نیز می کوان د کوسط بخش ا وزی و یا دولنی زورت گیردو 

 پس  این اموان را دارد که مرسوالت مذکور را قالب روش ها  من وعی جابجا شوندو

رکرد منفاوکی برا  گردد، کااز آنجایی که در بسنر پس  محنواها  آموزشی به زورت فیزیوی ارسات می

دوره ها  کح یلی و گروه ها  محنوایی ندارد و می کوان فارغ از ای وه محنوا  مرسوله به کدام یک از دوره 

 ها  کح یلی مرکبط می باشد، آنها را برا  گیرندگان ارسات نمودو 

 نوع درس نوع الگو
 دوره کح یلی

 منوسطه ابندایی

 الونرونیوی

 عملی
نوا  آموزشی به ارسات فیزیوی مح

 مخاربان

ارسات فیزیوی محنوا  آموزشی به 

 مخاربان

 نظر 
ارسات فیزیوی محنوا  آموزشی به 

 مخاربان

ارسات فیزیوی محنوا  آموزشی به 

 مخاربان

 کرکیبی

 عملی
ارسات فیزیوی محنوا  آموزشی به 

 مخاربان

ارسات فیزیوی محنوا  آموزشی به 

 مخاربان

 نظر 
وا  آموزشی به ارسات فیزیوی محن

 مخاربان

ارسات فیزیوی محنوا  آموزشی به 

 مخاربان

 

راه ما  عمل و کوزیه ها  کجویز  در گروه محنوایی )نظر ، عملی( در دورة کح یلی )ابندایی  -3

 ومنوسطه(

ها کوسط پس از کهیه و کدوین محنواها و بسنه ها  آموزشی در سازمان پژوهش و برنامه ریز  آموزشی، آن

به ادارات آموزش و پرورش اسنان ها و شهرسنان ها ارسات می گردندو الزم به ذکر اس  در موارد ااص پس  

 نیز می کوان برا  برای از دانش آموزان به رور مسن یم و فرد  عمل ارسات محنوا زورت گیردو
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 نوع درس نوع الگو
 دوره کح یلی

 منوسطه ابندایی

 الونرونیوی

 عملی
نوا  آموزشی جه  آماده ساز  مح

 ارسات به مخاربان

آماده ساز  محنوا  آموزشی جه  

 ارسات به مخاربان

 نظر 
آماده ساز  محنوا  آموزشی جه  

 ارسات به مخاربان

آماده ساز  محنوا  آموزشی جه  

 ارسات به مخاربان

 کرکیبی

 عملی
آماده ساز  محنوا  آموزشی جه  

 ارسات به مخاربان

موزشی جه  آماده ساز  محنوا  آ

 ارسات به مخاربان

 نظر 
آماده ساز  محنوا  آموزشی جه  

 ارسات به مخاربان

آماده ساز  محنوا  آموزشی جه  

 ارسات به مخاربان

 

 نیرو  انسانی و قابلی  ها -4

 قابلی   نیرو  انسانی

 

 کارش اس

  آموزشی براوردار  از دانش کخ  ی و مهارت کافی در حوزه مربوره جه  برنامه ریز

 مبن ی بر برنامه درسی ملی

 براوردار  از روحیه کارگروهی

 آگاهی از ویژگی ها و نیازها  مخاربان

 قدرت و کجزیه کحلیل مسائل

 براوردار  از کجربه کار  مسن یم با دانش آموز

 براوردار  از دانش و مهارت کافی در حوزه سواد دیجینات

 ود به دیگرانکوانایی آموزش و انن ات دانش و کجارب ا

 

 معلم

 براوردار  از دانش کخ  ی و مهارت کافی در حوزه مربوره جه  آموزش دانش آموزان

 براوردار  از روحیه کارگروهی

 آگاهی از ویژگی ها و نیازها  مخاربان

 قدرت و کجزیه کحلیل مسائل

 براوردار  از کجربه کار  مسن یم با دانش آموز

 ی در حوزه سواد دیجیناتبراوردار  از دانش و مهارت کاف

 کوانایی آموزش و انن ات دانش و کجارب اود به دیگران

 

  والدین
 

  دانش آموز
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 الکترونيکی 7.8.1.2

 نرم افزارهای آموزشی و تربيتی

 کعریف نظر  و عملیاکی، ازالن ش اسی همراه با مسن دات وم ابع  -1

کربینی عبارت اس  از هر گونه نرم افزار چ درسانه ا ، نرم افزار آموزشی و کربینی: نرم افزار آموزشی و 

یادگیر  بر مب ا  علوم کربینی و علوم  –کاربرد  و کعاملی که برا  کسهیل، کثبی  و کعمیق فرای د یاددهی 

رایانه ا  کولید شده اس و به کعبیر ساده کر نرم افزار آموزشی به نرم افزار  گفنه می شود که در فرای د 

 یادگیر  کا حد اموان به آموزش ده ده و آموزش گیرنده یار  رساندو –یاددهی 

یک رایانه دیجینات اس  که برا  کاربر  ف ط یک نفر در هر لحظه رراحی شده اس و یک  رايانه شخصی:

( کرویل شده اس ، که شامل واحد محاسبه، م طق و CPUرایانه شخ ی از یک واحد پردازش مرکز  )

دو نوع حافظه، حافظه ازلی مان د حافظه دسنیابی ک ادفی دیجینات  ک مدار مجنمع،ک نرت مدار بر رو  ی

(RAM  و حافظه جانبی مان د دیسک ها  مغ اریسی و دیسک ها  فررده مخ وص نور  یا دیسک ها )

(؛ و دسنگاه ها  ورود  / اروجی مخنلف، از DVD -ROMsو  CD-ROM) (ROMحافظه ف ط اواندنی )

 ش، زفحه کلید و ماوس، مودم و چاپگر می باشدو جمله زفحه نمای

یک دسنگاه قابل برا  اک ات به یک شبوه ارکباری به م ظور انن ات و دریاف  زدا، فیلم یا  تلفن همراه:

( به سیسنم کلفن ها  PSTNسایر داده هاو کلفن ها  همراه معموالً از رریق سیسنم کلفن کلف ی عمومی )

 جهانی وزل می شوندو همراه یا کلفن ماهواره ا 

یک کناب مرجع اس  که کلمات را به کرکیب قرار داده و مع ا  آنها را ارایه می دهدو لغ   فرهنگ لغت:

، ممون اس  ارالعاکی در مورد کلفت، اشوات و کارکردها  نامه عالوه بر کعریف کلمات )کارکرد ازلی(

 نها ارالعاکی ارائه دهدودسنور ، ریره، ا وزیات نحو ، انواع هجی ها و منضاد آ

مرجعی اس  که کمامی ارالعات مربوط به همه شااه ها  دانش و یا یک شااه اازی از دایره المعارف: 

 دانش را با روشی جامعی ارائه می دهدو

 



 ابزار و رسانه – هفنمف ل 

481 

 

 اصطالح شناسی:

رنامه کربینی به ع وان بخری از مواد رسانه ا  مورد نیاز رراحی آموزشی برا  کح ق ب –افزار آموزشی نرم

درسی هر حوزه کربی  و یادگیر  اس و ویژگی این رسانه ایجاد انگیزه برا  فراگیر، فعات نمودن یادگیرنده و 

ها  ها  آن نسب  به رسانهها  یادگیر ، ک وع بخری محیط یادگیر  اس  که از مزی کعامل با فرز 

 دیگر نیز می باشدو 

 مقدمه:

ده دو اکثر ا  را کرااویل میها  کاربرد  رایانهوساایعی از برنامهافزارها  آموزشاای امااروزه ریف نرم

ها  دولنی و بخش ا وزی برا  معرفی کاال و ادمااات ها، نهادها، مؤسسااات و شاارک سازمان

افزارها  کولیااد  اود و آموزش نحوة اساانفادة زحیح از این کاالها و ادمات به مراانریان، از این نرم

نمای اادو از علل عمدة کغییر رویواارد در آموزش مخاربان و کوجه به محنوا  الونرونیوی و می اساانفاده

 .کوان به موارد زیر اشاره نمودافزارها  آموزشی مینرم

ا  شامل ک اویر ثاب  و منحرک )عوس، فیلم، اسنفاده از اموانات چ درسانه :ا اموانات چ درسانه -1

بهطور همزمان برا  ... ،(وو زدا )موساای ی، گفنار، افونها  زوکاای و ،(ووو منن وانیمیرین و پویانمایی و 

 .آموزش

ایجاد محیط آموزشی کعاملی )دو سویه( و کاربر پس د و اموان کورار مطالب  :کارگیر  رایانهمزایا  به -2

 آموزشی به کعداد دفعات دلخواه اسنفاده ک  ده و آموزش ده ده؛

ها  کولید محنواهااا  الونرونیوی برا  ف ط با کوجه بااه ای وه عمدة هزی ه :ا  آموزشهااکاهش هزی ه -3

کاار بودن کوثیر و اننرااار آنها نسب  به سایر هزی هیوبار و آن هم در کولید محنواساا ، همچ ین کم

سازد مخنلف فراهم میها  آموزشی و اموان اسنفادة مخاربیاان منعدد و پراک ده از آنهااا را در ن اط رسانه

 .ها اواهد شدها باعث کاهش هزی هکولید ای گونه رسانه
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ها  یوسان برا  مخاربان افزارها  آموزشی باعث ایجاد فرز اسنفاده از نرم :ایجاد فرز  آموزشاای -4

  شهرها  م اسب برا  جلوگیر  از سفرها  غیرضرور  داال شهر  و بروندر ن اط مخنلف و ایجاد زمی ه

 افزارها  آموزشیب د  نرمشود ک سیمها  آموزشی حضور  میهجه  شرک  در دور

افزارها  آموزشی انجام پذیرفنه اس  که معروفنرین ها  منعدد  در ا ااوص نرمب د کاک ون ک ساایم

 :اند ازآنها عبارت

ها  ماده درسی، نوع الکافزارها  آموزشی را بر اساااس م( نرم1994ب د  ریورز: ریورز )ک ساایم -1

 .افزار و الگو  آموزشی ک سیم کرده اس نرم

ب د  سه گروه الگو  آموزشی، الگو  اکنرافی و ب د  بر اساس الگوها  آموزشی: در این ک سیمک سیم -2

 (1994ا  قرار دارد )فاکورس داونس و بلک وت الگو  گمانه

دسنه ک ساایم میرااود:  8افزارها  آموزشاای به رم( کااه راای آن ن1999ب د  کااراپ )ک ساایم -3

ساز، نرمافزارها  اودآموز )معلم واره،( افزارها  شبیهافزارها  اکنرافی، نرمافزارها  کمرین و کورار، نرمنرم

 لوگو، فرامنن، باز  آموزشی و ای نرن  

افزارها  ک د: نرمدساانه ک ساایم میافزارها  آموزشاای را به چهار ( نرم1999ب د  کروزیاار )ک ساایم -4

 افزارها  اودآموز )معلمواره(ساااز، نرمافزارها  شبیهافزارها  حل مساائله، نرمکمرین و کورار، نرم

دسنه ک ساایمب د  میو د: نرمافزارها  کمرین و  5افزارها را به ( نرم2000ب د  فوشا  و احمد )ک سیم -5

افزارها  افزارها  اودآموز )معلم واره( و نرمساااز، نرمافزارها  شبیهارالعاکی، نرم افزارها  م ابعکورار، نرم

افزارها  افزارها  آموزشی بر اساس کاربر  بااا درنظاار گرفنن نااوع کارباار  نرمابزار  انواع نرم

 .آموزشاای در آموزشوپرورش ایران، ک سیمب د  به شول زیر انجام شده اس 

 ا  اودآموز )معلمواره(افزارهنرم

 افزارها  مومل آموزشی )مومل آموزش یا نرمافزارها  همراه کناب(نرم 

 افزارها  ابزار معلاام )راه ما  معلم، ارائه مطلب و ابزار رراحی و نمایش(نرم 
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 افزارها  دایرةالمعارف و فره گ )دانر امه(نرم 

 افزارها  باز  و سرگرمیها  آموزشینرم 

 کنابها  الونرونیوی )کیف الونرونیک(افزارها  نرم 

 افزارها  کولیف و کمری ها  الونرونیوینرم 

 افزارها  شبوهها  آموزشی، وبگاهها و وبالگها  آموزشینرم 

 افزارها  آزمونساز و برگزار ک  دة آزموننرم 

 افزارها  شبیهساز کارگاه یا آزمایرگاهنرم 

 افزارها  اجزا  آموزشینرم 

 کاربرد در گروه محنوایی )نظر ، عملی( در دورة کح یلی )ابندایی ومنوسطه(: انواع روشها  -2

 نوع درس نوع الگو
 دوره کح یلی

 منوسطه ابندایی

 الونرونیوی

 عملی

 قابلی  ایجاد ارکباط و کعامل دوررفه 

پرسش و پاسخ ب ورت ا وزی و 

 عمومی

ارایه پروژه و کوالیف عملی به زورت 

 فرد  و گروهی 

   ایجاد ارکباط و کعامل دوررفه قابلی

پرسش و پاسخ ب ورت ا وزی و 

 عمومی

ارایه پروژه و کوالیف عملی به زورت 

 فرد  و گروهی

 نظر 

 قابلی  ایجاد ارکباط و کعامل دوررفه 

پرسش و پاسخ ب ورت ا وزی و 

 عمومی

ارایه پروژه و کوالیف عملی به زورت 

 فرد  و گروهی 

 عامل دوررفه قابلی  ایجاد ارکباط و ک

پرسش و پاسخ ب ورت ا وزی و 

 عمومی

ارایه پروژه و کوالیف عملی به زورت 

 فرد  و گروهی

 عملی کرکیبی

 قابلی  ایجاد ارکباط و کعامل دوررفه 

پرسش و پاسخ ب ورت ا وزی و 

 عمومی

ارایه پروژه و کوالیف عملی به زورت 

 قابلی  ایجاد ارکباط و کعامل دوررفه 

پرسش و پاسخ ب ورت ا وزی و 

 عمومی

ارایه پروژه و کوالیف عملی به زورت 
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 فرد  و گروهی فرد  و گروهی 

 نظر 

 قابلی  ایجاد ارکباط و کعامل دوررفه 

پرسش و پاسخ ب ورت ا وزی و 

 عمومی

ارایه پروژه و کوالیف عملی به زورت 

 فرد  و گروهی 

 قابلی  ایجاد ارکباط و کعامل دوررفه 

ا وزی و  پرسش و پاسخ ب ورت

 عمومی

ارایه پروژه و کوالیف عملی به زورت 

 فرد  و گروهی

 

راه ما  عمل و کوزیه ها  کجویز  در گروه محنوایی )نظر ، عملی( در دورة کح یلی )ابندایی  -3

 ومنوسطه(

 نوع درس نوع الگو
 دوره کح یلی

 منوسطه ابندایی

 الونرونیوی

 عملی

 آش ایی با ازوت آموزش 

 ز سطح مطلوبی از سواد بهره م د  ا

دیجینات )مان د مهارکها  الزم جه  

جسنجو  محنوا، کولید و ویرایش 

 محنوا، ارزشیابی و ووو(

  آش ایی با ازوت آموزش 

  بهره م د  از سطح مطلوبی از سواد

دیجینات )مان د مهارکها  الزم جه  

جسنجو  محنوا، کولید و ویرایش 

 محنوا، ارزشیابی و ووو(

 نظر 

 یی با ازوت آموزشآش ا 

  بهره م د  از سطح مطلوبی از سواد

دیجینات )مان د مهارکها  الزم جه  

جسنجو  محنوا، کولید و ویرایش 

 محنوا، ارزشیابی و ووو(

  آش ایی با ازوت آموزش 

  بهره م د  از سطح مطلوبی از سواد

دیجینات )مان د مهارکها  الزم جه  

جسنجو  محنوا، کولید و ویرایش 

 ارزشیابی و ووو( محنوا،

 کرکیبی

 عملی

 آش ایی با ازوت آموزش 

  بهره م د  از سطح مطلوبی از سواد

دیجینات )مان د مهارکها  الزم جه  

جسنجو  محنوا، کولید و ویرایش 

 محنوا، ارزشیابی و ووو(

  آش ایی با ازوت آموزش 

  بهره م د  از سطح مطلوبی از سواد

دیجینات )مان د مهارکها  الزم جه  

سنجو  محنوا، کولید و ویرایش ج

 محنوا، ارزشیابی و ووو(

 نظر 

 آش ایی با ازوت آموزش 

  بهره م د  از سطح مطلوبی از سواد

دیجینات )مان د مهارکها  الزم جه  

جسنجو  محنوا، کولید و ویرایش 

 محنوا، ارزشیابی و ووو(

  آش ایی با ازوت آموزش 

  بهره م د  از سطح مطلوبی از سواد

ت )مان د مهارکها  الزم جه  دیجینا

جسنجو  محنوا، کولید و ویرایش 

 محنوا، ارزشیابی و ووو(
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 نیرو  انسانی و قابلی  ها -4

 قابلی   نیرو  انسانی

 
 بهره م د  از سطح مطلوبی از سواد دیجینات و رسانه کارش اس

 

 بهره م د  از سطح مطلوبی از سواد دیجینات و رسانه معلم

 

 ره م د  از سطح مطلوبی از سواد دیجینات و رسانهبه والدین
 

 بهره م د  از سطح مطلوبی از سواد دیجینات و رسانه دانش آموز
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 مفصل هشت
 )فضا( یادگیری محیطعنصر
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 مقدمه 8.1

ا  ویک، یع ی ع ر ف اور  ارالعات و ارکبارات، یادگیر  الونرونیوی با سرع  فزای دهدر قرن بیس 

روبه رشد اس  و بسیار  از مراکز آموزشی به دلیل مزایا  فراوانی که این نوع آموزش دارد در ک ار 

گیرندو در بعضی از کعاریف یادگیر  زورت مجزا از این نوع آموزش بهره میها  مرسوم یا بهآموزش

دهد، بدون محدودی  ازه میکه به فراگیران اجرور دان د بهالونرونیوی را شامل آموزش مبن ی بر وب می

ا  به کحویم و کثبی  یادگیر  اود بپردازند زمانی و موانی، با اسنفاده از ابزارها  من وع و چ درسانه

 (و2015، 1)محمدیار  و سی ق

در چ د سات اایر، یادگیر  الونرونیوی از آموزش با کمک رایانه به یادگیر  الونرونیوی مبن ی بر کلفن 

ها  وسیع ه اس و این کغییر باعث شده اس  که یادگیر  الونرونیوی با اسنفاده از ف اور شدهمراه کبدیل

جایی به این نوع ساز  یادگیر  گام برداردو یادگیر  همهشدت یادگیرنده محور شود و در جه  شخ یبه

سیم بارات بییادگیر  اشاره دارد که در هر زمان و در هر موان در دسنرس باشد، این یادگیر  کوسط ارک

شود و با اسن الت از زمان و موان، یادگیر  در هر زمان و موان را فراهم کرده اس ، این ویژگی پرنیبانی می

ک ها باید م جر به یادگیر  اوب شود بلوه باید یادگیرنده را در ازنظر رفنار ، از یادگیر  الونرونیوی نه

ین برا  اسنفاده اثربخش از این ابزارها نیازم د رراحی فور  و عارفی درگیر  وظایف یادگیر  ک د ب ابرا

 (و2009، 2ها  یادگیر  اثربخش برا  اسنفاده هدفم د از ابزارها  ف اورانه هسنیم )شن، وانگ و شنمحیط

ها  محیط و فضا در یادگیر  س نی و بر این اساس، در این نوشنار پس از بیان کعاریف و کفاوت

ها  محیط شده اس ، در ادامه ویژگیبزارها  محیط یادگیر  الونرونیوی بیانالونرونیوی، اموانات و ا

شده اس ، سپس ع ازر برنامه درسی در کالس درس س نی و محیط یادگیر  الونرونیوی بررسی

شده ها  یادگیر  ارائهالونرونیوی م ایسه شده و بعد الگوها  رراحی موجود و مطلوب برا  رراحی محیط

ها  ابندایی و منوسطه و دروس نظر  و ها و کجویزهایی برا  یادگیرندگان در دورهکوزیهان به اس  و در پای

 شده اس وعملی بیان پرداانه

                                                             
1. Mohammadyari&  Singh 
2. Shen, Wang & Shen 
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 محیط و فضا در یادگیری سنتی و الکترونیکی تعاریف  8.2

ها ها  مبن ی بر یادگیر  س نی و الونرونیوی کعاریف منعدد  دارد که در ادامه به کرریح آنمحیط

 شود:پرداانه می

در نظام آموزشی، رویورد س نی کدریس فراگیر و یاد ده ده را در یک  محيط مبتنی بر يادگيری سنتی:

نام داردو « محیط یادگیر »آورد و این کالس دهد گرد هم میکالس یع ی جایی که یادگیر  در آن رخ می

نظر از کواند زرفودکار در این محیط میرور اشود، بهکلیه ارالعات و دانری که به یادگیر  مربوط می

آموز ارائه شودو در این ها مواجه هسن د، از سو  یاد ده ده برا  دانشنیازها و مسائلی که دانش آموزان با آن

ویژه در آموزش و کدریس دروس ها، یادگیرندگان برانگیخنگی کمنر  برا  یادگیر  دارند، این امر بهموقعی 

ضیات در م طع ابندایی نمود بیرونی بیرنر  دارد و کیفی  آموزش همواره موردانن اد دشوارکر مان د ریا

 س نی رویورد (و1398گیرد )موسی رمضانی، زارعی زوارکی، نیلی، دالور و فرج الهی؛ ذی فعان قرار می

 سکال این آوردمی هم گرد دهدمی رخ یادگیر  که جایی یع ی کالس یک در را معلم و فراگیر کدریس

 فراگیر و دهدمی کوضیح را نو ها ایده و مفاهیم معلم یادگیر  محیط این در دارد نام یادگیر  محیط

 آن پاسخ و شدهمطرن پرسش از کالس در ک  دگانشرک  همه بپرسد را اود سؤاالت معلم از یابدمی فرز 

 (و1994، 1موالرنشوند )می م دبهره

کر از همه محیط و فضا  حاکم بر یادگیر  اس و رند که مهمعوامل زیاد  در فرآی د آموزش ن ش دا

محیط یادگیر  شامل کلیه شرایط و اموانات فیزیوی، روانی، عارفی، عوامل فره گی و اجنماعی اس  که بر 

گذاردو دانرگاه زمانی پنانسیل ارائه محیط یادگیر  رشد و کوسعه یادگیرنده دریک موسسه آموزشی کأثیر می

ها  یادگیر  و یاددهی، کسهیالت فیزیوی ارد که در آن کعامل بین اسناد و دانرجو، فعالی سودبخش را د

اجنماعی دانرجویان دیده شودو محیط یاددهی یادگیر  یک  -اوب و کوجه به نیازها  روحی و روانی

ررف ، ک  ده نگرش، دانش، مهارت، پینیاز مهم جه  درک و اجرا  موفق برنامه درسی و عامل کعیینپیش

رفنار فراگیران و ایجاد انگیزه برا  یادگیر  اس  و درک دانرجو از آن ن ش بسزایی در موف ی  و پیررف  

 (1396افرار پور و ن ی زاده، ،کح یلی و  دارد )کوهپایه زاده
                                                             
1. Mclaren & Lankshear 
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ع وان یک محیط آموزشی مبن ی بر یادگیر  الونرونیوی، به محيط مبتنی بر يادگيری الکترونيکی:

ها  مفهوم نوآورانه و منوی بر یادگیرنده اس و یادگیر  الونرونیوی شامل انواع پرنیبانی ف اور ، یک

یادگیر  اس  که به هدف ساا  دانش بر مب ا   -آموزشی بر اساس ابزارها  الونرونیوی از فرای د یاددهی

لی اس  ازآنچه ریز  شده اس و محیط آموزش الونرونیک مثاکجارب فرد ، کمرین و دانش یادگیرنده پایه

برده اس  که درنهای ، فرد  ساز  آموزش را بسیار از آن نام« کارهها  همهکو ولوژ »گاردنر با ع وان 

ها  آموزشی با بی ی کرد که ابزارها  کامپیوکر  در فرآی د کطابق روشسازدو او همچ ین پیشکر میراح 

ا  مهم در آموزش باشد ک  دهرمی کواند کسهیلکوجهی اواه د داش  و کامپیوکا وزیات فرد ، ن ش قابل

 (1393)بدیعی و فرج اللهی،

وپرورش در دنیا ها  آموزشرشد سریع و روزافزون ف اور  ارالعات و ارکبارات، م جر به کحوت در نظام

، ( و ابزار کعامل آنالینwwwها  جهانی ای نرن  )ها  نوظهور مان د شبوهکوان گف  ف اور شده اس  و می

ک  د که وابسنه ها  آموزشی ایجاد میها، محیطیسیما  کعلیم و کربی  را منحوت کرده اس و این ف اور 

ده د کا یک دوره درسی را به هیچ موقعی  زمانی یا موانی ااص نیس  و به مدرسان، این اجازه را می

ین دو حال  را مورداسنفاده قرار کوان د کرکیبی از ازمان کدریس نمای د و یا میزمان یا ناهمزورت همبه

ها  کوان د در کالسکر  را برا  بسیار  از افراد  که نمیها همچ ین دسنرسی راح ده دو این محیط

 .(1396زاده و مع ومی فرد،ک  د )ابراهیمس نی و به روش حضور  به کح یل ادامه ده د، فراهم می

 ااط رو  کاه منعدد  م ابع و آموزشی مواد از ننیای نر یادگیر  ها محیط در کوان دمی فراگیران

 ارکبااط ااود معلماان باا الونرونیوای پس  رریق از کوان دمی فراگیران عالوه و بیاموزند دارد وجود ای نرن 

 باا حااتدرعین و ک اد اننخاب را اود کح یل زمان و موان کا دهدمی اموان فراگیر  به ای نرن  ک د برقرار

 ای نرننای یادگیر  محیط الگو و ک د شرک  کالسی ها بحث در و باشد داشنه کعامل رانفراگی سایر و معلم

 (و1994، 1)اسمی  ندارد وجود ااص رشنه برا  محدودینی و اس  اسنفادهقابل دانرگاه ها رشنه کمام برا 

                                                             
1. Smith 
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از ابزارها  شود و محور آن اسنفاده ها  یادگیر  ای نرننی محسوب مییادگیر  سیار یوی از زیرمجموعه

آوردو در حمل در یادگیر  اس و این شیوه از یادگیر  اموان یادگیر  فارغ از زمان و موان را فراهم میقابل

ساز  سبب یادگیر  سیار دانش آموزان قادر به یادگیر  از م ابع گوناگون در سرکاسر دنیا هسن دو این غ ی

کوان د محیط آموزشی اود را دگیرندگان در این محیط میگرددو عالوه بر آن، یایادگیر  مؤثر و مع ادار می

ها  آموزشی گوناگون اسنفاده ک  د ن ش فرای دها  اجنماعی )ارکبارات( و مدیرینی کغییر داده و از کجربه

)مهارت کدریس و کالس دار ( نیز در این زمی ه حائز اهمی  اس  )موسی رمضانی، زارعی زوارکی، نیلی، 

 (و1398؛ دالور و فرج الهی

 های یادگیری در یادگیری سنتی و الکترونیکیهای محیطتفاوت 8.3

ها  یادگیر  سیار در م ارع کح یلی مخنلف، م د  از محیطازجمله مسائل مطرن دیگر جه  بهره

رور اس و حضور، به آگاهی و قرارگیر  اود و دیگران به« حضور»رراحی م اسب آن و کوجه به مسئله 

ع وان شود و بهمحیط یادگیر  و کدریس اشاره دارد و مرارک  و کعامل را شامل می زمان در یکهم

رود که باید مورد رراحی قرار گیرد ها  سیار به شمار میگذار  ازلی و بسیار مهم کربینی در محیطسرمایه

اکنرافی را  مدت اجنماع 1رور مورر، ارزشیابی و شدیداً به چالش کریده شود در این راسنا گریسونو به

ع وان یک الگو  کلفی ی در محیط یادگیر  سیار جه  کرخیک روابط بین یاد ده ده و یادگیرنده از به

رریق کعامل بین حضور اجنماعی از رریق ارکبارات عارفی بین فرد  و حضور کدریس از رریق ساانار و 

 دگان جه  کرخیک هوی  در اجنماع ک اندو گریسون حضور اجنماعی را کوانائی مرارک فرای دها شرن داده

؛ و انسجام گروهی اس  3و ارکباط باز 2و بیانات عارفی 1دانسنه کعریف کرده اس  که دارا  سه ع  ر: 

 (و1398)موسی رمضانی، زارعی زوارکی، نیلی، دالور و فرج اللهی؛ 

در م طع  ها  س نی، ضعف آموزش ریاضیازجمله عوامل عدم یادگیر  محنوا  این درس در محیط

ها  کدریسی که ابندائی اس  که اود از محدودی  زمان و موان، اسنفاده نوردن یاد ده دگان از روش

من اسب با درس ریاضی باشد، محنوا  ضعیف و حجم زیاد مطالب، عدم هماه گی در ارائه مطالب محنوا  

                                                             
1. Garrison 
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ز سو  یاد ده ده جه  کمرین ها  م اسب برا  یادگیرندگان ادرس، او د یادگیرنده و عدم کدارک فعالی 

گردد این در حالی وار مطالب میگیرد و سبب یادگیر  حفظی و روریهایران نراءت میو کثبی  آموانه

ها  یادگیر  نوظهور شده در این رساله کاربرد محیط و شیوهها  انجاماس  که با کوجه به ننایج کح یق

ی قطعاً کارگراس  )موسی رمضانی، زارعی زوارکی، همچون یادگیر  سیار در رفع چ ین معضالت آموزش

 (و1398نیلی، دالور و فرج الهی؛ 

ها  اود بدین ننیجه دس  یافن د که بازده پژوهرگران زیاد  در ن اط مخنلف جهان در پی پژوهش

رسد که یادگیر  به کمک ف اور  ارکبارات آموزش به شیوه س نی زمانی به باالکرین سطح کمی و کیفی می

ع وان مومل یا جزئی از آموزش کرکیبی به کار گرفنه شودو این در حالی اس  که حنی با کأسیس یار بهس

ایم به حل این مروالت فائق آییمو در این راسنا نظام یادگیر  مدارس هوشم د نیز به میزان کمی کوانسنه

پذیر  ی  حمل آسان، انعطافها  ااص اود ازجمله؛ کاهش زمان آموزش، قابلگیر  از ویژگیسیار با بهره

در فرای د آموزش، کسهیل انن ات موضوعات آموزشی، درگیر  فراگیر در فرای د آموزش و آموزش و یادگیر  

ا  را جه  دسنرسی یوسان جوامع به آموزش فراهم کرده اس  ها  بال وهمسن ل از زمان و موان، ظرفی 

 (و1398ج الهی؛ )موسی رمضانی، زارعی زوارکی، نیلی، دالور و فر

آموز و کغییر و کعدیل ف ون یادگیر  در محیط یادگیر  س نی معلم قادر به بازبی ی عملورد دانش

ها  یادگیر  جدید، بخری از ها و دانش یادگیرنده اس ؛ اما در محیطمن اسب با موقعی ، کوانم د 

شود افزار  االزه میک بسنه نرمآموز و در یها  معلم در کولید محنوا  همخوان با ا ایک دانشمهارت

 (و1387آموز بی جامد )شهام ، کدیور و فرزاد، رود به پیررف  کح یلی بهنر دانشکه اننظار می

نماید، این ها  س نی و الونرونیک را از یودیگر منمایز میها و پردیسکوان گف  آنچه دانرگاهدرواقع می

گیرد و زورت اودجوش در ارکبارات میان افراد شول میها  آموزش س نی، کعامل بهاس  که در محیط

ها  که یوی از ویژگیکوان آن را در محیط آموزش س نی مراهده کرد، اما ازآنجاییاواسنه یا نااواسنه می

کواند در هر موانی ها  الونرونیوی، جدایی زمانی و موانی یاد ده ده و یادگیرنده اس  و هر کس میآموزش

روز، با اسنفاده از ابزارها  ف اورانه با دیگر  ارکباط برقرار نماید، موضوع کعامل بسیار از شبانهو در هر وقنی 
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کر از آموزش س نی اس ، لذا منخ  ان عرزه یادگیر  الونرونیوی، بایسنی کوجه فراوانی به ع  ر پیچیده

بی  د، ادامه دوره درسی در اود نمی ا  برا ف ط یادگیرندگان انگیزهکعامل داشنه باش د، زیرا بدون کعامل نه

 (1396زاده و مع ومی فرد،پیوندد )ابراهیمبلوه یادگیر  نیز به وقوع نمی

 های یادگیری الکترونیکیامکانات محیط 8.4

پذیر  بیرنر  جه  ارزشیابی فراگیران در دوره یادگیر  الونرونیوی، معلمان و مربیان نیازم د انعطاف

ها  الونرونیوی از انعطاف بسیار باالیی براوردار هسن د و مربیان باید کوجه داشنه هسن دو چراکه محیط

ها  چهره به چهره و س نی منفاوت اس  و باید از انواع ها با ارزشیابی محیطباش د ارزشیابی در این محیط

شد )عباسی کسانی، کر باها واقعیها  مخنلف برا  ارزشیابی فراگیران اسنفاده کا ننایج ارزشیابی آنروش

 (و1398شمس مورکانی، سراجی و رضایی زاده، 

هایش، دهدو مثل کعامل یادگیرنده باهم شاگرد مرارک  اجازه کعامل یادگیرنده با دیگران را می

ها  محلی و جهانی و کارش اسان یادگیرندگان اارج از راه دوره آموزشی، آموزگاران، اسنادان، اعضا  گروه

کر از گذشنه کر و آسانها  آموزش آنالین این رابطه و کعامل را بسیار سریعارکباط در محیطاارجیو ف اور  

 (و1398کرده اس  )عباسی کسانی، شمس مورکانی، سراجی و رضایی زاده، 

ریز  دقیق در فرآی د کدریس و یادگیر ، با ش اا  اموانات و فضاها  ش اسایی اموانات آموزشی برنامه

ها در جه  رسیدن به کارگیر  مطلوب و اسنفاده بهی ه از آن و هدف از این ش اسایی، بهآموزشی میسر اس

گانه فراگیران را با آموزش درگیر ک د که حواس پ جاهداف آموزشی اس و درواقع ف ّاور  آموزشی کالش می

وزشی برا  هر روش سازد و از م ابع انسانی و غیرانسانی اسنفاده بهی ه ک دو رراحی کولید و ابزارها  آم

 (و1399شود )محمد ، شده، ابزارها  آن نیز رراحی وکواید میآموزشی رراحی

آموزش مجاز  یا الونرونیوی پارادیم جدید  در حوزه آموزش و یادگیر  پدید آورده و اموان یادگیر  را 

رده اس  )کوهپایه زاده، العمر فراهم آوزورت مادامدر هر زمی ه برا  هر فرد در هر زمان و در هر موان به

زمان، الزامی وجود ندارد که افراد در زمان مرخک در محیط (و در ارکباط ناهم1396افرار پور و ن ی زاده، 
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روز زورت بگیرد )عباسی کواند در هر ساع  شبانهدیگر ارزشیابی میعبارتالونرونیوی حضورداشنه باش دو به

 .(1398ده، کسانی، شمس مورکانی، سراجی و رضایی زا

 ها. محیط یادگیری الکترونیکی در بیینه نظریه8.5

ها  ها  مخنلف در حوزه یادگیر  ف اورانه، ابعاد مخنلف یادگیر  الونرونیوی مان د ویژگیکحلیل نظریه

ها ها  محیط ف اورانه را نران داد که در ادامه به کرریح آنف ی و ساانار ، محیط مرروط و فرز 

 دوشوپرداانه می

 های فنیويژگی

، سرشار از ابزارها  ف اورانه و مدیری  دانش اس  )کرنا و ا شبوهها نران داد که محیط ف ی یافنه

(، آزاد  ارکباری با اموان مجهوت 1997، 2ا  کعاملی )هانافین و ل د( در این محیط چ درسانه1،2013کرناوا

رؤی  اس  ها قابلکبارات کاربران در شبوه( و ار2011، 3بودن هوی  وجود دارد )گلبرندسن و جاس 

کوان د بر مب ا  نیازها  ها در این محیط ک وع زبان وجود دارد و کاربران می(و عالوه بر این2012، 4)بوک

ا وزی ها  ا وزی و نیمهو پروفایل (1998، 5ساز  کرده )دنیس و ک یهایران را سفارشیاود پیام

ها  مبن ی بر یادگیر  ا ، محیطچ ین ربق نظریه یادگیر  چ درسانههم (و2012)بوک،  ایجاد نمای د

الونرونیوی اموانات الزم برا  کرکیب ک اویر و کلمات را برا  کح ق یادگیر  غیررسمی و کطبیق با 

ها  یادگیر  (؛ ب ابراین برا  رراحی محیط2016، 6ک  د )هاوکی زها  یادگیرندگان فراهم میسبک

ها و فرد این محیط مان د ک وع زبان، اموان سفارشی ساانن پیامها  م ح ربهس  ویژگیا ، الزم اشبوه

 غ ی بودن از ابزارها  مدیری  دانش موردکوجه قرار گیردو

 

 

                                                             
1. Trna & Trnova 
2. Hannafin & Land 
3. Gulbrandsen & Just 
4. Buck 
5. Dennis & Kinney 
6. Hawkins 



 یریمحیط )فضا( یادگ –هشتم فصل 

494 

 

 های آموزشیويژگی

ها  مبن ی بر بوم یادگیر  در بین محیطا  یا زیس ها  پژوهش نران داد که محیط شبوهیافنه

( و ش اا  در آن بر مب ا  1396باز، م عطف، مرارکنی اس  )حامد  نسب و آینی،  یادگیر  الونرونیوی

(و در این محیط 2016؛ هاوکی ز، 1391گیرد )ایزد ، زالحی عمران و م  ور  بووی؛ها زورت میموقعی 

( و اموان کغییر 1997)هانافین و ل د،  شده و در قالب چارچوب مرخک وجود نداردکجارب از پیش کعیین

، 1اسنردت مورات، کرنا و ویاللوسنرها  ارکباری وجود دارد )ساانار شبوه و همچ ین کغییر ارکباط بین گره

گیرند که چگونه و کجا و برا  چه ارالعات را اسنفاده که افراد با سلی ه اودشان ک میم میرور (، به2013

ری وجود دارد و اموان اننرار و اشنراک (و عالوه بر این در این محیط آزاد  ارکبا1395)غالمزاده،  ک  د

 گیردو دسنرسی به م ابع علمی راح  زورت می (1998سریع و راح  ارالعات وجود دارد )دنیس و ک ی، 

ها  م عطف و بوم(و بر این اساس ع ازر مربوط به کعلیم و کربی  باید با ایجاد زیس 1395)غالمزاده، 

ها  ارکباری مان د همساالن، ار  کعامل بین فراگیر و سایر گرهمرارکنی، زمی ه آزاد  ارکباری و برقر

 ها و ابزارها  آموزشی را فراهم ک  دومنخ  ان و رسانه

 محيط مشروط

م د ، محیط دربرگیرنده ه جارها، م ررات و ها نران داد که بر مب ا  نظریه کاربرد و رضای یافنه

هایی را در کاربرد ف اور  به وجود ر فرز  یا محدودی فرآی دها  ش اانی و اجنماعی اس  که برا  کارب

شود که ارکباط در یک شبوه (و لذا بر مب ا  نظریه فرا شخ ی کأکید می2016، 2آورد )اسنرلی گمی

شودو عدم شود و به شخک برقرارک  ده ارکباط محدود نمیاجنماعی مجاز  از موقعی  و شرایط آن ناشی می

زورت غیرشخ ی، کاماًل شود که ررفین ارکباری بهها  اجنماعی موجب میر شبوهاعنماد به برای عالئم د

آورد؛ ب ابراین ها به وجود میهایی برا  ارکباط آنشوند و محدودی کارانه وارد فضا  ارکباری میمحافظه

سوئیر ک نمود )دق  درها  اجنماعی، ارزشی و ااالقی ف اور  باید بسنر اجنماعی را بهباید برا  درک پیامد

                                                             
1. Esther del Moral, Cernea & Lourdes Villalustre 
2. Sterling 
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(و همچ ین ربق نظریه فعالی  برا  یادگیر  غیررسمی یادگیرندگان، نباید یادگیرنده از 2006، 1و کورث

ک  ده به محیط فرز  ساز (؛ بر این اساس برا  کبدیل محیط محدودی 2016محیط جدا باشد )هاوکی ز، 

   بیرنر کاربر فراهم شودوساز  محیط یادگیر  زمی ه برقرار  اعنماد و مرارکباید با شخ ی

 های محيط فناورانهفرصت

( و 1395ا  در یادگیر  باعث کوسعه روابط )غالمزاده، ها نران داد که اسنفاده از محیط شبوهیافنه

ها، کاربرد ( و بر مب ا  نظریه غ ا  رسانه1997شود )هانافین و ل د، پیررف  در کفور انن اد  فراگیران می

ها  مرنرک مع ا و اسنفاده بهنر از زمان و گیر  بهنر، ایجاد سیسنمر به ک میما  م جمحیط شبوه

(و عالوه بر این ربق نظریه انگیزش، محیط 1998درنهای  رضای  کاربر را در پی دارد )دنیس و ک ی، 

زورت اودراهبر به شود یادگیرندگان بهها  مبن ی بر یادگیر  الونرونیوی باعث مییادگیر  در محیط

(؛ بر این 2013، 2ها، راهبردها  و ارزشیابی از یادگیر  اود بپردازند )سانگ و بانککدوین اهداف، فعالی 

ها  این محیط جه  کطبیق محیط با عالیق و نیازها  فراگیران ا ، الزم اس  از فرز مدرس شبوه اساس

ها  نامه درسی را بر اساس ویژگیبهره گیردو همچ ین رراحان آموزشی و برنامه ریزان درسی، سایر ع ازر بر

 بوم یادگیر  رراحی ک  دواین زیس 

 های مبتنی بر یادگیری الکترونیکیهای محیطویژگی 8.6

هایی مثل؛ دسنرسی به م ابع در هر ها  مبن ی بر یادگیر  الونرونیوی از ویژگیفضا و موان در محیط

ها بودن براوردار اس  که در ادامه به کرریح فرز بوم و ارکبارات کعاملی و االق موان، مبن ی بر زیس 

 شودوها پرداانه میآن

ها  مبن ی بر یادگیر  الونرونیوی، دسنرسی به ارالعات و م ابع آموزشی در هر موان ممون الف( در محیط

 اس و

                                                             
1. Sawyer & Tyworth 
2. Song & Bonk 
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و ابزارها  ها  مبن ی بر یادگیر  الونرونیوی با اسنفاده از اموانات ها  پژوهش نران داد که محیطیافنه

ها ها  علمی محدود به کالس درس نباشد بلوه یادگیر  آنشوند که یادگیر ف اورانه ا  که دارند باعث می

زورت ک ادفی و ( و یادگیر  غیررسمی نیز به2005، 1در اارج کالس و در هر موانی ممون اس  )زیم س

شود که یر  سیار و غیررسمی موجب می( این یادگ2009، 2دهد )لویالرداود  در هر فضایی رخ میاودبه

؛ سانگ و 2007، 3رور اودکار و اود راهبر مسائل و مروالت علمی اود را حل ک  د )لمبارد فراگیران به

ها  مبن ی بر یادگیر  الونرونیوی با فراهم کردن ابزارها  ارکباری سیار (و بر این اساس محیط2013بانک، 

ها  گیران، در هر موان هسن د؛ ب ابراین الزم اس  مدرس به فعالی و سیات، پاسخگو  مسائل علمی فرا

کالسی اکنفا نو د و برا  کحویم، کثبی  و کعمیق یادگیر  در اارج کالس نیز فعالی  رراحی ک د کا 

 زورت غیررسمی نیز یادگیر  اود را غ ی ک  دویادگیرندگان به

 بوم اس ون یادگیر  مبن ی بر زیس ها  مبن ی بر یادگیر  الونرونیوی، مواب( در محیط

ها  مبن ی بر بوم یادگیر  در بین محیطا  یا زیس ها  پژوهش نران داد که محیط شبوهیافنه

( و ش اا  در آن بر مب ا  1396یادگیر  الونرونیوی باز، م عطف، مرارکنی اس  )حامد  نسب و آینی، 

(و همچ ین بر مب ا  نظریه فرا شخ ی، 2000، 4الیورهری گنون و گیرد )ها زورت میها و زمی هموقعی 

شود و به شخک برقرارک  ده ها و شرایط آن ناشی میارکباط در یک شبوه اجنماعی مجاز  از موقعی 

ساز  ا  با ش اا  زمی ه یادگیر ، با غ ی(؛ و مدرس شبوه2006شود )سوئیر و کورث، ارکباط محدود نمی

ک د )زیم س، بوم نیز کمک میبوم به کوسعه و رشد سواد زیس اد زیس محیط یادگیر ، عالوه بر ایج

ها  مبن ی بر یادگیر  الونرونیوی موان یادگیر  رسمی و غیررسمی، وابسنه به (؛ ب ابراین در محیط2006

 زیس  بومی اس  که الزمه اسنفاده از آن، داشنن سواد ف اورانه اس و

 ا  مبن ی بر ارکبارات کعاملی اس وونرونیوی، موان یادگیر  شبوهها  مبن ی بر یادگیر  الج( در محیط

                                                             
1. Siemens 
2.  Laurillard 
3. Lombardi 
4. Herrington & Oliver 
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ا  اس  که گونهها  مبن ی بر یادگیر  الونرونیوی، محیط یادگیر  بهها نران داد که در محیطیافنه

ها حدومرز ها  ارکباری مخنلف ارکباط برقرار ک  د و این ارکباط آنکوان د با گروهرور آزادانه میافراد به

کوان با منخ  ان و اساکید اارج از کرور نیز ها  اجنماعی میش اسد و حنی با اسنفاده از شبوهنمی

ها  مبن ی بر رورکلی شالوده ازلی اسنفاده از محیط(و به1395)غالمزاده،  شود ارکباط برقرار کردمی

کواند با اسنفاده از ور اس  که مییادگیر  الونرونیوی، برقرار  ارکباط با افراد مخنلف در داال و اارج از کر

ها  اجنماعی مح ق شود؛ ب ابراین الزم اس  مدرس ها و سایر ابزارها  ارکباری شبوهویدیو اجالس

ارکبارات چ دکاناله را مب ا  رویوردها  کدریس اود قرار دهد و بر این اساس به کعمق یادگیر  غیررسمی 

 فراگیران کمک ک دو

 ها اس وموان یادگیر  االق فرز  بر یادگیر  الونرونیوی،ها  مبن ی د( در محیط

ها  مبن ی بر یادگیر  الونرونیوی منغیر، م عطف و باز ها نران داد که موان یادگیر  در محیطیافنه

ها ننایج غیرعمد  فراوانی را به ( و یادگیر  غیررسمی در این شبوه1396اس  )حامد  نسب و آینی، 

ها  منعدد  مان د کوسعه ها  اجنماعی فرز ( اسنفاده از محیط شبوه2016، 1رهمراه دارد )اسوالک

( و بر اساس نظریه غ ا  1997(، رشد کفور انن اد  )هانافین و ل د، 1395)غالمزاده،  ارکبارات فراگیران

، اسنفاده ها  مرنرک مع اگیر  بهنر، ایجاد سیسنمها  اجنماعی م جر به ک میمها، اسنفاده از شبوهرسانه

(؛ ب ابراین الزم اس  برنامه 1998شود )دنیس و ک ی، م اسب از زمان و درنهای  موجب رضای  کاربر می

ها  مبن ی بر ها  محیطگیر  از فرز ها  مبن ی بر یادگیر  الونرونیوی با بهرهریزان و مدرسان محیط

 ده از ارد جمعی کمک ک  دویادگیر  الونرونیوی به اشنراک ع اید، حل مروالت علمی و اسنفا

دهد که اسنفاده از ابزارها  ف اورانه در امر یادگیر  عالوه بر موارد فوق پیری ه پژوهش نران می

ها  وسیع ارکباری، ابزارها  ا ، ک وع ارالعاکی، قابلی هایی از قبیل هرزمانی، هر موانی، چ درسانهویژگی

ها به اودارزیابی کواند با اسنفاده از این ویژگیگیرنده میساز ، ارالعات در دسنرس هسن د که یادشخ ی

موقع را فراهم ها موجبات کعامل و بازاوردها  به(و عالوه بر این1391مداوم اودش بپردازد )سراجی، 

                                                             
1. Sclater 
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( اسنفاده از این ابزارها  ف اورانه م جر به ک وی  کفور 1398برار ، اراسانی، رضایی زاده و اعالمی، ک د )می

(، 1398؛ الیفه، فردانش، حاکمی و رالیی؛ 1391، سراجی، 1393مراد  مخلک، نیلی و حیدر ؛ اد  )انن

(، ک وی  انگیزش 1398کوانایی در حل مسئله و یادگیر  سطح باالکر )الیفه، فردانش، حاکمی و رالیی؛ 

اه دارد )برار ، نفس را به همرها و ک وی  اعنمادبه(، ارک ا  مهارت1392)اوارزمی، کارشوی و مروی،

ها و پیامدها  اسنفاده از ابزارها  ف اورانه را در امر (و شول زیر ویژگی1398اراسانی، رضایی زاده و اعالمی، 

 دهدویادگیر  الونرونیوی را نران می

 

 ها و پیامدها  اسنفاده از محیط مبن ی بر یادگیر  الونرونیویو ویژگی1شول 

 های یادگیری الکترونیکی و کالس درس سنتیی در بین محیط. مقایسه عناصر برنامه درس8.7

ها  ها  زیاد  که بین یادگیر  در کالس درس س نی و یادگیر  در محیطبا کوجه به کفاوت

آموز، معلم، محنوا، زمان، موان، ارکبارات کبع آن ع ازر برنامه درسی مان د دانشالونرونیوی وجود دارد، به
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شوند؛ ب ابراین در ادامه به م ایسه هر یک از ع ازر هایی میابی نیز دسنخوش کفاوتآموزشی و فرآی د ارزشی

 شودومذکور در محیط کالس درس س نی و محیط یادگیر  الونرونیوی پرداانه می

شده با سخ رانی بی یها نران داد که معلم در کالس درس س نی بر اساس ررن پیشیافنه نقش معلم:  

کواند با پردازد اما در محیط یادگیر  الونرونیوی معلم می اسایی ننایج یادگیر  میو کمرین دادن به ش

ها  یادگیر  منفاوت، نیازها  دانش آموزان مخنلف اعم ا  و با ایجاد محیطاسنفاده از محنواها  چ درسانه

؛ 2002، 3یررا؛ م2003، 2؛ موریسون1998، 1واینمراز ضعیف و قو  را در هر زمان و موانی برررف ک د )

م ایسه ن ش معلمان در کالس درس س نی و محیط یادگیر  الونرونیوی ، به 1(و جدوت شماره 2007، 4پو

 پرداانه اس و

و م ایسه ن ش معلمان در کالس درس س نی و محیط یادگیر  الونرونیوی1جدوت   

معلمان نقش  

الکترونيکی محيط كالس درس سنتی  

یادگیر  ننایج ش اسایی  

اساس بر روش ابیارزی و  

شدهررن و برنامه از قبل کعیین  

یادگیر ، ننایج آموزان دانش ها ویژگی وکحلیلکجزیه  

آموزشی محنوا  و  

ساز آماده  

کمری ات ها،فعالی   

کوالیف آموزشی و  

آموزشی راهبردها  ایجاد  

ازوت به کوجه با  

آموزشی رراحی  

آموزشی به وجود آوردن فرآی دها   

منفاوت الونرونیوی آموزش  هاایجاد محیط  

اساس بر ها  چ د در نفره در هر زمان،برا  گروه  

آموزان مثات برا  دانشع وانبه) مخنلف نیازها   

 پیررفنه، منوسط و ضعیف(

آموزان دانش ارزیابی دانش  

 

ا چ درسانه آموزشی محنوا  ایجاد  

یادگیر ( مخنلف ها برا  سبک)  

کمری ی سخ رانی، کار آنالین ها بحث کعدیل   

دسنورالعمل، دادن  

آموزان مراوره دانش راه مایی و  

آنالین، ایجاد ارزشیابی اودکار دانش راه مایی  

 

                                                             
1. Whitmyer 
2. Morrison 
3. Mishra 
4. Pew 



 یریمحیط )فضا( یادگ –هشتم فصل 

500 

 

زورت م فعالنه به سخ رانی آموز در کالس درس س نی بهها نران داد که دانش: یافنهآموزنقش دانش

ک د؛ اما در سی و اارج کالسی شرک  میزورت فعاالنه در کارها  عملی کالدهد یا هم بهمعلم گوش می

زورت فعات در کولید محنوا، آموزش دروس و ارزشیابی شرک  داردو آموز بهمحیط یادگیر  الونرونیوی دانش

در کالس درس س نی انگیزه دانش آموزان م وط به موضوع درسی و ادراک معلم اس  اما در محیط 

ها  درونی و بیرونی به یادگیر  فعات بپردازد اساس انگیزه کواند برآموز مییادگیر  الونرونیوی دانش

(و 2007، 4؛ سیراگوسا، دیوسن و دیوسن2003، 3؛ دونی، م وی لی و مرکی1999، 2؛ هلزت2003، 1)گیالنی

، ن ش و انگیزه دانش آموزان در کالس درس س نی و محیط یادگیر  الونرونیوی را نران 2جدوت شماره 

 دهدومی

و انگیزه دانش آموزان در کالس درس س نی و محیط یادگیر  الونرونیوی و ن ش2جدوت   

 نقش و انگيزه دانش آموزان

 عنصر محيط الکترونيکی كالس درس سنتی

 گوش دادن م فعل به سخ رانی اسناد ·

زورت فرد  یا نوشنن و ارائه م اله )به ·

 ع وان بخری از گروه(به

 ها  اودراهبر در اارج از کالسفعالی  ·

 رک  فعاالنه در کارها  عملیش ·

 نوشنن م االت کح  نظارت ·

 معلم

 مراوره محدود ·

اموان درگیر  فعات در حین  ·

 آن از سخ رانی و بعد

 کأثیر در ایجاد محنوا  آموزشی ·

ارکباط با معلم و سایر دانش آموزان  ·

 بدون کوجه به زمان و موان

کرویل فعاالنه گروه یادگیر  بر  ·

ا اساس موضوع در سطح موسسه ی

 در سطح جهانی

اسنفاده فعات از ارزیابی اودکار  ·

 شدهدانش کرویل

یادگیر  فعات، رشد کفور انن اد ،  ·

 اشنراک ایده، یادگیر  زمی ه

کار اودراهبر با دریاف  بازاورد  ·

 مثب  بدون کوجه به زمان و موان

کأثیرگذار  بر فرآی د آموزشی  ·

 نقش دانش آموزان

                                                             
1. Gillani 
2. Holzl 
3. Dondi, Mancinelli & Moretti 
4. Siragusa, L., Dixon, K. C., & Dixon 
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 )ارزیابی آنالین مسنمر(

 ها  انگیزشی دراز مدت اسنفاده ·

 شرایط محدودشده کوسط زمان و موان

انگیزه وابسنه به ا وزیات موضوع و ادراک  ·

 معلم

ها  مخنلف اموان اسنفاده از مدت ·

 انگیزشی، جداگانه برا 

دانش آموزان با انگیزه ذاکی و  ·

 بیرونی

انگیزه بیرونی: بازاورد مثب ،  ·

پاداش، ش اا  و آگاهی، یادگیر  

 غیره مرارکنی و

انگیزه ذاکی: اننخاب محنوا   ·

 ها و غیرها ، فعالی آموزشی زمی ه

اند از: عوامل انگیزشی مازاد عبارت ·

اننخاب ف اور  یادگیر  

الونرونیوی، رراحی ب ر  مواد 

 آموزشی، کعامل در محیط و غیره

تشويق انگيزه پيشرفت و 

يادگيری خودراهبر و 

 خودكار آمد

 

زاورت زاوکی و ک اویر  در قالاب رادیاو، آموزشی در کاالس درس سا نی بهمحنوا  محتوای آموزشی: 

شود اماا در محایط یاادگیر  ساانه کوسط معلم در زمان و موان مرخک ارائه میکلویزیون و محنوا  پیش

ها ها  یادگیر  مخنلف آنا  من اسب با نیاز دانش آموزان و سبککواند محنواها  چ درسانهالونرونیوی می

، باه م ایساه محناوا  3(و جادوت شاماره 2007؛ پو، 2002؛ میررا، 2004، 1، الی1998شود )وینمایر، ارائه 

 آموزشی در کالس درس س نی و محیط یادگیر  الونرونیوی پرداانه اس و

 

و م ایسه زمان و موان در کالس درس س نی و محیط یادگیر  الونرونیوی4جدوت   

 عنصر محيط الکترونيکی كالس درس سنتی

 کالس ·

 آزمایرگاه ·

 کار میدانی ·

 مسن ل از موان )از ·

 ا  در هرکجا(هر رایانه

 زمان

 زمانزمان و ناهمارکبارات هم · شدهدر زمان کعیین ·

 دسنرسی به مطالب یادگیر  مسن ل از زمان ·

 مکان

 

                                                             
1. Ally 
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گر آموز، معلم، محنوا  آموزشی و م ابع دیآموز با دانشارکبارات دانش ارتباطات در فرآيند آموزشی:

کعریف اس ، اما این ارکبارات در در کالس درس س نی محدود بوده و در قالب زمان و موان ااص قابل

؛ میررا، 2003؛ موریسون، 1998گیرد )واینمر، زورت نامحدود شول میمحیط یادگیر  الونرونیوی به

و محیط یادگیر  ، به م ایسه ارکبارات آموزشی در کالس درس س نی 5(و جدوت شماره 2007؛ پو، 2002

 الونرونیوی پرداانه اس و

و م ایسه ارکبارات آموزشی در کالس درس س نی و محیط یادگیر  الونرونیوی5جدوت   

 نوع ارتباط محيط الکترونيکی كالس درس سنتی

 -آموزدانش نامحدود محدود

آموزدانش  

آموزدانش -معلم نامحدود محدود  

 کأثیر در اننخاب و بدون کأثیر

 ررن
-آموزانشد  

 محتوای آموزشی

کرویق به اسنفاده از محنوا   کنابخانه

زورت پژوهری و م ابع آنالین به

 اودراهبر

منابع  -آموزدانش

 ديگر

 

ها  ارزشیابی در کالس درس س نی، اغلب محدود و مبن ی بر آزمونارزشيابی در فرآيند آموزشی: 

زورت نامحدود، اودکار و فرآی د  در قبل، حین و به ها  الونرونیویمونوب اس ، اما ارزشیابی در محیط

؛ دونی، م وی لی و 1999؛ هلزت، 2003کواند در هر زمان و موانی اکفاق بیفند )گیالنی، پایان آموزش می

، به م ایسه ارزشیابی آموزشی در کالس 6(و جدوت شماره 2007 ؛ سیراگوسا، دیوسن و دیوسن،2003مرکی، 

 یر  الونرونیوی پرداانه اس ودرس س نی و محیط یادگ
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و م ایسه ارزشیابی آموزشی در کالس درس س نی و محیط یادگیر  الونرونیوی6جدوت   

 نوع محيط يادگيری الکترونيکی كالس درس سنتی

 آزمون کنبی در ·

 ها  درس س نیکالس

 

 نامحدود اودکار ·

زورت اودکار ارزشیابی کووی ی نامحدود به ·

 در هر زمان و موانی

 زورت اودکارموان ارزشیابی کراکمی بها ·

دانش اكتسابی 

 دانش آموزان

 

ارزشیابی بر اساس  ·

 پرسر امه مونوب

اموان بازرراحی فرآی دها  آموزشی در  ·

 شودوحالی فرآی دها  آموزشی انجام می

در حین فرآی د آموزشی و  ارزشیابی اودکار ·

 بعدازآن 

فرآيند 

 آموزشی

ارزشیابی بر اساس  ·

 ونوبپرسر امه م

اموان بازرراحی فرآی دها  آموزشی در  ·

 شودوحالی فرآی دها  آموزشی انجام می

ارزشیابی اودکار در حین فرآی د آموزشی و  ·

  بعدازآن

محتوای 

 آموزشی

ارزشیابی بر اساس  ·

 پرسر امه مونوب

اموان بازرراحی فرآی دها  آموزشی در  ·

 شودوحالی فرآی دها  آموزشی انجام می

ر در حین فرآی د آموزشی و ارزشیابی اودکا ·

 بعدازآن

 كار معلم

 الگوهای طراحی بموزشی  8.8

مثات  مدت ع وانده د، بهالگوها  رراحی مخنلفی وجود دارد که هرکدام به برای از ع ازر اهمی  می

کوجه فراگیر، مطلع ساانن رویداد آموزشی کوجه دارد که شامل جلب 9( بر 1970)1رابرت گانیه و بریگز

ها  گذشنه، ارائه مواد آموزشی، ارائه راه ما  یادگیر ، آزمون گیر از اهداف آموزشی، فرااوانی یادگیر فرا

عملورد، ارائه بازاورد، ارزیابی عملورد، کرغیب و کسهیل یادآور  و انن ات یادگیر  اس و همچ ین مدت 

ا و ارزشیابی کأکید داردو مدت وکحلیل، رراحی، کوسعه، اجر( بر پ ج مؤلفه؛ کجزیه1975) 2روسل واکسون

ها  کوجه، ارکباط، ارمی ان و رضای  کمرکز داردو مدت دیوید ( بر مؤلفه1983) 3رراحی انگیزشی جان کلر

                                                             
1. Ganye & Briggs 
2. Russel Watson 
3. Keller 
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( کعیین نوع عملورد 2ها  یادگیرندگان ( کعیین ویژگی1اند از: ( که اجزا و مراحل آن عبارت1981) 1مریل

( رعای  ازوت کفویک، ک وع، همناساز  و 5( کعیین انواع ارائه ثانویه 4لیه ( کبیین انواع ارائه او3مورد اننظار 

 سطح دشوار و 

دهی موضوعات آموزشی اس ، ( بر اساس این مدت که بیرنر برا  سازمان1983) 2مدت چارلس رایگلوث

کأکید  انداز از موضوع ازلی محنوا  آموزشی در حد م دمات آموزش و سپس شرن و بسط آن  چرمبه ارائه

ها  وکحلیل ویژگیاند از: کجزیهها  این مدت عبارت(، مؤلفه1997) 3ک دو مدت مال دا، راسل و های یچمی

ها و مواد، مرارک  فراگیر، ارزشیابی و ها و مواد، کاربرد رسانهها، رسانهفراگیر، کعیین اهداف، اننخاب روش

ریز ، اجرا، مدیری  پروژه، ادمات برنامه ( بر ع ازر2004کجدیدنظرو مدت موریسون، راس و کمپ )

( 2005پرنیبانی، ارزشیابی )کأیید ، کووی ی و پایانی( و بازنگر  و ازالن کأکید داردو مدت جورج زیم س )

ها  که هرکدام از مدتبا کوجه به اینها  ابداع و نوآور ، کح یق، اجرا و سیسنمی کردن کوجه داردو بر مؤلفه

(، مدت جامعی مبن ی بر رویورد 1390ده د، زارعی زوارکی )زر را موردکوجه قرار میمذکور برای از ع ا

وکحلیل، رراحی، اجرا، ارزشیابی و ازالن و کجدیدنظر را ارائه دهد که شامل ع ازر کجزیهکلفی ی را ارائه می

 (و1390)زارعی زوراکی،دهد می

مبن ی بر موقعی  و مبن ی بر کالش را محیط الونرونیوی همان د محیط سازندگی گرایی، یادگیر  

شان را دریاف  و در آن غور نمای دو محیط آسانی یادگیر دهد یادگیرندگان بهپذیر ساانه؛ اجازه میاموان

سازد کا در جسنجو  ارالعات، برقرار  الونرونیوی همان د محیط سازندگی گرایی؛ فراگیران را قادر می

آسانی ارکباط بین رمی ماجراجویی نمای د؛ زیرا یادگیر  الونرونیوی بهارکبارات و ساانن دانش، با دلگ

شده بر ها  آموزش الونرونیوی رراحیسازدو مدتپذیر میفراگیران را بدون موانع زمانی و موانی اموان

مب ا  رویورد سازنده گرایی هم در رراحی ع ازر یادگیر  اعم از فرد  و کعاملی؛ و هم در رراحی ع ازر 

 (و1397اللهی، سرمد ، معی ی کیا و آدمی ، اند )فرجگیر  موف ی  بهنر  داشنه جش و اندازهس

                                                             
1. David Merrill 
2. Charles M Reigeluth 
3. Molenda,  Russell & Heinich 
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( مدت آموزش الونرونیوی مبن ی بر سازنده گرایی را ب انهاده و در رراحی 2009) 1مثات کوهانگع وانبه

ده دگانو سازنده  ها  یادگیر ؛ س جش یادگیر ؛ ن ش یادبر سه ع  ر کأکید داشنه اس : رراحی فعالی 

رور فعات ها  ذه ی پیچیده بهشده اس  که ربق آن ادراکات، یادها و سایر ساا ا  بیانگرایی اندیره

عالوه بر این الگو   که از بیرون به درون ذهن راه یابدوشود؛ نه اینکوسط فرد در ذهن او ساانه می

( وجود دارد که هدف این الگو کجدید 1994) 3یااسوار دامال 2ها  یادگیر  عمد  با حمای  کامپیوکرمحیط

ها  اارج از کعمیم به موقعی م ظور حمای  از ساا  دانش قابلدهی مباحث کالس درس بهسازمان

  دانش با کح ق یابد ها  سازندهکه باید در مجموعهمدرسه اس و رویورد کدریس در این الگو به اارر آن

دهد، رویورد زورت جمعی رخ میز رریق گفنگوها  هدفم د و بهجمعی اس ؛ و ازآنجاکه یادگیر  ا

ها، در این الگو جایی برا  رویوردها  یادگیر  و یادگیر  این الگو نیز جمعی اس و به اارر این ویژگی

 (و1397اللهی، سرمد ، معی ی کیا و آدمی ، کدریس فرد  وجود ندارد )فرج

ها  : مرور الگوها  رراحی محیطی الکترونيکیهای يادگيرالگوی مطلوب برای طراحی محيط

ها  دهد که هر الگو با کأکید رو  برای از ع ازر و غفل  از بعضی از مؤلفهیادگیر  الونرونیوی نران می

رورکلی حل ه مف وده الگوها  مذکور، عدم کوجه به نیازس جی آموزشی در مهم، دارا  نواق ی اس ، به

ها  یادگیر  الونرونیوی الزم اس  ابندا ی اس ؛ ب ابراین برا  رراحی محیطها  یادگیر  الونرونیومحیط

نیازس جی آموزشی را انجام داد و بعدازآن به رراحی، اجرا و ارزشیابی پرداا  و در هر مرحله در زورت نیاز 

ت دوررفه زورها بهدهد این مؤلفه، نران می2رور که شول به ازالن، بازاوردها  الزم زورت گیردو همان

 ها، بازاوردها  مسنمر اس واند و حل ه ارکباری آنبا یودیگر مرکبط

                                                             
1. Koohang 
2. Computer Supported Intentional Learning Environments (CSILE) 
3. Scardamalia & Bereiter 
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 ها  یادگیر  الونرونیویو الگو  مطلوب رراحی محیط2شول 

 های ابتدايی و متوسطه و دروس نظری و عملیجدول مربوط به ارائه تجويزها به يادگيرندگان در يادگيری الکترونيکی، دوره

عنوان زير 

 عنصر
 مالحظات و تجويزها هاوقعيتم

 الونرونیوی وضعيت محيط و فضا

هاااا  کاااوان از اناااواع ویژگیدر یاااادگیر  الونرونیوااای می

ها  ف اورانه  بر اساس امواناکی که در اانیارداریم، اسنفاده محیط

 کردو 

 رور مثات:به

کوان ها  فرد  دانش آموزان زیاد باشد میکه کفاوتدرزورکی

ها  ا ، آموزش من اسب با سابکابزارها  چ درسانه با اسنفاده از

 یادگیر  دانش آموزان را فراهم کردو

که ارزشاایابی در فرآی ااد یااادگیر  مهاام باشااد بااا درزااورکی

ها ک ها زمی ه اودارزیابی آنکوان نهاسنفاده از ابزارها  ف اورانه می

ائاه موقع ارشود بازاوردها  ماداوم و باهرا به وجود آورد بلوه می

 دادو

که کعامل و ارکباط بین شااگرد و معلام مهام کل ای درزورکی

ها  هاا  کعااملی در قالاب ساامانهکوان با ایجااد محیطشود، می

ها  اجنمااعی، پاساخگو  ساؤاالت و مدیری  یاادگیر  و شابوه

 ها  علمی شاگردان بودوچالش
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 دوره

 ابندایی

ی مان اد هاا  داناش آماوزان دوره ابنادایبا کوجاه باه ویژگی

وابسنگی بیرنر، ک وع عالیق، نیازها  ارکباری و حماینی بیرانر و 

ها مبن ی بار ارکبااط دوررفاه ووو بهنر اس  که محیط یادگیر  آن

ها  جاذاب بین معلم و شاگرد بوده و این محیط سرشار از محرک

و من وع باشد کا دانش آموزان بااانگیزه و عالقاه بیرانر، محناوا  

 ور غیرمسن یم فراگیرندوریادگیر  را به

 منوسطه

در دوره منوسااطه بااا کوجااه بااه ای وااه دانااش آمااوزان ک ریباااً 

ساز  محیط یادگیر  ااود رور اود راهبر به شخ یکوان د بهمی

هاا را باا ها  ماداوم، آنبپردازند، بهنار اسا  معلام باا ارزشایابی

هاا  علمای و شان آش ا ک د و باا ایجااد چالشمروالت یادگیر 

ها  آن را در نیازهااا  شاا اانی، جلااو  هاادر رفاا  فرزاا 

ها  جذاب ف اورانه بگیرد و از این رریاق گاامی مثبا  در محیط

 جه  کح ق اهداف آموزشی برداردو

 درس

 درس نظر 

هااا  یااادگیر  الونرونیواای کااه در محیطبااا کوجااه بااه این

دسنرسی به م ابع آموزشی در هر زمان و موانی فراهم اس ، بهنار 

س  برا  کثبی  و کعمیق یادگیر  مطالاب داناش آماوزان ابعااد ا

 مخنلف موضوعات موردمطالعه را بررسی نمای دو

ها  جغرافیایی، مثات در درس اجنماعی، موضوع ن رهع وانبه

کوان د با هدای  معلم، عالوه بر بررسای محناوا  دانش آموزان می

ازناد و کناب درسای، باه جسانجو  ای نرننای در فضاا  وب بپرد

زورت آنالین مراهده ک  د و در ا  را بهها  ماهوارهک اویر ن ره

 کالس درس حوت این موضوعات به مباحثه بپردازندو

 درس عملی

که کادریس دروس عملای و اداماه فرآی ادها  با کوجه به این

ساا  و کولید ابزارها  مخنلف نیاز به باازاورد ماداوم و مسانمر 

دارد؛ ب ابراین در کدریس این دروس بهنار کوسط معلم و همساالن 

ها  کعاملی مبن ای بار باازاورد و ارزشایابی اس  با ایجاد محیط

 مسنمر مروالت دانش آموزان برررف شودو

مثات در درس رراحاای و دوااا ، دانااش آمااوزان ع وانبااه

زورت مسنمر نیازم د راه ماایی معلام یاا همسااالن هسان د؛ به

حیط کعاملی مراوالت مرباوط باه دواا  ب ابراین باید با ایجاد م

 ها را در فرآی د کولید رفع نمودو  لباس
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 مقدمه 9.1

یادگیر  الونرونیوی، نوعی از آموزش اس  که در بسنر ف اور  ها  نوین که عمدکا از رریق رایانه و 

شودو این نوع یادگیر ، شامل محنوا  مربوط به می ابزارها  سیار ف اورنه از رریق ای نرن  و ای نران  ارائه

یی برا  کمک به یادگیر  اس و همچ ین این نوع آموزش از ع ازر هامثاتو  هاروشاهداف یادگیر  و 

در جه  یادگیر  فرد   و بهبود عملورد گروهی  هاروش  مان د کلمات و ک اویر برا  ارائه محنوا و ارسانه

  از یادگیر  الونرونیوی انمونه(و یادگیر  الونرونیوی در دسنرس 2003، 1و مایرز ک د )کالرکیماسنفاده 

کواند یمی هرزمانکه هر فرد  در  روربهک د، یمبرابر و یوسان را ایجاد  روربهاس  که آموزش برا  همه و 

 (و2012 ،2یابد )گاکانییماز محنوا  ف اورانه اسنفاده ک د و به کعبیر  عدال  آموزشی کح ق 

)سطح یک(،  3یف اس ؛ رراحی جهانیکعرقابلسطح دسنرسی به یادگیر  الونرونیوی، در سه م یاس 

)سطح سه(؛ رراحی جهانی، بهنرین روش برا  ارمی ان از  5)سطح دو( و مبن ی بر بوم 4یدسنرسقابل

یز  اس  کا ارمی ان ربرنامهحداکثر اسنفاده از ف اور  کوسط یادگیرندگان اس ، این نوع رراحی نیازم د 

شده یرراحاز فره گ و سن  برا  پاسخگویی به نیاز همه افراد  نظرزرفحازل شود که آموزش الونرونیوی 

دومین سطح دسنرسی به یادگیر  الونرونیوی اس   ع وانبهاس و آموزش الونرونیوی در دسنرس که 

ها  کموی به  ف اوربا اسنفاده از  اکهچربهنرین روش برا  افزایش کجربه یادگیر  در فراگیران اس  

ک د کا در هر زمان کجارب یادگیر  اود را ک وی  ک دو سطح سوم دسنرسی کطبیق یمیادگیرنده کمک 

  فرد  و اجنماعی زیاد بین یادگیرندگان هاکفاوتابزارها  ف اورانه با نیازها  یادگیرنده اس  که با کوجه به 

سازد؛ ب ابراین یماز ابزارها  ف اورانه در جه  کح ق اهداف یادگیر  محدود  را برا  اسنفاده هاآندسنرسی 

یادگیر  الونرونیوی در دسنرس بهنرین روش برا  اسنفاده حداکثر  از ابزارها  ف اورانه در جه  کعمیق و 

کانی، ک د )گایمی را فراهم هرزمانکثبی  یادگیر  در ع ر ف اور  اس  و دسنرسی به محنوا  آموزشی در 

 (و2012

                                                             
1. Clark  & Mayer’s 
2. Gathany 
3. universal design 
4. accessibility 
5. accommodation 
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که یادگیر  الونرونیوی در دسنرس بعد زمان و موان را درنوردیده اس  و یادگیر  در ینابا کوجه به 

ی را فراهم کرده اس ، در این مجات بعد از بیان مفهوم زمان در برنامه درسی ارکباط آن با سایر ع ازر هرزمان

شود و در یمپرداانه  زمانناهمو  زمانهمکباری شود، سپس به بررسی ابزارها  اریمبرنامه درسی بررسی 

ها  زمان در یژگیوشود و بعد از بیان یمادامه انواع کعامالت در یادگیر  الونرونیوی بر مب ا  زمان بررسی 

و منوسطه و دروس  ییابندا ها دورهدر  رندگانیادگها و کجویزها  آن برا  ییهکوزیادگیر  الونرونیوی 

 شودویمان ی بیو عمل  نظر

 مفهوم زمان در برنامه درسی 9.2

 و اس  یدرس برنامه ع ازر به مربوط مبحث یدرس برنامه مطالعات رهیر در شدهمطرن مباحث از یوی

 به برر اتیح در مهم  هام وله از یوی که اس  زمان ع  ر آموزش و یدرس برنامه در مهم ع ازر از یوی

 و ن ش به که شودیم دایپ  فرد کمنر  یکرب و میکعل حوزه نظرانزاحب نیب در امروزه که دیآیم شمار

 زانیر برنامه رونیازا نباشد آگاه روزمره یزندگ در یرورکلبه یدرس برنامه و وپرورشآموزش در زمان  یاهم

 هک اس  یعوامل ازجمله زمان وده د قرار مدنظر را مؤلفه نیا دیبا اهداف نییکع و برنامه نیکدو ه گام یدرس

 به انسان که ییها یفعال یگسنردگ و زمان بودن محدود و دهدیم قرار ریکأث کح  را انسان  ها یفعال کمام

 باشد یازل  هادغدغه از ها یفعال  وربهره و زمان نیب ک اسب کا شودیم سبب اس  آن انجام دنبات

 در برگر رقابلیغ م ابع از نزما شد اواهد م ابع و ها هیهز اکالف سبب زمان از نام اسب اسنفاده

و  شود )آاش، وهابی مبذوت ژهیو کوجه عامل نیا به دیبا  زیربرنامه در لذا هس  ها یفعال یدهسازمان

 (و1394، روزیان

 مؤثر  ریادگی کح ق یچگونگ و انیجر در هاآن از کی هر و دارد ارکباط مخنلف عوامل با  ریادگی فرای د

 مخنلف عوامل به دنیبخر سامان و نظم م ظوربه ررن کی ضرورتبه کوجه با یدرس برنامه نیب ابرا اس 

 اس  الزم کجربه کسب جه  یکاف زمان به م وط رندگانیادگی ا وص نیا در ک دیم دایپ مع ا  ریادگی

 و آموزان دانش) آن  اعضا و و مدارسگرددیم و مؤثر  ریادگی مانع شود کوکاه  ابهانه هر به زمان نیا

 جه  یزمان  هابرنامه از  ریادگی  برا ییاسنانداردها نیکأم و هسن د زمان انیزندان( کارک ان و لمانمع
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 و شودیم برده ادی مدارس شدن لیکعط زمان ای وآمدرف  زمان ح،یکفر زنگ چون ییها هیزم در  زیربرنامه

 (و1387 ملوی،شود )یم نهپرداا را آموزاندانش  ریادگی زانیم و سیکدر جه  زمان ع  ر به کمنر

 رونیازا باش د داشنه را مطالب با شدن ریدرگ فرز  آموزان دانش که شودیم یدرون یزورک در یادگیر 

 دارد ازین شخک که یزمان م دار زورتبه بلوه یارث ثاب  دهیپد کی ع وانبه نه اسنعداد اس  معن د 1کاروت

 ازنظر یآموزش م ابع نیکرمهم از یوی زمان وشودیم فیکعر ک د کسب را یمهارک ای اموزدیب را یمطالب کا

 دیبا لیدل نیهم به و رودیم شمار به  ریادگی و سیکدر مح ورک  ده عامل ک ها زمان انیمرب و معلمان

 و(1386 سیف،) رود هدر دینبا برگزار برد را آن از اسنفاده  ینها

 یدرس برنامه عناصر ریسا با زمان عنصر رابطه 9.3

 از شیب یدرس برنامه  محنوا ارائه زمان دیآیم انیم به سخن یدرس برنامه در زمان ع  ر از کهی گامه

 قلمداد یدرس برنامه معادت ای و یدرس برنامه  اجرا حوزه رنریب و ک دیم جلب اود به را ما کوجه زیچ هر

 برنامه در زمان (1385پور ) یموسو اس  محنوا ارائه نه و اس  یدرس برنامه معادت نه زمان اما شودیم

 :داندیم بعد سه  دارا یدرس

 (محنوا ارائه ه گام) شروع زمان 

 (محنوا ارائه مدت) آموزش زمان 

 (محنوا ارائه بیکرک) درس گاهیجا 

 و شودیم محاسبه او سن اساس بر اغلب و شودیم رفنهیپذ مدرسه در بودن آموزدانش  برا فرد که زمانی به

 سات یر آموزش آغاز زمان به شروع زمان گرید وجه اس  آموزش از اسنفاده  برا فرد یآمادگ نرانگر

 وشودیم مربوط یلیکح 

 را اود  ب دمیک س (9019) 2و ویولوند کاکنو دارد وجود یمنفاوک نظرات در آموزش زمان مورد در البنه

 :ک دیم انیب ریز شرن به (9851) 2همواران و رریف و (1976) 1بلوم (1983) 3آندرسون  اتیکح  بر یمبن 

                                                             
1. Carol 
2. Cotton & Wikelund 
3. Anderson 
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 (یدرس ماده  برا الزم زمان کالس، زمان مدرسه، زمان) افنهیاان اص زمان 

 یفعال شدن ریدرگ زمان  

 کیآکادم  ریادگی زمان 

 یآموزش مرده زمان 

 زمان بعد سه  دارا را آن و اندکرده دیکأک کیآکادم  ریادگی زمان بر بیرنر (1990) 3رزیما و رزیما

 زمان از منفاوت  ها ب دمیک س رغمیو علدان دیم آموزان دانش  یموف  زمان کار، زمان افنه،یاان اص

ها آن مورد در بیرنر  کوضیح به ادامه در که شودیم دیدهها آن بین در نیز اشنراکات وجه و آموزش

 وشودپرداانه می

 به آنوه بدون شودیم نییکع ااص عموضو کی در آموزش  برا که یزمان زانیم به :افنهیاان اص زمان

 و شودیم مدرسه در یرسم  ها یفعال زرف که یزمان به مدرسه زمان وشود پرداانه آن  اجرا  یفیک

 نیا گرددیم نییکع روزانه و یهفنگ ساالنه زورتبه معموالً و دارد اشاره مجلس  روزها کعداد به رنریب

 یشخ   ها یفعال نیهمچ  و یاجنماع و برنامهفوق  ها یفعال  اجرا یدرس برنامه  اجرا شامل ها یفعال

 شودیم آموزاندانش

 دانش به و شودیم ااص یدرس ماده کی زرف که اس  زمان از بخش آن ی:درس موضوع  برا الزم زمان

 کی  یاهم ده دهنران و شودیم نییکع موردنظر  هاهدف اساس برزمان نیا دارد یبسنگ موضوع و ژهیو

 مثاتع وانبه ردیگیم قرار مدنظر محنوا  یاولو بحث که اس  زمان نیهم در و اس  یآموزش نظام موضوع

 و وق آن در یدرس برنامه کدام ف ل معطوف مسئله نیا به دس  گاهیجا باشد روزهکی یآموزش دوره اگر

 وگردد ارائه وق  آار در کدام

 در و کرده کوجه یدرس موضوع به آموزاندانش که یانزممدت م ظور ی:درس موضوع با شدن ریدرگ زمان

 عوامل ریسا و کالس  فضا شاگرد معلم چون عوامل به زمان نیا بودن مؤثر و دارند شرک   ریادگی  دیفرآ

 درس کالس در هم آموزاندانش که اس  کیآکادم زمان و رزیما و رزیما نظر در زمان نوع نیا دارد یبسنگ

                                                                                                                                                                                              
1. Blume 
2. Fisher & et al.  
3. Myers & Myers 
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 که دارد اشاره زمان از یبخر به یلیکح   ریادگی زمان دارند شرک  یآموزش  ها یفعال در هم و هسن د

 یاتکجرب و دارند قرار  دشوار از یکوجهقابل سطح در که اود فیکوال از دسنه آن پرداانن به آموزاندانش

 واب دییم دس  ییباال سطح

 یزمان شودینم انجام آن در  کار چیه یدرس ساع  کی کالس هر روت که یزمان ی:آموزش مرده زمان

 واس  بوده ناموفق زمان آن  یریمد در یلیدل هر به معلم که

 در بموزش الکترونیکی زمانناهمو  زمانهمابزارهای ارتباطی  9.4

 از دیگر دانرجویان یا و اسناد و دانرجویان بین مباحثات و وگوهاگف  ارکبارات الونرونیوی آموزش در

 (و ابزارها 2012، 1)سلمن یابدمی کسهیل زمانهم ارکباری ابزارها  و زمانناهم یارکبار ابزارها  رریق

 ارسات را اود سؤات فراگیران و شودمی کهیه قبل از آموزشی دروس که هسن د ابزار  زمانناهم ارکباری

 آموزشی د  سی از اسنفاده ویدیویی ضبط از اسنفادهو ده دمی را آن پاسخ دیگر  زمان در دیگران و کرده

 گفنگوها  مان د زمانهم ارکباری ابزارها  هسن د زمانناهم ارکباری ابزار انواع از کامپیوکر  ها برنامه و

 ارکباط در باهم براط زورتبه زمان این در دیگر یادگیرندگان یا یادگیرنده ک ویر  ها ک فرانس و من ی

 (و2002، 2)کلو هسن د

 زورت دور راه از آموزش ها دوره در نامثب  میلیون 12/2 آمریوا، در 2008 سات در آمارها ربق بر

 آمار ملی مرکز اعالم ربق اس  بوده براط ها دوره در هانامثب  درزد 77 کعداد این ازو اس  گرفنه

 که هسن د ف اور  کرینگسنرده زمانهم نام ای نرن  بر مبن ی ها ف اور  و 2008 سات در آمریوا آموزشی

 مؤسسات کعداد مداوم افزایش به کوجه با اندبرده بهره آن از آموزشی ها دوره ارائه برا  آموزشی اتمؤسس

 شودمی معلوم ح ی   این براط دروس در شدهنامثب  دانرجویان کعداد افزایش براط دروس ده دهارائه

 اگر داردو ودوج عالی آموزش در براط یادگیر  برا  زعود  سیر با همراه محومی جایگاه که

                                                             
1. Salmon 
2. Tello 



 انــزم -فصل نهم

514 

 

 هاآن باش د داشنه یادگیر  از نوع این درباره مثبنی دیدگاه و گرایش الونرونیوی آموزش در ک  دگانشرک 

 (و2002 کلو،)داش   اواه د یادگیر  در فعالی  برا  بیرنر  انگیزه

 در تارکبارا و ارالعات کو ولوژ  حوزه در سریع ها پیررف  شودمی نامیده ارالعات ع ر 21 قرن

 به الونرونیوی یادگیر  از پس که سیار یادگیر  اس  برده مردم نیازها  سو به را کو ولوژ  کوجه ما ع ر

 ک د فراهم فیزیوی ا شبوه اک االت بدون را هرزمانی و جاییهمه یادگیر  باید اس  آمده وجود

 (2011 ،1آلوان و کوروکو) گیرندمی رقرا مورداسنفاده بسیار ابزارها  وسیلهبه بلوکوث ارکباری ها کو ولوژ 

 از بسیار  که اس  مهمی مطلوب ها کو ولوژ  ازجمله آموزش در سیار یادگیر  ها کو ولوژ  کاربس 

 برا  را ارالعاکی و کجربیات یادگیر ، از نوع این سازد،می برآورده را دور راه از آموزش در آموزشی ها هدف

 و سیار ها کو ولوژ  پیررف  که اس  این ح ی  و دهدمی ارائه موان و نزما به کوجه بدون یادگیرندگان،

 این از بایسنی که اس  داده قرار افراد اانیار در یادگیر  برا  را فرزنی همراه، ها کلفن ا وصبه

 نیازها  سریع کردن برررف دیگر سو  از گیرد، زورت هدفم د  و مطلوب اسنفاده سیار ها کو ولوژ 

 را سیار ها کو ولوژ  کاربس  به عالقه آن، بودن زمانیهمه و جاییهمه به یادگیر  نوع این رریق زا افراد

 که براط یادگیر  کجربیات و آموزشی ها محیط در روپیش مسائل حل بعالوه اس ، داده افزایش

 وسعهک اس  شده یادگیر  از نوع این محبوبی  موجب هاس  آن علل از یوی سیار ها کو ولوژ 

 دارند ارالعات به نیاز که هاییآن برا  و کار حات در منخ  ان برا  مهمی مزایا  سیار ها کو ولوژ 

 م دبهره سیار یادگیر  مزایا  از دو هر یادگیرندگان، هم و منخ  ان هم همچ ین اس ، کرده فراهم

افزایش  را سیار یادگیر  محبوبی  هاآن رشد به رو پیررف  و سیار ها کو ولوژ  کوسعه درننیجه،و شوندمی

 از بسیار  کوجه سیار، یادگیر  گف  بایدو اس  کرده آموزش از حیطه هر به زیاد  ها کمک و اس  داده

 ها کو ولوژ  کاربس  بال وه ها کوانایی افراد این اس  کرده جلب اود به را مخنلف ها رشنه در مح  ان

 .(2003، 2برون)اند فهمیده را یادگیر  افزایش برا  سیار

                                                             
1. Korucu & Alkan 
2. Brown 
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 و باال باکیفی  یادگیر  که ک  د کرف کربینی ها روش که اس  این جدید ها کو ولوژ  محور  نونه

 که دریاف  کوانمی ایران ها گفنه به کوجه با آورند وجود به را مرسوم ها روش از پایدارکر همچ ین

 انواع دیگر با ارکباط در و م دنظام زورتبه و بیاید مرسوم ها یادگیر  کمک به کواندمی سیار یادگیر 

 مورد را مرسوم یادگیر  کواندمی سیار یادگیر  .شود واقع مؤثر آموزشی اهداف به رسیدن برا  یادگیر 

 ها محیط در حمای  و پرنیبانی برا  کواندمی همچ ین باشد، آن برا  کموی و دهد قرار پرنیبانی

 .(2003برون، ) باشد مؤثر نیز الونرونیوی یادگیر 

 های مبتنی بر یادگیری الکترونیکیدر محیط زمانناهمو  زمانهمتعامل  9.5

 از مخنلفی کعاریف به منعدد پژوهری منون در الونرونیوی، یادگیر  ها محیط در کعامل ا وص در

 پیوند پیوسنگی، آن مع ا  و اس  انگلیسی زبان در Interaction واژه معادت کعامل اس ؛ شدهاشاره کعامل

 در ده دگان یاد و یادگیرندگان میان محور کالس و رودررو مباحثات بر کعامل س نی روربهو اس  رابطه و

 ده ده یاد میان موانی و زمانی ازلحاظ ای وه عل  به دور، از آموزش در اما دارد؛ کمرکز کالس برگزار  حین

 و(1396فرد، مع ومی و زادهابراهیم)اس   چ دوجهی و دهپیچی مفهومی کعامل دارد، وجود فازله یادگیرنده و

 در که اس  آن اس  ذکرقابل زمی ه این در آنچه دارد، مخنلفی انواع الونرونیوی، یادگیر  نظام در کعامل

 زمانهم شیوه دو به ارائه نوع ازلحاظ یادگیر ، _یاددهی ها فعالی  همه مجاز ، ها پردیس و هادانرگاه

(Synchronous )زمانهم غیر و (Asynchronous )محیط در نیز کعامالت کرکیب، بدینو شوندمی انجام 

 کعامل از نوعی زمان،هم کعامل از م ظورو شوندمی انجام زمانهم غیر و زمانهم شیوه دو به مجاز ، مؤسسات

 در و زنده زورتبهووو( و مراوران منخ  ان، ده دگان، یاد یادگیرندگان، از اعم) افراد آن در که اس 

ووو  و زنیگپ ها اکاق و مجاز  ها کالس اجالس، ویدئو از اسنفاده رریق از باهم کوان دمی مرخک زمانیک

 و افوار کبادت به یودیگر با( ا رایانه شبوه رریق از البنه) چهره به چهره زورتبه و ک  د برقرار ارکباط

 و زمان هر در افراد آن در که اس  کعامل از دیگر نوعی نیز، زمانهم رغی کعاملو بپردازند ارالعات یا هادیدگاه

 شبوه وارد کوان دمیووو و اعالنات کابلو ابر ، ها گروه الونرونیوی، پس  از اسنفاده با بخواه د، که هرمانی
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 الونرونیک یادگیر  محیط در ارائه نوع لحاظ به کعامل انواع یک شماره شولو نمای د ارالعات کبادت و شده

 و(1396فرد، مع ومی و زادهابراهیمو )دهدمی نران را

 

 

 

 

 

 

 

 

 الونرونیوی یادگیر  در کعامل انواع: 1 شول

 های مبتنی بر یادگیری الکترونیکیزمان برای محیطهای ویژگی 9.6

کأمل، هایی مثل وجود زمان کافی برا  ها  مبن ی بر یادگیر  الونرونیوی از ویژگیزمان در محیط

رف  زمان مفید براوردار  ها  ارکباری در هر زمان، دسنرسی به ارالعات در هر زمان و هدردسنرسی به گره

 شودوها پرداانه میاس  که در ادامه به کرریح آن

 ها  مبن ی بر یادگیر  الونرونیوی زمان کافی برا  کأمل در پاسخ وجود داردوالف( در محیط

ها  مبن ی بر یادگیر  الونرونیوی، س محیطاند که مدربر این ع یده گرایانزندهها نران داد که سایافنه

دهد بلوه با اسنفاده از محنوا  آموزشی و پاسخ سؤاالت علمی را مسن یماً در اانیار شاگردان قرار نمی

ف باهم دهد که درباره پاسخ سؤاالت مخنلها  مبن ی بر یادگیر  الونرونیوی به شاگردان فرز  میمحیط

دیگر فور ک  د و از این رریق فراگیران را با مهارت اسندالت کردن، کفور انن اد  و کاربرد کأملی دانش آش ا 

 در ا  بسنرساز پیررف و عالوه بر این محیط شبوه(1391 ایزد ، زالحی عمران و م  ور  بووی،)ک د می

ها  مورد مطالب مطروحه در محیط ردارند کا دراس  و فراگیران زمان کافی در اانیا فراگیران انن اد  کفور

 مجازی، كالس :همزمان تعامل شيوه     

 ويدئو برخط، وگوی و گفت جلسات

 زنی گپ های اتاق كنفرانس،

 پست از استفاده :همزمان غير تعامل شيوه

 الکترونيکی، مقاالت و ها كتاب الکترونيکی،

 برخط های تمرين مرجع، های سايت

 در ارائه نوع لحاظ به تعامل انواع

 برخط يادگيری
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رغم اننظار پاسخگویی و بر این اساس علی(1997 ،1ل د و هانافین) مبن ی بر یادگیر  الونرونیوی کدبر ک  د

ها  مبن ی بر یادگیر  الونرونیوی برا  پاسخگویی به سؤاالت و مسائل علمی سریع، فراگیران در محیط

دبر در پاسخ دارند؛ ب ابراین این زمان اموان یادگیر  غیررسمی، یادگیر  در حد فرز  کافی برا  کأمل و ک

 ک دوکر را برا  فراگیران و مدرسان فراهم میکسلط، فهم بیرنر مطالب و پاسخگویی کامل

ها  ارکباری در هرزمانی ها  مبن ی بر یادگیر  الونرونیوی، اموان برقرار  ارکباط با گرهب( در محیط

 اردووجود د

( در این 1392با ع ازر دیگر ارکباط برقرار ک  د )رضایی و نثر ،  کوان دیمع ازر  هسن د که  هاگره

ها  مبن ی بر یادگیر  الونرونیوی، فراگیران بدون محدودی  زمانی ها نران داد که در محیطا وص یافنه

ک  د و از کرور ارکباط برقرار می ها، مدرس و حنی افراد اارجبا مخاربان اود مان د دوسنان، هموالسی

کوان د ارکباط برقرار ک  د )کرنا و ها فراگیران با م ابع آموزشی ف اورانه که کعاملی هسن د نیز میعالوه بر این

نرده و بدون زمان از بی یزورت پیش( و یادگیر  غیررسمی نیز به1998، 3؛ دنیس و ک ی2013، 2کرناوا

ها  مبن ی بر یادگیر  الونرونیوی (؛ ب ابراین محیط1997، 4)اندرسون و لوکاس دهدشده رخ میقبل کعیین

موقع و شود، فراگیران بهبسنر  برا  برقرار  ارکباط فراگیران با م ابع علمی و انسانی اس  که این باعث می

محیط یادگیر  را بدون وقفه بنوان د مسائل علمی اود را حل ک  د؛ ب ابراین الزم اس  فراگیران و مدرسان، 

ها  اارج از کالس نیز محدود به کالس درس ک ور نو  د و برا  یادگیر  رسمی و غیررسمی در زمان

 ریز  ک  دوبرنامه

زمان کم، حجم انبوهی از ارالعات علمی ها  مبن ی بر یادگیر  الونرونیوی، در مدتج( در محیط

 دسنیابی اس وقابل

ها اجنماعی، فراگیران با زرف زمان کم در نظریه لذت و اسنفاده از شبوه بر مب ا  ها نران داد کهیافنه

 کوان د به حجم زیاد  از محنوا  علمی دسنرسی پیدا ک  درور اودکار و مسن ل میها بهاین شبوه

                                                             
1. Hannafin & Land 
2. Trna & Trnova 
3. Dennis &  Kinney 
4. Anderson & Lucas 
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شود که ها  مبن ی بر یادگیر  الونرونیوی باعث میب ابراین اسنفاده از محیط ؛(2015 ،1موریس و سراپین)

زمان محدود  به حجم زیاد  از ارالعات ها بنوان د در مدتجویی شود و آنزمان فراگیران زرفه در

دسنرسی پیدا ک  د؛ بر این اساس الزم اس  مدرس از فراگیران بخواهد کا بر اساس سبک یادگیر  اود، 

 جانبه ابعاد و زوایا  موضوعات علمی را بررسی ک  دورور همهبه

رف   ها  مبن ی بر یادگیر  الونرونیوی موجب سرگرمی و هدرات و محنوا  جذاب محیطد( ابزارها، اموان

 شودوزمان مفید فراگیران می

 را درگیر  به مربوط عوامل( 2010، 3ن ل در هانگ، چو و لین) 2بر اساس نظریه درگیر  زایووسوی

 اس  هاییارزش و عالقه اهمی ، ،نیازها مان د درونی ها ارزش و شخ ی عوامل اوت، وهله درو کرد پیر هاد

 با مرکبط محرک یا شی یک درگیر  کأثیرگذار، عامل دومینو دهدمی کغییر را فرد ااص کجارب که

 محنوا  مان د مخنلف، ها گزی ه ب ابراین، اس ؛( رادیو کلویزیون،) ارکباری ها رسانه ساانار  ا وزیات

ها  مبن ی بر یادگیر  گذارند و یادگیر  فراگیران در محیطمی کأثیر درگیر  بر ارکباری م ابع یا ارکبارات،

ب ابراین در مواجهه با  (؛2016، 4الونرونیوی، درگیر  نامحدود یادگیرندگان را در پی دارد )اسوالکر

ها  مبن ی بر یادگیر  الونرونیوی الزم اس ، زمان اسنفاده از آن را مدیری  کرد کا موجب اکالف محیط

 وق  نرودو

 یو عمل یو متوسطه و دروس نظر يیابتدا هایدوره ،یکيالکترون یريادگيدر  رندگانيادگيبه  زهايدول مربوط به ارائه تجوج

عنوان زير 

 عنصر
 مالحظات و تجويزها هاموقعيت

 الونرونیوی وضعيت زمان

هااا  کعاماال کااوان از روشدر یااادگیر  الونرونیواای می

  زمان اسنفاده کردوزمان و ناهمهم

 رور مثات:به

زمان داشانه باشایم، که اموان کالس آنالین همدرزورکی

کوان ااد درزمااانی معااین در قالااب معلاام و یادگیرناادگان می

ها  اجنمااعی و ساایر ها  مدیری  یاادگیر ، شابوهسامانه

                                                             
1. Sarapin & Morris 
2. Zaichkowsky 
3. Huang, Chou &  Lin 
4. Sclater 
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آماوز در ها  اجنمااعی آنالیان شاوند و معلام و دانشرساانه

 ن مرارک  ک  دوزمازورت همفرآی د یاددهی و یادگیر  به

آماوز و معلام در زمان دانشهمکه اموان حضور درزورکی

کوان ااد از کعااامالت و هااا  مجاااز  فااراهم نباشااد، میکالس

زمااان اساانفاده ک  ااد، مااثالً معلاام محنااوا  ارکبارااات ناهم

ها  الونرونیوی در اانیار شاگردان یادگیر  را در قالب فایل

هاا  یاادگیر  ابع، چالشها پس از مطالعه م قرار دهد و آن

ها  اجنماعی، ایمیل و ووو ها، شبوهرساناود را در بسنر پیام

زورت فرد  و یا گروهی بیان ک  د و معلم نیز پاساخگو  به

 ها و نیازها  ش اانی شاگردان باشدوچالش

 دوره

 ابندایی

ها  داناش آماوزان دوره ابنادایی بهنار با کوجه به ویژگی

ائین کر که دانش آموزان نیااز باه مراقبا  ها  پاس  در پایه

زماان اسانفاده هاا  کعااملی همعلمی بیرنر  دارند از روش

شاوند ها  باالکر که دانش آموزان اودکفاکر میکرد و در پایه

 زمان اسنفاده کردوها  کعامل ناهمکوان از روشمی

 منوسطه

ش اانی داناش  که رشددر دوره منوسطه، با کوجه به این

زماان ها  کعامل ناهمکوان از روششود، میموزان بیرنر میآ

هاا نیازم اد هم اسانفاده کارد؛ گرچاه اسانفاده از ایان روش

رورکلی در زااورت هااا اساا و بااهپیگیاار  کوااالیف و فعالی 

زمااان در ک ااار آمااوزش فااراهم بااودن شاارایط آمااوزش هم

زمان، بهنر اس  از هار دو روش ب اا باه اقنضاا اسانفاده ناهم

 ودونم

 درس

 درس نظر 

زماان کوان از هر دو روش کعامل همبرا  دروس نظر  می

زمان اسنفاده کردو برا  این کدریس ایان دروس شااید و ناهم

زمان هم بنواند پاسخگو  نیازهاا  علمای داناش کعامل ناهم

 آموزان باشدو

زاورت مثات وقنای معلمای درس اجنمااعی را بهع وانبه

ر شاگردان قرار دهد، دانش آموزان برا  فایل آفالین در اانیا

کوان د در حد کاوان ها  علمی اود هم میپاسخگویی چالش

کوان اد از اود از محنوا  کنب درسی اسنفاده ک  د و هم می

 معلم مربوره در زمان م نضی پرسش ک  دو

 درس عملی

کوان از هر دو روش کعامال برا  کدریس دروس عملی می

کاه ساؤاالت ان اسنفاده کرد، با کوجه به اینزمزمان و ناهمهم

دانش آموزان در لحظه برا  ادامه فرآی د کارهاا  عملای باه 

 ک دوزمان ضرورت بیرنر  پیدا میآید، کعامل هموجود می

رور مثات در درس کامپیوکر وقنی معلم مراحل اسنفاده به



 انــزم -فصل نهم

520 

 

دهد، بهنر اس  کاه داناش آماوزان پرداز را آموزش میاز واژه

گام با آموزش معلم همراه شوند و در زورت بروز سؤات، بهمگا

 در همان زمان از معلم بپرس دو   
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 مقدمه و اصطالح شناسی 10.1

و ارزشیابی داردسزایی در میان ع ازر برنامه درسی، ارزشیابی پیررف  کح یلی یادگیرندگان اهمی  به

ده ده میزان موف ی  یادگیرندگان نران ،خری از ارزشیابی کل برنامه درسیع وان بپیررف  کح یلی به

دیگر در این ارزشیابی با مجموعه اقداماکی عبارت(؛ به1378ها  آموزشی  اس  )فرمیه ی، دررسیدن به هدف

شود )ملوی، بررسی می یادگیر  –ها  فرای د یاددهی ها، نواقک و محدودی گیرد، کاسنیکه انجام می

کوان د موجبات کح ق یاب د که چگونه میریزان و مدرسان درمی( و با کمک ننایج حازل از آن، برنامه1388

نظران، در برنامه درسی با رویورد نظر بیرنر زاحب هرچه بیرنر اهداف برنامه درسی را فراهم ک  دو از

ارزشیابی پیررف  کح یلی در  زیرا، داردر، ارزشیابی پیررف  کح یلی ن ش مهمی العمیادگیر  مادام

العمر یادگیرنده را نران ویژه در دوره کارش اسی، هم باید میزان کح ق اهداف نهایی پرورش مادامدانرگاه، به

کواند به یادگیرندگان کمک یکارگیر  شیوه م اسب در ارزشیابی مدهد و هم اود به کح ق آن کمک ک دو به

هایی که در دس  آورند و هم دانش، مهارت و نگرشها  الزم برا  کداوم یادگیر  را بهک د کا هم کوانایی

ها یادگیر  اود را دنبات ک  د ها کمبود دارند یا نیازم د رشد بیرنر  هسن د، کرف و برا  رفع آنآن

 (و1388، و همواران )کریمی
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ا  داشنه ها  آموزشی  رشد فزای دهدر نظام ها  یادگیر  الونرونیوی یا کرکیبییر ارئه دورهها  اادر سات

پاندمی کرونا این اقبات از یادگیر  الونرونیوی و کرکیبی به الزام کبدیل شده اس و با این حات ارائه با اس و 

آموزان اس  یادگیر  دانش ها  س جشها  بدون چالش نبوده اس و یوی از مهمنرین این چالشاین دوره

 محیط واقعی به محیط از یادگیر  و یاددهی فرای د کغییر (و با1399فر، گوجار و هاشمی)آزین، اسمعیلی

 بازآرایی برا  را ا نهفنه ها فرز  مجاز ، اکولوژ  فضا  .شودمی منحوت نیز ش اسی کالس بوم مجاز 

 از اس و اسنفاده جدید و یادگیر  یاددهی عالی ها انگاره زممسنل و ک دمی فراهم هاروش و روابط ها،ن ش

 و در یاددهی فعالنر  ن ش نیس و یادگیرندگان باید ممون دیگر 1کدریس زح ه دانا  ک ها م ام در آموزشگر

 شود بدت آموزشی  رران و میانجی ک  ده، کسهیل زح ه، ک ار راه ما  به آموزشگر و ک  د ایفا یادگیر 

 بیرنر معلم و یادگیرنده روابط جدید، محیط این در ب ابراین نیس ، ممون ارالعات بر گردش نظارت چون

 و ریز برنامه شامل معلم ن ش 2مجاز  یادگیر  (و در محیط1383اس  )جعفر ،  همپوشان و کعاملی

 کجهیزات، و ابزارها ساز آماده درسی، مطالب کلی چارچوب ارائه و سخ رانی آنالین، مهارت جلسات زمانب د 

 وسار  و هدای  ها،بحث در آغازگر  درسی، انن ات محنوا  و کسهیل آموزش، فرآی د مدیری  رراحی و

 ارزشیابی و بیرنر یادگیر  م ابع معرفی و بازاورد سریع ارائه و یادگیرندگان ها بررسی فعالی  ها،بحث

 از یوی یادگیرندگان ها آموانه شس ج(و در میان وظایف مذکور 1391اس  )سراجی،  یادگیر  فرآی د

 یاددهی فرای د از ناپذیر جدایی بخش ارزشیابی و و س جشاس  مجاز  درسی ها برنامه مهم مسائل

را  آموزش اهداف به رسیدن کا شده ری مسیر میزان کوانمی رریق آن از که گرددمی محسوب یادگیر 

  (و1397نمود )عسگر  و عموعموها،  مراهده

 از اسنفاده با کوانمی سویک از که هسن د من وعی ها قابلی  و دارا  اموانات مجاز  یادگیر  ها محیط

 از و گرف  کار بهیادگیرندگان  ها آموانه واقعی برا  س جش را مؤثر  راهبردها  و هاشیوه اموانات این

 با الونرونیوی ابزارها  مداوم کوسعه به با کوجه مجاز  س جش ها شیوه اعنبار و زح  از ارمی ان ررفی

                                                             
1 Sage on the stage 
2 Virtual learning environment 
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 به یادگیرندگان ها آموانه س جشو (22 ، ص2002، 1یوفین) روبه رو اس  منعدد  دشوارها  و هاچالش

یادگیر ،  ها فعالی اهداف، محنوا،  نظیر ع ازر سایر بر مجاز  درسی برنامه کأثیرگذار و نافذ ع  ر ع وان

 قرار کح  کأثیر را هاآن مدیری  و مدارس کار دگان، فرآی دیادگیرن با معلم کعامل کدریس، نحوه ها شیوه

 نگاه درک دو می کل ی عملیاکی ایدئولوژ  را ارزشیابی (1994آیزنر ) رو همین و از(1393ده د )سراجی، می

 ن طه و رودمی کار به یادگیرنده ارک اء یا نمره، اب اء کعیین برا  زرفاً یادگیرنده ها آموانه س جش س نی

 اس  یادگیر  فرآی د از بخری جدید، س جش کل ی در لیون د،شومی یادگیر  کل ی و آموزش فرآی د ایانپ

 فرآی د بهبود به کمک هدف با س جش نگاه این دردهدو میپیوند  یودیگر به را یادگیر  و آموزش جریان که

 (و1393)سراجی،  دشومی کار گرفنه به کدریس ها شیوه ک وی  و درسی برنامه یادگیر ، ازالن

، 3؛ گای2001، 2؛ نینواو1390؛ فاردانش، 1389؛ بازرگاان، 1383از آنجایی که برای از زاحب ظران )سیف، 

شوندو ب ابراین قبل از پارداانن باه بحاث وغیره( بین اندازه گیر ، س جش و ارزشیابی کفاوت قائل می 1991

 ها بپردازیمو ثالی به کرریح این کفاوتبهنر اس  با م« ارزشیابی پیررف  کح یلی یا س جش کالسی»

 اندازه گيری

باشاد در واقاع هاا  معاین میبه مع ا  کخ یک کمیا  باه کیفی  4ب ابر ع یده زاحب ظران، اندازه گیر 

ک د که یک شخک یا شی چه م دار از یک ویژگی برااوردار اسا و باه ع اوان فرای د اندازه گیر  کعیین می

ک اد یاک فرای اد انادازه گیار  ار اون بیمار را به کمک فرارس ج کعیین میمثات زمانی که یک پزشک فر

شاودو زاح  و دقا  زورت داده اس و در اندازه گیر ، ا وزیات یا ابعاد برای اشیاء فیزیوای کعیاین می

اندازه گیر  به دق  ابزار و مهارت ارزیاب بسنگی داردو اندازه گیر  بیرانر ج باه کوزایفی دارد و در آن باه 

شود کا دماا  کاالس را کعیاین شودو برا  مثات وقنی از دانرجویان اواسنه میایسه و کبیین پرداانه نمیم 

ها برا  ای وار به یک دماس ج نیاز اواه د داشا  کاا دماا را در چ اد ن طاه منفااوت ثبا  کارده و ک  د آن

                                                             
1 Joughin 
2 Nitko 
3 Gay  
4 Measurment  



 ارزشیابی –ف ل دهم 

525 

 

و ف ط به گزارش کوزیفی بسا ده  ها را گزارش نمای دو این فرای د یک نوع اندازه گیر  ساده اس میانگین آن

 شده اس و 

 سنجش 

( 2004)2اسا و ب اابر کعریاف ووت فولاک 1یادگیر ، سا جش -ها  فرای د آموزشکرین ج بهیوی از اساسی

ها  مورد اسنفاده بارا  جماع آور  ارالعاات دربااره عملوارد داناش آماوزان و س جش عبارکس  از شیوه»

شود که برا  ک میم گیر  دربااره پیرارف  ها  میرای دها و روش؛ به عبارکی س جش شامل ف«دانرجویان

هاا  دانرای، (؛ این ازاطالن معماوالً بیاانگر سا جش ویژگی1994، 3شود )دمبویادگیرندگان بوارگرفنه می

عارفی، مهارکی و روانی یادگیرنده اس و در مثات قبل بیان شد زمانی که یک پزشک فرار ااون بیماار را باه 

ک د یک فرای د اندازه گیر  زورت داده اس و حات اگر این پزشک این م دار فرار کعیین می کمک فرارس ج

اون را با کوجه به یک معیار معین )فرار اون ربیعی( با در نظر گرفنن شرن حات بیماار، سااب ه بیماار  و 

ارالعاات ماورد معانیه بدنی جه  کعیین سطح سالمنی بیمار بوار بگیرد فرای د س جش زورت گرفنه اسا و 

کاوان باه آزماون، پرسرا امه، ها  زیاد  قابل دسنیابی هسن د از جمله مینیاز برا  س جش یادگیر  از راه

م یاس درجه ب د ، فهرس  وارسی، پاروژه کح یاق، امنحاان شافاهی، کاار در آزمایراگاه، کولیاف درسای، 

، ص 1389نلاف اشااره کرد)سایف، هاا  مخم احبه و مراهده عملورد دانرجویان و دانرجویان در موقعی 

20) 

 آزمون

هاا یاا زافات باه گفنیم که در اندازه گیر ، ویژگیها یا زفات اشیاء و افراد کعیین گردیده و م دار آن ویژگی

کواند باه زاورت فیزیوی)جسامی( مثال راوت، ها میشودو این دسنه از ویژگیزورت عدد یا رقم گزارش می

)کعداد دفعات کورار رفنار( باش د که قابل انادازه گیار  مسان یم اسا  و باه وزن، وغیره و یا رفنارها  آشوار

ها یا زفات روانی مان د هاوش، االقیا ، شودو یا ویژگیگفنه می 4ها ابزار اندازه گیر وسیله اندازه گیر  آن
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کرین وسیله ترور غیر مسن یم اندازه گیر  کردو معموانگیزش، نگرش، یادگیر  و مان د ای ها اس  که باید به

آزمون وسیله یا روشی نظام د برا  انادازه »اس و ب ا به کعریف،  1ها یا زفات روانی آزموناندازه گیر  ویژگی

کواناد باا ( و ب اابراین می1383به ن ال از سایف  5، ص 1990گرانالند و لین، «)ا  از رفنار اس گیر  نمونه

ها  روانی را که ما در این بخش ق د بررسی انواع آزمونها  و اهداف مخنلفی زورت بگیردو از آنجایی روش

هاا بارا  ها  پیررف  کح یلی اس  ایان ناوع آزموننداریم ب ابراین م  ود ما از آزمون بیرنر بیانگر آزمون

 گیرندو ها  دانرجویان و فراهم ساز  ارالعات بازاورد  به ذ  نفعان مورد اسنفاده قرار میکعیین آموانه

 ارزشيابی

رور مداوم نسب  به ارزش افراد، چیزها، وقاایع، فرای د معموت در زندگی روزمره اس  نوع انسان به 2ارزشیابی

ک ادو اسااکید نیاز ها  اود را مطاابق آن ک ظایم میشرایط و غیره به اننزاع پرداانه و موانسیم ها و فعالی 

هایی ک  د چ ین ارزشایابیها را ارزشیابی میرور مداوم دانرجویان را مورد س جش قرار داده و عملورد آنبه

پاذیردو معموالً در زمی ه م ایسه بین آنچه ق د بوده)یادگیر ، پیررف ، رفنار( و آنچه کسب شده زاورت می

و « کعیین ارزش و یا اهمیا  یاک چیاز»( ارزشیابی در مع ی عام، 1985ب ابر فره گ روان ش اسی آرکور ربر)

ان موف ی  یک برناماه، یاک درس، یاک سلساله آزماایش، یاک دارو وغیاره در کر کعیین میزبه زورت ااص

فرای د کعیین کردن، باه دسا  آوردن و » ( ارزشیابی را 1971)3باشدو اسنافل بیمرسیدن به هدفها  اولیه می

فراهم ساانن ارالعات کوزیفی و قضاوکی در مورد ارزش و مطلوبی  هدفها، ررن، اجراء و نناایج باه م ظاور 

ک ادو در جماع ب اد  ایان کعااریف کعریاف می« ها مورد بررسیای  ک میم گیر  و درک بیرنر از پدیدههد

کوان گف  که ارزشیابی غالباً ننایج اندازه گیر  و س جش را به همراه دیگر ارالعات کسب شده به م ظاور می

اسااس ارالعاات کمای و  گیردو به ع وان مثات اگار پزشاک بارها  مخنلف بوار میقضاوت در مورد موقعی 

کیفی در مورد سطح سالمنی بیمار قضاوت کرده و دسنور کجویز ک اد ارزشایابی زاورت گرفناه اسا و وجاه 

کمایز یا ا وزی  بارز  که ارزشیابی را از امور  مان اد سا جش و انادازه گیار  و کح یاق جادا و منماایز 
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ها انجاام یین شده در پایان همه ارزشیابیها  از پیش کعک د همان قضاوت ارزشی اس  که براساس مالکمی

 (1390شودو )فردانش، می

شاوند اماا از هر چ د که غالباً به جا  هم بوار گرفناه می 2و ارزشیابی آموزشی  1ارزشیابی پیررف  کح یلی

باش دو ارزشیابی پیررف  کح یلی مفهومی بسایار نزدیاک باه مفهاوم سا جش حیث دام ه باهم منفاوت می

ها و دسناوردها  یادگیر  دانرجویان و دانرجویان مورد نظار اسا  اماا د و در آن زرفاً موف ی کالسی دار

ا  از کعیاین ( و دام اه36، ص 1383ارزشیابی آموزشی  در مفهوم کلی آن مع ا  بسیار وسایع دارد)سایف، 

 گیردو ا در بر میکیفی ، اثربخری یا ارزش یک برنامه، فرآورده، پروژه، فرای د، هدف یا برنامه درسی ر

 همترازی آموزشی 

« راوننار »کوان بیش از اندازه مورد کاکید قرار دادو هماانطور کاه اهمی  س جش در کجارب آموزشی  را نمی

ها  سا جش آن اواهید ح ی   یک نظام آموزشی  را شا اانه و کراف ک یاد بایاد رویاهگوید: اگر میمی

عمومی بر این اس  که س جش اساساً شول ده اده یاادگیر   (و کوافق1، ص 1997سیسنم را بررسی ک ید )

اس و مخ وزاً اگر هدف این باشد که یادگیر  به نحو  عمیق و مع اادار حازال گارددو )گریساون و آرچار 

شد که بارا  ( در گذشنه س جش چیز  جدا از آموزش کل ی می1384، به ن ل از گریسون وآندرسونو 2000

شاد کاه گرف و به عباارکی دیگار، ک اور مییادگیرنده مورد اسنفاده قرار می بررسی و مسن د ساز  پیررف 

ها  ها  اوسا و باا ایان وجاود اماروزه نظریاهها  آموزشی  اسناد و کابع هدفس جش پایان ده ده فعالی 

اندو جدید یادگیر ، انگیزش و آموزش به مفهوم ساز  جدید  از مفاهیم، مطالب و ازوت س جش م جر شده

کر  قابل ک ور اس  و یاک بخاش ضارور  از آماوزش باه رور جامعی  ک ونی این اس  که س جش بهواقع

آیدو امروزه س جش زرفاً ابزار  برا  مسن د ساز  یادگیر  یادگیرنده نیس  بلوه اود بخرای از حساب می

 ( و عاملی مؤثر در کح ق اهداف آموزشی  اس  2017، 3یادگیر  )مک میالن

آموزشای   همنراز که  ک دک د و بیان میاین پدیده کح  ع وان همنراز  آموزشی  یاد می از( 1987وهن )ک

دو: در نظار گرفناه شاده،  یاک: پیامادها : دالل  داردبین سه مؤلفه آموزشی  به مطاب   معادلی اس  که "
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 ها ید هدفربق مفهوم همنراز  آموزشی  معلم با "وسه: ارزشیابی پیررف  کح یلیفرآی دها  آموزشی  و 

اثباات   شاواهد بارا  آزماون و روش جماع آور ناوعک اد، مراخک را مورد اننظار  امدیو سطح پ  ریادگی

آموزشای  و   راهبردهاا کرینم اساب، سارانجامک د و آموزشی  را مرخک  ها هدفبه  رندهیادگی یابیدسن

ها بایسانی یردو هر سه این مؤلفاهرا بوار بگبه هدف  دنیدر رس رندهیادگیکمک به   برا  ریادگی ها فعالی 

ها را هام کحا  کواند سایر مؤلفاهها از اهداف آموزشی  میدر ارکباط باهمدیگر باش د و انحراف هر کدام از آن

 کأثیر قرار دهدو

 

 (1987آموزشی )کوهن،   همنراز

ها  و روش  ها  آموزشیها  آموزشی ، فعالی به بیان دیگر همنراز  آموزشی  به همبسنگی بین هدف

 ها روش ب ابراین اس  آموزشی  ها هدف کح ق میزان کعیین س جش اشاره داردو مراد از س جش کالسی

 ابزارها  نوع بین باید پسو باش د داشنه هاهدف با مسن یمی ارکباط باید شوندمی اسنفاده که س جری

ها از الزامات یک س جش هدف کردو اننخاب روش س جش م اسب با ایجاد همخوانی هاهدف نوع و س جش

ها  (و هدف ازلی س جش، کعیین میزان دسنیابی به هدف1398نیر  و همواران، باشد )ده اناوب می

ها  یادگیر  باش دو جه  کأکید به ب ابراین س جش نیز باید مسن یماً در ارکباط باهدف باشد؛آموزشی  می

ها  درس مرخک شد باید محض ای وه هدف د که بهک این مسئله، حنی برای از منخ  ان پیر هاد می

یع ی قبل از کعیین محنوا و ارائه مطالب درسی باید سؤاالت آزمون کعیین  سؤاالت آزمون نیز نگاشنه شود؛

 شودو 
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به بیان دیگر نحوه س جش یادگیرندگان نران ده ده اهمی  مطالبی اس  که بایاد آمواناه شاوند و نحاوه  

ک دو اگر سیسنم امنحانات مبن ی بر یادآور  ارالعات باشد، شاگردان نیز کالش ین میح وت یادگیر  را کعی

ک  دو مرخک اسا  کر مطالب را فدا  آن میاود را بر یادآور  ارالعات واقعی منمرکز نموده و درک عمیق

باشادو یکه در این نوع سیسنم دغدغه ازلی عده کثیر  از یادگیرندگان ک ها پرا  سرگذاشانن امنحاناات م

این شیوه چگونگی ح وت یادگیر  کوسط شاگردان و ب ابراین مطالبی کاه بایاد آمواناه شاوند را مراخک 

ها  یادگیر  مورد نظر اود رراحی نموده و به اجارا در ک دو از همین رو، س جش را باید من اسب با بازدهمی

 آوریمو 

ها  هاا  آموزشای  اساناد و کوشاشعالی ( س جش و اندازه گیر  کعیاین ک  اده ف1388ب ابر نظر سیف )

یادگیر  یادگیرندگان اس و به سخن دیگر، چگونگی مطالعه و یاادگیر  یادگیرنادگان و نیاز نحاوه آماوزش 

دان اد کاه پذیرندو وقنی که یادگیرندگان یک کالس از پیش میاسنادان مسن یماً از ماهی  س جش کأثیر می

ا ( اسانفاده اواهاد شادو ه گاام  ی )مثالً یک آزمون چ دگزی اهدر س جش از یادگیر  آنان یک آزمون عی

مطالعه و یادگیر  مطالب درس، در جه  پیداکردن و به یاد سپردن نواات جزئای و پراک اده درس اواه اد 

کوشید و به مسائل کلی و ساانار  آن کوجه ا  نخواه د کاردو در م ابال، یادگیرنادگانی کاه ااود را بارا  

ده اد و بیرانر ک  د به ارالعات پراک ده درس چ دان اهمینی نمیکرریحی آماده می شرک  در یک امنحان

ک  د کا مسائل کلی و اسن باری را فرا بگیرندو باه هماین قیااس، اساناد  کاه شااگردانش را بارا  سعی می

وع ها  مخنلف موضک د بر سازمان ب د  مطالب و روابط بین قسم گذراندن یک امنحان کرریحی آماده می

ک د کا در یک آزمون عی ی شرک  ک  اد باه ک د، اما اسناد  که به یادگیرنده انش کمک میدرسی کأکید می

 نوات دقیق و ارالعات پراک ده موضوع درسی اهمی  بیرنر  اواهد دادو 

ها  ( معن د اس  که امروزه، س جش از آموزش جدا نیس ، بلوه آموزش و س جش ج باه2001مک میالن )

دان اد کاه چگوناه اند که هریک به دیگر  وابسانه اسا و ب اابراین معلماان اماروزه میا  از کدریسیوپارچه

ها  آموزشای  را افازایش دهادو س جش را با کدریس و یادگیر  یوپارچه سازند کا س جش، یادگیر  و هدف

به وسایله انادازه  کأثیر س جش یا اندازه گیر  بر فرای د آموزش باعث پیدایش مفهوم آموزش جه  داده شده
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گیر ، گردیده اس و م ظور از آموزش جه  داده شده به وسیله اندازه گیار  یاک رویوارد کلای نساب  باه 

آموزش اس  که در آن هدف ازلی اسناد باال بردن سطح عملوارد یادگیرنادگان در یاک روش اااص انادازه 

آماوزش و یاادگیر ، الزم اسا  ( برا  کاسنن از کاأثیرات م فای سا جش بار 2000، 1گیر  اس  )لفرانسوا

هاا  سا جش ها  من وع و مفید  را برگزی  د و هام روشها  اود هدفاسنادان بووش د کا هم برا  درس

 ( 1383ها را مورد اسنفاده قرار ده د )سیف، من اسب با آن هدف

 هاهینظرو  رویکردها 10.2

 تعریف و تبیین: 10.2.1

در  برا  مثااتر رویوردها  حاکم بر جامعه و نظام آموزشی  دارندو ها و ف ون آموزش و س جش، ریره دروش

ایان رو ، ازاوایل قرن بیسنم میالد ، روانر اسی رفنار  یا رفناارگرایی بار محافال آموزشای  کسالط داشا 

ها  روانر اسای شوندگان منأثر از همین نظریاه باودو رباق نظریاهرویورد غالب در س جش یادگیر  آزمون

هاا  ها  پیچیده از کرکیاب و کاوالی یادگیر و یادگیر  شودانجام میها  کوچک گیر  در گامرفنار ، یاد

ها  گیر  این گامشوند؛ ب ابراین س جش یادگیر  در رویورد رفنارگرایی نیز بر اندازهساده و پایه کرویل می

هاا  عی ای و اغلاب آزمونروناد، کار میها و ابزارهایی که بارا  ایان م ظاور باهکوچک اسنوار اس  و روش

 ا  هسن دوها  چ دگزی هها آزمونکرین آنمنداوت

و  2گراییگرایی و سازندهکر روانر اسی )مان د ش اا از دو سه دهه پایانی قرن بیسنم به بعد، رویوردها  کازه

ا چاالش مواجاه ها  ب یادین روانر اسای یاادگیر  را با( پا به میدان گذاشن د و فرض3گراییکازگی ارکباطبه

ایان  ها  روانر اسی رفناار  شادهها  غیررفنار  به فرضانن ادهایی که از ررف روانر اسیکردندو ازجمله 

ها  کفوار، اساندالت و حال مسائله آمواناه شاوندو در ها  ساده و پایه باید پیش از مهارتاس  که مهارت

 ،کرین ساطحدگیر  واقعای حنای در ابناداییگرایی این اس  که یاها  ش اانی و سازندهم ابل، فرض نظریه

 (و1384مسنلزم کوشش فعات یادگیرنده در ساانن دانش از راه کفور و اسندالت اس  )سیف، 

                                                             
1 Lefrancois 

2. Constructivism 

3. Connectivism 
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( 2005گرایی )زیما س، گرایی و ارکباطگرایی، سازندهها  جدید در حوزه یادگیر  نظیر ش اا ظهور نظریه

، 2؛ شاپارد1993و هموااران،  1ا  )روئیز پریماوا  چ دگزی ههها و انن ادها  واردشده به آزمونو محدودی 

هاا  جدیاد ها  جدید  از س جش آموزشای  م جار شادو روشبه ظهور شول ،(2004، 3؛ ووت فولک2000

س جش با فلسفه و هدف منفاوت در پی ایجاد رابطه بهنر بین آماوزش و سا جش هسان د و ق اد دارناد کاا 

نیسا  بلواه هادف  شوندگان بار محناوایابی آزمونکسلط ک هاها ف این روشو هدک  ددارکر ایادگیر  را مع 

شاده ها  عالی ذهن مان د کفور، اسندالت، حل مسئله، درک و فهم و کاربرد مطالب یاد گرفنهس جش کوانایی

جش کالسای ها بار سا ها  هار یاک از نظریاهدر ادامه به بیاان کوزایه ها  زندگی واقعی اس ودر موقعی 

 اواهیم پرداا و

 . نظریه رفتارگرایی10.2.2

 گیار  شاوندو ایانکوان اد مرااهده و انادازهنظریه رفنارگرایی بر مطالعه رفنارها  آشوار کمرکز دارد که مای

باا هاا باه یاک محارک ااارجی گیرد که در آن پاسخدر نظر می "4جعبه سیاه"ذهن را به ع وان یک  نظریه،

اساوی ر  و ربق نظری مراهده شودکمّ روربه کواندمی ،دهددها  کفور که در ذهن رخ مینادیده گرفنن فرآی 

                                                             
1. Ruiz- primo 
2. Shepard 

3. Woolfolk 
4 black box 
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به یک محرک یاا رویاداد  پاسخننیجه  در اس  که 1آشوارکغییر در رفنار به مع ا  ( یادگیر  1984، 1954)

نجایی که یاادگیر  شودو ب ابراین برا  س جیدن آن نیز الزم اس  رفنار آشوار را مراهده ک یمو از آایجاد می

شودو لذا بارا  سا جیدن یاادگیر  رباق نظریاه فرای د کغییرات نسبناً پایدار در کوان رفنار  فرد کعریف می

ها  عی ای رفنارگرایی الزم اس  رفنارها  نهان به عملورد کبدیل شودو بدین جه  از آزمون و به ویژه آزمون

 شودو   اسنفاده می

 نظریه شناخت گرایی 10.2.3

بار فرآی ادها  این نظریه ک دو برا  درک ای وه ذهن چگونه کار میاس  چارچوب نظر   گرایی یک اا ش

در ماورد  آگااهیذه ی منمرکز اس  که پر  کغییرات در رفنار هسن دو کغییرات مراهده شده در رفنار برا  

-بایاز  از نارضاینی م نجگرایی گیردو ش اا افند مورد اسنفاده قرار میآموز اکفاق میآنچه که در ذهن دانش

رباق نظریاه  وناشای شادها  ش اانی یاادگیر  نظریه یادگیر  رفنارگرایی برا  کوضیح ج به ها کفاینی

هاا  ش اا  گرایی، یادگیر  حازل پردازش ش اانی یادگیرنده اس و بر این اساس س جش نیز باید کوانایی

ها  کفور سطح باال را اندازه گیار  ک ادو ه رور کلی مهارتعالی ذهن از قبیل کفور، اسندالت، حل مساله و ب

هاا  هاا  انراایی، آزمونهاا  کراریحی، آزمونشود شامل آزمونابزارهایی که ربق این نظریه پیر هاد می

 ش اانی و ووو اس و 

 نظریه سازنده گرایی 10.2.4

در  رنادهیادگیه بار فعاات باودن اس  ک  ریادگی وردیرو کی ییگراسازنده( » 2012) 2ساننروک ربق کعریف

: ساازنده ک ادبیاان می(  1389 ف،ی، باه ن ال از سا 2000شانک ) و «ک دمی دیساانن دانش و فهم آن کأک

 فهم ادمیو  گیرنادمی ادیآنچه را که  رنریاس  که ربق آن افراد ب یو فلسف یروانر اان دگاهید کی ییگرا

ساازد حازال کعاامالت ک د باورهاایی کاه معرفا  را میا میاین نظریه ادع وده دمیشول  و سازندمیاود 

یادگیرنده با جهان ربیعی در زمی ه اجنماعی و فره گی هسن د که میاانجی و واساط آن داناش قبلای فارد 

ها  عالی ذهن )کفور، اسندالت، حل مساله، االقیا  اس و در فرای د س جش کالسی نیز اعن اد دارند کوانایی

                                                             
1 overt behaviour 
2 Santrock 



 ارزشیابی –ف ل دهم 

533 

 

هاا  سا جش مبن ای بار   ربیعی و واقعی باید اندازه گیر  شاودو بار ایان اسااس روشهاوووو( در موقعی 

ها  موثق مورد کاکید رویوارد ساازنده گرایای ها  هدف آزاد و آزمونها  عملورد ، آزمونکارپوشه، آزمون

 اس و 

 نظریه ارتباط گرایی 10.2.5

دهادو باه ای د شول دهی به شبوه رو  میربق نظریه ارکباط گرایی، یادگیر  در ع ر دیجینات به زورت فر

ا  از افراد و ف اور  کوزیع شده اس  و یادگیر  فرای د مرکبط دانش و ش اا  در میان شبوه» عبارت دیگر 

(و ازطالحی که معموالً برا  کوزیف 2020ها اس  )رضایی و همواران، کردن، رشد دادن و هدای  این شبوه

ا  اس و نظریه ارکباط گرایای معن اد یادگیر  کوزیع شده یا یادگیر  شبوه شوداین مفهوم به کار گرفنه می

کاوان آن را باه یاک ها  پیچیده و آشوب وار هسن د و به هیچ وجه نمیها  یادگیر ، محیطاس  که محیط

هاا و فرای ادها  معلاولی دربااره نظام-هاا  علایمدت موانیوی ک لیل دادو ب اابراین الزم اسا  پایش فرض

کوان در سطح یک معادله یادگیر  عمی اً مورد بازبی ی قرار گیردو در واقع کجربه یادگیر  فرد را نمی-ییادده

ها  دهد که بسیار پیچیده اس و ارکباط گرایی روشریاضی کاهش داد، یادگیر  در سیسنم یزرگنر  رخ می

-ا  از فرای اد یااددهیک اد کاه سا جش جاددهاد و بیاان میس نی س جش فراگیران را مورد ن د قرار می

هایی همچون سا جش کعبیاه شاده، سا جش پ هاان، یادگیر  نیس و ب ابراین برا  س جش فراگیران، روش

جازء الی فاک  دهدو به عبارت دیگر سا جشکحلیل شبوه اجنماعی، واکاوش یادگیر  و غیره را پیر هاد می

 جزء مفاهیم مورد کأکید ارکبااط ارزیابی مهو  س جی باشدو همچ ین ارزشمی گرا ارکباطیادگیرنده در نظریه 

 هاا سا جش گرهبدین مع اس  که یادگیرنده قبال از شاروع یاادگیر  بایاد باه  س جی ارزشو اس  ییگرا

را اننخاب ک د کاه ارزش برقاارار  ارکبااط را  ها گرهرا دارد و ک ها  هاآنبپردازد که ق د برقرار  ارکباط با 

مداوم همدیگر را مورد  روربهگر این اس  که در روت فرای د یادگیر ، یادگیرندگان دارندو هم ارزیابی نیز بیان

را  بومزیسا یاک  دهیاودساازمانو ارزیاابی و باازاورد اسااس ده ادمیارزیابی قارار داده و بازاورد ارائاه 

 .شودمیکراویل داده و باعاث رشاد و کوساعه آن 
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 ویکردهاهای تخصصی در استفاده از ریهتوص 10.2.6

 نظريه رفتارگرايی

 وشود بیان یادگیرندگان برا  روش یبه یادگیر  پیامدها  و ننایجو 1

 وبخرد ارک ا را یادگیر  کا شود ارائه م اسب کرکیب با آموزشی  محنوا و 2

 کرم از دانش آموزان گرفنه شودوو آزمونک ها  الونرونیوی در روت3

ا  چ دگزی اه –کلیک رو  ک ویر  –جورکردنی  -غلط-  عی ی )زحیحهاو در رراحی سؤات از انواع آزمون4

 پرکردنی( اسنفاده شودو –

ها  کوچک ک سیم شود و هر مطلاب جداگاناه آماوزش داده و سا جیده شاودو و بهنر اس  مطالب به بخش5

 و دهد آموزش کودکان به را دشوار مسائل سادگیبه کواندمی موضوعات کردن ارد

 کواند به ع وان ک وی  ک  ده م جر به یادگیر  بهنر شودو ردها  مثب  و کرویق یادیگرنده میو ارائه بازاو6

 نظريه شناخت گرايی

 وشود اسنفاده ساا  پاسخ یا ساا  پاسخ ها آزمون و از1

 ها  عی ی، سؤاالت باید در سطون باال  ش اانی ررن شوندو  و در اسنفاده از آزمون2

 وشود بهاداده مسئله، حل به پاسخ در منفاوت ا هحلراه یافنن بهو 3 

 ح ایقو  کردن حفت نه اس  مهم مسئله حل فرای د گرایی ش اا  درو 4 

 ب اد ،رب ه گیر ،انادازه کاردن، مراهده نظیر را اود فرای د  ها مهارت کا شود کمک آموزان دانش به و5

 ایانو ده اد بساطووو  و سااز فرضیه هاا،داده یرکفسا کاردن، بی یپیش کردن، اسن باط کردن، برقرار ارکباط

 اهمیا  درسای و زندگی روزانه مسائل حل در اند،ورز اندیره و کفور مهارت بر ناظر که فرای د  ها مهارت

 ودارند فراوانی

 داناش ارزشایابی و سا جش بارا  کاه ماوقعینی یاا ابزار روش، هر ، گرایی ش اا  رویورد با س جش درو 6

 وباشد شدهاننخاب آموزان دانش ش اانی و س ی رشد به کوجه با باید شودمی دهاسنفا آموزان
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 فارد  کواناایی ساطح باا کاه شودمی مطرن فراگیران برا  کوالیفی ، گرایی ش اا  رویورد با س جش در و7

 وداردن مخرب کأثیر عالقه و برانگیزش ازحد،بیش ناکامی و شوس   اندازهبه چیزهیچو باشد من اسب هاآن

 وگیردمی قرار ارزیابی مورد دانش کسب فرای د ، گرایی ش اا  رویورد با در س جش و8

 هامهارت دانش، کا ک دمی اسنفاده هاآن از آموزدانش که راهبردهایی گرایی، ش اا  رویورد با س جش و در9

 وگیردمی قرار قضاوت مورد ببرد، کار به کوالیف انجام در مع ادار، ا گونهبه را کار  ها عادت و

 نظريه سازنده گرايی

 یاادگیر  ا یااددهی فرای د از ناپذیرکفویک جزء ع وانبه ارزشیابی و س جش در نظریه سازنده گرایی، بهو 1

 وشودمی نگریسنه

 ا یااددهی فرای اد و یادگیرندگان یادگیر  و هاآموانه بهبود و ازالن ارزشیابی، و س جش از ازلی هدفو 2

 واس   یادگیر

 آناان ها شایسانگی و قابلیا  افزایش برا  یادگیرندگان، شایسنگی کاهش جا به ارزشیابی و س جش ازو 3

 وشودمی اسنفاده

 وشودمی اسنفاده یادگیرندگان نظرات از ارزشیابی، و س جش ابزارها  و هاروش اننخاب درو 4

 روزماره اماور در هایراانآموانه کااربرد در نآناا کواناایی یادگیرندگان، یادگیر  و هاآموانه س جش درو 5

 وگیردمی قرار موردکوجه زندگی

 وشودمی اسنفاده ابزارها سایر مومل ارالعات آور جمع برا  ابزار  ع وانبه س جی هم و س جی اود ازو 6

 را آنان که دشومی م عوس یادگیرندگان به ا گونهبه آمدهعملبه ارزشیابی و س جش از آمدهدس به ننایجو 7

 وک دمی کرغیب و کرویق درس، کالس در شرک  و یادگیر  در زمی ه

 ها هادف ها حیطاه باه یادگیرنادگان، یاادگیر  و هاآمواناه سا جش برا  هاآزمون اجرا  و کهیه درو 8

 وشودمی کوجه( حرکنی ا روانی و عارفی ش اانی،) آموزشی 

 عمال باه اسانفاده هاآن کاربرد  ا علمی مع ا  در( پایانی و  یکووی ورود ،) ارزشیابی و س جش انواع ازو 9

 وآیدمی
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 ع  ار ا یادگیرناده هار یادگیر  ها فعالی  و ا ده دهآموزش هر آموزشی  ها فعالی  برا  س جشو 10

 واس  ده ده کعادت

 واس  آمیخنهدرهم کدریس و ارزشیابیو 11

را  و باه همااین دلیاال کارپوشاهدهدمیقه بیرنر  نراان به س جش فرای د یادگیر  عال و سازنده گرایی12

 ومعرفی کردمبن ی بر نظریه سازنده گرایی ابزار  اثاربخش در س جش  کوانمی

 نظريه ارتباط گرايی

و در نظریه ارکباط گرایی، س جش به فرای د درونی و ماادام العمار بارا  داناش آماوزان بایاد کبادیل شاودو 1

بپردازد کاه ق اد  هاییگرهکیفیا   س جشقبال از شروع یاادگیر  باه  رودمیاننظار  از یادگیرندهب ابراین 

موجاود در یاک شابوه ارزش  هاا گرهدر نظریه ارکبااط گرایای کمااامی  ؛را دارد هاآنبرقارار  ارکبااط باا 

 .شوندباارزش برا  برقارار  ارکباط گزی ش  ها گره زرفاًزرف وق  و انارژ  را ندارند و باید 

، ک نااارت گرایای ارکبااط ها اندیراههم ارزیابی یا س جش مراارکنی، مفهاومی جدیااد برگرفناااه از و 2

کاه باه یاک ارگانیسام ااودک ظیم  ا شبوهدرونو فرای اد هام ارزیابی در اس  ا شبوهمراارکنی و جهاان 

 هاا گرهه مع ااا  ارزیااابی مسانمر و هام ارزیابی یا سا جش مراارکنی بادهدمیاسا  رخ  شدهکبدیلگر 

 .شبوه از همدیگر و ارائه باازاورد و ک ش من ابل اس 

باازاورد ک دو میباازاوردهاا  فاور  و اثاربخش عمال  ع وانبهننایج فرای دها  ارزیاابی درون شابوه، و 4

درون ساازمان یااادگیر  و دانااش در  بومزیسا حازل از سا جش و ارزشایابی بارا  باازبی ی و ک ظاایم 

 گیردمیقرار  مورداسنفاده

مخنلف به همادیگر باازاورد ارائاه  ها فراگیران باید به روشیااک کااالس  و ربق نظریه ارکباط گرایی در5

همین امر باعث ک نرت مراارکنی در شابوه شده و شبوه را باه سام  اهاداف عی ای و پ هاان ااود  ده دو

 ک دومیهدای  

ها  در نظریه ارکباط گرایی یادگیر  فرای د شول دهی باه شابوه اسا  لاذا کحلیال شابوهو از آنجایی که 6

 اجنماعی، واکاوش یادگیر  و س جش پ هان مورد کاکید این نظریه اس و  
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 یهای ابتدايی و متوسطه و دروس نظری و عملجدول مربوط به ارائه تجويزها در اشکال مختلف يادگيری الکترونيکی و تركيبی، دوره

 مالحظات و تجويزها هاموقعيت عنوان زير عنصر

 

رويکردها و 

 هانظريه

 

 الونرونیوی وضعيت

هاا  از آنجایی کاه ک لاب و سارق  علمای یوای از چالش

هاا  سا نی در یاادگیر  الونرونیوای اسا  لااذا در آزمون

هااا  الونرونیواای کوزاایه باار ایاان اساا  کااه از آموزش

 رایی اسنفاده شودو رویوردها  سازنده گرایی و ارکباط گ

 دوره

 ابندایی

کاکید رویوارد ساازنده گرایای بار یاادگیر  و سا جش در 

جهان واقعای اسا و در ایان رویوارد رقابا  مع اا نادارد و 

فراگیران با همدیگر و با کمک معلم سعی دارند باه اهاداف 

آموزشی  دس  پیدا ک  دو لذا یوی از بهنارین رویوردهاا  

  رویورد ساازنده گرایای اسا  برا  س جش در دوره ابندا

کااه باار کارپوشااه الونرونیواای، کوااالیف موثااق و واقعاای و 

 ها  عملورد  کاکید داردو آزمون

 منوسطه

ها  کفور سطح باال و یاادگیر  از آنجایی که کوسعه مهارت

ها  قرن بیس  و یک در دوره منوسطه حائز اهمی  مهارت

گرایی و سازنده اس  اسنفاده از راهبردها  رویورد ش اا  

 شودو گرایی کوامان پیر هاد می

اساانفاده از راهبردهااا  رویوردهااا  رفنااارگرایی، شاا اا   درس نظر  درس

گرایاای و سااازنده گرایاای باارا  دروس نظاار  پیراا هاد 

 گرددو می

هاا  برا  دروس عملی کوزایه بار آن اسا  کاه از آزمون  درس عملی

د لاذا راهبردهاا  عملورد  و کوالیف واقعای اسانفاده شاو

کواناد در دروس عملای اثاربخش رویورد سازنده گرایای می

باشدو همچ ین از اموان اسنفاده از س جش ارک اء یافناه باا 

ف اور  وجود داش  اسنفاده از رویورده ارکباط گرایای نیاز 

 گرددو کوزیه می

 

 بر اساس انواع بزمون ارزشیابی بموزشی  10.3

 تعریف و تبیین: 10.3.1

هاا  مالکای و باه آزمون کاوانشاده میاسنفادهبا کوجه به مالک یاا معیاار را  ها  س جش الونرونیویشرو

 شودوه جار  ک سیم می
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 های مالكیآزمون

 شاود و عملواردیا س جش وابسنه به مالک، معیار یا ماالک سا جش از پایش کعیاین می در س جش مالکی

و در این نوع س جش کاه بیرانر ویاژه پیرارف  کح ایلی گرددمیشونده با کوجه به آن مالک قضاوت آزمون

شاده ها  آموزشی  یا اسانانداردها  از پایش کعیینشوندگان اس ، نوعی مالک مطلق که همان هدفآزمون

الک مطلاق هسان د هایی که مبن ی بار ما(و کسب موف ی  در آزمون1387)سیف،  شوندمیاسنفاده  ،هسن د

ک دو بارا  روشان شادن مفهاوم ها  آموزشی  در سطحی اس  که ارزیاب کعیین میمسنلزم یادگیر  هدف

ساا جش وابساانه بااه مااالک بااه مثااالی کوجااه ک یاادو فاارض ک یااد مااالک موف یاا  در یااک دوره آموزشاای  

شاونده بایاد کایپ، آزمون باشد: بعد از ده هفنه شرک  در یک دوره آموزش شدهبیاننویسی به نحو زیر ماشین

در ارزشایابی از  نویس، کایپ ک ادواشنباه از رو  یک منن دس  5 س فکلمه را با  60بنواند در هر ده دقی ه 

 60اشنباه در هار  5شود با حداکثر شونده کوانس  مطالبی را که به او داده می، چ انچه آزمونشدهگفنههدف 

آمیز باوده یافنه و میازان پیرارف  او موف یا هدف یادگیر ، دسا  شود که او بهکلمه کایپ ک د، گفنه می

 اس و

 های هنجاریآزمون

شاده بار ماالک نسابی، جا  یک مالک مطلق از پایش کعیینآزمون ه جار  یا س جش وابسنه به ه جار به

ر گاروه شاوندگان دشاونده باا عملوارد دیگار آزمونکأکید داردو در آزمون ه جار  یا رقابنی عملوارد آزمون

ها  ک وور  و اسنخدامی(و در واقاع ارزیااب در ایان ناوع شود )مان د آزمونم ایسه شده و رکبه او کعیین می

در  رواز ایانو باشادمیشاوندگان فعلای شوندگانی با عملورد برکار در گاروه آزمونآزمون در پی کعیین آزمون

ش اسی رکباه اوت ا  که امسات در درس زیس شوندهکوان فرض کرد که برا  مثات آزمونآزمون ه جار  نمی

ا  اس  که در نایم ساات گذشانه رکباه شوندهبا پیررف  کح یلی آزمون پذیرک د این رکبه م ایسهکسب می

ها  کالسایشاونده نساب  باه همک  ده این اس  که هر دو آزمونها  باال بیاناوت دریاف  کرده اس و رکبه

ها  یاادگیر  کسالط ها کا چه حد نساب  باه هادفک د که آنا مرخک نمیاند اماود عملورد اوبی داشنه

(و در ایاان نااوع ساا جش، اگاار بخااواهیم پیراارف  کح اایلی گروهاای از 2004انااد )موریسااون، پیاادا کرده
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هاا شده، عملوارد آنجا  اسنفاده از یک مالک مرخک و از پیش کعیینشوندگان را ارزشیابی ک یم، بهآزمون

گذار  این نوع س جش به س جش ه جار  این اس  که در آن ماالک و عل  نامک یممیایسه را با یودیگر م 

 (و1387یا معیار س جش نوعی ه جار گروهی اس  )سیف، 

زاورت باراط وجاود داردو به یها  الونرونیواو ه جار  در محیط ساز  هر دو س جش مالکیاموان پیاده

ام یا   ،مان د ارک ا به سطح بااالکر یاا ک واور مطارن باشاد 1یا اطیر زسامون سرنوش که آزحات زمانیبااین

 ز در م یااس وسایع اجاراساها  سرنوش و آزمونهسن دفضا  مجاز  و اموان ک نرت افراد، مباحث کلید  

کبعاات  هاییشودو چ ین ک میمافراد اکخاذ می بارةز درساسرنوش  ها ها ک میمو براساس ننایج آن گرددمی

ها  سا جش در ایان گیر  و کاارایی مادت؛ ب ابراین، اعنباار ک امیمدارندمهم شخ ی، اجنماعی و سیاسی 

ور پ)گرامی اندبودهس جی ها  روانکرین چالشو از سالیان گذشنه جزء مهم داشنها  العادهمورد، اهمی  فوق

ز سااهاا  سرنوش کاوان در آزمونمی یک ها زمانی از سا جش الونرونیوا ،دیگرعبارت(؛ به1391و همواران، 

 شده باشدواسنفاده کرد که با اقدامات اساسی ام ی  و اعنبار آزمون کضمین

 های تخصصی در خصوص نوع آزمونيهتوص 10.3.2

 های مالكیآزمون

 رور مسن یم با اهداف یادگیر  هماه گ باش دوبهها باید سؤات و1

ها  مالکی از انواع سؤاالت من اسب با اهداف آموزشی  اسنفاده شودو بارا  سا جیدن ساطون در آزمون و2

پایین ش اانی از سؤاالت اننخاب پاسخ؛ برا  س جیدن سطون باال  ش اانی از سؤاالت ساا  پاساخ 

 ها  جایگزین اسنفاده شودو کنی از آزمونو برا  س جیدن اهداف عارفی و روانی حر

ها  مالکی، معیارها و اسناندادرها  ارزیابی الزم اس  به رور مرخک بیان شاودو اسانفاده از در آزمون و3

 ها  م اسب برا  بیان معیارها و اسنانداردها اس وجداوت وارسی )روبریک ها( یوی از راه

 بر منمرکز و مرخک واضح، که دهید قرار یادگیرندگان اراانی در را ها  مالکی، بازاوردهاییدر آزمون و4

 .اس  یادگیر  بهبود برا  راهوارهایی

                                                             
1 High stakes test 
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 کاا شاودمی سابب امار ایانو دهیاد ارائه یادگیرندگان به را دارند کوالیف از معلمان که دقی ی اننظارات و5

 و ولیافک زاحیح انجاام بار اواهاد،می معلام آنچاه دربااره زدن حادس جا به بنوان د یادگیرندگان

 .شوند منمرکز هاآموزش

 شودمی سبب امر این و شودمی یادگیرندگان س جش زمان در جوییزرفه کعیین معیارها  دقیق سبب و6

 .ک  د کدریس و آموزش زرف را بیرنر  زمان معلمان که

 و ک  ادمی کأمل همساالنران و اود یادگیر  درباره ها  موردنظر یادگیرندگانبا کعیین اهداف و مالک و7

 .ک  دمی ایجاد ا آگاهانه کغییرات مطلوب، یادگیر  سطح به رسیدن برا 

 را یادگیرنادگان عملوارد هااآن کوسط ما که مباحثی در اننخاب معیارها  ارزشیابی باید دق  شودو اگر و8

 معیارهاا اگار یاا باشاد نداشانه مطاب   موردنظر اهداف با که باشد معیارهایی حاو  ک یم،می ارزیابی

 دربااره کاه هاییاسان باط نو اد، ما عوس را( ها  یادگیرندگانفعالی ) معنبر ها نمونه ها یویژگ

 وبود نخواهد معنبر دهیممی انجام آموزان دانش یادگیر 

 های هنجاریآزمون

 در رراحی آزمون از سؤاالت عی ی و اسناندارد اسنفاده شودو و1

ها  ه جار  رعای  ک یدو به راور کاه درک ساؤات معیار ان اف و برابر  را در رراحی سؤاالت آزمون  و2

 برا  دانش آموزان با قومی ، ج سی ، رب ات اجنماعی، براوردار  منفاوت، یوسان باشدو 

برا  آزمون ه جار  بانک آزمون کرویل دهید و با بررسی و پایش مداوم سؤاالت اسناندارد بانک ساؤات  و3

 را افزایش دهیدو

 وار  منوسط و ضریب کمییز باال اس  اسنفاده ک یدواز سواالکی که دارا  ضریب دش و4

 به جا  یک آزمون ه جار  در سات، از چ دین آزمون ه جار  در روت سات اسنفاده شودو  و5

 یو عمل یو متوسطه و دروس نظر يیابتدا هایدوره ،یبيو ترك یکيالکترون یريادگيدر اشکال مختلف  زهايجدول مربوط به ارائه تجو

 مالحظات و تجويزها هاموقعيت عنوان زير عنصر
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 انواع آزمون

 

 الونرونیوی وضعيت

ها  مالکی از لحاظ حساسی  آزمون با از آنجایی که آزمون

شاود ب اابراین ک نارت حساسی  کم یا منوسط ارزیاابی می

ام یاا  آزمااون چ اادان مهاام نیساا و لااذا در یااادگیر  

کااوان هااا  مالکاای میالونرونیواای از انااواع مخنلااف آزمون

 سنفاده کردو ا

که جامعه ماوردنظر ماا گسانرده و هادف میازان درزورکی

هاا  ماالک کوان از آزموندسنیابی افراد به اهداف باشد می

 محور اسنفاده کردو 

ها  ه جار  به دنبات م ایسه دانش اما از آنجایی که آزمون

آموزان با یودیگر اسا  و معماوالً از لحااظ حساسای  بااال 

هاا زارفاً مواان برگازار  الونرونیوای آنشوند اارزیابی می

زمانی جایز اس  که پروکول ام ی  آزماون را رعایا  شاده 

 باشدو   

 دوره

 ابندایی

ها  مالکی اسنفاده شاود و در این دوره بهنر اس  از آزمون

میزان پیررف  یادگیرندگان در دسنیابی به اهاداف کعیاین 

چراکاه شودو ن اش معلام در ایان دوره بسایار مهام اسا و 

یادگیرندگان در این سن نیاز به راه ماایی و کساهیلگر  از 

 را کواناایی این ررف معلم دارندو یادگیرندگان در این م طع

 هاا ماژوت و ک  اد پیرارف  ااود سارع  باا کاه ندارند

و ک  ااد کومیاال ک ااادفی کرکیااب بااه را آنالیاان آمااوزش

 یاااا هادسااانورالعمل از ا مجموعاااه بایاااد وجود،باااااین

 ایجااد آنالین آموزش نیازها پیش اساس بر را های محدود

 دهاد که نراندرزورکی یادگیرنده یک مثات،ع وانبهو ک ید

 را مهاارت یاک یاا اندیافنهدسا  ااود اهاداف به هاآن که

 وک د حرک  بعد  سطح به کواندمی ، اندکرده کسب

 منوسطه

 باار مبن اای آنالیاان آمااوزش هااا دورهدر دوره منوسااطه 

 م اابع از ا گسانرده ریاف از کوان دها  معیار  میزمونآ

 ها ارائااه کااا گرفنااه کعاااملی ساا اریوها  از ا ،چ درسااانه

با کوجه به کوانایی یادگیرندگان در  وکرویل شوند انیمیر ی

 یاا مااژوت یاک در شودمی اواسنه هاآن از م طع منوسطه

 رزیابیا اکمام از پس و ک  د شرک  آنالین آموزشی  فعالی 

 باهو ک  اد ارزیاابی را ااود مهاارت کا ده د انجام را آنالین

 آنالیان آماوزش هاا دوره بارا  رویورد این کرکیب، همین

 ایان یادگیرنادگان باه زیارا اسا ، ایدئات عملورد مدیری 

 باه را آنالیان آماوزش کجرباه ک نارت کاا دهادمی را اموان

 وک  د دنبات را اود اهداف و گیرنددس 
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 درس

 س نظر در

ا  برااوردار در دروس نظر  کعیین اهداف از اهمی  ویاژه

 ساطح حفت اس و عالوه بر وضون اهداف یادگیرندگان برا 

 را آنالیان آماوزش کوان اددانش اود در زمی ه موردنظر می

 ما ظم رورباه هامهارت این کهوقنی ا وصبه ک  د، کورار

 یاک کواندمی مرا این از ا نمونهو گیردمی قرار مورداسنفاده

 هااآن به که باشد ازطالحات کخ  ی آنالین آموزش دوره

 نارخ بهباود بارا  اندگرفنه یاد که را دانری دهدمی اموان

 وحفت مورداسنفاده قرار ده د

 درس عملی

 کاه هسان د هااییمهارت کوسعه به ملزم ف ط یادگیرندگان

 از ودرنمای اننظاار و باشا د آنالین آموزش اهداف با مطابق

 فراکر آنالین آموزش کلی معیارها  کوسط شدهکعیین سطح

 نیااز آنالیان آموزش اساس اهداف بر اگر مثات،ع وانبهو رود

 ممون باش د، داشنه ااص کار یک در اود مهارت ارک اء به

 آنالیان س اریوها  و هاساز شبیه در دروس عملی از اس 

 کماام در اهاآن کاه شاود حازال ارمی اان کا شود اسنفاده

 ودارند کسلط شدهانجام مراحل

 آموزش اهداف کلیه همچ ین یادگیرندگان در دروس عملی

 سطح مورد ک  د و در کمرین را هاآن و گیرند بوار را آنالین

 وک  د دریاف  بازاورد عملوردشان

 بر اساس اهداف بزمون ارزشیابی بموزشی  10.4

 تعریف و تبیین: 10.4.1

هاسا و ها  ارزشیابی با کوجه به زمان و هدف اسنفاده از آنها  س جش یا روش د  روشبگونه دیگر دسنه

 شودو، کووی ی، کراکمی و کأیید  ک سیم میآغازیننیز به انواع  یاز این لحاظ، س جش الونرونیو

 

 

 آغازينسنجش 

کار شاوندگان باهم ظور کرخیک سطح مهاارت و داناش جاار  آزمونبهاز آموزش و  پیشمعموالً  آغازینس جش 

ها  منداوت شامل شونده هماه گ شودو نمونهها  یادگیر  بنواند با سطح و نیازها  آزمونشود کا فعالی گرفنه می
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 ن طاه شاروع درسباارة ها در ز ع  یا در کالس ریاضیات اس  که ارزیاب ق اد دارد کاا درکحلیل شواف مهارت

 گیر  ک دوک میم

 سنجش تکوينی

شاوندگان و باه آزمون در روت فرای د یادگیر  ارزش دارد و روش م اسب برا  ارائه بازاورد س جش کووی ی

کاه بیرانر  ارالع از عملورد مدرس اس و برا  مثات ممون اس  در یک آزمون براط، مدرس منوجاه شاود

ب اابراین در کاالش  ،شوندگان به یک یا چ د سؤات ااص که هدف درس باوده پاساخ زاحیحی ندادنادآزمون

و از نناایج ک ادشوندگان از مفهوم شده و نسب  به ازالن آن اقدام برا  حل مرول منوجه سوءبرداش  آزمون

اسانفاده  ،ن ره راهبارد  یاادگیر م ظور کدوین رور من ابل بهشوندگان بهس جش کووی ی، مدرس و آزمون

 ک  دومی

 سنجش تراكمی

ها  مخنلااف )ارک ااا  م ظور نمااره دادن و اکخااذ ک اامیمدر پایااان فرای اد آمااوزش و بااه سا جش کراکماای

کر کح ایلی، اعطاا  یهاا  عاالها  باالکر، دادن امنیازها  کح یلی، اعزام به دورهشوندگان به کالسآزمون

ها  یاادگیر  و میازان کوفیاق کح یلی و غیره( و همچ ین کعیین اثربخرای رارن آموزشای  و هادف رکبه

؛ ازآنجاکاه ایان ناوع شاودمی( انجاام 1387مدرس در پیاده کردن مراحل مخنلف رارن آموزشای  )سایف، 

باه آن  ک ادمیگیر  انادازهشوندگان را در راوت یاک دوره آموزشای  ها  آزمونس جش مجموعه یادگیر 

کاوان گفا  ، میشودو در م ایساه سا جش کراکمای باا سا جش کواوی یس جش کراکمی یا پایانی گفنه می

از کهدیاد و اسانرس اسا  زیارا  دور س جش کووی ی نوعی آماده شدن برا  س جش کراکمی در محیطی باه

 شونده همراه اس وز برا  فرد آزمونساها  سرنوش با ک میمها ننایج س جش کراکمی در بسیار  از زمان

 

 سنجش تأييدی

و ایان ناوع ک  دبررسی میرا  ع وان، س جش کأیید  بانوع دیگر  از س جش  ،(2004موریسون و همواران )

و باه  باشدمسنمر  باید بر مب ا  این اسندالت ارزشیابی آموزشی  ارائه کرد که (1978س جش را میسانچوک )
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ها، هرچ د که بعد از ارزشیابی کراکمی نیز گسنرش یابد، ارائه کردو دلیل آن نیز این اس  که در بسیار  از زمان

از مدت  پسولی  ،آورده باش ددس  شوندگان در ارزشیابی کووی ی و کراکمی ننایج اوب بهممون اس  آزمون

دهدو در واقع این نوع ارزشیابی با هادف معین و در عرزه عمل، ارزشیابی کأیید  ننایج منفاوکی را گزارش می

شاودو اجارا  ها  واقعی انن ات یادگیر  انجام میها با موقعی ساز  برنامهبازنگر  برنامه درسی و هماه گ

ها، غیرممون اسا  ولای باا رشاد و کوساعه ار دشوار و در بسیار  از زمانارزشیابی کأیید  در دوره س نی، ک

وسایله زیارا به وپذیرکر شده اسا کر و اموانمراکب آساناین امر به ها  یادگیر  و س جش الونرونیویمحیط

شوندگان دسنرسی  د به آزمونکوانها  س جش الونرونیوی، ارزیاب و مؤسسات آموزشی  در هر زمان میقابلی 

نامه، م احبه، س جش عملورد، آور  ارالعات از قبیل پرسشها  جمعها را از رریق روشداشنه و عملورد آن

 و ک  دا  بررسی ها  چ دگزی هو آزمون گزارش شخ ی، کارپوشه

 های تخصصی در خصوص نوع بزمونیهتوص 10.4.2

 سنجش آغازين

ها  شخ ای بارا  هار ها  یادگیر  الونرونیوی با کوجاه باه انعطااف و امواان ایجااد برناماههدر دور و1

 یادگیرنده س جش رفنارها  ورود  ضرور  اس و

 ورود  رفنارهاا  کعیاین بارا  م اسابی روش یاادگیر  مراکبسلسله کرویل و کولیف کحلیل روش از و2

 از مراکبسلساله یاک زاورتبه کاوانمی را درسی موضوع اجزا  درسی، موضوعات از ا پاره درو اس 

 کولیاف آن باه کاه مطلاب هار یاا جزء هر یادگیر  مراکب،سلسله این درو کرد مرکب پیچیده به ساده

 یاادگیر ، مراکبسلساله درو اسا  وابسنه آن، از پیش دیگر  کوالیف یادگیر  به گوی دمی یادگیر 

 کواالیف از یاک هر و آی دمی حساببه کولیف آن ازنیپیش نهایی، کولیف از قبل یادگیر  کوالیف همه

 کعیاین یع ای کولیاف کحلیالو هسان د ااود به مخ وص نیازها پیش دارا  نیز، نیازپیش یادگیر 

 یاک باه بنواناد کاا باشد داشنه اانیار در باید یادگیرنده که پایین سطح ارالعات و هادانش ها،مهارت

 ویابد دس  کازه آموزشی  هدف
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 باه مرباوط نیاازپیش هاا کوانایی هماه درسی، بایاد موضوع یک در یادگیر  مراکبسلسله کهیه برا    و3

  اس نیاز، الزمپیش ها یادگیر  یا هاکوانایی این یافنن برا و ک یم کعیین را یادگیر  کولیف باالکرین

 وقدام نماییماین کولیف ا موردنیازها  شروع کرده و ابندا به کعیین کوانایی موردنظراز کولیف 

باه  بااهمآزماون را بهنر اس  معلم در ارزشیابی آغازین اود، کرکیبی از دو آزمون رفنار ورود  و پیش   و4

اجرا درآوردو اگر ننایج آزمون رفنار ورود  نران دادند که همه یا بعضی از یادگیرندگان برا  یادگیر  

ز درس کاازه باه جباران نااواقک درس جدیاد، آماادگی کاافی ندارنااد، الزم اسا  معلام پایش از آغااا

آزمون مرخک کرد نیازها  آنان اقدام نمایدو اگر ننایج پیشها  قبلی یا رفع کم و کسر پیشیادگیر 

اند، آنگاه ممون اسا  که همه یا بعضی از یادگیرندگان، م دار  از مطالب درس کازه را از قبل آموانه

آماوزان بایاد بعضای از گونه دانشام دهدو برا  اینالزم باشد که معلم در ررن درس اود کغییراکی انج

 کر  از آموزش را به اجرا درآوردوها  درس حذف و سطح پیررفنهقسم 

 سنجش تکوينی

این نوع س جش بارا  معلام  ک هانها  براوردار اس و ارائه بازاورد در این نوع س جش از اهمی  ویژه و1

یان ناوع سا جش هماراه باا بلواه انش آموزان اسا  ارالعات مفید  از سطح یادگیر  دا دربردارنده

منوجه شاوند  کامالًکواند به دانش آموزان کمک ک د کا موضوع در حات یادگیر  را یمبازاورد م اسب 

 وشودیمیر  جلوگ هاآنآمدن شواف در یادگیر   به وجودو از 

 یاک ع وانبهو ا ارائه دهیدالزم ر بازاورد که اس  مهم یادگیر ، بررسی ه گام: بازاورد رو  بر کمرکز و2

 جلساات اگارو دهیاد ارائاه زادا ضابط یاا فایلم رریق از را شفاهی یا کنبی بازاورد کوانیدمی معلم،

 باه را ااود باازاورد کاا دهیاد هاایی قارارگروه در را آموزان دانش کوانیدمی ک ید،برگزار می زمانهم

در بسایار  از و بدهید هاآن به بازاورد در زمی هقوانین واضحی  باید زورت، در این ده دو ارائه یودیگر

 زماانی باازه یک در و کرده ارسات را کوالیفران کوان دمی آموزان دانش مواقعی بازاورد فور  نیس  و

 ودریاف  ک  د بازاورد روالنی
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 راوت در یاادگیر  شواهد آور جمع و اس  فرآی د یک کووی ی ارزیابی: مرورزمانبه هاداده آور جمع و3

هاا کماک و باه آن را به یادگیرندگان معرفی ک یاد دیجینالی ابزارها  کوانیدشما میو اس  مهم زمان

 چاه را و ماوارد  چاه کاه دهید ارالع هاآن بهو سازند مسن د را اود یادگیر  که بگیرند یاد ک ید کا

 وارسات ک  د باید موقع

 کوساط م اساب بازاوردهاا  ارائاه ینهمچ ا و اود وضعی  از آموزان دانش اودآگاهی ایجاد باهدف و4

و اسا  آماوزان داناش اودارزیاابی ها لیس چک یا ها روبریک س جش نوع این نمونهو اس  معلمین

 بحاث هماان باز یع ی هسن د؛ کار کجا  در بفهم د که ک د کمک آموزدانش به باید کووی ی س جش

 سا جش باا کاه ک اد؛می گاذار هدف ساات ابندا  در آموزدانش که انداز چرم و "کغییر پارادایم"

 معلماین را وضعینش با و بس ج د را اودش قرارگرفنه دسنرسش که معیار  با اود از مداوم کووی ی

 وک د بررسی

 یاادگیر  بررسای بارا  روش کارین پرمع ی و قدرکم دکرین آموزان دانش با گفنگو: شخ ی موالمات و5

 جلساات بااو دارد و األ حس واقعی باودن وجاود شدن جدا اطر دور، راه از یادگیر  محیط درو اس 

 واقعای ارکبااط باا و کارده ارزیاابی را هاآن یادگیر  کوانیممی آموزان، دانش با فرد  شدهریز برنامه

 ناوع ایان باه بیرانر دور راه از یاادگیر  محایط در بایاد ماا ، ح ی   درو دهیم ارائه بازاورد انسانی

 زیاد  برا  این هدف در دسنرس معلمان قرار دارندو ویدئویی ابزارها  ک یم، کوجه هاارزیابی

 و آور جمع را کرریحی ها ارزیابی ما کهها  حازل از س جش کووی ی اسنفاده ک یدو ه گامیاز داده و6

 کاه دریاابیم ما اس  ممونو ک یم اسنفاده هاآن از باید هادسنورالعمل از آگاهی برا  ک یم،می بررسی

 ارائاه منفااوت روشای به مجدد حل راهیک باید ب ابراین اس ، نرفنه پیش اوبیبه نزماهم جلسه یک

 کاوانیم بارا می هاداده این از دارندو نیاز بیرنر  م ابع و حمای  به ااص یادگیرندگان ای وه یا شود،

 وک یم اسنفاده آی ده در ریز برنامه و دسنورالعمل موقع،به بازاورد

 سنجش تکوينی
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ربخری دوره و یادگیر  نباید منوای بار ایان ناوع سا جش باشاد بلواه بایاد از نناایج ساایر میزان اث و1

 ویژه س جش کووی ی در راسنا  این س جش اسنفاده کردوها بهس جش

هایی که برا  کراخیک ها  پایانی قرار دادو زرفاً اهداف ازلی و مهارتدر س جش نباید همه موارد را و2

ر این س جش موردبررسی قرار گیرندو عالوه براین باید به من اوع باودن میزان یادگیر  اهمی  دارند د

که یادگیرنده قادر باه درک آن موارد موردنظر نیز کوجه کردو چراکه کأکید بر یک مورد ااص درزورکی

نباشد ممون اس  سبب ایجاد اسنرس در یادگیرندگان شود و همچ ین س جش اعنبار الزم را نخواهد 

 داش و

 اسا  مهم دور، راه از یادگیر  وظایف موردنظر برا  عملورد را در این ارزیابی قرار دهیدو درعملورد و  و3

 هاا موقعی  در را ااود داناش که یادگیرندگان اواسنه شود شوند ازانجام می که هاییدر ارزیابی که

 وگیرند بوار جدید

 گفنگوهاا دور، راه از یادگیر  در کووی ی س جش رور که درهمان: شفاهی دفاع و موالمات از اسنفاده و4

 ماورد در امار ایان گیرناد،یاادگیر  مورداسانفاده قارار می بررسی ها راه بهنرین از یوی ع وانبه را

 مح اوت از دفااع در شافاهی کوضایحات کوان ادمی آموزان دانشو اس  زادق نیز پایانی ها س جش

 و ارائه ده د اود نهایی

 ااود ا حرفاه قضااوت از ، نمارات کعیاین و آموزان دانش پایانی یابیارز ه گام باید معلمان درنهای ، و5

 و باشاد س جش پایانی جا به کووی ی س جش یک که بگیرند ک میم کوان دمی معلمانو ک  د اسنفاده

 ک دو حمای  هاآن از و راه مایی مجدداً یادگیر  در را آموزان دانش سپس

 سنجش تأييدی

ها  مرباوط باه   شول دیگر  از سا جش پایاانی اسا  کماام کوزایهبا کوجه به ای وه س جش کائید و1

 ک دوس جش پایانی در مورد این نوع س جش نیز زدق می
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  یو عمل یو متوسطه و دروس نظر يیابتدا هایدوره ،یبيو ترك یکيالکترون یريادگيدر اشکال مختلف  زهايجدول مربوط به ارائه تجو

 تجويزها مالحظات و هاموقعيت عنوان زير عنصر

 اهداف آزمون

 

 الونرونیوی وضعيت

هایی مواجه با چالشکه س جش پایانی  ها  مجاز دورهدر 

و همچ این اسنفاده شودس جش کووی ی  بهنر اس  از اس 

انگیاازه  ک  دهینکضاام کواناادیبااازاورد سااازنده کوااوی ی م

آمااوزان باشاادو بازاوردهااا دارا  دو ن ااش هساان د: دانش

انگیزشایو اگار باازاورد م اساب در -یارزشیابی و راه ماای

آماوز باازاورد را دانش یجکادرزمان م اساب داده نراود، به

باا ذکار مساائل  کوانادیساز  مو این انگیزهگیردیجد  نم

کوچاک را  ها ی چ دان مرول، اموان دسنیابی به موف نه

باا  کوانادیبرا  دانش آموزان فراهم ک دو همچ ین معلام م

ان سا جش شخ ای جزئای دربااره اموا 1روبریاکرراحی 

آمااوز فااراهم ک اادو همچ ااین کوااالیف را باارا  اااود دانش

اهداف و عملورد کلای ااود و یاا دیگار  کواندیآموز مدانش

 آموزان را کوسط س جش کووی ی کلی ایجاد نمایدودانش

هدف ازلی از س جش پایانی ارمی ان از فراگیر  مهارت یا 

  هامعماوالً سا جش آموزان اسا ودانش الزم کوسط دانش

در پایان سات س جری سطحی از داناش و مهاارت  بارهیک

آموزان معموالً برا  امنحانات ااود آموزان اس و دانشدانش

ک  د و قبل و بعد از امنحاناات ساطح مهاارت و را آماده می

از روز امنحان باشادو اماا  کریینبسیار پا کواندیها مدانش آن

امنحان پایاانی وجاود نادارد ساعی آموز بداند که اگر دانش

 در روت سات سطح یادگیر  اود را باال نگه داردو ک دیم

 ابندایی دوره

حات که فضا  آموزش دسنخوش کغییر شده ناوع سا جش 

آماوز پایانی نیاز بایاد کغییار ک ادو در ایان آماوزش، دانش

پذیر  را ریساکمسئوت یادگیر  اود اس  و باا ایان کاار 

از منخ  ین سا جش در دنیاا بار ایان  و بسیار آموزدیم

پایاانی جاا  ااود را باه   هاباورند که در آی اده سا جش

و زماان و انارژ  کاه بارا   ده ادیکووی ی م  هاس جش

در جها   گیرنادیپایانی مورداسانفاده قارار م  هاس جش

در دوره عمق بخریدن به یادگیر  اسانفاده اواه اد شادو 

نمره دهی و ایجاد رقابا   ها نباید برا ابندایی این س جش

انجام شوند؛ بلوه بهنر اس  برا  ارالع از میازان پیرارف  

یادگیرندگان و رفع مسائل موجاود در اجار  برناماه انجاام 

                                                             
1 Rubric 
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 گیردو

 منوسطه
زااورت مساان ل عماال در دوره منوسااطه یادگیرناادگان به

 ها  س جش اسنفاده کردوکوان از کمام روشک  د و میمی

 درس

 درس نظر 

ها  منعادد در رااوت یاک ساات کح اایلی انجاام سا جش

هااا  مفیااد  را باارا  کرااخیک، میاازان پیراارف  داده

آوردو ایان یادگیرندگان و کح اق اهاداف برناماه فاراهم مای

ها  مخنلاااف ها در دروس نظااار  باااه زاااورتسااا جش

 اجرا هسن دوا ، کرریحی و شفاهی قابلچ دگزی ه

 درس عملی

ها  عملی برا  این دروس و فاراهم با ارائه پروژه و فعالی  

کرم هاا در راوتا  بارا  کومیال ایان پروژهساانن برناماه

در کوان فرز  انجام س جش کووی ی را فاراهم سااا و می

پایانیِ مرسوم مان اد امنحاان پایاانی، معماوالً   هاس جش

سطح پایین )مان د یادآور  و دانسنن( س جیده  ها ییکوانا

ها  کالسای جش پایانیِ بر اساس پروژهو اما در س شوندیم

سطح باال )مان د کرکیب کردن، ارزشیابی کاردن  ها ییکوانا

کوان د موردسا جش قارار گیرنادو در ایان و الق کردن( می

نوع س جش اسنفاده از هار م باع آزاد اسا ، انگیازه بارا  

انجام پروژه بیرنر اس ، و اسنرس و نگرانای بسایار کمنارو 

بااه ک ویاا   کواناادیگروهاای م  هاااحناای کعریااف پروژه

االقی  وووو کاه  چون حل مسئله، کفور ن ادانه، ییهامهارت

 ن ش مهمی در زندگی واقعی دارند کمک ک دو

 بر اساس انواع ارزیاب ارزشیابی بموزشی  10.5

 تعریف و تبیین: 10.5.1

هاا  کوان با کوجاه باه ارزیااب باه روشرا می ها  یادگیر  الونرونیویها  مخنلف س جش در محیطروش

 ک سیم کردو و س جش مدرس محور ، س جش مرارکنی، همنا س جی، اودآزماییاودارزیابی

 

 

 

 سنجی خود



 ارزشیابی –ف ل دهم 

550 

 

، روش س جش جدید مبن ی بر مفاهیمی چاون ااودک ظیمی و فراشا اا  اسا و 1یا اودس جی ودارزیابیا

شونده درباره میزان یادگیر  موضوعات آموزشی  یا کبحارش ربق این دیدگاه در این نوع س جش اود آزمون

 و عملوارد از فارد ارزشایابی از اسا  اودارزیابی عبارت دیگر عبارتبهک د؛ ها، اظهارنظر میدر انجام مهارت

شوندگان برا  قضاوت در مورد کاار، عملوارد اودشو اودارزیابی بیانگر مرارک  آزمون یادگیر  ها فعالی 

باشاد؛ ب اابراین و مسائولی  یاادگیر  شخ ای می 2و یادگیر  اودشان اس  و هدف از آن پارورش کأمال

شوندگان را برا  زنادگی و را کرویل دهد کا آزمون ا  از یادگیر  الونرونیویش عمدهاودارزیابی بایسنی بخ

هاا  یاادگیر  ها  اجرا  اودارزیابی در محیطشده و مسن ل آماده سازدو از شیوهیادگیر  در محیط کوزیع

هاا  گازارش )کولیاف( )مان د اوبی 4، کومیل جمالت ناقک3ها  اسنفاده از فهرس  وارسیکوان به روشمی

، ک احیح 5موارد  را کاه بایاد ازاالن کا م و غیاره(، کوزایف عملوارد ،ها  گزارش )کولیف( منمن ضعف

 و غیره اشاره کردو 6کارگیر  جدوت وارسیشونده، بهاود آزمون وسیلهبهها  کرریحی آزمون

فرای اد کاأملی کاه باعاث کراویق »اناد: گوناه کوزایف کرده( اودارزیابی را این86: 1999) 7ریلیمورگان و اُ

اودارزیابی ن ش بسیار مهمی در «و شودیادگیرندگان به پیش رفنن به سم  یادگیر  مسن ل و اودمخنار می

اس  و بخری  8فرد   ارک اک دو اسنفاده از فن اودارزیابی یک قسم  از برنامه یادگیر  افراد ایفا می  ارک ا

داند ( اسنفاده از فن اودارزیابی را فن مؤثر  در آموزش براط می2002) 9دهدو کاوانارا کرویل می از کارپوشه

یادگیر  فارد  دهدو و  این فن را کامالً من اسب با ک  ده کغییر میکه ن ش یادگیرنده را از ش ونده به عمل

سادگی م نظر ا  که بهکواند کعهد فعات را در یادگیرندهداندو این شیوه س جش میمبن ی بر وب و از راه دور می

ک د که اگر یادگیرنده با ( در رابطه با این فن بیان می2004) 10کوسعه بخردو شانک ،نمره از جانب مدرس اس 

رو اواهد شدو و  معن د اس ، راهبرد اودارزیابی به رشد و هباین فن با شوس  رو ،اود و مدرس زادق نباشد
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شود کا فرد کمرکز و کالش بیرنر  برا  مطالعه موضوعاکی که ک دو این فن باعث میک نرت یادگیر  کمک می

اواهاد چهاارچوبی را بارا  زمان بیرنر  برا  یادگیر  نیاز دارند، داشنه باشدو این فن از یادگیرنادگان می

، زیرا یادگیرندگان اغلاب شودانجام نمیسادگی یی با محیط یادگیر  مرخک ک  دو معموالً این کار بهرودررو

انجام کاار و جزئیااکی را بارا   1دان دو برا  رفع این مرول مدرسان باید جدوت وارسیدان د که چرا نمینمی

 ،دگیرنده درباره اهاداف درس ااوب کوجیاه نراده باشادکمک به اودارزیابی یادگیرندگان کهیه ک  دو اگر یا

کواند اودارزیابی درسنی داشنه باشدو اودارزیابی در برنامه درسی یک گفنگو بین یادگیرندگان و مادرس نمی

را  ، درهاییکوان آموزش را ازالن یا در آن کجدیدنظر کردو اودارزیابی یا اودس جیک د که با آن میایجاد می

 واس ک د که با ساانار محیط براط و از دور م طبق به سم  محیط سیات آموزش و یادگیر  باز می

 ای سنجش خودكار رايانه

شاونده ها  اودکار رایانه برا  هر آزمونقابلی  وسیلهبه 2یا س جش مبن ی بر رایانه ا س جش اودکار رایانه

زورت اودکاار و باا اسانفاده از افزارها  اودآزمایی بهشودو در واقع رایانه و نرمزورت جداگانه رراحی میبه

و گااذاردمیک ااد و در اانیااار او شااونده رراحاای میها، آزمااونی را بااا کوجااه بااه نیازهاا  آزمونباناک سااؤات

کح ایلی، کنااب درسای، موضاوع و غیاره ها  اود را برحسب رشانه، ساات کوان د سؤاتشوندگان میآزمون

ها  زحیح و کوان د به نمره آزمون، جوابشوندگان پس از شرک  در آزمون میاننخاب ک  دو همچ ین آزمون

کواناد ب اا بار کمایال شاونده میهاا کورارپذیرناد و آزمونها دسنرسی داشنه باش دو این آزمونکرریحی سؤات

کوان ااد پاسااخ امه اااود را باارا  شااوندگان در ایاان آزمااون مینچ اادین بااار در آزمااون شاارک  ک اادو آزمو

و کوقف حاین آزماون را هام  3زورت نابراطها قابلی  ارائه بهو این نوع آزمونک  دها  آکی ذایره دسنرسی

ها  اودآزمایی الونرونیوی اس  که در دهاه آزمایری الونرونیوی یوی از نمونه ها ها  آزمونسامانهدارندو 

شاوندگان در هار م طعای دهاد کاا آزموند و کوسعه بسیار  پیدا کرده اس و این سامانه اجاازه میحاضر رش

و ایان ااود باعاث حاذف زماان ک ادزورت براط و از رریق ای نرنا  شارک  آزمایری به آزمونبنوان د در 
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ها  کراریحی بنامه و جواوبرگر  به محل آزمون، اعالم بالفازله ننایج آزمون، دسنرسی سریع به پاسخرف 

 شودوو شرک  در آزمون در زمان دلخواه می

 همتا سنجی

گرایی و یاادگیر  مراارکنی یک روش س جش جدید برگرفنه از نظریه ساازنده 2همنایان وسیلهبهیا  1همنا س جی

کواف ی اس  کاه رباق آن افاراد م ادار، ساطح، ارزش،  ( س جش همنایان25 :1998) 3اس و ب ا بر کعریف کاپی گ

عبارکی سا جش همنایاان و باهک ادمییا موف ی  کارها و پیامدها  یادگیر  همنایاان ااود را سا جش  کیفی 

را و بازاوردهاایی  کردهها  اود را س جش کالسیها  همشوندگان کیفی  نوشنهفرای د  اس  که در آن آزمون

شاوندگان ( در این روش، از همنایاان یاا آزمون19 :2006 ،4و همواران آورند )ون دن برگبرا  همدیگر فراهم می

عملوارد ا اوص  ها  اودشان، ارالعاکی را درکالسیشود کا با بررسی کوالیف و کارها  همیک کالس ک اضا می

 ها ارائه ده دوآن

حال م اساب ع وان راه( ایان روش را باه2006 :و همواران 6چو ؛9419 ،5و هموارانبسیار  از منخ  ان )رادا 

هاا، ارزیااب باا ک  دو باه اعن ااد آنمعرفی می ها  یادگیر  الونرونیویبرا  کاهش حجم کار  مدرس در محیط

کوان اد بار زماان و یانراان میشوندگان در س جش کوالیف و دسناوردها  همناها  هریک از آزمونبر قابلی  کویه

ها  موقع و اان ازی را برا  همه کوالیف ارائه دهادو در سااتحجم کارها  اود مدیری  داشنه و بازاوردها  به

در فضاا  مجااز ، زمی اه ااوبی بارا   اایر ارائه ابزارها  من وع رراحی، کوسعه و مادیری  سا جش همنایاان

هاا  مخنلاف نناایج من اقضای درزمی اة سا جش وع س جش فراهم آورده اس و هرچ د پژوهشکارگیر  این نبه

ها  ( مزایا  این نوع سا جش بیرانر از کاسانی2002و همواران ) 7اند اما ب ا بر مطالعه بال ن یهمنایان ارائه داده

معن دناد ایان ناوع  رازیام اد هسان د شوندگان به سا جش همنایاان عالقهآن بوده اس و ربق این مطالعه آزمون

آن بی دیر دو همچ ین سا جش همنایاان  دربارةو  کردهک د کا عملورد اود را م ایسه ها را کرویق میس جش آن
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و ایان الزم دارندشان ا  و شغلی آی دهها  حرفههایی را کوسعه ده د که در فعالی ک د کا مهارتها کمک میبه آن

شاوندو آن می  شوندگان را درگیرکارده و باعاث ارک اا  ش اانی آزمونها  سطون باالنوع س جش بیرنر مهارت

شوندگان را به اسن الت و مسائولی  در یاادگیر  ااود کراویق ( س جش همنایان، آزمون2000) 1نظر بوسناکبه

هاا  فراشا اانی هاا  شا اانی ساطح بااال )کحلیال، کرکیاب و ارزشایابی( و مهارتکرده و باعث کوسعه مهارت

شودو س جش همنایاان بیرانر بارا  آماوزش گاروه آنان می یادگیر ( فرای د از حس مراقب  اهی، افزایش)اودآگ

که پویایی گروه در دسنیابی به اهداف آموزشای  ماؤثر اسا ، اسانفاده ویژه زمانیکوچک و آموزش مسئله محور به

ن در مواجهه با سا جش همنایاان شوندگا( در حین پژوهش منوجه شد که آزمون2009) 2حات وای و بااینشودمی

ررفای در فرای اد ها  اود در زمی ة موضوع درسی، عدم ارمی ان از بیهمچون آگاهی از کاسنی یی دارندهانگرانی

 ، عدم زاالحی  الزم همنایاان، کاأثیر عاواملی چاون دوسانی یاا گذارس جش، ان اف و عدال  همنایان در نمره

نگرناد؛ ب اابراین گیر بودن آن و به اثربخری این نوع س جش با شک و کردیاد مید س جش و وق دشم ی در فرای 

 15کاا  10شاوندگان در سا جش همنایاان بایاد ک  د که عملوارد آزمون( پیر هاد می2002و همواران ) 3بال نی

شاوندگان را آزموندرزد نمره کل را کرویل دهد و دلیل آن این اس  کاه چ این اقادامی کعامال و کعهاد کاار  

 دهدوافزایش می

 هم سنجی

هام ها  جدید س جش که با بسنر ف ااور  ارالعاات و ارکباراات کوساعه بیرانر  یافناه اسا ، یوی از فن

شاونده باه هماراه ارزیااب یاا و در س جش مرارکنی یک یا چ اد آزمونباشدمی رارکنی یا س جش مس جی 

نویسا ده آن یاا  جلوگیر  از سوگیر ، هوی  برا که  س ج دمیزمان باهم کولیف اازی را چ د ارزیاب هم

شونده )ها( و مادرس )هاا( بارا  روشان کاردن شونده، پ هان اس و در این نوع س جش بایسنی آزمونآزمون

هرگونه سوءکفاهم احنمالی، باه مراارک  بپردازناد کاا کوافاق  دربارةها، جزئیات فرای د ارزیابی و مذاکره هدف

 شوندگان حازل شودوارزیابی عملورد یا کار آزمون بارةکلی در
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ا  از سا جش گیارد نموناهچ اد داور زاورت می وسایلهبهفرای د  که در ارزیابی م االت مجاالت مخنلاف 

از  پ هان اس و س جش مرارکنی به دو زورت ممون اس  اجرا شود: پ هان و آشوارو در نوع آشاوار مرارکنی

شاوندگان زورت ک ادفی اننخاب شاده و در کاالس هماه آزمونشوندگان چ د مورد بهمجموع کوالیف آزمون

نمای اد و ک  اد و بازاوردهاا  ااود را موناوب ارائاه میآن بحث می راجع به ،ده ده کولیفاود ارائه جزبه

در یاک و نظار گان دیگر ضاربشوندات آزمونید و مدرس با جمع نظر دهدرنهای  هریک امنیاز  به آن می

 ک دومی مدر دو، امنیاز اودش را اعالاودش ضرب

و  شادهانفاراد  ارزیاابی  رورباهشاونده هاا  آزمونزورت ک ادفی ازسو  گروهدر نوع پ هان یک کولیف به

امنیااز  دلیل جلوگیر  از ساوگیر شودو در هر دو نوع ارزیابی بهشده ارائه میبازاوردها  الزم و امنیاز کسب

 گیردومدرس نسب  به کولیف ضریب دو و امنیاز جمع داوران ضریب یک می

محور هاا  یاادگیر  یادگیرناده، انن اات باه محیطس جی و سا جش مراارکنی، همناهدف از اودارزیابی

 1و در ایان راسانا، ماک کانالشاودمیقلمداد ع وان ابزار  برا  یادگیر  که س جش در آن بهباشدو جاییمی

ک اد کاا از وابسانگی باه ارزیااب شوندگان کمک میها  ارزیابی به آزمونک د که این روش( بیان می2002)

یادگیر  به موقعی  اودمخنار و مسن ل که هر فرد کجارب، داناش  کیفی  بارةع وان ک ها م بع قضاوت دربه

هاا  ک د، گذر ک  دو این احنمات وجود دارد کاه ایان مهاارت باه ساایر موقعی ارزیابی میو مهارت اود را 

ها  اساسای شوندگان به چ ین مهارکی بایاد از هادفر نیز انن ات یابدو مجهز کردن آزمونالعمیادگیر  مادام

ک  د کاه اودارزیاابی، همناسا جی و زر بیان میها  آموزشی  معاباشدو نظریه« 2جامعه یادگیر »ازطالن 

 :( کا2005و همواران  3)سونگ ک  دمیشوندگان را قادر س جش مرارکنی، آزمون

 گیر ، اود نظارکی و اودک ظیمی( ها  ش اانی سطح باال )کفور انن اد ، ارزشیابی، ک میممهارت

 را کوسعه ده دو

 وک  درا مراهده  حل مسئله و چگونگی براورد دیگران با مروالت 

 اند، قضاوت ک  دودر مورد ک اسب اسنانداردهایی که برا  اود ک ظیم کرده 

 ک  ده را یاد بگیرندونحوه مرارک ، انن اد سازنده و ارائه پیر هاد ازالن 
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 رو  میزان کالش اود در انجام دادن کولیف بی دیر دو 

 رور فعات در فرای د س جش مرارک  داشنه باش دوبه 

 ر همنایان اود الهام بگیرندواز کا 

 کر فور ک  دو عمیق 

آیادو شامار میشونده از عملورد و فعالی  یادگیر  همنایاان بهارزیابی یا ارزشیابی همنایان، ارزشیابی آزمون

گاروه کاالس و همکه قسمنی از ارزشیابی یادگیرنده بررسای نظارات ساایر یادگیرنادگان همعبارکی زمانیبه

داده اس و هدف اساسی این دو روش ایجاد احساس مسائولی  بیرانر نساب  باه رخ همنایانارزیابی  ،باشد

یادگیر  و درونی ساانن س جش و ارزشیابی یادگیر  اس ؛ در این روش، یادگیرنده در فرای د ارزشیابی از 

یانااً ن ااط ضاعف ااود درزمی اة کواند به وظایف درسای، ن ااط قاوت و احعملورد هموالسی اود بهنر می

اس  که اغلب بارا  کارهاا  گروهای  یادگیر  آگاهی یابدو ارزیابی همنایان یوی از مراحل س جش کووی ی

 ک د که هم فرای د و هم ننیجه کار گروهی ارزشیابی شودوزمانی اوب عمل می ویژهبهم اسب اس  و 

 معلم

یا معلم در واقع همان سا جش مناداوت اسا  کاه باا آن آشا ا هسانیمو در ایان ناوع  س جش مدرس محور

انجاام  اوو کمام مراحل رراحی سؤات، اجارا و ارزیاابی کوساط ااود  اس س جش، مدرس اود ارزیاب درس 

یل بار کاار  دلیل کحمها باالکر اس ؛ اما بهشودو میزان دق  و اعنبار، س جش مدرس نسب  به دیگر روشمی

شاوندگان در ایان روش وجاود موقع بارا  هماه آزمونزیاد به مدرسان، اموان ارائه بازاوردها  ارالعاکی باه

پیگیار  و مادیری  سا جش در  بارا شود در زاورت امواان از دسانیار کادریس ندارد؛ ب ابراین کوزیه می

 ه شودواسنفاد ها  یادگیر  الونرونیویمحیط

 

 های تخصصی در خصوص نوع ارزیابیهتوص 10.5.2

 یخود سنج

ها برا  اودس جی کالش ک ید معیارها را بار اسااس اهاداف و پیامادها کعیاین لیس در رراحی چک و1

 ک یدو
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 و باشاد درکقابال آموزان دانش کوسط که ک ید اسنفاده هالیس ا  در رراحی چکساده ها قالب از و2

 وک د م ن ل والدین به را آنان ادگیر ی به مربوط ارالعات

 و اااص واضاح، هالیسا ذکرشاده در چک ها ک  دهکوزایف و مرخ ات که ک ید حازل ارمی ان و3

 وباش د گیر مراهده و اندازهقابل

 کاه هاییک  دهکوزایف ها بخواهیادمثات، از آنع وانبهو آموزان کمک بگیریددر کهیه معیارها از دانش و4

 را بیان ک  دو هسن د مسئله حل در عملورد زانمی ده دهنران

گیر  ک  اد و باا گذشا  ها را به نحو  رراحی ک ید که یادگیر  را در روت زماان انادازهلیس چک و5

 زمان هم اعنبارشان را از دس  نده دو

 ها  الزم را ارائه دهیدولیس  راه ماییچک ایجاد و اسنفاده برا  آموزان دانش به و6

آماوز اموان س جش شخ ی جزئی درباره کوالیف را بارا  ااود دانشروبریک ا رراحی ب کواندیمعلم م و7

آماوزان را کوساط اهداف و عملورد کلی اود و یا دیگار دانش کواندیآموز مفراهم ک دو همچ ین دانش

 س جش کووی ی کلی ایجاد نمایدو

 ایسنجش خودكار رايانه

زاورت ک اادفی هریک از یادگیرنادگان ساؤاالت را بهنحو  که برا  بانک سؤاالت را رراحی ک ید؛ به و1

 ارائه دهدو 

 ا ،چهارگزی ه ها سؤات مان د الونرونیوی یادگیر  ها سیسنم در معموت ها آزمون از کوانمی و2

 ها آزمون دیگر انواع و درهم ریخنه کلمات و پاسخ کوکاه کردنی، کامل دروپ، دراگ جورکردنی،

 سؤاالت رراحی در که شرری به نمود اسنفاده موضوع از یادگیرنده فهم میزان برا  س جش مرابه

 محنوا  سؤاالت نوع این نو یمو اگر اسنفاده شده در کالسارائه بیانات و جمالت مسن یم از زورتبه

 ایموپرداانه محفوظات و دانش س جش به درواقع ده د قرار پرسش را مورد یادگیرنده به شدهارائه
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که بازاورد فور  ا  کدارک ببی یدو درزورکیها  اودکار رایانهبی را برا  آزمونبازاوردها  م اس و3

دهید کالش ک ید از باراوردها  ارالعاکی اسنفاده ک ید؛ بدین مع ی که دالیل زحیح نبودن ارائه می

 هایران را کوضیح دهید و زرفاً به ارائه بازاورد در حد زحیح یا غلط اکنفا نو یدوپاسخ

 سنجیهم

آنچه سبب موف ی   که ک ید حازل ارمی انو باشید داشنه واضح و روش ی س جش معیارها  و1

 وایدشود را مرخک کردهیادگیرندگان می

 در زمی ه کعیین معیارها  س جش از نظرات یادگیرندگان اسنفاده ک یدو و2

ها  جدید ههایی جدید  را برا  س جش در اانیار یادگیرندگان قرار دهید که بنوان د ج بفعالی  و3

 آن را کرف ک  دو

 شده را در اانیارشان قرار دهیدوها  انجامهایی از ارزیابینمونه و4

 فرز  کافی برا  انجام ارزیابی در نظر بگیریدو و5

شده ها  انجامها بخواهید برا  ارزیابیها بازاورد دهید و از آنشده به آنها  انجامدر مورد ارزیابی و6

 دالیلی را ارائه ده دو

شده باشد و سلی ه ها  کعییناساس مالک هایران زادقانه و بریادگیرندگان یاد دهید که ارزیابی با و7

 شخ ی را در آن به حداقل برسان دو

 معلم

انجام شود و  ها  یادگیر  الونرونیویدسنیار کدریس پیگیر  و مدیری  س جش در محیطبا کمک  و1

 ی الزم به یادگیرندگان ارائه شودوبازاوردها  ارالعاک

آموزان باشدو بازاوردها دارا  دو ن ش انگیزه دانش ک  دهینکضم کواندیبازاورد سازنده کووی ی م و2

انگیزشیو اگر بازاورد م اسب در زمان م اسب به کوالیف داده نرود، -هسن د: ارزشیابی و راه مایی

چ دان با ذکر مسائل نه کواندیاین انگیزه ساز  م وگیردیآموز بازاورد را جد  نمدانش یجکدربه

 کوچک را برا  دانش آموزان فراهم ک دو ها ی مرول، اموان دسنیابی به موف 
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در پایان سات س جری سطحی از دانش و  بارهیک  هاس جشبر س جش کووی ی کأکید شودو  و3

ک  د و قبل و بعد از را آماده میآموزان معموالً برا  امنحانات اود آموزان اس و دانشمهارت دانش

آموز از روز امنحان باشدو اما اگر دانش کریینبسیار پا کواندیها مامنحانات سطح مهارت و دانش آن

 در روت سات سطح یادگیر  اود را باال نگه داردو ک دیبداند که امنحان پایانی وجود ندارد سعی م

 بسیار گرچه هاآزمون اینو غلط زحیح و ا چ دگزی ه  هاآزمون مان د عی ی ها آزمون از اسنفاده و4

 از مخزنی کوانمی وجودبااینو س ج دمی را ش اانی پایین سطح اهداف عمدکاً ولی هسن د، منداوت

 نماید دریاف  را سؤاالت از ا مجموعه ک ادفبه یادگیرنده هر کا دید کدارک ا چ دگزی ه سؤاالت

 .اس  مرابه دشوار  سطح لحاظ از حاتدرعین و منفاوت دیگر  با که

 یو عمل یو متوسطه و دروس نظر يیابتدا هایدوره ،یبيو ترك یکيالکترون یريادگيدر اشکال مختلف  زهايجدول مربوط به ارائه تجو

 مالحظات و تجويزها هاموقعيت عنوان زير عنصر

 انواع ارزياب

 
 وضعيت

ا  ب شاامل مجموعاهیک کجربه یادگیر  الونرونیوای ااو الونرونیوی

ک هایی یا ها  یادگیر  اس  که قادرند بهمنعادت از فعالی 

رور گروهی، مرارک ، بحث و یادگیر  ساطح بااال را در به

 درون اجنماعات یادگیر  کرغیب ک  دو

بااا کوجااه بااه مرااوالکی کااه در زمی ااه ساا جش پایااانی در 

هااا  مااؤثر هااا  الونرونیواای وجااود دارد یواای از راهدوره

کاه باه یادگیرناده ایان نحو س جی اس ؛ به جش اودس 

شااود کااا در مااورد میاازان یااادگیر  اااود اانیااار داده می

هاا  اظهارنظر ک دو این نوع س جش سابب ارک اا  مهارت

شاود و یادگیرنادگان فراش اانی مان د نظارت و ک نرت می

ریز  ک  اادو کوان ااد باارا  یااادگیر  آی ااده نیااز برنامااهمی

م االت اموان انجاام  و ب د رکبه ها  یاسم ها،لیس چک

 کاه هسان د ابازار  ک  اد واین نوع سا جش را فاراهم می

 و معلماان ک دو این ابزارهاا باهمی بیان را اازی معیارها 

 و کارده آور جمع را ارالعات کا دهدمی اجازه آموزاندانش

 باا رابطاه در کوان دمی و دان دمی آموزان دانش آنچه درباره

 برا  م ظم ها روش هاآنو ک  د قضاوت ده د، انجام ایجنن

 هاا مهارت و داناش رفنارهاا، ماورد در هااداده آور جمع

 وده دمی ارائه ااص

 آماوزش در چرامگیر  کو یاک اودارزیابی فن از اسنفاده
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 ک  دهعمل به ش ونده از را، یادگیرنده ن ش که اس  براط

 بار مبن ی فرد  ادگیر ی با من اسب کامالً و دهدمی کغییر

ب اد  در باشد عاالوه باراین ناوع سا جش باا گروهمی وب

س جی را نیز فاراهم کوان اموان همها  الونرونیوی میدوره

 نمودو

 دوره

 ابندایی

در ایاان دوره اموااان اودارزیااابی وجااود ناادارد و اجاارا  

ها  هم س جی که باعث افزایش ارکبارات اجنماعی و روش

شود اولوی  بیرانر  داردو یوای ادگیرندگان میمرارک  ی

ها  مهاام در ایان دوره ساا جش ماادرس دیگار از ساا جش

محور اس و در ایان روش معلام باا روشان نماودن اهاداف 

میزان پیررف  یادگیرنادگان و کح اق اهاداف را مراخک 

 افزارهاا نرم کاوان باا اسانفاده ازک دو در ایان دوره میمی

از  اساانفاده عملواارد ، ا هااآزمون انجااام ساااز ،شبیه

 مبن ی ارزشیابی ارزشیابی، در یادگیر  واقعی ها موقعی 

عی ای  از سؤاالت هوشم دانه اسنفاده و مجاز  آزمایرگاه بر

هااا  سااایر اموااان مرااارک  و مباحثااه در زمی ااه فعالی 

 یادگیرندگان را نیز فراهم نمودو

 منوسطه

ع وان هدف بلوه باهع وان ها نه بهدر این دوره انواع س جش

اجراس و یادگیرندگان کوانایی بخری از فرای د یادگیر  قابل

نظارت بر یادگیر  و میازان پیررفنراان را دارنادو در ایان 

کوان امواان اودارزیاابی را هایی میلیس دوره با کهیه چک

 فراهم کردو

س جی نیز روشای م اساب بارا  اجارا در عالوه براین با هم

ا یادگیرندگان به بحث و مرارک  در زمی ه این دوره اس  ک

 هایران بپردازندوها  هموالسیفعالی 

 درس نظر  درس

هاا  بحاث و م ااظره در زمی اه مساائل و سا جش فعالی 

یواادیگر در زمی ااه مسااائلی کااه راهوااار مرخ اای ندارنااد 

 ها اجاازهاجرا اواهد بودو ازل مرارک  در این فعالی قابل

 یادگیرنده کعامل دهدو مثلمی را دیگران با یادگیرنده کعامل

 دوره، راه از ااارج هایش، یادگیرنادگانشااگرد  بااهم

 و جهاانی و محلای هاا گروه اعضاا  اسانادان، آموزگاران،

 آموزشی  ها محیط در ارکباط ف اور  .کارش اسان اارجی

از  کرآساان و کرساریع بسایار را کعامال و رابطاه ایان باراط

 .اس  کرده گذشنه

 ری بازاورد  ها موانیسم بودن م اسب از ارمی ان ایجاد

 کوسط کدریس و همساالن و بازاورد براط ارزشیابی فرای د
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 باشدو فایده مفید نیاز این رفع در اس  ممون همنا

 درس عملی

 باه الونرونیوی یادگیر  س جش راهبردها  کردن االزه 

 دنیا  در کرریحی و بعضاً ا چ دگزی ه ها آزمون برگزار 

 هاا مهارت آماوزش کاه بااال کغییارات سرع  با آشوب اک

 باه م زلاه اسا ، کرده الزامی را برا  یادگیرندگان پیچیده

اس   دانش حفت و کسب ح ار در یادگیرندگان ماندن باقی

 که زیرا باش د؛ نداشنه کاربرد  زیاد شاید حاضر ع ر در که

 ارائاه باه ادرپاسخ قا کوکاه حنی و ا چ دگزی ه ها آزمون

 شاده کسب ها مهارت و دانش محنو  از م اسب بازاورد

 ارالعاات نیاز مربیان و برا  باش دیادگیرندگان نمی کوسط

 مفهاوم به ما دروس عملی ک  دو درنمی آور جمع م اسب

 و کولیاد سام  باه را ماا کاا نیاز داریم س جش از منفاوکی

 را اننظارات ر،دامع ی را یادگیر  ک د، هدای  دانش کاربرد

کوانیم با اسنفاده می .یادگیر  را حل ک د و مروالت آشوار

ها  مرباوط باه زنادگی واقعای ساز ، باز  و پروژهاز شبیه

امواااان مراااارک  ساااایر یادگیرنااادگان را در سااا جش 

 هایران فراهم ک یموها  هموالسیفعالی 

 سؤالبر اساس انواع  ارزشیابی بموزشی  10.6

 و تبیین:تعریف  10.6.1

ب د  ب د  کاردو ایان روش دسانهکوان با کوجه به نوع سؤات نیز دسنهرا می ها  مخنلف س جش براطروش

ها  س جش را باه ساه ناوع ( روش1998) 1ها  س جش اس و زلیف و شولنزب د  روشکرین نوع دسنهرایج

ماوالً ساطون پاایین ها سا جش مناداوت معازنظر آن و4و عملورد  3، جایگزین2ک  د: منداوتب د  میدسنه

ک  دو این دسنه شامل بازیاابی ح اایق و درک مطلاب اسا و سا جش جاایگزین، گیر  میش اا  را اندازه

ها  گروهی، ارزشیابی همنایان و ک د و شامل فعالی گیر  میسطون باال  ش اا  و حیطه عارفی را اندازه

 هاا ویژگیاسا و ایان ناوع سا جش نگارش و  الونرونیوی و کارپوشه 5و کأمل از رریق روزنگار اودارزیابی

ک اد گیر  میک دو س جش عملورد  حیطه روانی و حرکنی را اندازهشوندگان را ارزیابی میشخ ینی آزمون
                                                             
1 Zeliff & Schultz 
2 Traditional 
3 Alternative 
4 Performance 
5 Log book 
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ها  ایان ناوع سا جش شاامل س و نمونهاان در مهارت یا کولیف شوندگها  آزمونو شامل نمایش کوانم د 

 آرایی اس اد یا کومیل کردن زورت مالی اس وزفحه

س جش س نی شامل اننخاب پاسخ و سااا  کوان به ها  س جش را با کوجه به نوع سؤات میرورکلی روشبه

 (و2سیم ب د  کرد )شول ا ، همناس جی و اودارزیابی ک پاسخ و جایگزین شامل عملورد ، کارپوشه

 

 سنجش سنتی

 انتخاب پاسخآزمون 

گذارد و شونده میها را در اانیار آزمونک د و آنارزیاب زورت و پاسخ سؤات را کهیه می اننخاب پاسخدر نوع 

ها و ا  از ساؤاتخ مجموعهاسپ ها  بسنهدر سؤات ،دیگرعبارتها ک میم بگیرد، بهاواهد کا درباره آناز او می

شاونده ایان ناوع ها یک یا چ د مورد  را اننخاب ک دو آزمونشونده از میان آنکا آزمون شودمیها ارائه گزی ه

کاوان باه  ، میگاذاردهادو عاالوه بار آن در نمرهسرع  درک کرده و به سهول  به آن پاسخ میها را بهسؤات

هااا  یااادگیر  خ در محیطها  بساانه پاساوکحلیل کااردو رراحای و اجاارا  ساؤاتهااا را کجزیاهساهول  آن

ها  ها ممواان اساا  شااامل سااؤاتهااا  دیگاار اساا و ایاان سااؤاتکر از روشکر و منااداوتساااده الونرونیواای

 سؤاتبا کوجه به نوع  ها  س جش کالسیروش



 ارزشیابی –ف ل دهم 

562 

 

و غیاره  2، جاورچین1، جیگسااو ، پرکردنایساز، مرکبغلط، جورکردنی - داننخابی، زحیح ا ، چچ دگزی ه

 باشدو

زیااد  بسانگی  باه عوامال ها  یادگیر  الونرونیوایاننخاب م اسب نوع آزمون در محیطبارة گیر  درک میم

ها مان د سطح بازده یادگیر  مورد اننظار، زمان اجرا  آزمون، جامعه آمار  آزماون و غیاره در دارد که برای از آن

هاا  یاادگیر  الونرونیوای، حات یوی از موارد بسیار بااهمی  س جش در محیطو بااینبررسی شدها  پیش ف ل

رورکلی ها  سا جش موجاود اسا و باه  الونرونیوای یاا ساامانهو اموانات سیسنم یاادگیر هاکوانم د کوجه به 

هاا  سااز  و اجارا  آزمونزاورت باال وه، امواان پیادهبه ها  یادگیر  و س جش الونرونیوایبسیار  از سامانه

 کاوانرا می اسخ دارنادها  مرخ ی که در نوع پدلیل محدودی ها  اننخاب پاسخ بهو آزموننداننخاب پاسخ را دار

هاا  و در ادامه، ضمن کعریف آزمونکرد  گذارساز  و نمرهها  الونرونیوی رراحی، پیادهسامانه وسیلهبهراحنی به

 ها، اشاره اواهد شدواننخاب پاسخ یا عی ی به برای از انواع منداوت آن

ده دگان در ارائه پاساخ باه اناواع ا با کوجه به محدودی  پاسخها ربسیار  از منخ  ان یادگیر  و س جش، سؤات

ده دگان بایاد در محادوده هاا  اننخااب پاساخ، پاساخانادو در آزموناننخاب پاسخ و ساا  پاساخ ک سایم کرده

ورت ساؤات را رارن خ، آزماونگر زاها  بسانه پاساها پاسخ ده دو در واقع در سؤاتمرخک رران آزمون به سؤات

ها  کا در این چهاارچوب، گزی اهند شوندگان مجازو آزمون ک دمیکرده و پاسخ آن را در محدوده مرخ ی کعیین 

(، )جاورکردنی ک  ادها  درسا  را باه هام وزال غلط(، گزی ه -ا  و زحیح )چ دگزی ه ک  ددرس  را اننخاب 

 (، یاا باا عباارت سااز)مرکب ک  ادها  درسا  را مرکاب (، گزی ه)جورچین دگذارنها  درس  را ک ار هم گزی ه

 (ومرخک پر ک  د )پرکردنی

از ذه ی  م احح آزماون  دورها  اننخاب پاسخ براساس معیار مرخک و به  آزمونگذارکه نمرهازآنجایی

هاا  اننخااب شاودو رراحای و اجارا  آزموننیز گفنه می ها  عی یآزمونبه این نوع آزمون،  شودیانجام م

ها معماوالً   آنگذارکر بوده و نمرهها  دیگر راح نسب  به آزمون ها  یادگیر  الونرونیویپاسخ در محیط

هاا بارا  و این نوع آزمونشودمیم مدیری  س جش و یادگیر  الونرونیوی انجام سیسن بازورت اودکار و به

                                                             
1 Jigsaw 
2 Puzzle 
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باش د اماا ها  یادگیر  الونرونیوی بسیار م اسب میموقع در محیطها  کووی ی و ارائه بازاوردها  بههدف

هاا  سااا  پاساخ یاا جاایگزین )کاه در ها  یادگیر  سطح بااال بهنار اسا  از آزمونبرا  س جش بازده

 وکرد( اسنفاده شودبررسی میها  بعد ف ل

 های انتخاب پاسخ انواع آزمون

ها  شاامل ساؤاتدارناد انواع من اوعی  ها  یادگیر  الونرونیویها  اننخاب پاسخ یا عی ی در محیطآزمون

 ، جدوت معما و غیره اس  کاه در سازغلط، مرکب - ، زحیح، پرکردنیاننخابی، جورکردنیا ، چ دچ دگزی ه

ها باا کوجاه (و اننخاب هریک از این آزمون1-6)جدوت شود بررسی میها این بخش، برای از انواع منداوت آن

 منفاوت اواهد بودو به ررن س جش الونرونیوی

 اننخاب پاسخ در محیط یادگیر  الونرونیوی ها انواع آزمون

 شوندمیهايی كه ارزيابی توانايی انواع آزمون

 گیر  بین دو گزی هب د  کردن، ک میمرب ه 1غلط - صحيح

 2ایچندگزينه
ها، ش اسایی اعضا  یک گروه یا اان اص جواب فهرس ش اسایی جواب درس  در 

 یک گروه یک مورد به

 3چندانتخابی
هاایی کاه بارا  یاک ، ش اساایی ویژگیفهرس ش اسایی چ دین جواب درس  در 

 شوندوکاربرده میموضوع یا مفهوم به

 یادآور  اسامی، اعداد و سایر موارد ااص 4پركردنی

هاا یاا باین ازاطالحات و دها و علل آن، بین رویدافهرس ش اسایی رابطه بین موارد دو  5جوركردنی

 هاکعریف آن

 هاآنب د  ش اسایی کرکیب موارد، مان د کرکیب زمانی یا اولوی  6یسازمرتب

 ایجاد یک کوضیح، داسنان، ررن یا سایر 7تركيبی

 نگرش، اجرا  یک مرحله از یک فرای د ایچندرسانه

 

                                                             
1 True/False 
2 Pick-one 
3 Pick-multiple 
4 Fill-in-the blanks 
5 Matching-list 
6 Sequence 
7 Composition 
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 آزمون ساخت پاسخ

شونده مجاز اسا  من اساب باا و آزمون ک دمیها  ساا  پاسخ، ارزیاب ک ها زورت سؤات را ررن در آزمون

شاونده را محادود بار ها، پاساخ آزمونکه این آزمونشده به آن پاسخ کوکاه یا بل د بدهدو ازآنجاییسؤات مطرن

هاا  سااا  پاساخ گفناه آزاد اس  به آن آزمون شونده در ساا  پاسخسازد و آزمونیک یا چ د گزی ه نمی

زورت دسنی و کوساط ااود ارزیااب انجاام ها  ساا  پاسخ معموالً به  آزمونگذارشودو رراحی و نمرهمی

و براای از اناواع دشومی  آن دشوار گذارشوندگان اجرا و نمرهدلیل با افزایش کعداد آزمونهمینگیرد و بهمی

آزمون کوکاه پاسخ، آزمون کرریحی محدود پاسخ، آزمون کرریحی گسانرده پاساخ،  :اند ازها عبارتاین آزمون

 وآزمون شفاهی

هاا  سااا  پاساخ، هاا  عی ای و باه آزمونها  اننخاب پاساخ، آزمونب د  دیگر  به آزموندر ک سیم

هاا ات م احح در آنیّها  هسن د که معموالً نظرها  عی ی آزمونشودو آزمونمی ها  ذه ی نیز گفنهآزمون

و اسا پاذیر و سااده ا  اموانها  رایاناهها کوساط برناماهساز  این آزمونکمنر دایل بوده و ب ابراین پیاده

 ات م ححان به دور باش دویّکوان د از نظررورکلی نمیها  ذه ی بهکه آزموندرحالی

هاا  سااا  پاساخ یاا آزمون ،سا جش ساطون بااال  شا اانی برا ها کرین نوع آزمونمهم یوی از

ها ضرور  اس و برا  مثات ها برا  س جش برای از مهارتباش دو اسنفاده از این نوع آزمونکرریحی می

و درک مطلب اس و در بخش آزمون سواد گیر  مهارت اواندن یک آزمون اندازه ،1زالمللی پرلآزمون بین

ا  و کوکاه ها  کرریحی و ب یه از نوع چ دگزی اهزورت پاسخها بهاواندن پرلز، بیش از نیمی از پرسش

وکحلیل ارالعات، کفوار ها  درک مطلب، کجزیهها  کرریحی اموان ارزیابی مهارتپاسخ هسن دو آزمون

و آزمون کراریحی را باا کوجاه باا آزاد  ک  دمیاری را فراهم ها  ارکبانن اد ، کفور االق و گاه مهارت

ب د  کارد: آزماون کراریحی کوان باه دو دسانه کلای ک سایمها میشونده در پاسخ به سؤاتعمل آزمون

 محدود پاسخ و آزمون کرریحی گسنرده پاسخو

 

                                                             
1 PIRLS 
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 آزمون محدود پاسخ

ها آزاد  کامال نادارد، بلواه زاورت شونده در پاسخ دادن باه ساؤاتدر آزمون کرریحی محدود پاسخ، آزمون

ها و همچ این ایان ساؤاتنمایادکا پاسخ اود را در چهارچوب شرایطی ااص محدود  ک دمیسؤات او را ملزم 

شاوندو هایی قائل میدهی و هم ازنظر م دار پاسخ، محدودی شونده، هم از لحاظ زمان پاسخبرا  پاسخ آزمون

هاا ک  اد و از ایان لحااظ باه آناااص می ماورد شونده را محدود به پاسخ دادن درباره ها آزمونتاین سؤا

شونده به کعداد مرخ ی، حرف، رقم یا کلماه )بارا  مثاات گوی دو عالوه بر این، پاسخ آزمونمی محدود پاسخ

 شود که ممون اس  شامل یک یا چ د پاراگراف باشدوکلمه( محدود می 250

مراخک، فرای اد ک احیح و  ماورد شاوندگان باه ا  محدود پاسخ با محدود کردن پاسخ آزمونهآزمون 

دهاد کاا چ اد هادف آموزشای  را در قالاب هار ساؤات   را کسهیل کرده و به رران سؤات اجازه میگذارنمره

لیال م اساب اسا  ولای ها  محدود پاسخ برا  س جش سطون فهمیدن، کار بسنن و کحو سؤاتارزیابی ک د

 برا  س جش کوانایی کرکیب )آفریدن( و ارزشیابی زیاد م اسب نیس و

پذیر اس و در ایان راحنی اموانشوندگان به، محدود ساانن پاسخ آزمونها  س جش الونرونیویقابلی  با

و باا ایان محادودی ، ک ادهاا محادود ا رقامکواند پاسخ سؤات را بر مب ا  کعداد کلمات یها ارزیاب میمحیط

وجاه امواان ارائاه پاساخ ااارج از هیچاواه اد باود و به قید شادهشوندگان ملزم به رعای  اسناندارد آزمون

 شده وجود نخواهد داش و کعیینچهارچوب 

 آزمون گسترده پاسخ

شاونده شاود و آزمونشاونده م ظاور نمیدودینی بارا  آزمونگونه محها  کرریحی گسنرده پاسخ، هیچدر آزمون

شاونده در عبارکی آزمونپاسخ ااود را بپروراناد و ساازمان دهادو باه ،که مایل باشدروررور کامل آزاد اس  کا هربه

 م ادار پاساخ، آزاد  کامال دارد و نظارها  این نوع آزمون، هم از لحاظ زمان پاساخ و هام از پاسخ دادن به سؤات

شاونده بایاد ارالعاات و نظر او م ط ی و مفید هسن دو در این نوع آزمون، آزمونکواند مطالبی را ارائه دهد که بهمی

هاا  گسانرده و آزمونک ادها  اود را به نحو  م ط ی، م سجم و نو نگاارش اود را ارزیابی کرده و اندیرهدانش



 ارزشیابی –ف ل دهم 

566 

 

 رواز ایانکحلیل، کرکیب و ارزشیابی م اساب هسان د ها  سطون باال  ش اانی از قبیل پاسخ برا  س جش هدف

 شودونیز گفنه می 1آزمون کرکیبیبه آن، 

 آزمون شفاهی

زورت زبانی و در قالب پرسش و پاسخ یا بحاث و گفنگاو زاورت اس  که به یآزمون یا امنحان شفاهی آزمون

 شاوندهشااگرد و آزمون پرساد وزورت شافاهی میها را بهرزیاب یا مدرس سؤاتگیردو در این نوع آزمون امی

هاا  ها  محادود پاساخ در محیط، یوی از پرکاربردکرین ناوع ساؤاتها جواب دهدو آزمون شفاهیبه آن باید

هاایی باا چالش الونرونیویها  یادگیر  اسنفاده از این نوع آزمون در محیط ،حاتچهره به چهره اس و بااین

هاا  ها از قبیل مهارتارزیابی برای مهارت م ظوربهو شودمیمعموالً کمنر اسنفاده  رواس ، از این همراه بوده

ها هاا، اسانفاده از ایان ناوع ساؤاتبیانی، زراح  گفنار، کوانایی کلفات لغاات، موالماه، مرااوره و مان اد این

انادو ها در فضا  مجااز  ارائاه دادهاسنفاده از این نوع سؤات برا ی یناپذیر اس و منخ  ان راهوارهااباجن 

مخارب یا  ازسو شده شونده بر رو  کالس درس مجاز ، ارسات فایل زوکی ضبطاموان ضبط زدا  آزمون

کواناد زمی اه اسانفاده از ن میزماافراهمایی و موالمه الونرونیوی از رریق ابزارها  یادگیر  الونرونیوای هم

 وک دها  یادگیر  الونرونیوی را فراهم ها  شفاهی در محیطسؤات

  دسانی هسان د و میازان کوافاق گاذارها  شفاهی بسیار نزدیک به ننایج نمره  الونرونیوی پاسخگذارنمره

گذار و حنای گااهی بیرانر از اندازه کوافق بین نمرات دسنی دو نمرهبه نمره الونرونیوی با نمره دسنی معموالً

  گاذاررور اودکاار نمرهو باه کاردکوان با رایانه ضابط ها  شفاهی را هم میهمین کرکیب پاسخآن اس و به

ا  کاه در پاساخ باه یاک ، مثل جملهه اس شدبی ی   اودکار عبارکی که کا حد زیاد  پیشگذارو نمرهنمود

آن پاسخ شفاهی داردو اسانفاده  ب د  افراد از کیفی شود، همبسنگی بسیار باالیی با رکبهسؤات ساده داده می

ز م اساب سااهاا  سرنوش ویژه آزمونها  راوالنی و گسانرده باه  شفاهی اودکار برا  پاسخگذاراز نمره

 ها  کواوی ی، م اساب و کاافی باشادرسد که این روش برا  آزموننظر مینیس و با کوجه به رشد ف اور  به

  (و2011و همواران،  2)وننورس

                                                             
1 Composition test 
2 Ventouras 
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 های سنجش سنتیهای تخصصی در خصوص روشیهتوص 10.6.2

 انتخاب پاسخهای قواعد تهيه آزمون

 غلط اسانفاده  - حیزح ای ریا -بله   ها هیاز گز س ینماً الزم نغلط ح - حیزح  هادر ررن سؤات

غلاط  - حیآزماون زاح  بارا کواندیمطرن شود، م  هیکه بنواند در قالب دو گز یکرد؛ بلوه هر عبارک

 وم اسب باشد

  شود و بیش از دو اننخاب بارا  پاساخ باه آن وجاود که پاسخ محدود به دو گزی ه نمی هاییسؤاتدر

شونده در اننخاب گزی ه درس ، دچاار د در نگارش زورت سؤات دق  الزم را داش  کا آزموندارد، بای

ابهام نرودو برا  مثات جو زمین بیش از دو گاز کرویل شده اس  ولی درزد نینروژن آن از گازهاا  

ل شونده به اشنباه نیفناد )شاودیگر بیرنر اس ؛ ب ابراین در ررن این سؤات باید دق  شود کا آزمون

 (و8-6و  6-7

 

 

 ا  نادرس سؤات چ دگزی ه

 

 ا  درس سؤات چ دگزی ه
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  ،و سا جدیشاوندگان را مآزمون  ادآوریها ک ها کورار مطالب کناب در سؤاتدر سؤاالت اننخاب پاسخ

جز آنچه در به  گرید  هاها را در قالبو آن دیک  یسیمطالب را بازنو دیس جش درک و فهم با  برا

 ودیسیب وکناب آمده 

 شاونده ساؤات آزمون دهیع  ایها را ساده و مفهوم ررن کرد و کا حد ممون از احساس، نظر سؤات دیبا

 وموضوع آزمون باشد کهنینورد مگر ا

 هاو ساؤات ییویاراد  هاباا دکماه یاننخابکک  هارور منداوت، سؤاتبهها  الونرونیوی در آزمون  

الزم اسا  در  رنادگانیادگی یممانع  از سردرگم  برا نیب ابرا د؛ یآیم یبا کادر اننخاب یچ داننخاب

 شودو  یقالب اسناندارد کبع نیمخنلف، از هم  هاآزمون

 یک موضوع داریم، بهنر اسا   دربارةاننخابی که فضا  زفحه محدود اس  یا چ دین سؤات ککزمانی

اننخاابی یاا کر از ککنخابی م اسبها  اننخابی اسنفاده شودو در مثات زیر، قالب فهرس  اناز فهرس 

 (و15-6چ داننخابی اس  )شول 

 

 نمونه سؤات فهرس  اننخابی

 اما مموان اسا   برندیم یپ ییگوشوندگان بر نحوه پاسخآزمون ها  اننخاب پاسخ، معموالًدر آزمون

کاار ازهفارد ک کیا  برا شود،یزفحات وب ارائه م قیکه از رر ییهااز سؤات یپاسخ دادن به فهرسن

 اس و  ضرور یدهپاسخ  ااص برا  هادسنورالعمل  سرکیم ظور ارائه  نیهممرول باشدو به



 ارزشیابی –ف ل دهم 

569 

 

  ارائه  قیدق  هاواضح اسنفاده و دسنورالعمل ریالزم اس  از ک او ریک او  رو کیکل  هاسؤات  برا

 ای ایم ط ه، اشاننخاب ک د ) دیرا با  زیشونده چه چمرخک کرد که آزمون دیبا قیرور دقبهو  شود

 (واسیم  کیمحدوده 

  کاردو م ظاور از  یاعنبارسا ج ،یابیااز ارز شیپ دینوع و شول پاسخ درس  را بادر سؤاالت پرکردنی

حوزه ماوردنظر مرباوط  ،یاس  که به دانش موضوع یاز اشنباهات کوچو یک نرت برا ،یاعنبارس ج

شاونده مطمئن بود کاه آزمون کوانی، نمعدد اس  کی یپاسخ به سؤال کهیمثات، زمان  و براشودینم

اناواع و  هیاکل دیابا نیب اابرا« زاد و ده» ای« 110»رور مثات از عددو به ای ک دیاز حروف اسنفاده م

 سؤات را در نظر گرف و کی یاحنمال  هااشوات پاسخ

 و در و مراابه وابسانه اسا نیگزیجا  هاعبارت ی یبشیبر قدرت پ یاال  جا  هاآزمون یاثربخر 

 رنادگانیادگی یدرسا  احنماال  هاسؤات، بنواند پاسخ یواقع هر چ در رران آزمون در ه گام رراح

  کمنار  آزمون اطاا نیا ردیع وان جواب سؤات بپذها را هم بهک د و آن ی یبشیسؤات را پ کیبه 

 ادرا هیو پ یا اوص، اسانفاده از هاوش م ا وع نیاااوب در ا  از راهوارها یویاواهد داش و 

اگار  گار،یعبارت دبه رران سؤات اس و باه یقبل رندگانیادگیدرج شده   هااودکار کلمات و عبارت

را  هاخانجام شده باشد، سامانه سااب ه پاسا رندگانیادگیاز  یگروه  قبالً بر رو ،یاال  سؤات جا کی

ساؤات  نیه در کادر ادرج شد  هاانواع عبارت کواندیها مآن پاسخ  کرده اس  و حات بر مب ا رهیذا

  هاادرسا  از عبارت نیکخما کوانادیم جینناا نیارا به رران آزمون نران دهد و راران براسااس ا

 .باشد داشنه نیگزیجا

 را ک  د کاه ق اد راران   ریشوندگان همان کفسمطرن شوند که همه آزمون  اگونهبه دیها باسؤات

 ممون ساده و بدون ابهام باشدو  جا اسنفاده کرد که کا دیبا یسؤات بوده اس ، از زبان

 کاا حاد « ووو؟دیرد ک  دیشما نبا ،یچه زمان»مثات   کردو برا  اوددار دیبا ،یاز اسنفاده دو کلمه م ف

 «ووو؟دیریبپذ دیشما با ،یچه زمان»مثات   برا د،یکار ببراموان سؤات را به شول مثب  آن به
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 ا  مطرن کارد کاه ف اط باه یاک پاساخ نیااز گونهها را بهدر هر بار ف ط یک سؤات را باید پرسید و سؤات

ها  گرمایرای و دومای از داشنه باش دو این مثات دو سؤات پرسیده اس و اولی از چگونگی کاهش هزی اه

 پرسدوعلل اکالف انرژ  می

 مثات:

هاای شاما چاه ويژگی« »های گرمايشی را كاهش دهام؟چگونه هزينه»پرسد بهترين مشتری شما می

 «اندازيد؟كاو را از كار میترمو

 □زح  کرموسنات □افزایش حرارت □در لحظه روشن شدن

 □پاالیه ذرات  □ها  دسنگاه بخورگزی ه

 این سؤات را به این زورت بیان ک ید: )در این مثات یک سؤات پرسیده شده اس (

رموكااو را از هايی از تهای گرمايشی را كاهش دهد. چاه قسامتخواهد هزينهبهترين مشتری شما می

 اندازيد؟كار می

 □زح  کرموسنات □افزایش حرارت □در لحظه روشن شدن

 □پاالیه ذرات  □ها  دسنگاه بخورگزی ه

 و کلمااکی کاه اگار درسا  کاردکأکید  بایدها بسنگی دارد را ها، کلماکی که مع ی سؤات به آندر بیان سؤات

معماوالً کلماات مهام، کلماات اشنباه کفسایر ک ادو شونده، سؤات را شود که آزموناوانده نروند باعث می

هاا  چااپی و غیاره هسان دو در آزمون آارین، اولین، یک، یوی، ف ط، نهم فی یا محدودک  ده مان د 

ها  الونرونیوای از کریده شود اما در آزمونم ظور کأکید زیر کلمه یا عبارت مهم اطشد بهکوزیه می

هاا شاونده کلمااکی کاه زیار آنزیارا مموان اسا  آزمون ،ردکریدن زیر کلمات باید اجن ااب کااط

در نظار بگیاردو در آزماون الونرونیوای بارا   1ها  فرا من ایع وان، لی ککریده شده اس  را بهاط

 کأکید بهنر اس  کلمات پررنگ، درش  یا کج نوشنه شوندو
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 در ایان مواقاع ک هاا یاک  کارگیر  کلمات قطعی یا ارزشی در سؤات اجن اب شود؛ زیرابهنر اس  از به

کوان اد کاامالً شوندگان در پیدا کاردن ایان اسانث اها میو آزمونک دکواند جواب را مرخک اسنث ا می

یک اسنث ا  ک ریباً ناش اانه داشنه باشاد کاه  دس  کمهوشم د باش دو یک سؤات مطلق ممون اس  

رور کامال، هارکس، کاامالً، ، باههار، : همهرران سؤات آن را فراموش کرده باشدو کلمات مطلق شامل

ک ریباً، ، اکثراس و همچ ین در اسنفاده از کلمات افراری، مان د  کسهیچو  هرگز، هیچ، همیره، دقی اً

 باید کوجه الزم را داش و ندرت، نزدیک به، به، همیره

 ساخت پاسخهای قواعد تهيه آزمون

 اند از:اید در نظر گرف ، عبارتها  کرریحی به گام کهیه آزمونبرای از قواعد  که به

شاده بارا  کار گرفنهافازار یاا ف ااور  باهالزم اسا  نرم :نويسی و حروف التاينقابليت فرمول و1

ها و ها  ریاضی یاا حاروف الکاین را در مانن ساؤاتها  کرریحی اموان کایپ مسن یم فرموتسؤات

د و همااین مساائله ممواان اساا  افزارهااا چ ااین قااابلینی ندارنااو برااای از نرمک اادها فااراهم پاسااخ

 (و1)شول  ک دشونده را دچار زحم  آزمون

 

 نویسی و حروف الکین در سؤاتقابلی  فرموت

آزمون کرریحی محدود پاساخ یاا گسانرده پاساخ  :شوندهعدم تحميل زحمت فيزيکی به آزمون و2

سااز  پیاده کاه بسانرشونده کحمیل ک دو برا  مثاات، ه گامینباید زحم  فیزیوی زیاد  به آزمون

ررن سؤات کرریحی که نیازم د کایپ  هس ،کلید ها  همراه بدون زفحهآزمون الونرونیوی، دسنگاه

ها  گسانرده پاساخ مموان اسا  جایز نیس و در چ ین شرایطی، رارن ساؤات ،پاسخ روالنی باشد
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اان اارات  ازحاد ازرور غیرربیعی منن اود را االزه کارده یاا بیششونده را مجبور ک د، بهآزمون

ها گوناه ماوارد از اناواع دیگار ساؤاتبهنار اسا  در این واسنفاده ک د یا از سؤالی به سؤات دیگر بپرد

 ها پاسخ دهدوکواند به آنشونده میراحنی آزموناسنفاده شود که به

هایی اسنفاده کارد کاه ها  کرکیبی باید از سؤاتم ظور رراحی سؤاتبه :ترهای عميقنياز به پاسخ و3

اس  و در پاسخ دادن باه آن  سؤاتها مسنلزم کوجه به بیش از یک ج به از موضوع پاسخ دادن به آن

 پاافناده نباید اکنفا کردوسؤات، ک ها به جزئیات ظاهر  و پیش

وار کناب یاا ساایر م اابع درسای ها نباید کورار روریگونه سؤاتپاسخ به این :نياز به تفکر اساسی و4

 باشدو

ها  کرکیباای نبایاد اجااازه داد کااا در سااؤات :شااده 2و چساابانده 1های كپاایپاسااخ نپاذيرفتن و5

مگار  ،ارائاه ده اد مذکورع وان پاسخ سؤات ها را بهها  دیگر سؤاتشوندگان کلمات و یا پاسخآزمون

قوت یا مثات باشدو برا  این م ظور الزم اس  قابلیا  کپای کاردن و چساباندن در محال که ن لاین

 دوپاسخ غیرفعات شو

ها  کرکیبای در ساؤات :منظور ارائاه پاساخشونده بهآزمون ازسویامکان انتخاب نوع رسانه  و6

شده، زورت زدا  ضبطشونده داد کا پاسخ اود را به شول دلخواه، بهکوان این اننخاب را به آزمونمی

 و کلیپ ارائه دهدوئیک اسالید پاورپوی نی یا یک وید

ها  شفاف و دقیق ها را باید دقیق مطرن کرد، سؤاتسؤات :جزئياتها به شکل خاص و با طراحی سؤال و7

کاه م ظاور از یاک ساؤات ایان اسا  کاه شاودو بارا  مثاات زمانیارزش میها  مبهم و بایمانع جواب

هماه « حال را ارائاه دهیادوراه»گوناه مطارن کارد کاه نبایاد این« حل را شرن دهیدوکرین راههزی هکم»

 الزامات پاسخ اوب باید ذکر شودو ها  یک جواب ومحدودی 
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شاوندگان را درراسانا  دهی، آزمونم ظور پاسخشوندگان بهارائه یک الگو به آزمون :هاهدايت پاسخ و8

هاا ها  سااا  پاساخ آن اسا  کاه آنک دو مرول بسیار  از ساؤاتدهی م اسب هدای  میپاسخ

 زیاد  باز هسن دو

ها، گوناه ساؤاتکوجاه باه راوالنی باودن پاساخ اینباا  :های تركيبایمحدود كردن تعداد سؤال و9

شاوندگان ها  کرکیبی در یک آزمون م جار باه اسانه شادن آزمونکعداد زیاد  از سؤات قرارگیر 

 شودومی

هاادف يااادگيری نيساات ماننااد  ءفااراهم كااردن ابزارهااای شااناختی الزم كااه جااز و10

هاا  اساندالت زیابی مهارتاگر آزمون برا  ار :كش مجازی و غيره، خطفرهنگ لغتحساب، ماشين

حساب اطاها  محاسباکی سااده باه مطلوب آن اس  که با فراهم کردن ماشین ،شده باشدریاضی رراحی

ها  کالسی یا انجام کواالیف در م ازت معماوالً شوندگان برا  فعالی عالوه آزمونبرسدو به کمنرین میزان

حسااب در النه اس  کاه امواان اسانفاده از ماشینک  د ب ابراین، ایلی مع وحساب اسنفاده میاز ماشین

شاوندگان یوسان بارا  کماام آزمون  زورت ابزارکواند بهحساب میها فراهم شودو ماشینآزمون برا  آن

کواند با کوجه به نیاز هار ساؤات اااص کطبیاق یابادو حساب مینمایش ظاهر شودو این ماشینرو  زفحه

از  ،حساب کامالً مه دسای اسانفاده شاود و در ساؤات دیگاریک ماشین کرکیب که برا  یک سؤات ازاینبه

برا  جاواب دادن باه ک ها کواند حساب میعالوه ماشینحسابی که ف ط چهار عمل ازلی را داردو بهماشین

حسااب در ارزیاابی هایی که اسنفاده از ماشینها  دیگر )سؤاتها  اازی روشن شود و برا  سؤاتسؤات

فره اگ ک د( ااموش شودو ساایر ابزارهاا مان اد حاسباکی یا کخمین مهارت افراد کداال میها  ممهارت

 کوان د در زورت نیاز فراهم شوندومجاز  و غیره نیز می س جزمانکش مجاز ، ، اطلغ 
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 یو عمل یو دروس نظر و متوسطه يیابتدا هایدوره ،یبيو ترك یکيالکترون یريادگيدر اشکال مختلف  زهايجدول مربوط به ارائه تجو

 مالحظات و تجويزها هاموقعيت عنوان زير عنصر

 انواع سؤال

 

 وضعيت

هاا  ها  یادگیر  الونرونیوای از آزمونک ریباً کلیه سامانه الونرونیوی

ک  اد و امواان برگازار  ایان اننخاب پاساخ پرانیبانی می

ها  در یادگیر  الونرونیوی وجود داردو با این حاات آزمون

ممون اسا  براای از  ها  ساا  پاسخ وص آزموندر ا

کعبیه  ها  مدیری  یادگیر  الونرونیویدر سامانه هاقابلی 

از بساانرها  مخنلااف باارا  اهااداف  الزم باشااداند و نرااده

ها  اایار و البنه رشد و کوسعه ف اور  در ساتشوداسنفاده 

ها  مادیری  ایان ابزارهاا در ساامانه بار کمیا  و کیفیا 

یااادگیر  الونرونیواای اواهااد افاازودو در ادامااه، برااای از 

زاورت هاا  سااا  پاساخ بهآزمون برا ابزارها  منداوت 

 اس و شدهمعرفیاجمالی 

هاا  ساااا  اسانفاده از بسانر ای نرنا  در رراحای آزمون

از شودو اموانااکی پاسخ ک ها به بعد نوشنار  آن محدود نمی

هاا  بااز در بعاد قبیل میوروفاون و بل ادگو، انجاام آزمون

کااه رور اند، بهاوبی میساار ساااانهشاافاهی را نیااز بااه

زاورت یادگیرندگان از این رریق همان اد فضاا  سا نی به

ک  ادو همچ این باا افازایش زنده با معلم ارکباط برقارار می

بااط ها  زوکی و ک ویر  رایانه، اموان برقارار  ارکقابلی 

پاذیر شاده اسا و گفن ای اسا ، ک ویر  زناده نیاز اموان

دلیل ها  سااا  پاساخ در بعاد شافاهی باهرراحی آزمون

برای مروالت ف ی از قبیل کاهش سرع  ای نرن  و قطاع 

ارکباط و نیز هزی ه نسبناً باال کاک ون برا  مراکز آموزشی  و 

 یادگیرندگان، از عمومی  براوردار نبوده اس و  

 

 دوره

 ابندایی

در دوره ابندایی در هر آزمون رعای  ک وع ساؤاالت اننخااب 

ها  اننخاب پاسخ مبن ی بر گرددو از آزمونپاسخ کوزیه می

کوان جه  کمرین و ک وی  یادگیر  اسنفاده کاردو باز  می

ا  همچ ین از آنجایی که دانش آموزان ابندا  ساواد رایاناه

هاا  ردد کا حاد امواان آزمونگباالیی ندارند لذا کوزیه می

کاغاذ  -ساا  پاسخ در بلوک حضور  و به زاورت ماداد

برگزار شود در غیار ایان زاورت در یاادگیر  الونرونیوای 

 ها  شفاهی اسنفاده شودو کرجیحاً از آزمون

 منوسطه
در دوره منوسطه باید از ساؤاالکی اسانفاده کارد کاه سابب 

آماوز و ط دانششاده کوساگرفنه افزایش کالش ذه ی بواار
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افزایش اسنفاده از راهبردها  یاادگیر  شاودو لاذا کوزایه 

هااا  ساااا  پاسااخ اساانفاده شااودو در گااردد از آزمونمی

ها  اننخاب پاسخ بهنر اس  آنها را زورت اسنفاده از آزمون

 در سطون ش اانی باال رراحی کردو 

 درس

 درس نظر 

هاا زمونا  از آکاوان از ریاف گسانردهدر دروس نظر  می

اساانفاده کااردو بساانرها  الونرونیواای اموااان ایجاااد انااواع 

هاا  کاه عاالوه بار آزمونرور اند بهسؤاالت را فراهم کرده

هاا  سااا  پاساخ نیاز اننخاب پاسخ، اموان ایجااد آزمون

شااده اساا و یواای ابزارهااا  کاااربرد  در برگاازار  فراهم

هی، هااا  شاافاویژه آزمونهااا  ساااا  پاسااخ و بااهآزمون

کاه هاا  موالماه ویادئویی اسا و باا ایناسنفاده از قابلی 

حات ابزارها  مخنلفی در این ا وص ایجادشده اس  بااین

 ادوباای کانواا افاازار هااا  آن، نرمیواای از پرکاربردکرین

افزار  قدرکم اد بارا  برقارار  نرم 1ادوبی کانو باشدو می

هاا، کاالس ها، جلساات باراط، ویادئو فراهماییاندیریمه

ها  عماومی باا گذار  دسوناپ و ارائاهمجاز ، به اشنراک

 دیگر کاربران از رریق ای نرن  اس و

 درس عملی

هاا  اننخاااب پاساخ بارا  دروس عملاای اسانفاده از آزمون

ها  شود برا  براای از هادفم اسب نیس  لذا کوزیه می

هاا  سااا  پاساخ اسانفاده ر  از آزمونعملورد  نوشانا

ا ، کوان با قرار دادن دکماهمی ها  کرریحیشودو در آزمون

کا زدا  ااود  کردشوندگان فراهم آزمون برا این اموان را 

را ضبط ک  د یا یک فایل زوکی ارسات ک  دو عالوه بر ایان، 

کوان اد پاساخ ااود را از رریاق دورباین شوندگان میآزمون

هاا  از پایش ار  کرده یاا پاساخ ااود را در قالببردفیلم

کواند این اموان را شده، قرار ده دو رران همچ ین میکعیین

شااول فایاال کااا پاسااخ اااود را به بدهاادشااونده بااه آزمون

 ها  دیگر برا  او ارسات ک دویا فرم  3یا ورد 2پاورپوی  

                                                             
1 Adobe connect 
2 Powerpoint 
3 Word 
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 و انواع بن سنجش جایگزین 10.7

(و 1993، 1هاا  مخنلاف سا جش اسا  )ورکانن د  اس  که دربرگیرنادة روشس جش جایگزین ازطالن چنرما

، سا جش 3، اودارزیاابی2ا اناد از: سا جش عملوارد ، سا جش مرااهدهها  سا جش جاایگزین عبارتروش

هاا در کاالس ها  س جش جایگزین معن دند که ایان روشررفداران روش وو وو الونرونیوی کارپوشه ،4همنایان

ها  کفور ساطح بااال و پیررف ، مهارت بلوه انگیزه ک  دمیفراهم  فراگیران س جشک ها روشی بهنر برا  نه

و  ؛ بال1991گی از، ؛ وی1994هاموناد،  -ده اد )دارلی اگ افزایش مینیز ها را باالاره پیررف  کح یلی آن

 (و1998همواران 

ها، ایفاا  ن اش یاا اسانفاده از ساز ها  کاربرد  چون شبیهزورت فعالی این نوع س جش اغلب به

هاا  کارگیر  داناش در موقعی ک ها کسب دانش بلوه کواناایی باهشود که نهمطالعه مورد  نمایان می

ن در ا وص اود س جی و هم س جی کوضایح مف ال از آنجایی که پیش از ایو ک دارزیابی میواقعی را 

 پردازیموها  عملورد  میو آزمون الونرونیوی به معرفی کارپوشه ادامهدر این ارائه شده اس  لذا 

  کارپوشه 10.7.1

کازگی شاهرت زیااد  کساب ها  س جش عملورد  اس  کاه باهوشیوی از ر 5یادگیر  مبن ی بر کارپوشه

شاده و ریز کارپوشاه مجموعاه ررن ،(2006) 6(و باه ع یاده کیبسران و باورک1384کرده اسا  )سایف، 

هاا  رسایدن باه آن شاونده و گامچگاونگی پیرارف  آزمون شامل هدفم د  از مدارک و شواهد  اس  که

هایی از کارهاایش را کاه در ها و پیررف  اود نموناهان دادن کواناییشونده برا  نرو در کارپوشه آزموناس 

آورد و بارا  ارزشایابی روت یک مدت معین، مان د نیمسات یا سات کح یلی، انجام داده با اود به کالس مای

ازآنجاکاه مطالاب » :انادایان روش سا جش گفنه دربارة( 2001گذاردو اگن و همواران )در اانیار ارزیاب می

 -اناد گرفنهد در کارپوشه ج به کراکمی دارناد و باه هام مربور اد و در راوت یاک دوره از زماان انجامموجو

                                                             
1 Worthen 
2 Observational assessment 
3 Self- assessment 
4 Peer assessment 
5 Portfolio based learning 
6 Kubiszyn & Borich 
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کوان اد یاک می -آی اد ها  هفنگی و کرمی فراهم میوسیله آزمونها  جدا از یودیگر  که بهبراالف عوس

 (و615)ص « ورا نران ده دشونده فیلم از چگونگی پیررف  آزمون

ک اد: ا  بیاان می( در م ایساه روش سا جش عملوارد  باا سا جش کارپوشاه2006)کیبسرن و بورک 

شاونده درک عمیاق ااود را از یاک زمی اه معاین از س جش عملورد  نوعی نمایش اس  که در آن آزمون»

شونده در یک زماان معاین در دهد آزموندهدو این نمایش مان د عوسی اس  که نران مییادگیر  نران می

دس  آورده اس ؛ اما نوع دیگر  از س جش عملورد  وجود دارد که چیز  بیرنر ه چیز  بهسات کح یلی چ

دهدو هدف ازلی این نوع س جش آن شونده را نران میها  آزموناز ک ویر یک م طع زمانی ااص از یادگیر 

ماا داسانانی  شونده در روت یک دوره زمانی و کوفیق درازمادت او بارا اس  که درباره رشد یادگیر  آزمون

شاونده را نام داردو کارپوشه، مان د س جش عملوارد ، درک عمیاق آزمون بگویدو این روش س جش کارپوشه

)ص « ودهادکرم یا سات کح یلی نیز نران میگیرد، عالوه بر آن رشد شایسنگی و درک او را در روتاندازه می

 و(174

 یالکترونيک كارپوشه

دهی، سااز ، ساازمان، یک ابزار یادگیر  و س جش فرای د و فراورده یادگیر  با قابلی  ذایرهالونرونیوی کارپوشه

یاناه اسا  شونده در یک محیط دیجینات مبن ی بار وب، شابوه یاا را، ازالن و بازبی ی کارها  آزمونارائه بازاورد

، نمایاانگر رشاد، پیرارف  و مهاارت 1کواناد همان اد وینری ای(و کارپوشه الونرونیوای می1390)زارعی و رضایی، 

(، یوی از پیراگامان کوساعه کارپوشاه الونرونیوای در 2 :2005) 2شونده درزمی ة ااص باشدو به ع یده بارتآزمون

م ظور نمایش رشد و کغییر یاادگیر  ها را بهشونده آننی اس  که آزمویکارپوشه الونرونیوی حاو  کارها ،آموزش

هاا را در هاا، آنک اد و باا گازی ش بهنرینها کأمل میآور  کرده، بر رو  آنو مهارت اویش در روت زمان جمع

 وگذاردمیمعرض نمایش 

؛ ب اابراین باشادهاا  اجرایای وشانار ، ک ااویر، زادا، ویادئو یاا فایلمطالاب نشاامل کواناد می الونرونیوای کارپوشه 

هاا  حل مسائل ریاضی، کارها  ه ر ، گزارش کارها  پژوهرای، گزارشها، راهکوان د نمونه نوشنهشوندگان میآزمون»

                                                             
1 Showcas 
2 Barrett 
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اره ماواد و ( دربا1387باه ن ال از سایف  2004سااننروک )«و ها  ااود قارار ده ادا  و غیره را در کارپوشهچ درسانه

شاوند، مان اد شاونده میانواع مخنلف کارها  آزمون شامل هاکارپوشه» :گیرد، گفنه اس مطالبی که در کارپوشه قرار می

نمونه کارها  نوشن ی، نوارها  ویدئویی، کارهاا  ه ار ، اظهارنظرهاا  ارزیااب، پوسانر، م ااحبه، شاعر، نناایج حال 

ها  او را نراان هاا و پیرارف شاونده کاه باه بااور ارزیااب مهارتاز آزمونها و هرگونه کار دیگار  مسائل، اودس جی

 و(542)ص « ودهدمی

و کارپوشه حاو  کلیه شودمیکوزیه  دانش آموزان س جشبرا   1دیجینالی ها کارپوشهسنفاده از ا

ود کارپوشه اس  که یادگیرنده در ری دوره کح یلی انجام داده اس و یادگیرندگان باید از وج هاییفعالی 

 ارائه ق دبه کارپوشه (و از2000دارد )آندرسون و بوئر، میرا در ری دوره فعات نگاه  هاآنآگاه باش د زیرا 

 شودو کارپوشه شخ ی اسنفاده می آموزدانش یادگیر  پیررف  و کح یلی رشد دادن نران و کارها بهنرین

داغی، ک د )قرهمی اودباور  ایجاد و نفسعنمادبها هاآن در و سازدمی پویا را شاگردان پژوهری و علمی

 در آیی ه ع وانبه داردو کارپوشه س جش و کدریس، یادگیر  ها فعالی  در کلید  ن ری ( کارپوشه1388

 ارزیابی برا  ابزار  ع وانبه کواندمی و ک دمی م عوس را یادگیرنده زیرا پیررف  ک دمی عمل آموزش فرآی د

 رشد کرده، اود کار دهیسازمان با یادگیرنده (و بعالوه،2015، 2گیرد )اسویسی قرار نفادهکووی ی مورد اس

 باید کارپوشه کهیه برا  (و ازآنجاکه یادگیرنده2010داسوکلو،  و ک د )بافوریامی پیدا را اود ضعف و قوت ن اط

 فرآی د در فعات فرد  به د،نمای ارائه ک د، گزارش کهیه ک د، کح یق یع ی دهد، انجام زیاد  ها فعالی 

 که ( معن دند2013، )3چن لیان، ( چانگ،2009و ایدوگودو،  شود )گونمی کبدیل س جش و یادگیر 

 هاآن و کعیین را آموزاندانش کوانایی و عالقه کارپوشه با کوان دمی هاآن زیرا مفید اس ؛ معلمان برا  کارپوشه

 مینرویا، اس  )پوپسو کووی ی ارزش با س جش برا  جایگزین روشی نمای دو کارپوشه هدای  اوبیبه را

 (و2015، 4کروگولسو و کودورسو

                                                             
1 portfolios digital 
2 Eskı̇cı̇ 
3 Chang, Liang & Chen 
4 Popescu-Mitroiaa, Todorescub & Greculescu 
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 بلوه دهدمی قرار پوشش کح  را س نی ها مثب  کارپوشه ها ج به همه ک هانه الونرونیوی ها کارپوشه

 و ک دمی م عوس را دهدمی نران یادگیر  قو  ننایج که هاییج به  همه در آموزدانش بال وه و کوان رشد

 که اس  این س نی و کارپوشه الونرونیوی دیگر دهدو کفاوتمی ارائه را ازیلی روش یادگیر  یک ب ابراین

 هاکو ولوژ  این ک دمی وب اسنفاده و اس د  سی اس، د و د  چون هاییاز ف ّاور  الونرونیوی کارپوشه

 و کرده از گردآور  اسنفاده مخنلف ها فرم  در را داو سازها دس  کا ده دمی اجازه آموزان دانش به

 و قابلی  جذابی ، محبوبی  باعث الونرونیوی کارپوشه در کو ولوژ  1نظر بارت نمای دو ربق دهیسازمان

 (و1396نژاد، اس  )احمد  و علیان شده مردم عموم برا  آن اسنفاده

 ک د:یمبرا  ارزیابی کارپوشه سه رویورد را پیر هاد  2وایدمر

   وجود دارد  ب د رکبهارزشیابی کحلیلی که با کوجه به هر بخش از کارپوشه که در آن م یاسی برا

 .شودمیانجام 

  ارزشیابی کلی که قضاوت مبن ی بر یک برداش  کلی درباره کارپوشه اس. 

  (1998)وایدمر،  یادگیرنده با کأکید بر یک یا چ د حیطه ازلی ها موف ی س جش 

 الکترونيکی رپوشهانواع كا

کوان د اناواع مخنلفای داشانه باشا دو شوند میکار گرفنه میها  الونرونیوی من اسب با هدفی که بهکارپوشه

( 2کارهاا، ) ( بهنارین1: )شاوندگان را باه پا ج دسانه کارپوشاهها  آزمون( کارپوشاه2006) 3و مومان باکلر

انادو آناان ( سا جش، شایسانگی و ارک اا ک سایم کرده5هاا و )( مهارت4( رشد پیررف ، )3مجموعه کارها، )

 دان دورا مورد  از کارپوشه نوع آار یع ی کارپوشه شایسنگی می کارپوشه الونرونیوی

را در شاش ناوع عماده  الونرونیوای کارپوشاه نیاز( 2005) 4«آ ، ام، اس»ک سرسیوم یاادگیر  جهاانی 

 وذکر کرده اس  ییهاب د  کرده و برا  هرکدام نمونهدسنه

 

                                                             
1 Barrett 

2 Wiedmer 
3 Butler & McMunn 
4 Ims global learning consortium 
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 1كارپوشه الکترونيکی سنجش

و اسانانداردها  رودمایکار رباط باهمراجاع ذ  ازساو م ظور نماایش پیرارف  کح ایلی، باه این کارپوشه

  گاذارم ظور نمرهباه 2شاده و معماوالً از جادوت وارسایعملورد  این س جش کوسط همین مراجاع معین

ع وان شاارط شااوندگان پرساانار  یااک دانرااگاه ممواان اساا  بااهآزمون ،نمونااه باارا شااودو اساانفاده می

برا  نمایش میزان درک و کسلط به اسنانداردها  پرسانار  کرورشاان  لنح یلی، کارپوشه الونرونیویافارغ

 کار بگیرندوکوان د کارپوشه الونرونیوی را با هدف اعنباربخری بهها و مدارس میداشنه باش دو سازمان

 3كارپوشه الکترونيکی نمايشی

هاا( م ظور من اعد کاردن آنها یا دسناوردها  شخ ی به مخاربان )بهبرا  نمایش آموانه این نوع کارپوشه

گذاردو همچ ین این ناوع کارپوشاه، ا  فرد را به نمایش میها  حرفهشود و معموالً زالحی کار گرفنه میبه

یاک مه ادس  ،نموناه بارا ها  شخ ای اسا و ارائه و معرفی زالحی  ی درباره چگونگییهاحاو  آموزش

ا ، کادها  ها  حرفاهنمایری برا  نمایش ارکباط باین زاالحی  افزار ممون اس  کارپوشه الونرونیوینرم

 باارةاش درباال وه م ظور من اعد کردن کارفرماا نوشنه شده و سوابق اسنخدامی اود داشنه باشد و آن را به

 کار گیردوکار  اود به مزد و پرداا 

 4كارپوشه الکترونيکی يادگيری

هاا اغلاب و آنرودمیکار م ظور مسن دساز ، هدای  و پیررف  یادگیر  در روت زمان بهبه این نوع کارپوشه

سااز  ریز  یادگیر  و یوپارچهکواند برا  ارک اء فراش اا ، برنامهدارند که می ع  ر برجسنه کأمل و کفور را

ها  درسای یاادگیر  اغلاب درزمی اة برناماه کار گرفنه شوندو کارپوشه الونرونیویکجارب من وع یادگیر  به

را  ون اس  کارپوشاه الونرونیوای یاادگیر شوندگان دبیرسنانی ممیاب دو برا  مثات، آزمونرسمی کوسعه می

شاان در هاا  ف اورانهها اجازه دهد رو  چگونگی بهباود مهارتها را پیگیر  کرده و به آنکوسعه ده د کا آن

 وک  دروت دوره کح یلی کأمل 

                                                             
1 Assessment E-Portfolios 
2 Rubric 
3 Presentation E-Portfolios 
4 Learning E-Portfolios 
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 1كارپوشه الکترونيکی رشد شخصی

افاراد  ازساو ا  کاه یافنه و پرانیبانی شادهارشود: فرای د سااانزورت کعریف میریز  رشد شخ ی بدینبرنامه

ریز  بارا  رشاد شخ ای، م ظور برناماهشاان و همچ این باهم ظور کأمل رو  یاادگیر ، عملوارد و پیررف به

ها  یاادگیر ، عملوارد رشد شخ ی شامل پوشه شود؛ ب ابراین کارپوشةگرفنه می شان برعهدها کح یلی و حرفه

ا  بارا  آی اده رراحای کاردو برناماه ،ها کأمل کرده و برا  رشد بهنارکوان بر رو  آناس  که می یو دسناوردهای

را هم در برگیرد باا ایان کفااوت کاه  کارپوشه الونرونیوی یادگیر  رشد شخ ی ممون اس  نرونیویالو کارپوشه

ع وان کارپوشاه الونرونیوای کواند بها  و اشنغات مرکبط اس و همچ ین این نوع کارپوشه میبیرنر به کوسعه حرفه

 وباشدهم  نمایری

 2الکترونيکی چندكاربریكارپوشه 

هم دیگار در کوساعه و ارائاه  دهد کا بایک حال  مرارکنی و چ دکاربره دارد و به افراد اجازه می این کارپوشه

ها  بااال باشادو بارا  مثاات وشاهکواناد کرکیبای از اناواع کارپمرارک  داشنه باش دو این کارپوشه می محنوا

شوند شول کارپوشه نمایرای کار گرفنه میسای  یا وبالگ گروهی بهکه برا  اهدافی از قبیل یک وبه گامی

شاول  ،رودکار مایشان بهشوندگان برا  ارائه شواهد  از رشد کح یلیگروهی از آزمون ازسو که و ه گامی

ها  چ دکاربر  اغلب برا  ارائه کار و رشد سازمان، یا واحاد گیردو کارپوشهیادگیر  می کارپوشه الونرونیوی

و این کارپوشه اغلب فرای دها  یادگیر  مرارکنی و کار مرارکنی را کحا  پوشاش رودمیکار سازمانی نیز به

 ودارند

 كارپوشه الکترونيکی كاری

س جرای،  ک اد و مموان اسا  شابیه کارپوشاه الونرونیوایکار  ع ازر همه انواع قبلی را باهم کرکیاب می شهکارپو

کواناد شوندگان و کارم دان اسا  کاه میکارپوشه کار  آرشیو بزرگی از کارها  آزموننمایری، یادگیر  یا رشد  باشدو 

 ها باشدورف  و مهارت آنبیانگر رشد، پیر

 

                                                             
1 Personal development E-Portfolios 
2 Multiple-owner E-Portfolios 
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 انواع تکاليف كارپوشه الکترونيکی

کواناد در شاده میشاونده انجامآزمون ازساو انواع مخنلفی از کوالیفی که در راوت درس، دوره یاا دانراگاه 

رورکلی ساه ناوع ار و برای فرای د مادار باشادو باهقرار بگیردو برای موارد ممون اس  مح وت مد کارپوشه

 النح یلی قرار بگیرد: کوالیف کالسی، کوالیف ناوابسنه، کوالیف مرنرکوکواند در یک کارپوشه فارغکولیف می

د و مموان اسا  کواالیف نشاوارزیاب برا  واحاد درسای اااص ایجااد می ازسو ی هسن د که یها، آزمونتکاليف كالسی

نااظران  ازساو هاا ممون اس  روایای آن ،ب د  اس و این کوالیف هرچ د مطابق دسنورالعمل و بارمباش ددار دتبالفازله یا م

 درونی و بیرونی کعیین نرده باشدو

برناماه و هاا  فوقوسایله فعالی کوالیفی هسان د کاه کوساط م باع ااارج از مدرساه به تکاليف ناوابسته

 وشوندها  ادمات اجنماعی فراهم میررن

شاودو ایان شوندگان مادیری  میمجموعه معی ی از آزمون ازسو که  اس شامل کوالیفی  تکاليف مشترک

 کواند با کالس، مدرسه یا چ د مدرسه مرنرک باشدوکوالیف می

کادریس موجاود باشاد را فهرسا   کواند در یاک کارپوشاهی که میی( انواع محنوا2001و همواران ) 1کوماس

 :که بدین شرن اس  اندکرده

 هاها  شخ ی مان د جوایز، رزومه و رونوش سازهدس  –الف 

 ها  درسی یا واحدهابرنامه -ب 

 شده برا  آموزش، س جش و مدیری  کالسکار گرفنهراهبردها  به -پ 

 ها  ویدئویی از کار با یادگیرندگانکلیپ -ت 

 شوندگانی از کار آزمونیهانمونه -ج 

 هایف دورهکوال -د 

 ا اس اد شهر ، اجنماعی و مرارک  حرفه -ن 

 وها  کأملی نسب  به محنواروای  -خ 

                                                             
1 Thomas 
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 بزمون عملکردی 10.7.2

هاا  ، سا جش عملوارد  ناام داردو در سا جش عملوارد  یاا آزمونجاایگزینها  سا جش از روش ییو

(و 1384شاوند )سایف،رور مسان یم سا جش مییادگیر  یادگیرندگان به ها عملورد ، فرای دها و فراورده

شاده اجارا ک ادو در ساز شبیهواقعای یاا شونده باید یک کار واقعی را در محایط آزمون در آزمون عملورد 

رخ ای بارا  آن زورت یک سؤات مجزا ارائاه شاده و نماره مها بهنر اس  هر مرحله از کار بهاین نوع سؤات

ها  آزمون عملورد  باید یاک عملوارد اااص را بسا جدو بخش در نظر گرفنه شودو در واقع هریک از سؤات

هاا و ها، ایفاا  ن شسااز هاا  باراط، شبیهبحث :اناد ازهاا  عملوارد  عبارتها  آزمونبرای از نمونه

ها  گذارنادو ساؤاتازای را باه نماایش میها عملوارد اشوندهها آزمونها  عملیاکی؛ در این نوع سؤاتباز 

شاونده بنواناد کاار ک ادو اگار آزمونهاا  پیچیاده، ارزیاابی میشونده را در فعالی عملورد ، کوانایی آزمون

 کواند فعالی  واقعی را نیز اجرا ک دوشود و احنماالً میشده را انجام دهد در آزمون پذیرفنه میاواسنه

هاا  عملوارد  بارا  سا جش کوان د از آزمونمدرسان می :اندباره گفنهاین در (2003) 1کوبیسیزین و بوریچ

ها  اجنماعی در موضوعات کح یلی مخنلاف مان اد علاوم، ها و مهارتها  ش اانی پیچیده، نگرشیادگیر 

در  هایی را کدارک ببی ید کاهم ظور، مدرسان باید موقعی  بدینمطالعات اجنماعی و ریاضیات اسنفاده ک  دو 

 وک  درور مسن یم مراهده و س جش آن رفنار یادگیرندگان را به

؛ باه 2002ها  اایر بر اسنفاده از س جش عملورد  کأکید زیاد  شده اس و ب ا به گفناه پااپهم )در سات

گذاران از سیاساا  کثیاار ماایالد  کعااداد  1990ها  اوت دهااه ( در ضاامن سااات1384ن اال از ساایف، 

 جش عملورد  شدندو یوی از دالیل عمدة کأکید و کوجاه باه ایان روش سا جش، وپرورش، شیفنه سآموزش

 وپرورش بوده اس وها  آموزشها  نسبناً کازه در روانر اسی ش اانی و کأثیر چرمگیر آن بر جریانپیررف 

م اد  کاازة منخ  اان آموزشای  و اند کاه عالقه( بیان داشانه1998) و همواران 2همچ ین اسپری نهات

هاا  شا اانی ساطح بااال و  اسان پرورشی به س جش عملورد  یادگیرندگان، اموان سا جش مهارتروانر

 اس و کردهها  کالمی و حل مسئله را فراهم کوالیف مهم مان د کوانایی نوشنن، ایجاد ارکباط

                                                             
1 Kubiszyan & Borich 
2 Sprinthall, Sprinthall & Oja 
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هاا  شادید  باوده ها  اایار اعنراضها  عملورد  یا س جش واقعی در ساتعل  دیگر کأکید بر آزمون

ن، اا  شده اس ، ب ا باه گفناه م ن ادها  چ دگزی هویژه آزمونها  س نی عی ی به  که نسب  به آزموناس

 (و2004، 1س جد که در دنیا  واقعی مان د ندارند )وولفلکهایی را میها  س نی مهارتآزمون

دارناد، در ای جاا باه  هااندو باکوجه به اهمینی که این آزمونها  عملورد  بسیار من وعیا س جش هاآزمون

 ها  عملورد  اواهیم پرداا وب د  از انواع س جشدو نوع دسنه

 های عملکردیبندی گرانالند از آزموندسته

ها  عملوارد  را باه چهاار دسانة ها  س جش یا آزمون( انواع روش1384به ن ل از سیف  1988) 2گرانالند

 زیر ک سیم کرده اس :

 آزمون ش اسایی -1

 عملورد در موقعی  آزمون کنبی عملورد انجام  -2

 شدهساز ها  شبیهموقعی  -3

 نمونه کار -4

هاا  عملای یاا این آزمون عمادکاً بار کاربسا  داناش و مهاارت در موقعی  :آزمون كتبی عملکردی

کرای یاک که سیم اواه دمیاز یادگیرنده  برا  مثاتا  عملی کأکید داردو هشده با موقعی ساز شبیه

 اکاق را رراحی ک د یا یک داسنان کوکاه ب ویسدو

هاا، معایاب و ماوارد روشی اس  برا  س جش کوانایی یادگیرنده در کراخیک ویژگی ی:های شناسايآزمون

یا کار آن را کوزایف  کردهرا ش اسایی   شود کا ابزاراز یادگیرنده اواسنه می برا  مثاتاسنفادة امور مخنلفو 

 ک دو

هاا  سااز  یاا انجاام عملوارد در موقعی در آزماون شبیه شاده:سازیهای شبيهانجام عملکرد در موقعيت

شاده یاا م ا وعی یاا ایاالی هماان ساز شود کا در یک موقعیا  شبیهشده از یادگیرنده اواسنه میساز شبیه

                                                             
1 Woolfolk 
2 Gronlund  
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انجام حرکات مخنلاف شا ا در بیارون از  برا  مثاتها  واقعی ضرور  هسن دو اعمالی را انجام دهد که در موقعی 

 آب یا ضربه زدن به یک کوپ ایالیو

هاا  ربیعای اسا و کرین روش س جش به عملورد واقعای یادگیرناده در محیطاین روش نزدیک :نمونه كار

 شود با ابزار  که در اانیار دارند یک موعب با ابعاد معی ی بسازندواز یادگیرندگان اواسنه می برا  مثات

 های سنجش عملکردیبندی نيتکو از روشدسته

 زورت زیر داده اس :ب د  چهارقسمنی بهس جش عملورد  یک ک سیم ها و ف ون( از روش2001نینوو )

 شدهیا ک نرت س جش ساانارم د -1

 یها  ربیعس جش در موقعی  -2

 دتمها  روالنیپروژه -3

 کارپوشه -4

شده مدرس هم بر کوالیف س جش و هم بار شارایطی در س جش ساانارم د یا ک نرت :نجش ساختارمندس

 وداردک نرت  ،که در آن یادگیرنده باید پاسخ دهد

کاه کولیفای بارا  جا  اینی باهها  ربیعدر روش س جش در موقعی  ی:های طبيعسنجش در موقعيت

ماند کا عملورد در شرایط ربیعای رخ ، مدرس م نظر میشودها  س جش ک نرت یادگیرنده کعیین و موقعی 

بااز  از لحااظ رفناار  کاه در  مرااهده یاک یادگیرناده در زماین برا  مثاتک دو دهد و آنگاه س جش می

 دهدواود نران میدرگیر  بین دوسنانش از  ا وص

هاا  هاا  فارد  و پروژهدت شاامل دو قسام  اسا : پروژهماها  روالنیپروژهدت: مهای طوالنیپرویه

 گروهیو

ا مح اوت فاراورده یا به کهیاه نوعیشود که بهمدت یادگیرنده گفنه میها  فرد  به فعالی  روالنیپروژه

 انجامدومان د یک الگو، یک گزارش، یا یک وسیله می
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 های سنجش جایگزینهای تخصصی در خصوص روشیهتوص 10.7.3

 كارپوشه الکترونيکیقواعد استفاده از 

شاود، کوجاه بیش از هر چیز باید به ق د و م ظور  که کارپوشه براساس آن کهیه می ک  دگان کارپوشهکهیه

( کعیین هدف یاا 1: )ب د  کرددسنهمرحله کوان قواعد مربوط به کهیه کارپوشه را در پ ج رورکلی میو بهک  د

( مرور کردن محناوا  3) ،شونده در اننخاب محنوا  کارپوشه( داال  دادن آزمون2) ،ق د و م ظور کارپوشه

در ادامه به کوضیح هار    و داور وگذار( نمره5، )( کعیین مالک یا معیار ارزشیابی4شونده، )کارپوشه با آزمون

 پردازیمومرحله می

و پایش از کاردکوان اسنفاده کارپوشه را برا  م ازد مخنلفی میو تعيين هدف يا قصد و منظور كارپوشه .1

 مرخک کردو ق د و هدف اود را از کهیه کارپوشه بایدهر چیز 

نظران س جش و ارزشایابی کح ایلی زاحبو شونده در انتخاب محتوای كارپوشه. دخالت دادن آزمون2

ها  مربوط به اننخاب محناوا  کارپوشاه شوندگان را در ک میماند که بهنر اس  ارزیاب، آزمونپیر هاد داده

و بدهادرای از محناوا  کارپوشاه را از میاان کارهایراان بخاننخااب ها اجازه کم به آنداال  دهد، یا دس 

دهید کا محنوا  کارپوشاه را اودشاان شوندگان اجازه میکه به آزمونک د زمانی( بیان می2008) 1ساننروک

کهیه ک  د، بهنر اس  از آنان بخواهید کا با نوشنن کوضیح مخن ر  درباره عل  اننخاب هر بخش از کار اود، 

 وک  دکأمل 

شوندگان کوضیح دهاد الزم اس  که ارزیاب برا  آزمون شونده.با آزمون مرور كردن محتوای كارپوشه. 3

 وک دمیشود و چه م ازد  را برآورده که کارپوشه چیس ، چگونه کهیه می

هاا یاا کعیاین مالک مک کارپوشاهو یوی از شرایط موف ی  س جش به ک. تعيين مالک يا معيار ارزشيابی4

ها  ارزشایابی کارپوشاه ک  ده مالکشونده اس و عامل کعیینمعیارها  روشن برا  ارزشیابی عملورد آزمون

آنچاه قارار اسا  در ننیجاه کارپوشاه  ها  آموزشی  ارزیاب اس ؛ یع ی بیان اننظارات ارزیااب ازهمان هدف

 برآورده شودو

                                                             
1 Santrock 
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 کار هااااااا  مخنلفاااااای بااااااهروش در ارزشاااااایابی از کارپوشااااااهو ی و داوریرگااااااذا. نمره5

، جادوت کاوان باه فهرسا  وارسایبارا  کارپوشاه می کاربرد   گذارها و ف ون نمرهروندو ازجمله روشمی

 کلی و کحلیلی اشاره کردو ها ، روشوارسی

 های عملکردیآزمونقواعد استفاده از 

کاه آن کاار یاا باید کوانایی انجام یک کار را ارزیاابی ک اد، ناه این یک آزمون عملورد سازی آزمون. ساده

 زحد الزم قرار دادواها  بیشها و گزی هشوندگان را نباید در معرض اننخابوظیفه را آموزش دهدو آزمون

ها باید چه چیز  را برا  موف یا  در شونده دقی اً باید ذکر شود که آنو برا  آزمونطور دقيقبيان هدف به

را باا  م ظاورهاا بایاد عملوارد ها باید ذکر کردو آیاا آنها را با جزئیات آنآزمون، انجام ده دو همه محدودی 

 زمانی برا  انجام آن کار در اانیار دارند؟ مدتها چه د؟ آناسنفاده از روش یا ویژگی اازی انجام ده

 1عملورد اننخاب شده باید فعالی  باارزشی م عوس ک ادو بار رباق نظار ویگ یاز انتخاب عملکرد باارزش.

هاا، ها برا  مدرسان و یادگیرندگان، به یاک انادازه اهمیا  داردو ایان آزمون( همیره بهنرین آزمون1991)

 ده دوها قدرت دوراندیری میو به آن کردهگیرندگان را کوانا مدرسان و یاد

ها  عملورد ، پاساخ داند چگونه به سؤاتشونده میو رران باید ارمی ان حازل ک د که آزمونشرح سؤال -

ا  را بایاد فراار ده اد، چاه ساز  اجرا ک  د، باید ذکار شاود کاه چاه دکماهها باید یک شبیهدهدو اگر آن

 کوان د فرار ده دوکوان د بچراان د و چه سوئیچی را میرا میا  دسنگیره

کواند کامالً همان د وظایف واقعی باشد؛ ب اابراین الزم و هیچ سؤات عملورد  یا آزمونی نمیهابيان محدوديت

که چاه شونده کرریح شود؟ اینشده با دنیا  واقعی به آزمونساز ها  موجود بین موقعی  شبیهاس  کفاوت

ساز، ذکر شود چاه شونده در عمل واقعی اواهد داش ؟ در ه گام اسنفاده از یک شبیههایی، آزموندودی مح

هاا و اطر اسا  و چاه ویژگیساز بیموارد  از سیسنم موردنظر که در دنیا  واقعی اطرناک اس ، در شبیه

  با جزئیات شرن داده شودو اگر آزمون با معیار قباوت گذارساز وجود نداردو قوانین نمرههایی در شبیهظرفی 

شاونده دق  و با جزئیات شرن داده شاودو آیاا آزمونب د  نرده، معیار گرفنن امنیاز، بهشدن / رد شدن درجه

                                                             
1 Wiggins 
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ک  د یاا انجام کار می زرفکه ها برا  م دار زمانیک د؟ آیا آنبرا  م دار  از انجام کار امنیاز  دریاف  می

شاوند، نماره م فای ده د یا اشنباهات کوچوی که در مسایر آزماون، مرکواب میکارهایی که انجام می کعداد

 شوند؟گیرند و جریمه میمی

هاا  عملوارد ، ابنادا از هر ک میم در ا وص آزمون پیشک  د که ( بیان می2004موریسون و همواران )

 ها  زیر پاسخ داده شود:بهنر اس  به سؤات

کالش بر نناایج پایاانی  در ازلد، فراورده یا هر دو ارزشیابی اواه د شد؟ در ارزشیابی فراورده آیا فرای  و 1

 که در ارزشیابی فرای د باید نحوه انجام کار، نظارت شودویا بازده منمرکز اس و درحالی

؟ ماثالً انادازه و باشادمدنظر  ریز  آزمون عملورد ها یا موانعی، الزم اس  ه گام ررنچه محدودی  و 2

، عوامل مربوط به ایم ی انسان، زماان و مواان موردنیااز، الزمپیچیدگی کولیف، هزی ه مواد یا ادمات 

 وکجهیزات ضرور 

که آزمون کح  شرایط واقعی اجرا شود یا این بارةساز  اواهد بود یا واقعی؟ درآیا شرایط آزمون شبیه و 3

 گیر  شودوباید ک میم ساز ،ها  شبیهدر محیط

سااز  اهاداف و اننظاارات و همچ این شفاف   عملوارد هااها، افازایش عی یا  آزمونکاسنن از سوگیر  م ظوربه 

 شود:ها  زیر را کوزیه میروش

ارزشایابی شونده به کمک ارزیاب، اننظاراکی که بایاد در جریاان در این فهرس  آزمون: استفاده از جدول وارسی

 ک دواز اود داشنه باشد را فهرس  و مرکب می

آموزد که در قالب یک سر  از جماالت نااقک شونده میدر این روش ارزیاب به آزمون: استفاده از جمالت ناقص

 اش بپردازدوشونده اس  به ارزشیابی از اود یا هموالسیکه کامل کردن آن به عهدة اود آزمون

 منووو ها  گزارش )کولیف(اوبی -

 ها  گزارش )کولیف( منوووضعف -

 موارد  که باید ازالن ک مووو -
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، ارزشایابی از فعالیا  و باا کوزایف کااملیشاونده ارزیاب اننظار دارد، آزمون: استفاده از توصيف كامل عملکرد

 وک دعملورد یادگیر  اود را بیان 

آنچاه یااد گرفناه اسا  از ااود  کااک د شونده دراواس  میدر این شیوه ارزیاب از آزمون: شيوة پرسش از خود

ها  ااود را ارزیاابی و در زاورت نیااز ازاالن شونده باید پاسخها پاسخ گوی دو آزمونپرسش ک د و به آن پرسش

 ک دو

چگونگی فعالیا  یاادگیر  و آنچاه باا یوادیگر  دربارةشوندگان در این شیوه بین آزمون: وگوشيوة بحث و گفت 

ها رساانزورت شفاهی یاا از رریاق پیامات کأیید  و ازالحی بهیو نظر شودمی انجاموگو اند، بحث و گف آموانه

 شودوردوبدت می

شود کاه آنچاه را شوندگان اواسنه میدر این شیوه از آزمون: هابندی و خالصه كردن آموختهشيوة جمع

 و دربارة آن داور  نمای دو و سپس ن اط ضعف و قوت آن را بررسیک  دب د  اند االزه و جمعیاد گرفنه

شوندگان، باا نظاارت ارزیااب هر از چ د گاهی آزمون کام اسب اس  : با همکاری ارزياب بررسی كارپوشه 

 ضمن مراهدة پوشة کارشان به بررسی فرای د پیررف  یادگیر  اود بپردازندو

 های ابتدايی و متوسطه و دروس نظری و عملیکترونيکی و تركيبی، دورهجدول مربوط به ارائه تجويزها در اشکال مختلف يادگيری ال

 مالحظات و تجويزها هاموقعيت عنوان زير عنصر

انواع سنجش 

 جايگزين

 

 الونرونیوی وضعيت

هااا  کنباای اساانفاده از کارپوشااه الونرونیواای و آزمون

هاا  آماوزش و یاادگیر  الونرونیوای عملورد  در محیط

همچ این باا دریافا  گازارش از میازان گرددو پیر هاد می

ها، بازیاد زافحات، حضور فراگیران در سامانه، الگ فعالی 

هااا  میاازان مرااارک  در انجماان مباحثااه و ووو در محیط

کواند شا اا  ااوبی در ا اوص یادگیر  الونرونیوی می

شاود جها  باه فراگیران به دسا  آوردو لاذا پیرا هاد می

از نمره پایانی به حضاور و فعالی  واداشنن فراگیران بخری 

 ها  الونرونیوی کخ یک یابدو  مرارک  فراگیران در سامانه

 ابندایی دوره

ها  جایگزین و مبن ی بر در این دوره با اسنفاده از س جش

هایی در کمام عملورد، دانش آموزان مرموت چ ین س جش

هااا و یااادگیر ، درگیاار محنااو ، فعالی -فرای ااد آمااوزش

اوبی از عهاده انجاام حرکنی باوده و باه-وانیها  رمهارت

 هایی برآی دوها یا مهارتچ ین فعالی 
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هاا  ها  جایگزین در م ایسه با آزموندر این دوره س جش

ا ، نرانگرها  بهنر  از عملورد مبن ی بر زمی ه چ دگزی ه

هاااا  رورکلی آزمونک  ااادو باااهآماااوز فاااراهم میدانش

بارا  سا جش فرای ادها  ا ، ارالعات م اسبی چ دگزی ه

آمااوز مان ااد قضاااوت، کولیااد، شاا اانی سااطح باااال  دانش

آورند و بهنار اننخاب راهبرد و کفورات چ دبعد  فراهم نمی

ها  کرکیبی در دوره ابندایی اموان انجام اس  با ایجاد دوره

 ها  جایگزین را فراهم نمودوس جش

 منوسطه

ده کارد کاه سابب در دوره منوسطه باید از سؤاالکی اسانفا

آماوز و شاده کوساط دانشگرفنه افزایش کالش ذه ی بواار

افزایش اسنفاده از راهبردها  یادگیر  شاودو همچ این باا 

هااا  یادگیرناادگان در ایاان دوره بایااد باار کوجاه بااه ویژگی

 شده کأکید شودواودآموز  ک نرت

 درس

 درس نظر 

 هااا  کنباای عملواارد وکااوان از آزموندر دروس نظاار  می

کارپوشه الونرونیوی اسنفاده کردو کوالیف منعدد  از قبیل 

سؤاالت انرایی، کهیه روزناماه دیاوار ، م الاه کوکااه، ارائاه 

کوان از آنها در دروس نظار  شفاهی و ووو وجود دارد که می

 بهره گرف و 

 درس عملی

کوان ایان امواان را بارا  یادگیرنادگان در دروس عملی می

ها  باراط، بحثت اود را نران ده دو فراهم کرد که مهار

ا  از نمونه ها  عملیاکیها و باز ها، ایفا  ن شساز شبیه

هااا  عملواارد  باارا  ساا جش در دروس عملاای محیط

ها عملورد اازای شوندهها آزموندر این نوع سؤات هسن دو

 گذارندو را به نمایش می

 خوردگذاری و بازبر اساس نمره ارزشیابی بموزشی  10.8

  تعریف و تبیین: 10.8.1

هاا  الونرونیوای باه ها  اننخاب پاسخ با کلید از پایش کعیاین شاده و در آزموناز آنجایی که نمره گذار  آزمون

هاا  شود لذا نگرانی در ا وص عی ی  آزمون وجود ندارد اما در ا وص عی یا  آزمونزورت اودکار انجام می

هاا  نماره ود داردو لذا برا  کاهش ذه ی  در این آزمون الزم اس  از روشبازپاسخ و عملورد  نگرانی اساسی وج

 ءجاز ب د ، کلی و جدوت وارسایها  بارمروششودو گذار  اسناندارد اسنفاده ک یم که در ادامه کوضیح داده می
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هسن د که در اداماه هریاک کوضایح  ا  پاسخ و عملورد ساها  ر  آزمونگذاها  نمرهکرین روشمنداوت

 شودوداده می

 یبندروش بارم

ناماه دهخادا، بارمو ]رِ[ یک واژه فرانسو  اس  و به م اسب  واضاع آن بادین ناام موساوم شاده اسا  )لغ 

( 1389شاود )عمیاد، ده میها داها  مخ وص که در هر آزمون باه پاساخ پرساش(و بارم، به ریزِ نمره1394

سا و در ایان روش کاه اهاا  کراریحی   آزمونگذارها  کحلیلی نمرهب د  یوی از روششودو بارمگفنه می

شود و بارا  هار جازء نماره کر  ک سیم میپاسخ نمونه به اجزا  کوچک ،شودبدان امنیازب د  نیز گفنه می

ا  بسنگی دارد که کوسط رران ساؤات آمااده ودو دق  این روش به پاسخ نمونهشا  در نظر گرفنه میجداگانه

ب اد  شودو پاسخ نمونه باید کماام ماوارد الزم پاساخ ساؤات را لحااظ کارده باشاد و کحلیال آن باه جملهمی

انساان زاورت بگیاردو  ساو  ازها  کرکیبای الزم اسا  شوندگان وابسنه نباشدو هرچ د ک حیح سؤاتآزمون

اب باین پاساخ یافزارهاا  کراابهکاوان از نرمب اد  ااوبی داشانه باشاد، میحات اگر پاسخ ساؤات، بارمبااین

کسهیل فرای اد ک احیح آزماون کراریحی اسانفاده کاردو  م ظوربهع وان ابزار  شونده و پاسخ نمونه بهآزمون

ع وان شاااک باهب اد ( شاا ای شاونده و پاساخ نموناه )بارماب با م ایسه پاسخ آزمونیافزارها  کرابهنرم

باشدو این شااک  اودکارزورت کواند معیار  برا  ک حیح آزمون کرریحی بهکه می آوردمیدس  به 1کرابه

 ،(2014، 2شاوند )زاناگ و زاناگکار گرفناه میزورت اان ازی در کراخیک ک لاب و سارق  علمای باهبه

 وکردها  کرریحی و کرکیبی نیز اسنفاده   آزمونگذارکوان در کسهیل نمرهحات الگورینم آن را میبااین

ار م اساب اسا ؛ اماا که پاسخ مرخک و کوکاهی دارناد، بسای یهای  سؤاتگذار  برا  نمرهب دروش بارم

ها، اسنفاده از م دور نیس و برا  این نوع سؤات این روشاسنفاده از  ،هایی با پاسخ بل د مان د م الهبرا  سؤات

 شودوکوزیه می روش جدوت وارسی

 

 

                                                             
1 Similarity index 
2 Zhang & Zhang 
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 روش كلی

زورت یک وه ک ها بهشود بلنمی کر کجزیهها  کوچکدر روش کلی یا سراسر ، پاسخ نمونه به اجزا و قسم 

رودو به این زورت که در این روش ارزیاب کل پاسخ هر فرد به یک سؤات را مطالعه کرده و کار میمعیار به

ک دو ک د و سپس این برداش  کلی را در قیاس با پاسخ نمونه به نمره کبدیل مییک برداش  کلی کسب می

کر از روش کحلیلی اس  اما دالیل روش ی برا  دادن نمرات کر و سریعسان  آگذاردرمجموع روش کلی نمره

ک دو به این شوندگان ک ویر روش ی از چگونگی کامل نبودن جواب فراهم نمیو برا  آزمون آیدنمیدس  به

 شودو  بیرنر کوزیه میگذارها  کرریحی روش کحلیلی نمرهدر ک حیح آزمون دلیل

 وش تحليلی ر

  کهیه شود کاا ارزیااب را در نماره گذاربرا  نمره یها  کرکیبی باید راه ما  ااز  به سؤاتگذاربرا  نمره

شاده و در اانیاار  یش آماادههدای  ک دو یوی از بهنرین راه ماهاا کاه از پا ها و ارائه بازاورددادن به پاسخ

ها کرکیبای از روش کحلیلای و باش دو ایان جادوتها  وارسی میگیرید، جدوتشونده قرار میارزیاب و آزمون

شونده را مطالعاه کارده و مفااد زورت کلی پاسخ آزمونکلی هسن دو به این زورت که در این روش ارزیاب به

ک اد و ساطحی از شونده و ارزیاب بوده م ایساه میر اانیار آزمونشده که دآن را با معیارها  از پیش کعیین

هاا  سا جش   بارا  روشگاذاریاک معیاار نمره ک دو در واقع جدوت وارسیعملورد را برا  آن کعیین می

چ این فرزانی را بارا  هاا همو آنشاودمیها  کوالیف کیفی اسانفاده عملورد  اس  که در کعریف ویژگی

 اوبی بفهم دوکا اننظارات س جش و کولیف را به ک  دمیشونده فراهم آزمون

ک دو کاونراد ب د  میدام ه عملورد را به سطون مخنلف از عملورد پایه کا عملورد ممناز رب ه جدوت وارسی 

ابزار  که سطون عملورد هر فعالی  قابال »ک  د: یگونه کعریف م( جدوت وارسی را این2004) 1و دونالدسون

شاوندگان آورد کاا آزمونعبارکی جدوت وارسی شیوه محسوسی فاراهم مای؛ به«ک درا کعریف می 2 گذارنمره

عالوه بر س جش عملورد اعضا  گروه مرارکنی، عملورد اود را نیز بس ج دو جدوت وارسی با رراحای ااوب 

رور ضام ی یاا آشاوار به اغلبکه « عملورد من چگونه اس ؟»نظیر  یهایسؤات بهک د کا یاب کمک میبه ارز

                                                             
1 Conrad & Donaldson 
2 Gradable activity element 
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کف ایل پاسخ دهدو جاداوت وارسای در ف ال سا جش عملوارد  به ،شوندشوندگان مطرن میازسو  آزمون

 بارا ی باه ارائاه ره مودهاایی در کهیاه جادوت وارسا ف اطدر این ف ال  رو،از اینکوضیح داده شده اس و 

 پردازیموکرکیبی می  ها  کوالیف و سؤاتگذارنمره

شود ه گاام کهیاه کوزیه می ب ابراینشود مرخک می م بوتیک پاسخ  الزامات، که در جدوت وارسیازآنجایی

 :شودها موارد زیر مالحظه آن

 وآن لشوها  پاسخ، روت، نوع و بیان واضح ویژگی -

 وها، سطون عملورد و اموانات در دسنرسکرریح موارد ضرور  پاسخ، روابط بین آینم -

 وشوندهمرخک ساانن اننظارات از آزمون -

 دسنرسی به باالکرین سطح عملوردو برا ارائه راه مایی الزم  -

 شونده در هریک از سطون عملوردوکرریح دقیق وظایف آزمون -

  بازخورد

رور عامدانه یا غیر عامدانه به پیام فرسن ده نوعی برگر  پیام ارکباری اس  که در آن، گیرنده به 1بازاورد

ده د کا وضعی  ارکباری اود را با مخاربانش ها، به فرسن ده اموان میدهدو این پیامواک ش نران می

 عاملی اس  که در کح ق اهداف آموزشی  و بهبود کیفی  ارزیابی ک دو در ارزشیابی کح یلی نیز، بازاورد

بازاورد که ن ش آن به بدیلی داردو یادگیر ، ارک ا  سطح کیفی آموزش و عملورد یادگیرندگان، ن ش بی

آید و وجود آوردن شرایطی برا  ک وی  و ازالن اس  فرای د  اس  که در درون سیسنم به وجود می

س جدو بازاوردها  معلم باید از نوع ارالعاکی باش دو بدین مع ی که با اد را با عملورد معیار میعملورد بروند

مراهده عملورد یادگیرنده در زورت اشنباه عل  آن کوضیح داده شودو در ارزشیابی ما بر اساس ارالعاکی که 

قضاوت و  یع ی ارزشیابی پس نری یموگیر  رسیدیم به داور  و قضاوت میها  مخنلف اندازهاز رریق روش

آور  م ظم ارالعات، کحلیل و کفسیر داور  کردن بر اساس یک معیار یا معیارهاو ارزشیابی عبارت از جمع

 باشدوها  آموزشی  میگیر م ظور ک میمآن و قضاوت ارزشی به

                                                             
1 Feedback 

 شودوبک نیز اسنفاده میاوراند، و یا فیداور، پسرس ، پسففرس ، بازها  دیگر  مان د پسبرا  این واژه از واژه 
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ن درک اود از پیوسنه میزا روربهچه در آموزش س نی و چه در آموزش الونرونیوی یادگیرندگان باید 

ررف  محنوا  دوره کح یلی و میزان برآوردن اننظارات آن را بررسی ک  دو این امر با ارائه بازاورد از

شوند و شودو بدون وجود ک ویر روشن از پیررف  کح یلی یادگیرندگان نگران میآموزشگر کسهیل می

وجود  دورافنادگیحساس ک هایی و ا وص در آموزش الونرونیوی که اممون اس  مسیر اود را گم ک  د به

کح یلی آموزش  ها دورهدریافن د که اسنفاده از بازاوردها  فور  در  1و گمسون و چیوری گدارد

البنه ننایج (و 1991)گمسون و چیوری گ،  الونرونیوی ارکباط مسن یمی با پیررف  و رضای  یادگیرنده دارد

، لیون آوردمی وجود بهننایج بهنر  از بازاورد فور   2أایردهد که بازاورد با کبرای از کح ی ات نران می

که یادگیرندگان را فعات و درگیِ ر در  شودمیکوزیه  روازاینارائه بازاورد فور  در آموزش الونرونیوی 

فوری ، بازاورد باید من اسب  غیرازبهو کاهدمیو کا حد  از دورافنادگی و اثرات ناشی از آن  ک دمییادگیر  

لملی، سادویوز، ) شوند اودآگاه ها دانسنه، یادگیرندگان باید از نوع، میزان و کیفی  دیگربیانبهاشدو ب

معلم پیش از ارائه بازاورد به ارزیابی  کهازآنجایی 4آندرسون و بوئر نظر به (و2007، 3هاوت، الوز و ساویر

 ها فعالی اس و ایران از حجم  الزمرزیابی معیارهایی برا  ا کارگیر به پردازدمییادگیرنده  ها فعالی 

و نونه مهم این اس  ک  دمیمعیارها  ارزیابی یاد  ع وانبهیادگیرنده، محنوا  مطالب ارسالی و شیوه بیان او 

و  م االتمثات اهمی  مرارک ، ارائه )که یادگیرندگان در ابندا  دوره باید نحوه ارزیابی از کارشان را بدان د 

 و(و غیره هابحثشرک  در ، هانوشنه

بسیار مهم اس  که یادگیرندگان دلیل اسنفاده از ابزار س جش را بدان د و عل  آن را درک ک  د و منوجاه 

کوان اد باه اهاداف یاادگیر  برناماه درسای برسا دو رود و چگوناه میهاا مایشوند که چاه اننظااراکی از آن

کوان د کواناایی و شده اس  میر کوالیف مخنلف رراحییادگیرندگان با انجام راهبردها  مخنلف س جش که د

ندرت باه چیاز  ها  قضاوت اود را ارک ا ده دو منأسفانه در سیسنم ارزشیابی موجود، یادگیرندگان بهمهارت

ک د، زیارا یاب دو این نمرات، یادگیرندگان را به یادگیر  عمیق و پایدار کرویق نمیبیش از یک نمره دس  می

                                                             
1 Gamson & Chickering 
2 back feed delayed 
3 Lemley, Sudweeks, Howell, Laws, & Sawyer 
4 Bauer and Anderson 
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باش دو بازاورد در محایط آماوزش از دور و الونرونیوای از ااود برناماه درسای سازنده همراه نمی با بازاورد

دلیل جادایی مادرس و یادگیرناده در محایط کر اس ، زیرا عامل حفت ارکباراکی اس  که کمبود آن باهمهم

 (و1390اللهی و ح ی ی، بحث بوده اس  )فرجمحلبراط همواره 

موقع و وسایلة انن ااد باهکاه به شاودمیر االت اثر بازاورد  و کأمل دربارة آن به داناش کبادیل کجربه د

 یابدو رراحی مؤثر و کارآمد آموزش الونرونیک شامل کهیه و کدارک بارا  باازاوردو بهبود می  م اسب ارک ا

سازد کا ساطح خرد و یادگیرندگان را قادر میبک د و وسع  میشود که یادگیر  از کجربیات را ک وی  میمی

مهارت و دانش اود را افزایش ده دو دام ة راهبردها  باازاورد  در آماوزش الونرونیوای گسانرده اسا  و 

هاا، اودکار سیسانم باه فعالی ها  نیماهشاده، پاساخکعیین ها ساؤاتشامل پاسخ انعواسی و بازکاابی باه 

ها  ها  ای نرننی و پاساخها و وبالگشده در انجمنت به اشنراک گذاشنهعملوردها و کار یادگیرندگان، نظرا

 (و 1389آباد ، به ن ل از مالوی، علی 2005، 1باشد )بران و ولنزایمیل، کلفن و ووو می وسیلهبهشخ ی 

( 2009) 2ها  مهم مدرس در فرای د یاددهی، ارائه بازاوردها  مؤثر و پیوسنه اسا و هناییوی از فعالی 

باه لحااظ  پردااناه اسا  کاه باازاورد مؤثرناد،یادگیر   در عامل مخنلف که 138در فراکحلیلی به م ایسه 

مثبا  و م فای  آثاراس و عالوه بر این، زدها پژوهش آزمایری  گرفنهقرار  10اثربخری در یادگیر  در رکبه 

 (و2008)شوت،  اندکردهبازاورد را آشوار 

( پس از بررسی ادبیات موجود در حوزه سا جش و 2006) 4( و نیووت و مک فارلن2007) 3هنی و کیمپرلی

کرین ع ازر هر نوع س جش و ارزیابی، زماانی از ع وان یوی از مهمبه ک  د که بازاوردارزیابی، ااررنران می

نه باشدو بازاورد ساازنده اثاربخش بیرنرین اثربخری براوردار اس  که ارکباط زیاد  با اهداف یادگیر  داش

ک ها مبن ی بر نظارت بر پیررف  یادگیرنده درراسنا  اهداف ااص اس  بلوه موجاب پیرارف  یادگیرناده نه

 وشودمیدر کوسعه راهبردها  یادگیر  اثربخش نیز 

 

                                                             
1 Brown & Voltz 
2 Hattie 
3 Hattie & Timperly 
4 Nicol & Macfarlane 
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 آموزشی  انواع بازخورد

نموناه از م ظار ابازار  بارا و انادکردهب د  را به انواع مخنلفای ک سایم م ابع مخنلف س جش و ارزشیابی، بازاورد

به ش اانی، عاارفی و فراشا اانی، از م ظار م باع باه مادرس،  ارکباری آن را به کنبی و شفاهی، از م ظر محنوا

رش باه کمّای و کیفای )کوزایفی( والدین، همنایان و یادگیرنده، از م ظر زمان به فرای د  و پایاانی، از م ظار گازا

عل  عدم کااربرد مسان یم در که به دارندها  فوق محاسن و معایبی ب د شده اس و هریک از ک سیم ب د ک سیم

ها  فاوق، هادف ب د کر از کمام ک سیمکه مهمایمو ازآنجاییها نپرداانهب د فرای د کدریس در ای جا به این ک سیم

 ایم:ب د  کردهدر ادامه بازاورد را با کوجه به هدف از ارائه آن به چهار نوع زیر ک سیم رواینازباشد بازاورد می

 کوضیحی بازاورد -1

 انگیزشی بازاورد -2

 اس اد  بازاورد -3

 راهبرد  بازاورد -4

 بازخورد توضيحی

زاح  نساب  باه  شود، بازاوردکه بدان بازاورد عملورد  یا ارالعاکی نیز گفنه می 1کوضیحی بازاورد

، بار و ممون اسا  شاامل ارالعاات انگیزشای هام باشادو باازاورد کوضایحی باشدمیشونده کار آزمون

ها  شاید بنوان گف ، ارزیاب درراسانا  چهاار گوناه از پاساخ شوندگان اثر مهمی داردویادگیر  آزمون

 دهد:ها بازاورد کوضیحی ارائه میشوندگان، به آنآزمون

 شودوسرع  و با قارعی  داده میپاسخ زحیحی که به - 

 شودوپاسخ زحیحی که با کردید داده می - 

 دقنی اس وده دة بیپاسخ غلطی که نران - 

 ده دة ندانسنن موضوعی یا آگاهی نداشنن از نحوة انجام کار اس ونپاسخ غلطی که نرا - 

                                                             
1 Explanatory feedback 
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گوید کاه پاساخ شونده می( به آزمون2( نگاه ک یدو بازاورد در شول )3) ( و2ها  )در شول به دو بازاورد

ازاورد فرزا  ( با3حات، در شاول )ک دو باایناشنباه اس  ولی در فهم چرایی اشنباه بودن پاسخ کموی نمی

 داردو بی د، زیرا یک کوضیح کامل را در بربهنر  برا  یادگیر  کدارک می

 

 

 (2011نام اسب )کالرک و مایر،  ا  از بازاوردنمونه

 

 

 (2011ارالعاکی م اسب )کالرک و مایر،  نمونه بازاورد
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کوان اد باه کوضایح می آموا و یادگیرنادگان از رریاق باازاوردکوان مطالب زیاد  از پاسخ اشنباه نیز می

ها در ساانن الگو  ذه ی درس  کمک ک دو اگرچاه مزایاا  باازاورد آموزشی  کوکاه، دس  یاب د که به آن

 ک دوکار بیرنر  رلب می رس د، رراحی این بازاورد نسب  به بازاورد انگیزشینظر میواضح به کوضیحی

ا  باار یااادگیر  را در یااک باااز  رایانااه کوضاایحی و بااازاورد انگیزشاای ( کااأثیر بااازاورد2004) 1مورنااو

بلاه در »کارد: ی از این قبیال را مطارن می، ناظر اظهاراکاس و در بازاورد کوضیحی کردهش اسی م ایسه گیاه

)بارا  یاک « یک محیط با آفناب کم، برگ زیاد  در محیط وجود دارد کا غذا از رریق فنوس نز ساانه شاود

« ها  کم باران کارسااز نخواهاد باودها  عمیق برا  رشد گیاه در محیطدق  ک ید، ریره»پاسخ زحیح( یا 

ها به ساؤات شد که آنارالع داده می ف طشی یا ازالحی نیز به یادگیرنده )برا  پاسخ غلط(و در بازاورد انگیز

( مرااهده 3-14گونه کاه در شاول )شدو هماناند یا پاسخ غلط، اما هیچ کوضیحی ارائه نمیپاسخ زحیح داده

ضایحی دنبات داردو یادگیرندگانی که نسخه دارا  بازاورد کوک ید، بازاورد کوضیحی یادگیر  بهنر  را بهمی

( باا 2007اندو مورناو و ماایر )دریاف  کردند در م ایسه با گروه نسخه دارا  بازاورد انگیزشی بهنر یاد گرفنه

اناد هاا دریافنهدس  آوردندو آنش اسی در مطالعه یاد دار ، ننایج مرابهی بهکاربس  همان محیط باز  گیاه

 شودوبه یادگیر  بهنر می که بازاورد کوضیحی در م ایسه با بازاورد انگیزشی م جر

 بازخورد انگيزشی

شاونده باا هادف آگااه کاردن فعاالینی اسا  کاه پاس از عملوارد آزمون بیان شد که باازاوردپیش از این 

ده شاونشود؛ بارا  مثاات، وقنای ساؤالی بارا  آزمونوس م عملوردش انجام میشونده از میزان زح آزمون

کفایا  ک اد کاه در « آفرین، درس  اس »کواند به گفنن: دهد، مدرس میشود و او آن را پاسخ میمطرن می

نام اد؛ شود که ایان ناوع باازاورد را انگیزشای میشونده ف ط منوجه زح  پاسخ اود میاین زورت آزمون

سخ را ارائه دهد در این زاورت شونده، عل  درس  یا غلط بودن پاکه اگر ارزیاب پس از پاسخ آزموندرزورکی

 ارائه شده اس و بازاورد کوضیحی

                                                             
1 Moreno 
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 (و2007شود )مورنو و مایر، کوضیحی م جر به یادگیر  بهنر می بازاورد

انگیزشای  ده د، ج بة انگیزشی داردو هادف ازالی باازاوردشوندگان میبیرنر بازاوردهایی که مدرسان به آزمون

هاا  آموزشای  مسانمر کراویق و هادای  ک ادو شوندگان را هرچاه بیرانر باه انجاام فعالی این اس  که آزمون

مان اد  مطمائنسازایی دارنادو ماثالً اگار فارد  ده ده، بر احساس کارآمد  کأثیر بهبازاوردها  مثب  و ارمی ان

 وبی دارد، او کارآمد  باالیی را کجربه اواهد کردوشونده بگوید که قدرت یادگیر  امدرس به آزمون

انگیزشی برا  حفت یا افزایش میزان عملوارد ماؤثر اسا  و  کح ی ات آموزشی  ثاب  کرده اس  که بازاورد

عملوارد در آی اده  فی باعث افزایش کی که بازاورد کوضیحیباید بالفازله پس از عملورد ارائه شود؛ درحالی

 (و1390بار عملورد به شاگرد ارائه شود )فردانش، شود و باید در حد اموان قبل از هرمی

 بازخورد اسنادی

عاواملی کاه شونده، عملورد او را به یک یاا چ اد سا د )م ظور افزایش انگیزش آزموناس اد ، به در بازاورد

شاوندگان کاه در مراحال اولیاة ده دو براای از آزموناند( ربط میشود در حازل کار او دایل بودهک ور می

کواناایی  معن دنادشوندگانی که ده دو آزمونکوانی اود نسب  میشوند، آن را به کمیادگیر  دچار مرول می

 آثاارراحنی کسالیم شاوندو ایان ناوع نو  اد و باه، ممون اس  با عالقه کاار را ندارندالزم برا  عملورد اوب 

 ک  دوانگیزشی م فی، روند یادگیر  را ک د می
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، باه شادهجا  عوامال ک نرتشوندگان یادآور  ک  د که موفق نردن اود را بهکوان د به آزموندر این حال ، مدرسان می

ده اد کاا بنوان اد باا کاالش بیرانر و اننخااب  مان د کالش کم، یا اسنفاده از راهبرد نام اساب نساب  شدهعوامل ک نرت

 اود را جبران ک  دو ناکامیراهبرد  دیگر، 

شونده، شوس  اود را به کالش کم نسب  دهد، مموان ( نران داده اس ، اگر آزمون1389)سیف،  هاپژوهش

باشاد کاه باا اس  و او ممون اس  ع یده داشنه  شدهک نرتکالش، امر   زیرااس  در آی ده بیرنر کار ک د، 

شوندگان یااد بده اد کاه ننیجاة کوان د به آزمونکالش بیرنر، به ننایج بهنر  اواهد رسیدو پس مدرسان می

 آثاارشاوندگان، دادن باه کاالش آزمون کار اود را به کالش و کوشش نسب  ده د نه ناکوانیو این نوع بازاورد

 اواهد داش و هاسودم د  رو  اودکارآمد  و انگیزش آن

 راهبردی بازخورد

ک اد یاا ایار و اوبی اسانفاده میدهد که آیا او از راهبرد اود بهشونده ارالع میراهبرد  به آزمون بازاورد

باه  ک  اد،شوندگان کماک میقدر عملورد او را بهبود بخریده اس و راهبردها به آزموناسنفاده از راهبرد، چه

دهی ک  اد و فضاا  فعاات و کوالیف کوجه بیرنر  ک  د و رو  مطالب مهم منمرکز شوندو مطالب را سازمان

شاود مساعد  را برا  یادگیر  عمیق مهیا و آن را پایدار ک  دو اسنفاده از راهبردها، به کارایی بهنر م جر می

 دهدوشونده را افزایش میکه اود این عمل، کارآمد  و انگیزش آزمون

 های تخصصی در خصوص نمره گذاری و بازخوردتوصیه 10.8.2

 گذاری قواعد نمره

هاا  عل  داالا  ذه یا  م احح، دشاوارکر از آزمون، باهها  جایگزینساا  پاسخ و آزمونها  ک حیح سؤات

بارا   ب اابراینان بسانگی دارد دق  عمال م اححزیاد به میزانها به   این نوع سؤاتگذارعی ی اس و دق  نمره

 وشوداین نوات کوجه  به   الزم اس ،گذارافزایش دق  در نمره

در سا جش ب اابراین شده ک احیح کاردو ها را باید ک ها براساس هدفی که در سؤات گ جاندهپاسخ سؤات -1

 ده دوکه اهداف مرکبط به هر سؤات را نران می ی اسنفاده ک یدیاز ابزارها الونرونیوی
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ها ع وان کلیاد از داالا  عوامال ذه ای در ک احیح ساؤاتبا نوشنن یک پاسخ نمونه برا  هر سؤات به -2

شود پاسخ هر سؤات را به چ د قسم  ک سیم کرده و برا  هرکدام یاک نماره جلوگیر  ک یدو کوزیه می

کوان د کلید پاساخ هار ساؤات را می ز ابزارها  س جش الونرونیویجداگانه در نظر گرفنه شودو بسیار  ا

 ونباشدها کح  کأثیر ذه ی  م حح شوندگان نران ده د کا ک حیح پاسخدر ک ار پاسخ آزمون

ه شاونده باها، بهنر اس  سؤات به سؤات ک حیح شاود ناه آزموندلیل جلوگیر  از اموان م ایسه پاسخبه -3

شوندهو همچ ین ه گام ک حیح، از ش اسایی نام زاحبان آن ااوددار  شاودو ک احیح ساؤات باه آزمون

بسایار  از م اححان از  رواز ایانزورت دسنی، بسایار دشاوار اسا  ، بهساا  پاسخها  سؤات آزمون

ن در ک  دگاکه کعاداد شارک زن دو ک حیح آزمون کرریحی به این روش ه گامیباز می چ ین کار  سر

حاات اوشابخنانه، ابزارهاا  فرساسا و بااینها  آزمون زیاد باشد، فرای اد  راق آزمون و کعداد سؤات

شاوندگان ایان امواان را فاراهم ها  آزماون و پاساخ آزمونبا قابلی  کفویک سؤات س جش الونرونیوی

 و به این زورت که م حح بادون اراالع از هویا دق  انجام شودها بهکا ک حیح این نوع سؤات ک  دمی

کواناد ساؤات بعاد  را می ساپسها به یک سؤات را ک حیح کارده و ده دگان، کمام پاسخهریک از پاسخ

 ک حیح ک دو

ممانع  از ذه ی  م حح در ک حیح آزمون کرریحی، بهنار اسا  در زاورت امواان دو یاا ساه  برا  - 4 

یک آزمون را ک حیح ک  د؛ در پایان اگر نمرة دو م احح یوساان باشاد آن نماره  رور مواز م حح به

ع وان نمرة نهایی در نظر گرفنه اواهد شد؛ اما اگر نمرات منفاوت باشد آن دو م حح درباره نماره آن به

 کواند نمره نهایی را مرخک ک دوبرگه با بررسی مجدد ک میم اواه د گرف  یا نظر م حح سوم می

شاوندگان را کوضایح داده و اظهاارنظر ااود را ها  آزماون بهنار اسا ، اشانباهات آزمونرو  برگاه بر -5

شاود و ایان کاار باه شاونده میارزیاب سبب بهبود معلومات آزمون بازاورد زیرارور االزه ب ویسیمو به

ااود  ی شوندگان را کرف ک د و به ن اایک روش آموزشاک د، الگو  اشنباهات آزمونارزیاب کمک می

کاوان براای بازاوردهاا  شاوندگان پای بباردو بارا  کساهیل ایان فرای اد میو روش یادگیر  آزمون

 (و5ها اسنفاده شود )شول قرار داد کا در زورت لزوم از آن فرض را در ابزار س جش الونرونیویپیش
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اماا  ،ک ادرور منوساط ااوب عمال میها  اننخاب پاساخ باه  ماشی ی عموماً برا  آزمونگذاراگرچه نمره -6

  گاذارعبارت را ارزشیابی ک دو ممون اسا  یاک پاساخ کراریحی گرامار  از نمره کواند کیفی ماشین نمی

رورکلی شاوندگانی کاه باهنه شاده نادرسا  باشادو آزموندس  آورد اما عباارت نوشاا ، نمره باالیی بهرایانه

عبارکی را ب ویس د کاه ماشاین را گاوت  بنوان دک د، ممون اس    ماشی ی چطور عمل میگذاردان د نمرهمی

  ماشای ی اسانفاده گاذارها  کراریحی کاه از نمرهبزند و نمره باالکر  را کسب ک  د؛ ب ابراین بیرنر آزمون

ها  کرریحی، عملورد ماشین باید باه دیگر در پاسخعبارتگذار انسانی هم دارند؛ بهک  د، حداقل یک نمرهمی

شاود کاا گاذار داده میشاده باه نمرهها  مرخکابزار  برا  ک نرت کیفی  محدود شودو سپس ایان پاساخ

  دسانی، گاذارنمره برا بردو   را باال میگذار  ک دو این عمل، پایایی نمرهگذارها را نمرهزورت دسنی آنبه

 وک د  که در ادامه کوضیح داده شده اسنفاده گذارگذار از روش کحلیلی و کلی نمرهالزم اس  نمره

دها  سازنده، مسنمر و مرکبط برا  یادگیر  بهنر ارائاه شاودو همچ این در در روت ارائه دروس دوره بازاور -7

ها  مخنلاف مان اد دیادار ، ها باید شرایطی فراهم شود که یادگیرندگان بنوان د با اسنفاده از شایوهاین دوره

 ش یدار  و چ  من ی با معلم ارکباط برقرار کرده و بازاورد الزم را دریاف  ک  دو

 

 

 

 ز قدم(ساشوندگان )آزمونفرض به پاسخ آزمونبازخوردهای پیش
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 بازخورد قواعد ارائه

 معرفی نمود، اسنفاده من اسب و مؤثر سریع، برا  ارائه بازاورد هاآناز  کوانمیدر ای جا برای از ف ون که 

 مؤثر نیز حضور  آموزشی  ها در شیوه هاآن رعای  روازاین .باش دمی بازاورد ارائه عام ها ف ونشودو اینمی

 :اس  مفید و

 .اود ها پ داره پیش و ش اانی پایه از آگاهی یادگیرندگان فزایشا باهدف اولیه ارزیابی یک انجام و1

عملورد  کیفی  انعواس بر عالوه یادگیرندگانو این بازاوردها به ارالعاکی بازاوردها  ارائه و2

 .دهدمی آنان قرار اانیار در کاربرد  و مفید ارالعات یادگیرندگان،

مباحث  کردن االزه رریق از کوانمی را ن بازاوردهاای .یادگیرندگان به ارزشیابانه بازاوردها  ارائه و3

 .داد ارائه هفنه از دو پس مثالً زمانی، دوره یک در هاآن از گیر ننیجه و

 .شودمی انجام بهنر ب د رکبه رریق از این کار یودیگرو البنه به بازاورد ارائه به یادگیرندگان الزام و4

کح ایلی )آبراماز، بیارد، باوو  و  ساات در نایم رادهنبی یپیش و ک اادفی رورباه مباحاث ارزیابی و5

 (و 2006، 1موهری گ

از نوشانن دربااره آنچاه  پایشریز  داشنه باشیدو ندهیدو از قبل برنامه ات شخ ی بازاوردیب ا بر نظر ک ها و6

ر مراخک باا یوادیگ را هاااوب فور ک یدو ع ایدکان را مرکب ک یاد و ک اساب آن ،اواهید بیان ک یدمی

   ک یدو

  نویس داشنه باشیدو این کار کمک اواهد کرد کا ع ایدکان را م سجم ک یدویک پیش ،از نوشنن پیش و7

 ها  کوکاه اسنفاده ک یدواز جمالت و پاراگراف و8

بار مانن را باا زادا  بل اد از نوشنن، یک پساوبی درک اواهد شدو ارمی ان حازل ک ید که نظرکان به و9

 ا کمک اواهد کرد کا از اشنباهات احنمالی در دسنور زبان یا امال مطلع شویدوبخوانیدو این به شم

یاا « من با این نظر ماواف م»برای کمایل دارند یک کوضیح مف ل ارائه داده و در پایان نظر کوکاهی مان د  و10

 مجبورناد کال مانن را زیارادهاد هاا را آزار میچ این کاار  ایلی ورا بیان ک  د« م م نظرم این اس »

                                                             
1 Abrams, Byrd, Boovy & Möhring 
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رور االزاه بیاان کارده و نظر شماس ، بخوان دو بهنر اس  ک ها چ د جملاه مهام را باهدر دنبات آنچه به

 سپس نظرکان را شرن دهیدو

کاان را مساندت بیاان ک یاد افزایادو بهنار اسا  نظراتک ها مواف   ساده شما چیز  را باه گفنماان نمی و11

 گیرد )پاالوفهمه موارد را موشوافانه در نظر مینظر اواهید رسید که کرکیب، شخک اندیرم د  بهاینبه

 و(171 - 172 :2003، 1پرات و

 های ابتدايی و متوسطه و دروس نظری و عملیجدول مربوط به ارائه تجويزها در اشکال مختلف يادگيری الکترونيکی و تركيبی، دوره

 مالحظات و تجويزها هاموقعيت عنوان زير عنصر

نمره گذاری و 

 بازخورد

 

 الونرونیوی ضعيتو

زورت مورر ها  الونرونیوی س جش کووی ی که بهدر دوره

ا  از بازاوردها  ساازنده گیرد نمونهدر یک دوره انجام می

بازاوردهااا دارا  دو ن ااش هساان د: ارزشاایابی و اساا و 

دلیال ارکباراات محادود در فضاا   بهانگیزشیو -راه مایی

اسب به کواالیف اگر بازاورد م اسب در زمان م الونرونیوی 

و گیاردیآموز بازاورد را جاد  نمدانش یجکدرداده نرود، به

چ ادان مراول، با ذکر مساائل نه کواندیم ساز  انگیزهاین 

آموزان کوچک را برا  دانش ها ی اموان دسنیابی به موف 

روبریاک باا رراحای  کوانادیفراهم ک دو همچ این معلام م

ف را بارا  ااود شخ ی جزئی درباره کواالی س جش اموان

اهداف و  کواندیآموز مآموز فراهم ک دو همچ ین دانشدانش

آموزان را کوسط سا جش عملورد کلی اود و یا دیگر دانش

 کووی ی کلی ایجاد نمایدو

  درک را هااآن فراگیار  باشاد کاه ا گونهبهباید  بازاوردها

 رد باا  اسناد لذا  وآورد وجود به را الزم انگیزش او در و ک د

 درک ساطح و سن به کوجه با و یادگیر  اهداف داشنن نظر

 عملورد نوع و روانی و روحی ااص شرایط و اوضاع و فراگیر

باه ننیجاه عملوارد  را ،او باازاورد از اسانفاده باا.  دانرجو

 .گرداندمی اودآگاه

 ابندایی دوره

 وردبااازا ی،کوضاایح بااازاوردکااوان از در دوره ابناادایی می

اسانفاده  راهبارد  باازاورد و اسا اد  باازاورد ،انگیزشی

کردو یادگیرندگان در این دوره نیاز به کائید دارند کاا جها  

ادامه یادگیر  کراویق شاوندو بازاوردهاا  اسا اد  بایاد 

 ها  واقعاایبااحنیااط انجاام گیاارد و مارکبط بااا کوانم اد 

                                                             
1 Pawlof & Perat 
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بازاوردهااا  معلاام بایااد  دیگرعبارتبااهیادگیرنااده باشاادو 

که این حاس را نحو مرکبط با کوانم د  یادگیرنده باشد به

و گونه نبوده و رشد کرده اسا در و  ایجاد ک د که ذاکاً این

باه کو ایلای بااهوش هسانی، : گفنه شودمثات اگر ع وانبه

  و جاا  که باهوش به دنیا آماد شودگفنه میبه او  نحو 

چ ادر ااوب ! اما اگر به او بگوییاد کاه آفارینو رشد ندار 

بازاورد م اسبی اسا  و  کوانسنی این مطلب را یاد بگیر ،

 داند که رشد کرده اس ویادگیرنده می

 منوسطه

گوناگونی اسنفاده ک  د کا شاواهد  ها یوهمعلمان باید از ش

  اد و ک  آورجماع دورهآماوزان را در ایان یادگیر  دانش

آماوزان ارائاه بازاورد مع ادار  را در ماورد پیرارف  دانش

و ارائااه  عملواارد  ساا جشباار  م طااعدر ایاان و ده ااد

ایاان رویواارد بااه و شااودکأکیااد می بازاوردهااا  کوضاایحی

که هم علل احنمالی رفنار و هم  پردازدیمروالت رفنار  م

در ایان ناوع و ک ادا وزیات یا عالئم رفنار را بررسای می

شود عوامل بیولوژیوی، اجنماعی، عارفی کالش میس جش 

و محیطی که باعث شروع، پایدار  یا پایان دادن باه رفناار 

بیرانر بار این رویورد  وشوند را ش اسایی شوندموردنظر می

رو  ش اسایی الگوهاا  رفناار  منمرکاز اسا  کاا وقاایع 

آماوز باه ایان ماوارد کوجاه در ش اسایی رفنار دانشو فرد 

ازنظاار )انجااام داد؟   کارآمااوز چااهدانش: رفنااار :شااودمی

چ د بار ایان اکفااق : فراوانی، (شودعملیاکی رفنار کعریف می

، ؟کرادیچ ادر راوت م: زمانمادت، ؟ چه زماانی؟افندیم

 رفنار چ در اس ؟: شدت

با بررسی هار یاک از ایان ماوارد بازاوردهاا  منفااوکی را 

 کوان ارائه کردومی

 درس

 درس نظر 

آماوزان در ارائه بازاورد ساازنده باه دانشروس نظر  در د

ضرور  اسا و  موقع و م ظمزورت بهها بهمورد عملورد آن

بازاوردها باید از نوع ارالعاکی و راهبرد  باشا دو در ارائاه 

بازاوردها باید بر ملموس ساانن و ارکباط مباحث نظر  با 

عااالوه ارائااه بااازاورد بااه زناادگی واقعاای کأکیااد شااودو 

ها را مارور و بارا  بازاوردها  یادگیرندهیادگیرندگان باید 

در  هااآناز بازاوردها   هاییکوزیهبهبود و پیررف  دوره 

 بیاوریدو

 درس عملی
زورت فور  در دروس عملی با کوجه به ای وه یادگیرنده به 

ک د در روت فرای د یادگیر  ننیجه کار اود را مراهده می
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ها  ازاالحی یاا انگیزشای اکنفاا کاردو کوان به بازاوردمی

جه  بهبود یادگیر  و کسب مهارت در کارها  عملی ارائه 

انگیزشای  باازاوردبازاوردها  ارالعاکی نیز ضرور  اس و 

برا  حفت یاا افازایش میازان عملوارد ماؤثر اسا  و بایاد 

کاه باازاورد درحالی ؛بالفازله پاس از عملوارد ارائاه شاود

شاود و عملورد در آی ده می باعث افزایش کیفی  کوضیحی

 عملورد به شاگرد ارائه شود بار هرباید در حد اموان قبل از 

 امنیت بزمون 10.9

 تعریف و تبیین: 10.9.1

نسب  به میزان  زیرابسیار مهم اس و  ها ازنظر میزان اهمی  یا حساسی ، در س جش الونرونیویب د  آزمونک سیم

اهمی  و حساسی  نوع آزمون، شدت ک نرت در فرای د س جش الونرونیوی منغیر اواهد بودو ازنظر میزان اهمی  یا 

 ب د  کردویا معمولی ک سیم 2اطیرز و آزمون کمسایا سرنوش  1کوان به آزمون اطیرها را میحساسی ، آزمون

و موف ی   گذارداثر میشوندگان ا  آزمونآی ده و سرنوش  حرفهدر ز، آزمونی اس  که ساآزمون سرنوش 

هاا  ساطح بااال نیاز گفناه ز گااهی آزمونساها  سرنوش در آن از اهمی  زیاد  براوردار اس و به آزمون

شاوندگان، عملوارد آزمون  ز عمدکاً با هادف ارک ااساها  معمولی یا غیر سرنوش ونشودو در م ابل، آزممی

شاونده روند و نناایج آن کاأثیر مع اادار  برسرنوشا  آزمونکار میس جیدن پیررف  کح یلی و یادگیر  به

 (و2008، 3ندارد )کوت و اسنورالند

ع وان ابزار س جش سطح علمی داورلباان ز و در م یاس ملی اس  که بهساآزمون سراسر ، آزمونی سرنوش 

شوندگان در ارکبااط شود و با سرنوش  و آی ده آزمونکار گرفنه میها و مراکز آموزش عالی بهورود به دانرگاه

دارد ملای و ایاالنی ها  اسنانا  به بررسی کأثیر آزمون( در مطالعه263: 2007) 4واین و(1389اس  )ادایی، 

ها  مطالعاه نراان داد کاه ها  درسای پردااا و یافناهز یا اطیر در برنامهساها  سرنوش ع وان آزمون با

ده دو اجرا  الونرونیوای ها سوق میسو  محنوا  آن آزمونها  درسی را بهز، برنامهساها  سرنوش آزمون

                                                             
1 High stake test 
2 Low stake test 
3 Cole & Osterlind 
4 Wayne au 
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شوندگان همراه اسا  کاه ها  زیاد  از قبیل ام ی  آزمون و برابر  آزمونز با چالشساسرنوش  ها آزمون

 رور مف ل به این مسئله پرداانه شده اس ودر ف ل ام ی  در آزمون الونرونیوی به

 یکيدر آزمون الکترون تيامن

ها کا چ اد  ا  که الونرونیوی شدن آن دها  پیچیدهراهوارها  ف اور  ارالعات و ارکبارات بسیار  از فرای

رسید به ح ی   کبدیل کرده اس و بانودار  الونرونیوی، کجاارت الونرونیوای، پسا  نظر میپیش آرمانی به

عل  ره باهو غیا الونرونیوی، دول  الونرونیوی، ارید الونرونیوی، امضا  الونرونیوی، یاادگیر  الونرونیوای

اندو برگازار  آزماون ها  اایر با اسن بات کاربران مواجاه شادهها  ویژه اود، در ساتگر ها و کسهیلمزی 

کف یل در این ا وص مطالبی ارائه ها  پیش بهکه در ف ل داردها  فراوانی زورت الونرونیوی نیز مزی به

 شدو

کواند شرایط بهنر  برا  ک لاب و سارق  بدون محدودی  نیس و این روش می حات س جش الونرونیویبااین

کاه بارا   ک  ادهاا  پیچیاده ک لاب اسانفاده همراه داشنه باشدو یادگیرندگان ممون اس  از روشعلمی به

درزاد از  73دهاد کاه (، نراان می2009و هموااران ) 1ها  کی گمدرس کرخیک آن مرول اس و بررسی

اندو علا  ایان اکفااق، کر دانسانهک لب در آزمون الونرونیوی را نسب  به روش سا نی راحا  شوندگانآزمون

باشاد، در واقاع یوای از می ها  یادگیر  الونرونیویکاربران در محیط مروالت ک نرت ام ی  و احراز هوی 

لونرونیوای بحاث ام یا  و احاراز هویا  یادگیرناده اسا  برانگیزکرین مباحث در آموزش و س جش اچالش

کوساعه اسا  و روز و درحات ها (و بحث ام ی  در فضا  مجاز  یوای از موضاوع2004و همواران،  2)هانگ

رورکلی ام یا  در آزماون و سا جش شودو این ف ل بهکر میها  مرکبط بدان هرروز پیررفنهی ین ف اور به

 و دکرا بررسی میالونرونیوی 

 

 

 

                                                             
1 King 
2 Huang 
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 یهای آموزش و سنجش الکترونيکامنيت سامانه

شاود و کر میروز محباوبده ده شول جدید  از یاادگیر  اسا  کاه روزباهنران نظام یادگیر  الونرونیوی

 1یااس و همواارانشارسادو مارنظر میبه ام ی  در این نظاام بسایار مع اوت و م ط ای باه دلیل نیازهمینبه

ش اسایی کردند: ام ی  وب و ام یا   اود دو م وله ام ی  را در س جش الونرونیوی ها مطالعه( در 2006)

، شاودانجاام میها  زیااد  ا  اس  که در آن پژوهشام ی  وب حوزه ها معن د کهو آنس جش الونرونیوی

ا  اسا  اما این برا  کأمین نیازها  ام ی  س جش الونرونیوی کافی نیس و ام ی  وب حوزه بسیار گسنرده

(، ام یا  مواانی )مااراییس و هموااران، 2009، 2که شامل مباحثی چون ام ی  داده )گیلبارت و هموااران

( 2004( و ام ی  شابوه )رویای، 2008، 4افزار )آلن و همواران(، ام ی  نرم2008، 3و همواران، آپامپا؛ 2006

کااربران،  ک  د که فرای د ام ی  س جش الونرونیوای و کأییاد هویا ( بیان می2006) 5شودو کل  و فارومی

ابزارهاا  کاافی  نباود و در واقاع نرده اساها  زیاد  در این ا وص انجاما  اس  که پژوهشحوزه بال وه

باشاد کارین مراوالت در سیسانم مادیری  یاادگیر  میم ظور پیگیر  و کأیید رفنار کاربران یوی از مهمبه

 (و2008، 6)رابزین و همواران

 های برقراری امنیت در سنجش الکترونیکیروش 10.9.2

 کوان به دو بخش ک سیم کرد:را می س جش الونرونیوی ها  برقرار  ام ی  دررورکلی روشبه

 ها  با نظاارت فیزیوای شاامل محیط: های با نظارت فيزيکیدر محيط امنيت سنجش الکترونيکی

ه یا مراکز معنبر آزمون ها  الونرونیوی هسن د که با حضور یادگیرندگان در پردیس دانرگاها و آزمونارزیابی

ها ضرور  اس  که کارک ان یا منولیان معنبر بر فرای اد آزماون شوندو در این محیط( برگزار می2004)رویی، 

سااز  پذیر  پیادهاز ابندا کا اننها نظارت ک  دو قابلی  اعنماد این روش کا حد بسیار زیاد  باال اس  اما اموان

عالوه، ها  بااالیی را کحمیال ک ادو باهر دشوار بوده و گاهی ممون اس  هزی هآن برا  یادگیرندگان از راه دو

                                                             
1 Marais, Argles & Von Solms 
2 Gilbert, Gale, Wills & Warburton 
3 Apampa, Wills & Argles 
4 Allen, Barnum, Ellison, Mcgraw & Mead 
5 Klett & Pharow 
6 Rabuzin, Miroslav & Sajko 
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دلیل کغییار در نظاام ف ااور  آموزشای ، م  افانه نیسا  کاه باه ( معن دند باه1996) 1براون و هموارانش

 وشودها  س نی برا  ارزیابی اسنفاده رور براط آموزش داده شده و سپس از روشیادگیرندگان به

 هاا  بادون نظاارت فیزیوای محیط :های بدون نظارت فيزيکایدر محيط ش الکترونيکیامنيت سنج

شاوندو در ها  الونرونیوی هسن د که بدون حضور یادگیرندگان در محل آزمون برگازار میها و آزمونشامل ارزیابی

هاا بیرانر شاامل مخنلف از راه دور نظارت کردو این فنها  کوان با اسنفاده از فنها فرای د ارزیابی را میاین محیط

هاا به معرفای براای از ایان فن بخشکاربران در فضا  مجاز  هسن دو در این  ها  ش اسایی و کأیید هوی روش

 اواهیم پرداا و

 با توجه به هدف بزمون امنیت در سنجش الکترونیکی 10.9.3

و اسا و سطح ام ی  در آزمون الونرونیوای کاامالً کحا  کاأثیر هادف سا جش و حساسای  آزماون میزان 

ک  ادو هریاک از ایان ، کووی ی و کراکمی ک سیم میها  ارزیابی را با کوجه به هدف به ارزیابی کرخی یروش

ها، سطون منفاوکی از ام ی  و ک نارت آنگیر  بر مب ا  ننایج ها با کوجه به اهمی  و حساسی  ک میمروش

 ک  دورا ایجاب می

 ارزيابی تکوينی

( و کماک باه مادرس در ش اساایی 1997، 2کمک به یادگیرندگان در یاادگیر  )روزبااکم هدف از ارزیابی کووی ی

دهادو ایان ناوع  و ارزیابی کووی ی در جریان کالس رخ میمیان درک فعلی یادگیرنده و هدف مطلوب اس« فازله»

ک د که در ا وص ن ااط قاوت و اطاهاا  یادگیرنادگان بیا ش مدت فراهم میکوکاه ارزیابی یک چراه بازاورد

ه و شاد(و ننایج این ارزیابی، بازاورد مسن یم به یادگیرناده اسا  و اگار درسا  رراحی2003، 3)ایرت آیددس  به

اجارا  ارزیاابی  ب اابراینو یابادمییادگیرندگان در ا وص اهداف آن کوجیه شوند، ماوارد کهدیاد آزماون کااهش 

 کووی ی، نیازم د ام ی  و ک نرت سطح باال  آزمون نیس و

 

                                                             
1 Brown 
2 Rosbottom 
3 Earl 
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 ارزيابی تراكمی

 ریبی میازان پیرارف  یادگیرناده اسا  )مورگاان و اوریلای، ، ثب  یا گزارش دادن کهدف از ارزیابی کراکمی

رود، باا ع اوان کار مایگویی باه(و ارزیابی کراکمی در موارد  که برا  ارک ا، جایگزی ی، کأییاد و پاساخ1999

(و قابلی  اکوا از موارد حیاکی در ارزیابی کراکمی اس ، زیارا 2000، 1شود )رووا ارزیابی سطح باال ش اانه می

ی، پیرارف  را کواند کأثیر مهمی بر آی ده کح یلی یادگیرندگان داشنه باشدو برا  م ازاد کراکماج آن میننای

 ک ادمیب د  باین یادگیرنادگان را فاراهم ده د که اموان م ایسه و دسانهزورت نمره نمایش میمعموالً به

رو، وقنی ارزیابی کراکمی بار نماره ناز ای وگویی اجرا شود()هرچ د که ارزیابی کراکمی الزم اس  با هدف پاسخ

ها  اوبی کسب کرده و در قیااس ک  د کا نمرهب د  کمرکز دارد، یادگیرندگان کمام کالش اود را میو دسنه

(و در ننیجه، این مسئله باعث افزایش اهمیا  و 2005نظر برس د )کاو ، ها  اود بازالحی  بها دورهبا هم

 ک دوک نرت سطح باال  آزمون را ایجاب میحساسی  آزمون شده و ام ی  و 

 ارزيابی تشخيصی

مراوالت  رود کاهکار میبه یروانر اسان کربینی برا  یادگیرندگان ازسو آزمونی اس  که  ارزیابی کرخی ی

ش اسایی ن اط قوت و ضعف یاا داناش و  حات در آموزش مدرن از ارزیابی کرخی ی برا و باایندارندیادگیر  

(و 2006، 2شاود )جای آ  اس سایها  پیرین یادگیرنده در ا وص یک درس ااص نیز اسنفاده میمهارت

دوره درسای کوان در ابنادا  گیرد و از آن میقرار می و ارزیابی کووی ی ارزیابی کرخی ی بین ارزیابی کراکمی

هاا  (و ارزیاابی کرخی ای در محیط2002، 3ها  یادگیرندگان اسنفاده کرد )بوسانونبرا  کرخیک کوانایی

هاا  باراط، حاات در محیطشاود؛ بااینیادگیر  حضور  معموالً در قالب جلسه رودررو باا مرااور اجارا می

(و ننایج ارزیابی کرخی ای، 2003ان، و هموار 4گیرند )کاکیابزارها  کرخی ی الونرونیوی جا  مراور را می

رسااند کاا و ایان نناایج باه و  یاار  می گاذاردمیها  یادگیرنده را در اانیاار مادرس ا  از کواناییاالزه

معموالً یادگیرنده و مدرس از هدف ارزیابی کرخی ای و ک دراهبردها  م اسب برا  کمک به یادگیرنده اکخاذ 

                                                             
1 Rovai 
2 JISC 
3 Boston 
4 Kutty 
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از ننایج آن زرفاً برا  یار  به فرای د کدریس و یادگیر  اسنفاده اواهد شاد دان د که ارالع کافی دارند و می

عبارت دیگار وقنای باه ها  کرخی ی چ دان ضرورت ناداردودلیل ام ی  و ک نرت سطح باال  آزمونهمینبه

ا  ک لاب یادگیرنده ارالع داشنه باشد که ننایج این نوع آزمون در نمره نهایی کأثیرگذار نیس  نباید کالشی بر

 م ظور کسب حداکثر نمره داشنه باشدوبه

 با کوجه به زمان اجرا و هدف ها  س جش الونرونیویا  از انواع روشاالزه

 تأثير روی يادگيری گواهی حساسيت آزمون انواع سنجش

 کرخیک مروالت الزم نیس  کم تشخيصی

 دگیر بهبود یا الزم نیس  کم، منوسط تکوينی

 اثربخری برنامه الزم اس  منوسط، باال تراكمی

 بازنگر  برنامه الزم نیس  کم، منوسط پيگير يا تأييدی
 

 های تخصصی در خصوص امنیت بزمونیهتوص 10.9.4

 راهکارهای ارتقاء امنيت آزمون 

یوای اسااس کارپوشاه الونرون کاهش نظارت در دوره ابندایی، کأکید بر س جش کووی ی و سا جش بار و1

 جه  کاهش اسنرس یادگیرندگان و کوجه به میزان کح ق اهداف جه  حمای  از یادگیرندگان 

 هاآنبرا  ویژه  Ipااص و یا در نظر گرفنن  دسنگاه یک به و آموزدانش کردن محدود اموان و2

 از جلاوگیر  بارا  دسانگاه یک از ف ط یادگیرنده ورود هوشم د ها  دارا  ک نرتاسنفاده از سیسنم و3

 امنحان در  لبک

امواان  یادگیرناده نمایشزافحهفیلم زناده ساز  فضایی م اسب کوسط یادگیرندگان و کأکید بر فراهم و4

باه مراقاب یاا  یادگیرنادهکوسط مراقبین کخ یک یاک یاا چ اد  یادگیرندهاز  ا لحظهگرفنن عوس 

 مراقبین

 زماان اکماام از پاس نامهساخپا برگاه ک اویر ارائاه و محادود زمانمدت با محدود سؤاالت کعداد ارائه و5

 دروس( سایر و ریاضی مان د نوشنار  ها آزمون)
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 برگاه ک ویر ارائه و آموزاندانش بین آن کوزیع و محدود زمانمدت با منفاوت سؤات دسنه چ د رراحی و6

 دروس( سایر و ریاضی مان د نوشنار  ها آزمون) زمان اکمام از پس نامهپاسخ

 معلم کوسط آزمون ها داده زمانهم ثب  و زمانمه براط ها آزمون اجرا  و7

 ها زمان در آموزاندانش کککک با ک ویر و زدا یا و زدا کبادت با زمانهم براط ها آزمون برگزار  و8

 هاکالس بودن جمعی کم زورت قبل در از شدهکعیین

 مان اد دسانرس در ها ماهبرنا از اسانفاده باا آموزاندانش برا  منفاوت ا چ دگزی ه سؤاالت رراحی و9

 و ووو هاربات کوییز

 هاا فعالی  و اشاوات رفاع بارا  شادهانجام ها ب اد گروه رباق گروهای ک ویر  ارکباط برقرار  و10

 مرارکنی

   س جش شیوه و درس نوع به کوجه با هاآزمون زمان کعیین و11

 های ابتدايی و متوسطه و دروس نظری و عملیی، دورهجدول مربوط به ارائه تجويزها در اشکال مختلف يادگيری الکترونيکی و تركيب

 مالحظات و تجويزها هاموقعيت عنوان زير عنصر

 امنيت آزمون

 
 الونرونیوی وضعيت

ها  س جش و کأکید بر س جش کووی ی ک وع در روش

کواند راهی برا  افزایش ام ی  در وضعی  الونرونیوی می

 ابزارها  از ا مجموعه از الونرونیوی یادگیر  باشدو در

 مجاز ، ها کالس قبیل از آموزشی  ها شیوه ف اور  و

 ها آموزش، شیوه فرای د در کموی افزارها نرم از اسنفاده

 ها وب، سیسنم بر مبن ی آموزشی  ها دوره بهبود ، اود

 و وظایف کار با محیط کرکیب عملورد، پرنیبان الونرونیک

 .نمود هاسنفاد کوانمی دانش مدیری  سیسنم

ها  فضا  مجاز  براالف فضا  ها و ارزشیابیدر آزمون

دلیل ماهی  آن، احنمات بروز رفنارها  واقعی، به 

ها  ها و ارزشیابیاس و آزمونبسیار بیرنر  غیرااالقی

ها  براط آموزان را در دو شول کلی آزمونبراط از دانش

باش دو می اجراقابل زمانناهمها  براط و آزمون زمانهم

در فضا   زمانهمآموزان و معلم هر دو در نوع اوت دانش

در باش د و مجاز  حاضر بوده و در حات کبادت ارالعات می

در فضا   زمانهمآموزان و معلم هر دو نوع دوم دانش

رور براط باش د ولی ارالعات بهمجاز  آزمون حاضر نمی
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وم احنمات گرددو کامالً بدیهی اس  در شول دمیمبادله 

باشد، لذا کر میبروز رادادها  غیرااالقی محنمل

کر  برا    م اسبشیوه زمانهمها  براط آزمون

 باش دودر فضا  مجاز  می س جش

 غالباً گوناگون ها قابلی  ک ار در مجاز  فضا  در س جش

 کوجه عدم زورت در و اس  مواجه ادبی سرق  کهدید با

 لذاو سازدمی روبرو کهدید با ار مجاز  ها اعنبار آموزش

، ساز فره گ رویورد از مهم مسئله این با مواجهه برا 

 اسنفاده مجزا یا کرکیبی زورتبه ک بیهیو  پیرگیرانه

 و ک لب به مربوط مسائل از برای گرچه رورکلیبهشودو می

 و ف ی م رأ مجاز  یادگیر  ها محیطدر  ادبی سرق 

 ف ی ازیل، کوسعه کوالیف یرراح با که دارند پداگوژیک

 هاآن از بخری کوانمی قوانین بازدارنده ک ویب و اهسیسنم

 با باید را مسائل این از دیگر  بخش ولی کرد؛ برررف را

 ها نظام درو مرکبط دانس  آموزشی  نظام از بیرون عوامل

 کسب از کراهمی کم واقعی یادگیر  که اجنماعی فره گی

 به به ک لب گرایش ، غالباًک دمی جلوه کح یلی مدرک

 یابدومی افزایش آموزشی  ها ارزشیابی در مخنلف اشوات

 دوره

 ابندایی

هاا در دوره ابندایی با حاذف مؤلفاه اطیار باودن از آزمون

ها  عملوارد  و رفنارهاا و ا  باین سا جشکعامل بهی اه

کاه در چ این رور گردد بهآموزان ایجاد میانگیزش دانش

پذیر  بارا  آموزان کمایل بیرنر  به ریسکانششرایطی د

 ها  مخنلف آن داردوحلش اسایی مسئله و راه

 منوسطه

مرااخک ساااانن قااوانین باارا  یادگیرناادگان ایاان دوره 

ها  الونرونیوای بایاد ضرور  اس و قبل از انجام سا جش

قوانین آزمون را ارائه و عواقب ک لب یا سارق  ادبای را نیاز 

کاوان از داناش مثات میع وانخک نماودو باهها مربرا  آن

آموزان م االکی اواس  و کوضیح داد که در زورت هرگوناه 

 باه اسا  و زفر کوالیف آن در آموزدانش سرق  ادبی نمره

 انجاام را کواالیف مجدداً که شودمی داده فرزنی آموزدانش

 باهو دهاد ارائاه نیاز دیگار کح یاق یاک آن بر عالوه و دهد

 وشودمی داده ارالع آموزدانش والدین

شاامل  رفنارها  ساوء کح ایلی در ایان دورهاز  ییهانمونه

کپی کردن از کوالیف یا کارهاا  کالسای دیگاران، سارق  

هاا، ارالعاات یاا ادبی، ک لب در ه گام امنحان و جعل داده

که با اسانفاده از  شوداسن ادها در یک فعالی  کح یلی می
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کاوان بار هاا مییق فعالی ها  کووی ی و بررسی دقس جش

 ها نظارت داش وآن

 درس

 درس نظر 

با ارائاه کواالیف  اغلب س جش الونرونیویبا کوجه به ای وه 

کواالیف  و کداعی شده اس  بر دانش بیانی و کأکیدسطحی 

اواهد کا ربق داناش میاز یادگیرندگان ، 1سطحی س جش

ها  ا  را ارائه ده د )سؤاتشدهپاسخ از پیش کعیین 2بیانی

کوااالیف عم اای  حاااتبااین وا  و جااواب کوکاااه(چ دگزی ااه

ها  ساا  پاسخ را نیاز دارند یادگیرندگان جواب ،3س جش

جا  باشا د را باهمی 4که بیرنر مبن ی بر دانش کاارکرد 

اساانفاده از کوااالیف عم اای در ح ااایق ارائااه ده اادو  ف ااط

ساا جش نیاااز بااه نظااارت را کاااهش داده و ساابب ارائااه 

 ها  م ح ر از ررف یادگیرندگان اواهد شدوپاسخ

 درس عملی

آور  هایی را جماعکوان دادهبا ارائه موضوعات عملورد  می

رائاه و ا ارائه پاروژهردو کرد که نیاز  به مراقب  و نظارت ندا

هااایی کااه راهوااار مرااخک و ثااابنی ندارنااد روش چالش

م اساابی باارا  ساا جش در ایاان م طااع و کاااهش ک لااب 

در ساا جش عملواارد محااور یااک پااروژه کعریااف و باشاادمی

ده د که چه آموزها، مسیر پروژه کوضیح میشود و دانشمی

کواناد بسایار راحا  ایان مراحلی را ری کارده و معلام می

 وببرد پیشو  ها را بررسیروژهپ

                                                             
1 Surface assessment tasks 
2 Declarative knowledge 
3 Deep assessment tasks 
4 Functional knowledge 
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منابع و مأخذ

(و مبانی برنامه ریز  آموزشی برنامه ریز  درسی مدارس،منرجم ؛غریده مراایخ، کهاران؛ اننراارات 1392الف لو  )

 مدرسه

 پانزدهمو چاپ نور، پیام دانرگاه کهران: پرورش( ، و آموزش )فلسفه کربی  فلسفه (و1382 ) عیسی، ابراهیم زاده،

ها  یادگیر  الونرونیوی باکیفی  (و بررسی انواع کعامل در محیط1396زاده، عیسی؛ مع ومی فرد، مرجانو )راهیماب

 و47-62(، 25)2ریز  درسی،ها  مجاز و پژوهش در برنامهیادگیر  در پردیس

مه درسی کالیان (و بررسی ن ش ع ازر برنا1394ابراهیم کافور ، کیمیا، ملوی، حسن و اسرو  باباد ، علی اکبر )

در اف  کح یلی درس ریاضی سات اوت دوره منوسطه از دیدگاه شرکا  برنامه درسی، پاژوهش در برناماه ریاز  

 و62کا  50، زفحات 17درسی، سات دوازدهم، دوره دوم، شماره 

 گیرنادگانیاد یاادگیر  الونرونیوای بار کارپوشه کارگیر به (و کأثیر1396محمدرضاو ) نژاد، علیان و احمد احمد ،

-21، زاک 41شاماره  پزشوی، علوم در آموزش ماه امه راهبردها  داروش اسیو دو درس در پزشوی ها فوری 

15 

سااامانه  (و  رراحای1396احمد ، حمید؛ ع اره، فریده، حسای ی بهرانی؛ ملوک السادات ؛ حیدر ، غالمرضاااا )

) مطالعاااة ماااورد :   C-value و روش نیمه ااودکار هسنی ش اسی به کمک کحلیل هم رااااداد  واژگاان

 و216-185(1)23پژوهرا امه پاردازش و مدیریا  ارالعاات،  حااوزة علم س جی ایاران(و

(و بررسی ع  ر زمان در برناماه درسای و آماوزشو اولاین 1394آاش، سلمان؛ وهابی، سید غفور؛ روزیان، شهام و )

 و علوم کربینی، سار والمللی مدیری ، اقن اد، حسابدار  ک فرانس بین

 (و نظریه و عمل رسانه ها  آموزشی در ع ر دیجینات، کهران: سم 1391اسو در ، حسین )

 (و روان ش اسی کربینی نظریه و کاربس ، کرجمه یحیی سید محمد ، کهران: روانو2006اسالوین، رابرت، ایی )

 .رضو  قدس آسنان اننرارات ،مرهد:بهرنی سعید کرجمه پرورش، و آموزش (وفلسفه1370جی،)  فیلیپ اسمی 

سااز  یاک سیسانم آماوزش الونرونیوای انطباقااای مبن ای پیاده (و 1393ازفهانی پاور، نازار و جوانمرد، نازر )

وب مع ایااایو ارائااه شاااده در دومیااان همایاااش ملااای مه دسااای کامپیوکااار و ف ااااور  ارالعااااتو  باااار

 شوشانروایارانو

 و رراحی و آش ایی با مراکز و م ابع یادگیر و کهران: سم و(1392) افضل نیا، محمدرضاو

 (و اندیره ها  نوین در آموزش و پرورش وکهران : نررآییژو1380آقازاده، محرم و دبیر  نژاد ازفهانی، عذرا)-

امه درسای (و بررسی کطبی ی ف اور  ارالعات و ارکبارات در برن1386امام جمعه کاشان، ریبه و مالیی نژاد، اعظم )

 31-72، 19چ د کرور جهان و ارائه الگویی برا  ایرانو ف ل امه نوآور  ها  آموزشی، 

ا  معلمان مرد ها  حرفه(و بررسی زالحی 1391ایزد ، زمد؛ زالحی عمران، ابراهیم؛ م  ور  بووی، سیروسو )

اسنان مازندران(و نرریه مطالعاات دوره منوسطه شااه علوم انسانی بر مب ا  رویورد سازنده گرایی )موردمطالعه: 

 و27 -1(، 1)4آموزش و یادگیر ، 

 4-3(و مهارکها  مورد نیاز برا  یادگیر  مبن ی بر وبو مدیری  ارالعات، دوره اوت، شماره 1385بابائی، محمود )

 (و یادگیر  الونرونیوی، کناب الونرونیوی ، ایرانداک1389بابائی، محمود )

 دمه ا  بر یادگیر  الونرونیویو کهران: چاپارو(و م 1389بابایی، محمود)
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-75(، 1)32(و فلسفه ف اور  وآموزش ف اور ومجله روانر اسی وعلوم کربینی دانراگاه کهاران، 1381باقر ، اسرو )

 و98

 و28-1(، 1)4(وبررسی رویوردها و ابعاد هژمونی کو ولوژ  بر انسانو رسانه و فره گ، 1393آباد ، علیرضا)باقر  ده

هاا  درون فارد  و شاده بار اسااس هوش(و کأثیر محنوا  الونرونیک ساانه1393عی، الهه؛ فرج الهی، مهرانو )بدی

-38(، 4)4آور  ارالعات و ارکبارات در علاوم کربینای، بین فرد  گاردنر، بر یادگیر  دانش آموزانو ف ل امه فن

 و23

(و اسانانداردها  آموزشای رراحای 1398، فرناوشو )برار ، نور ؛ اراسانی، ابازل ؛ رضایی زاده، مرکضای؛ اعالمای

  علاوم کربینای دانراگاه اندرسونو مجله -ب د  بلومها  یادگیر  الونرونیک، بر اساس رب هبازاورد در محیط

 و155-174(، 1)6شهید چمران اهواز، 

نو کهاران:  اننراارات (و در انسان ش اسی کربینیو کرجمه یحیی قائد  و محمد رضاا آه چیاا1388براملد، کئودور )-

 آییژو

(و رراحی و اعنباار یاابی 1393برقی، عیسیو ملوی،حسنو عباسپور؛عباسو زارعی زوارکی، اسمعیلو سراجی ، فرهاد )

الگو  مطلوب برنامه درسی مساله محور در دانرگاهها  الونرونیوای. مطالعاه کرکیبایو دوماه اماه راهبردهاا  

 1شماره  7آموزش در علوم پزشوی، دوره 

کرجمه فریبرز مجید و کهاران: اننراارات علمای و «و ساا  اجنماعی واقعی (و »1395برگر، پینر؛ الکمن، کوماس )

 فره گیو

 (و م وب شورا  عالی آموزش و پرورش، شهریورو1391برنامه درسی ملی جمهور  اسالمی ایران )

(، 11)2جله رویوردها  ناوین آموزشای، (و پس  مدرن وازالحات برنامه درسی وم1389همواران) بیرمی پور، علی و

 و31-64

 .نور پیام دانرگاه پرورش،کهران: و آموزش مبانی و ازوت (و1369علی،) پورظهیر،

(و فلسفه کربی  و نگاه واساز  گرایانه باه 1395ک و  نسب، سیده نجمه، فوالدچ گ، محبوبه، کریمی، محمدحسن )

گرایی، هفنمین همایش ملی انجمن فلسفه کعلیم و کربی  ایاران، یادگیر  س نی در برابر نظریه یادگیر  ارکباط 

 دانرگاه شیرازو 

ها  یادگیر ، کرجمه، آذرنوش، می اا و زنگ اه، حساین، چااپ (و مبانی نظر  محیط1395جانسن، د  و ل د، اس )

 دوم، کهران: آوا  نورو

آموزش الونرونیوی در آموزش عالی ایارانو (و ارزشیابی ع ازر برنامه درسی 1397جاودانی،محمدو انار  نژاد،عباس )

 122کا 104زک  1397، بهار و کابسنان 15مجله پژوهش ها  برنامه درسی، دوره هرنم، شماره اوت پیاپی 

(و ابعاد پداگوژیک دانرگاه مجاز  باه م ظاور ارائاه یاک مادت م اسابو 1385جعفر ، پریوش و سعیدیان، نرگس )

 26-1، 12بینی،ف ل امه دانش و پژوهش در علوم کر

(و سا جش و ارزشایابی در یاادگیر  الونرونیوایو کهاران: 1396حاکمی، جواد؛ رضاایی، عیسای و ماالوی، مائادهو )

 اننرارات دانرگاه کربی  مدرس

نرریه  ها  نظریه ارکباط گرایی در ع ازر برنامه درسی،واکاو  دالل  .(1396حامد  نسب، زادق؛ آینی، محسنو )

 .158-131 (،37)10 نامه آموزش عالی،
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(و بررسی کفور انن اد  دانرجویان دانروده بهداش  دانرگاه علوم پزشوی و 1390حریر ، نجال و باقر  نژاد زهره )

، زافحات 1ادمات بهداشنی درمانی مازندران، مجله دانرگاه علوم پزشوی مازندران، دوره بیس  و یوم، شاماره 

 و173کا  166

(و معرفی مدت ویژگیهاا 1392رزاد ، ولی اهللو ابراهیم زاده ، عیسی و زند  ، بهمن ) حیدر ،مژگانو علیپور، احمدو ف

 ( در نظام یادگیر  الونرونیویو کدریس پژوهی، سات اوت، شماره اوتCSILMو مهارکها  یادگیرنده مسن ل ) 

ر یاابی الگاو  ک ویا  (و رراحای و اعنباا1398الیفه، قدرت اهلل؛ فردانش، هاشم؛ حاکمی، جواد؛ رالیی، اباراهیمو )

(، 2)6  علوم کربینی دانرگاه شهید چمران اهاواز، ها  یادگیر  براطو مجلهها  کفور انن اد  در محیطمهارت

 و130-109

(و بررسی اعنبار و روایای نساخه فارسای م یااس نیازهاا  1392اوارزمی، اکرم؛ کارشوی، حسین؛ مروی، مهد و )

آور  ارالعاات و ارکباراات در علاوم کربینای، الونرونیویو ف ل امه فان ش اانی در محیط یادگیر اساسی روان

 و166-149(، 1)4

ها  یادگیر ، کرجمه، آذرنوش، می اا و زنگ اه، حساین، چااپ (و مبانی نظر  محیط1395جانسن، د  و ل د، اس )

 دوم، کهران: آوا  نورو

نرجویان دانروده بهداش  دانرگاه علوم پزشوی و (و بررسی کفور انن اد  دا1390حریر ، نجال و باقر  نژاد زهره )

، زافحات 1ادمات بهداشنی درمانی مازندران، مجله دانرگاه علوم پزشوی مازندران، دوره بیس  و یوم، شاماره 

 و173کا  166

(و زالحینها  مورد نیااز مدرساان آماوزش و یاادگیر  الونرونیوایو 1392دانرور، مینرا و مهر محمد ، محمود ) 

 3، شماره 4یان رشنه ا  آموزش مجاز  در علوم پزشوی، دوره مجله م

 نژادو کهران: اننرارات ساقیو  علی فارسی  ای نرن و کرجمه(و درباره1389دریفوس، هیوبرت )-

 رسانیو)نسخه الونرونیوی(و  شورا  عالی ارالع  82(و یادگیر  آزادو  کناب شماره 1383دنیل، جان )-

(و بررسای و کادوین مهارکهاا و زاالحینها  1392معه، سید محمد رضا و احمد ، غالمعلای )دوائی، شیرینو امام ج

ICT  مورد نیاز معلمان در فرای د آموزش و یادگیر و دوف ل امه نظریه و عمل در برنامه درسی، سات اوت، شاماره

1 ،123-146 

اط قوت و ضاعف کئاور  هاا  یاادگیر ، (و م ایسه ن 1390دوسنی ایرانی، مهر ، ابوالحس ی، شهال، ح انی، فریبا )

کاا  1326آموزش در علوم پزشوی، ویژه نامه کوسعه آموزش و ارک ا  سالم ، دوره نهم، شاماره یاازده، زافحات 

 و1331

دقی اه زنادگیو  90دقی اه کادریس؛  90(و 1398گوجار، زاالنو )اله و اسمعیلینیر ، زهرا؛ ادامراد ، حج ده ان

 رکهران: اننرارات آوا  نو

(و کبیین نظریه انن اد  ،کعلیم وکربیا  انن ااد  وداللنهاا  کربینای آن از 1387، محسن )و ایمانی دی اروند ،حسن

، کهاران 176-145،ص 3، شاماره  4ژیرو وفریار ون اد آن و ف ال امه اندیراه هاا  ناوین کربینای ، دوره -م ظر 

 ،دانروده علوم کربینی وروانر اسی دانرگاه الزهراو

(و جهانی شدن کئور  ها  اجنماعی و فره گ جهانیو کرجمه کمات پاوالد ، کهاران: نرار 1392رونالد )رابرکسون، 

 ثالثو

 (و رراحی و کو ولوژ  آموزشی: روندها و مسائل، چاپ اوت، کهران: آییژو1395رایسر، آر، ا  و دمپسی، جی، و  )
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بطه بین هوش ها  چ دگانه با کفور ااالق (و کحلیل را1393رحیمی، حمید، یزداواسنی، علی و حسن پور، راحله )

 و359کا  350، زفحات 3، دانرجویان، گام ها  کوسعه در آموزش پزشوی، دوره یازدهم، شماره 

ها  آموزشی ع ر ف اور  ارالعاتو مجله پاژوهش و سا جشو ساات (و نوگرایی در سیسنم1389رش واد ، یع وب )

 و33دهم، شماره 

(و نظریاه ارکبااط گرایای و کااربرد آن در رراحای کناب درسای 1392م د، محمدو )رضائی، عیسی؛ نثر ، شب م؛ آر

 و94-81، 24دانرگاهی، عیار، 

ش اسی برنامه درسی در نظام آموزش بااز و از راه دورو پیاک ناور، ها  معرف (و دیدگاه1387) رضایی، محمد هاشم

 و110-121(، 3)6

ب د  همگن یادگیرندگان الونرونیوی براسااس رفناار شابوه  (و گروه1393رضایی، محمدزادق و م نظر، غالمعلی )

 و62-53، زفحات 22و  21ا  آنان، ف اور  ارالعات و ارکبارات ایران، سات هفنم، شماره 

(و ش اسایی و دسنه ب د  ویژگیها  سیسانم آماوزش الونرونیوای بار 1391رضوانی، حمید رضا و درگاهی، هاد  )

 155-149، 3جاز  ایرانو ف ل امه رهبردها  آموزشی،اساس مدت کانو در دانرگاهها  م

 (و مباحث نوین در ف اور  آموزشیو چاپ سومو اهواز: دانرگاه شهید چمرانو1392رضو ، عباس )

 .کهران: شرک  سهامی اننرار .ها(و ک دوکاوها و پ داشنه1382رفیع پور، فرامرز) 

 برناماه رراحای و درسی برنامه ریز  در میم گیر ک  :آموزشی نظامها  رراحی(و 1379)جی ، ا  زفسوی، رمی

 و اوت کهران:سم ، چاپ ، هاشم فردانش، درسی،کرجمه

ساطح کفور  کنی بررمرااد  و نفر  اگیردکأثیر یاا  سی م ایسه ر(و بر1385رنجبر، حسین و اسماعیلی، حبیب اووو )

 و20ا ک16زفحات  1باال، دانروده پرسنار  و مامایی، دوره چهاردهم، شماره 

 هاو کهران: جلوهو(و مفاهیم ب یاد  پایگاه داده1380روحانی رانووهی، سید محمدک ی)

(و رراحی آموزش الونرونیوی پزشوی مبن ی بر رویوارد مراارکنی پاژوهش 1391راهباردار،حمید و فردانش،هاشم )

 56-46، 1محورو مجله یادگیر  الونرونیوی مدیا،

 کرجمه محسن ثالثیو کهران: نرر علمیو«و ش اسى در دوران معازرهنظریه جامع(و »1383رینزر، جورج )

ها  ها  یادگیر  با رویوارد کلفی ای: ن اد  بار مادت(و رراحی آموزشی و محیط1391زارعی زوارکی، اسماعیلو )

 و27-48(، 24)8پیرین و ارائه مدلی نوین در این زمی هو ف ل امه روانر اسی کربینی،

(و بررسای کحلیلای برناماه آزمایرای آماوزش مجاز ؛مطالعاه 1389رحمانی، بهاءالادین ) زارعی زوارکی،اسماعیل و

 148-120(، 10) 3مورد  دانروده علوم حدیث شهر ر و نامه آموزش عالی، 

 (و مبانی نظر  و عملی کو ولوژ  آموزشی، چاپ اوت، کهران: آوا  نورو1391زنگ ه، حسین )

( مادیری  بارشا اانی در رراحای و 1394، الهه؛ و ابوال اسمی، ابراهیم )زنگ ه، حسین؛ پورجمرید ، مریم؛ والینی

 124-105(و زک 4) 1کولید محنوا  الونرونیویو ف ل امه ف اور  آموزش و یادگیر و 

(و مبانی ارزشیابی براساس نظریاه سااا  و ساازگرایی، اندیراه هاا  ناوین 1396سرابی، مرضیه، احمد ، پروین )

 و120-95، زفحات 4ره ، شما13کربینی، دوره 

ها  یادگیر  مجاز ، امواانی بارا  کماک باه بهباود فره اگ یاادگیر و راهبارد (و محیط1391سراجی، فرهادو )

 27-49، زک 18و  17فره گ، شماره 

 17(و ارزشیابی در فضا  مجاز و دانر امه ایرانی برنامه درسیو محور 1393سراجی، فرهادو )
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(و یادگیر  الونرونیوی: مبانی، رراحی،اجرا و ارزشایابیو دانراگاه باو علای 1390) سراجی، فرهاد و عطاران ، محمد

 سی ا  همدان

مبانی، رراحی، اجرا و ارزشایابی، همادان: دانراگاه -(و یادگیر  الونرونیوی1397سراجی، فرهاد و عطاران، محمد )

 بوعلی سی ا، چاپ سومو

(و بررسی میزان براوردار  مدرسان دانرگاهها  مجاز  1391سراجی، فرهادو موحد ، رضا و سیاح  اواه، م یر )

 37-25، 1از مهارکها  کدریس در این دوره هاو ف اور  آموزش، شماره 

ها  یادگیر  مجاز ، امواانی بارا  کماک باه بهباود فره اگ یاادگیر ، راهبارد (و محیط1391سراجی، فرهادو )

 و24-1(، 18و  17)5فره گ، 

(و رراحای برناماه درسای دانراگاه 1388مدو نادر ، عزت اهللو علای عساگر ، مجیاد )سراجی ، فرهادو عطاران، مح

 مجاز و مطالعات برنامه درسی

(و ویژگیها  ررن برناماه درسای دانراگاهها  مجااز  1387سراجی، فرهادو عطاران،محمد و علی عسگر ، مجید )

ز وف ال امه پاژوهش و برناماه ریاز  در ایران و م ایسه آن با الگو  راه ما  رراحی برنامه درسی دانراگاه مجا

 50آموزش عالی، شماره 

 از و آماوزش بااز ک فرانس دومین م االت مجموعه .نور پیام دانرگاه در مسن ل (و یادگیر 1382محمد،) ،رمد س

 و148- 163 زک نور، پیام دانرگاه کهران؛ .دور راه

 دسنرس در قابل ریره پیدایش هدف در برنامه درسی کجاس ؟ (و1387سلیمی، جمات )

http://salimi1359 .blogfa.com/post /5 

(و کااملی در ا اوص کوساعه 1387سلیمی، قاسم؛ کسوه،شاهاب؛ زافر  فارفاار،رحیم و محاب زادگاان، یوساف )

 33047(، 3)1در دانرگاه مجاز و نامه آموزش عالی،یادگیر  

 (و سازمان ف اور  ارالعات ایرانو1392ها  کولید محنوا  الونرونیوی) س د راهبرد  الزامات و چهارچوب

 ریز  آموزشی، وزارت آموزش و پرورشو¬(و سازمان پژوهش و برنامه1386س د برنامه درسی ملی )

پرورشی نوین، روانر اسای آماوزش و یاادگیر  ویارایش شرام، کهاران: نرار  (و روانر اسی1389سیف، علی اکبر )

 دورانو

 ش اسی پرورشی، کهران: آگاه(و روان1386سیف، علی اکبرو )

 (و روانر اسی پرورشی نوین )روانر اسی یادگیر  و آموزش(و کهران: اننرارات دورانو1391سیف، علی اکبر )

 راه از و آموزش باز ک فرانس دومین م االت مجموعه .نور پیام دانرگاه در مسن ل (و یادگیر 1380محمد،) سیفی،

 168-163زک  نور، پیام دانرگاه کهران؛ .دور

 در هفانم بارا  پایاه کرکیبای آماوزش رویورد با درسی برنامه الگو  کدوین و رراحی( و 1397شرفی ، سوی ه ) 

 مرهد: دانرگاه پیام نوراوتو پایان نامه م نرر نرده کارش اسی ارشد و منوسطه م طع

 ها و راهبردها  کفور(و کهران: سم ، چاپ شرمو(و روش کدریس پیررفنه )آموزش مهارت1391شعبانی، حسن )

ها و ف اون کادریس(و کهاران: سام ، چااپ ها  آموزشی و پرورشی، جلد اوت )روش(و مهارت1394شعبانی، حسن )

 بیس  و هرنمو

 ها و راهبردها  کفور(و کهران: سم ، چاپ شرموررفنه )آموزش مهارت(و روش کدریس پی1391شعبانی، حسن )

  .اوت چاپ رضو ، قدس آسنان پروش،مرهد: و آموزش ازوت و (و مبانی1368غالمحسین،) شووهی،

http://salimi1359.blogfa.com/post/5
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ها  شا اانی و پیرارف  داناش آماوزان در (و رابطاه سابک1387اهللو )شهام ، فارمه؛ کدیور، پروین؛ فرزاد، ولای

یمی در محیط یادگیر  با کمک کامپیوکر در م ایساه باا محایط سا نیو مطالعاات کربینای و دروس ریاضی و ش

 و143-156، 33روانر اسی دانرگاه فردوسی، 

(و کبیین و ارزیابی دیدگاه سازنده گرایی، کازه ها  علوم سازنده گرایی، سات چهاارم، 1381شیخی فی ی، علی اکبر )

 و73کا  65زفحات  3شماره 

 دانرگاه هرمزگاان، مدرنیسم، پس  روانر اانی و کربینی نظریه و سازنده گرایی (و 1383اکبر،) لیع فی ی، شیخی

 دومو چاپ

(و رابطه کفور انن اد  و فراش اا  با سبک ها  یادگیر  و موف ی  کح یلی در دانراجویان 1395زفرزاده، سحر )

 و66کا  54،  زفحات 24وره دوم، شماره دانرگاه آزاد اسالمی واحد اهواز، پژوهش در برنامه ریز  درسی، د

 دوازدهمو چاپ معازر،  نرر کهران: کدریس، ف ون و روشها (و کلیات1385،) امان اهلل زفو ،

 (و فلسفه ف اور  ارالعات و کعلیم و کربی و کهران: مب ا  اردو1388ضرغامی، سعید )

فهومی پرورش کفرک همچون بسنر فره گای (و بازاندیری م1391ضرغامی، سعید، سجادیه، نرگس و یحیی، قائد  )

کحوت نظام آموزشی بر ب یاد نظریه انسان به م زله عامل، راهبرد فره اگ، شاماره هفادهم و هجادهم، زافحات 

 و151کا  123

ش اسانه کجربه واقعیا  از راه ف ااور  ارالعاات وکااثیر آن در دسانیابی باه سی هسنیربر (و1386ضرغامی، سعید )

 ی  از دیدگاه اگزیسنانسیالیسمورساله دکنر ،کهران:دانرگاه کربی  معلمواهداف کعلیم وکرب

 (وwww. cid.ir(و آموزش الونرونیک در ایران ک ها در وب سای  ها  کاریخ گذشنه در: )1386پرور، حمید )ضیایی

ا  ارزشایابی (و ابزارها1398عباسی کسانی، حامد؛ شمس مورکانی، غالمرضا؛ سراجی، فرهاد؛ رضایی زاده، مرکضیو )

 و23-33(، 61)16یادگیرندگان در محیط یادگیر  الونرونیویو ف ل امه رشد ف اور ،

(و رابطاه آگااهی 1393عبد ، حمید، میرشااه جعفار ، ساید اباراهیم، ن ار، احمدرضاا و قاسامی، نظاام الادین )

، 14شاوی، دوره فراش اانی اعضا  هیأت علمی و آموزش کفور سطح بااال باه دانراجویان، آماوزش در علاوم پز

 و383کا  371، زفحات 5شماره 

(و کفوار در ساطون بااال: رویوارد ضارور  در آماوزش 1397عراقیان مجرد، فرشنه، ث اگو، اکرم و جویباار ، لایال )

 و471و  470، زفحات 51، شماره 18پرسنار ، آموزش در علوم پزشوی، دوره 

 کح یلی دانش پیررف  و پیررف  برانگیزش ارپوشهک س جش (و کأثیر1397عسگر ، محمد و عموعموها، فارمهو )

 63-86(، زک 32) 8گیر  کربینیو سات ابنداییو ف ل امه اندازه سوم پایه آموزان

  ف ااور    کوساعهو کهران: موسساهف اور  ارالعات: بسنر ازالحات درآموزش و پرورشو(و 1383عطاران، محمد )

 آموزشی مدارس هوشم دو

و دانرگاه مجاز : بازاوانی روای  ها  موجودو ف ل امه پژوهش و برناماه ریاز  در آماوزش (1386عطاران محمد )-

 و73-51( 1)13عالی، 

(و رراحای و اعنباربخرای راهبردهاا  آموزشای 1394عظیم زاده، احسان، م رآباد ، جواد و یارمحمدزاده، پیمان )

 و75کا  63، زفحات 31معلمان، آموزش و ارزشیابی، سات هرنم، شماره 

(و ارائه الگو  اجرا  برنامه درسی مجاز  بار اسااس 1397ع اینی نوین فر، علیو سراجی، فرهاد و غالمعلی، مهد  )

رویورد یادگیر  مرارکنی در آموزش عالیو ف ل امه مطالعات اندازه گیار  و ارزشایابی آموزشای، ساات هرانم، 

 117 -152زک  23شماره 
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(و بررسای مولفاه هاا  کوساعه آماوزش 1393، علیرضاا و اردم اد،زهرا )غزنو ،محمد رضا؛ جعفر  فرد،رضا؛ کیخا

مجاز  در نظام آموزش عالی ایران از دیدگاه اسنادان دانرگاهها  مجاز ، نخسنین همایش ملی علوم کربینای و 

ps://www.civilica.com/Paperhtt-روان ش اساای، مرودشاا ، شاارک  اندیرااه سااازان مبنواار جااوان 

.html0038_01-ASMJ01ASMJ 

  ناماها و پایان  فردگرایای شابوهها  اجنمااعی مجااز  باا نظریاهشابوه  مطالعاه(و 1395غالمزاده، مهد و )

ش اسی، دانرگاه کربی  مدرس، دانراوده علاوم انساانی، گرایش جامعه -  علوم اجنماعی کارش اسی ارشد رشنه

 ش اسیهگروه جامع

 دیجیناالی هاا کنابخانه سای  وب در دانش مدیری  فرای دها  (و بررسی1394غالمی، ب فره؛ نوروز ، یع وبو )

 و406-377(، 2)31ایرانو پژوهش نامه پردازش و مدیری  ارالعات، 

، دوره (و نظریه سازنده گرایی اجنماعی و دالل  ها  آن بارا  فرای اد یاادگیر  و کادریس1398فنحی، محمدرضا )

 و100کا  86، زفحات 15چهارم، شماره 

 ریز  درسیو کهران: اننرارات ایران زمینو(و ازوت اساسی برنامه1384فنحی واجارگاه، کوروشو)

 (و ازوت و مفاهیم اساسیو)چاپ اوت(و کهران: ، اننرارات باتو1388فنحی واجارگاه، کوروشو)

(و رراحی الگو  کیفیا  یاادگیر  بار 1396ضا، ق بر ، علی )فرج اللهی، مهران، اسماعیلی، زهره، سرمد ، محمدر

مب ا  نظریه ارکباط گرایی زیم س در دانرگاه ها  مجر  آموزش از دور، راهبردها  آموزش در علاوم پزشاوی، 

 و63کا  51، زفحات 1دوره دهم، شماره 

ی الگو  کیفیا  یاادگیر  بار (و رراح1396فرج اللهی، مهران، اسماعیلی، زهره، سرمد ، محمدرضا، ق بر ، علی )

مبانی نظریه ارکباط گرایی زیم س در دانرگاه ها  مجر  آماوزش از دور، مجلاه راهبردهاا  آماوزش در علاوم 

 و 63کا  51پزشوی، دوره دهم، شماره یک، زفحات 

 از دور و بااز آماوزش اجنمااعی و روانرا اانی فلسافی، نظار ، (و مباانی1391فارج اللهای ،مهاران و دیگاران،) 

 و79-47، زمسنان و پاییز ،6 شماره ،3 سات ،عالی، آموزش درسی برنامه مطالعات )دانرگاهی(، دوف ل امه

(و رشد آموزش از راه دور در ایران و جهان ،کهران : دانرگاه پیاام 1389فرج اللهی ، مهران ،دهباشی شریف ، فروزان،)

 نور و

هاا  کربینای رویوارد (و دالل 1397 ؛ آدمیا ، حساینو )اللهی، مهران؛ سرمد ، محمدرضا؛ معی ی کیا، مهادفرج

 و156-172(، 3)7ها  یادگیر  ف اورانهو مجله روانر اسی مدرسه، ش اانی سازنده گرایی در رراحی محیطروان

 کو ولاوژ  ف ااور  دور از آماوزش مناولی دور از و باز آموزش فلسفی (و نظام1390فرج اللهی، مهران و همواران،)

 ، قاباال دسنرساای در4، شااماره  2،دوره  90کربینی،مجلااه الونرونیواای ماادیا ، زمساانان  فهفلساا یااا اساا 

http://mediaj.sums.ac.ir/online 
بااز و  (و نظام فلسفی آماوزش1391اللهی، مهران؛ نوروززاده، رضا؛ ابراهیم زاده، عیسی؛ ح ی ی، فهیمه السادات) فرج

 و 24 -12(، 4)2از دور منولی آموزش از دور ف اور  کو ولوژ  یا فلسفه کربینیو  نرریه میدیا، 

 ( مبانی نظر  کو ولوژ  آموزشیو کهران :سم 1383فردانش، هاشمو )

 (و رراحی آموزشی، مبانی، رویوردها و کاربردها، چاپ سوم، کهران: سم و 1394فردانش، هاشم )

(و رراحی محیط یادگیر  الونرونیوای 1393علی، یارمحمدیان، محمدحسین، ازالنی، غالمرضا )فروغی ابر ، احمد

مبن ی بر سه نظریه یادگیر ؛ رفنارگرایی، ش اا  گرایی و شاانن گرایای، دو ماه اماه راهبردهاا  آماوزش در 

https://www.civilica.com/Paper-
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http://mediaj.sums.ac.ir/online


 م ابع و مأاذ

622 

 

 :یادگیر  و حافظه (و  روانر اسی1386رضا،) نور ، کرمی435کا  425، زفحات 6، شماره 7علوم پزشوی، دوره 

 .ص 341 دوم، چاپ سم ، اننرارات ش اانی،کهران : رویورد با

ها  دانرگاهی شاهر کهارانو ف ال امه ها  الونرونیوی موجود در کنابخانه(و بررسی کناب1387فهیمی فر، سپیده )

 75-53( 3) 23علوم و ف اور  ارالعات، 

در غرب و اسالمو ف ل امه پاژوهش کطبی ای ح اوق اساالم و مبانی نگاه فلسفی به ربیع  (و1398) فهیمی، عزیزاله

 114-89(، 3)6ربو غ

(و کامالت فلسفی در آموزش مداومو هرنمین همایش ملی انجمن فلسفه کعلیم و کربی  ایارانو 1395) قائد ، یحیی

 فلسفه آموزش یادگیر  مداومو

رنامه درسی فااوا و بررسای اثربخرای آن بار (و رراحی ب1390کاظم پور، اسماعیلو غفار ، الیل و هداینی، فرشنه )

عملورد دانش آموزان دوره منوسطهو ف ل امه فن آور  ارالعات و ارکبارات در علاوم کربینای ، ساات اوت شاماره 

 سوم

(و ررن پژوهش: رویوردها  کیفی، کمی و کرکیبای، کرجماه علیرضاا کیاام ش، کهاران: 2009کرسوت، جان دبلیوو )

 جهاد دانرگاهیو 

 زاده و سیدامین موسو و کهران: آییژکرجمه رضوان حویم "ها  یادگیر  الونرونیویمهارت"( 1391، آلن )کالرک

آبااد  و ( یادگیر  الونرونیوی و علم آماوزش )کرجماه ادیجاه علی1394کالوین و مایر ریچارد ا  ) کالرک، روت

 همواران(و کهران: اننرارات دانرگاه عالمه رباربائی

در  DELESسا جی پرسرا امه (و بررسی کفای  روان1396جلیل؛ افرار پور، سودابه؛ ن ی زاده، زهراو )کوهپایه زاده، 

ارزیابی محیط یادگیر  آموزش مجاز  در آموزش عالی در دانرجویان کارش اسی ارشد مجاز  آموزش پزشاویو 

 و70-78(، 159)24مجله علوم پزشوی راز ،
نهضا  ساواد  ،سازمان  مجید، ذوقی، کرجمه اضوعی  ، دور راه از وزشآم نظر  مبانی (و 1990دیسموند،) کیگان،

 و1379آموز  ، 

 17(و کالس مجاز و دانر امه ایرانی برنامه درسیو محور 1393گلزار ، زی بو )

(و روانر اسی کربینی و روانر اسی ش اانی )کرجمه غالمرضا ااوئی ناژاد(و 1374گیج، انو اتو، و برالی ر، د و سیو )

 (و1984)کاریخ اننرار به زبان ازلی  اننرارات حویم فردوسیو کهران:

 عبدالوریم سروشو کهران: مؤسسه فره گی زراطو  (و کبیین در علوم اجنماعیو1373لینل، دانیل ) 

و کهران: موسساه آماوزش عاالی و پاژوهش 1384ا و کرجمه مهسا موسو و و یادگیر  چ درسانه2001مایر، ریچاردو 

 ریز   مدیری  و برنامه

(و م اوب 1390مبانی نظر  کحوت ب یادین در نظام آموزش و پرورش رسمی و عماومی جمهاور  اساالمی ایاران )

  .شورا  عالی ان الب فره گی، آذر

 ا  ها  آموزشیو اهواز: دانرگاه شهید چمرانو(و چ درسانه1393مث و ، امیر )

ور  آموزشاای در محاایط یاااددهی و یااادگیر و (و بررساای ن ااش بهااره از کو ولااوژ  و ف ااا1399محمااد ، حااوراو )

 و115-125پژوهر امه اورمزد، 

(و کاربرد نظریه اسنعاره مفهاومی لیوااف در 1397محمد ، محمود، حسی ی، افضل السادات و براوردار ، رمضان )

 و46کا  35، زفحات 4آموزش کفور االق، روانر اسی ش اانی، دوره شرم، شماره 



 م ابع و مأاذ

623 

 

(و بررسی ن ش نظریه انعطااف پاذیر  شا اانی در آماوزش و یاادگیر و 1393یبرز )محمد ، سودابه و سروش، فر

 1393اسف د  18ک فرانس بین المللی علوم رفنار  و مطالعات اجنماعی، 

هاا  آماوزش ها و ن  ان(و نظر  به اندیره هوشم دانه و هیوبرت دریفوس در باب کوانم د 1384) مددپور، محمد

 357 - 378رسانی،  ص نرونیوی کهران شورا  عالی ارالعالونرونیویو در همایش الو

(و بررسای اثربخرای الگاو  چ ادعاملی پارورش کفوار 1393مراد  مخلک، نیلی، محمدرضا؛ حیدر ، جمرایدو ) 

(، 21)7پژوهری ف اور  ارالعات و ارکبارات ایران،  -ها  یادگیر  الونرونیویو ف ل امه علمیانن اد  در محیط

 و52-41

 و4(و شیوه رراحی و کالیف کناب درسیو نررسخن سم و سات دهم، شماره1384سنو )ملوی، ح

 (و برنامه درسی )راه ما  عمل(، کهران: پیام اندیرهو1387ملوی، حسنو )

 (و م دمات برنامه ریز  درسی و کهران : سم و1388ملوی ، حسن،)

 کنابو نیوان اننرارات کربی ،کهران : ازوت و مبانی ( 1382 حسن،) ملوی،

 (و برنامه ریز  درسی ، مرهد: اننرارات پیام اندیرهو1379ملوی ، حسن،)

 (و هوی  دی ی برنامه درسی، جسنار  در نظریه اسالمی برنامه درسیوکهرانونرر آییژ1396ملوی،حسن، )

 و 40-33( 4)3مجله ن د و نظرو   گراییوس ّ  (و1377ملویان، م طفی ) 

ریاز  درسای و رارن درس در آماوزش رسامی و کربیا  نیارو  انساانیو کهاران: ه(و برناما1387میرزابیگی، علی )

 یسطرونو

ها  معرف  شا اانی (و کبیین دالل 1391میرزامحمد ، محمدحسن، ره ما، اکبر، افرار، عبداله و قباد ، محنرم )

  127، زفحات 45رویورد سازنده گرایی در ارزشیابی پیررف  کح یلیو مجله دانرور، شماره 

 و کرجمة محمود مهرمحمد ، کهران: اننرارات سم ونظریه برنامه درسیو 13) 90یلر، جی پی )م-

ریز  درسی (و زمان آموزش، س د ملی آموزش، کمینه مطالعات نظر  ارده نظام برنامه1385اهلل )موسی پور، نعم 

 و کو ولوژ ، کهرانو 

(و کاأثیر 1398رضاا؛ دالور، علای؛ فارج الهای، مهارانو )موسی رمضانی، سونیا؛ زارعی زوارکی، اسماعیل؛ نیلی، محمد

ها  یادگیر  سایار بار حضاور اجنمااعی و حضاور کادریس یادگیرنادگان کاربرد الگو  آموزش مبن ی بر محیط

 و279-290(، 1)14پژوهری ف اور  آموزش، -مدارس هوشم د در درس ریاضیو نرریه علمی

(و کاربرد رایانه در علوم انسانیو همدان: دانراگاه 1396رامی، مریمو) موم ی راد، اکبر؛ پورجمرید ، مریم؛ زارع احن

 بوعلی سی او

هااو ویراسا  دومو کهاران: انادازها، رویوردهاا و دیادگاه(و برنامه درسی: چرام1393مهرمحمد ، محمود ودیگران )

 اننرارات آسنان قدس رضو و

ک او ؛ یاسار اوشا ویس و پریساا موساو و  کرجماه م اطفی«و فلسفه کو ولوژ  چیس ؟(و »1392میچام، کارت )

 کهران: زدا و سیما  جمهور  اسالمی ایران، اننرارات سروشو

مجموعه م االت زیبایی ش اسای «و ها  مارشات مک لوهانضد منن محور  فهم رسانه(و »1388رووینز ، جوشا )می

 زادهو کهران: نیوشاوو فلسفه رسانهو کرجمه سجاد سلطان

(و ش اساایی نیازهاا  1396هو عباد ، رحایمو م اطفو ، زی اب الساادات و یوزباشای، علیرضاا) نارنجی ثانی،فارم

 یادگیر  اعضاء هیات علمی در آموزش عالی الونرونیویو مطالعات آموزشی و آموزشگاهی، سات سوم، شماره دهم
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 ساازماندهی، اانار،سا محناوا، نظار ، مباانی دیجیناالی: کنابخاناة (و 1386نبو ، فارمه؛  فناحی، رحما  اهللو) 

 .رضو  قدس آسنان اس اد مرکز و ها موزه ها، کنابخانه اسنانداردها و هزی ه هاو مرهد: سازمان

( رراحای و کولیاد کنااب درسای 1391نثر ، شب م؛ زارعی زوارکی، اسماعیل؛ آرم اد، محماد؛ و رضاائی، عیسای )

(و 27) 16ژوهش و نگاارش کناب دانراگاهیو الونرونیوی و بررسی کأثیر آن بر یادگیر  و نگرش دانراجویانو پا

 98-82زک 

(و اسوورم: مدلی برا  کولید محنوا  الونرونیوی جه  یادگیر  بهنر، ارهبردها  آماوزش در 1395نجفی، حسینو) 

 و350 -335(، 5)9علوم پزشوی، 

دبیر، شااماره (و ( کجاارب آماوزش الونرونیاک در ایاران و جهان،ماه اماه کا1386نجفای، مژگاان و مردانای، زهارا )

 2صو187

 کهران: رهور و«و   بیسنمها  فلسفی سدهنگاهی به نگرش(و »1387زاده، سید میرعبدالحسین )ن یب

 .(و مبانی رراحی آموزشیو کهران: سم 1390نوروز ، داریوش؛ رضو ، سید عباسو )

 و67کخ  ی نور،شماره(وکاملی در زندگی ،آثار واندیره یورگن هابرماسوپایگاه مجالت 1384نوذر ،حسی علی)

 (و کلیات فلسفه کعلیم و کربی و کهران: کیهانو1393نیوزاد، محمود )

 ها  فره گیو(و کثرت گرایی فره گیو کرجمه حسن پویانو کهران: دفنر پژوهش1381) واکسون، سی دبیلیو

ازمان مادیری  شدنو کرجمه اساماعیل مردانای گیاو  و سااوش مریاد و کهاران: سا(و جهانی1379) والنرز، مالووم

 ز عنیو

(و دیادگاهها  معرفا  ش اسای 1385هاشم رضایی، محمدو پاک سرش ، محمد جعفر و زافایی م ادم، مساعود ) 

یادگیر  در نظام آموزش باز و از راه دورو دوماه امه رفناار دانرور،دانراگاه شااهد، -نسب  به راهبردها  یاددهی

 30دوره جدید شماره  -سات پانزدهم

(و زالحی  ها  حرفه ا  آموزشگران در موقعی  هاا  مجااز و رشاد کو ولاوژ  آموزشای، 1398هاشمی، محمد)

 7دوره سی و چهارم، شماره 

کرجمه و شرن محمدرضاا اساد و کهاران: موسساه فره گای «و پرسش در باب کو ولوژ (و »1375هایدگر، مارکین )

 اندیرهو

بررسای ن ااط ضاعف و قاوت رویوردهاا  یاادگیر  (و 1398هم  بل د، ن رت، عباسی، گالویژ و عباسی، همی اه )

رفنارگرایی، ش اا  گرایای و سااانن گرایای در آماوزش، دوماین ک فارانس ملای پاژوهش هاا  حرفاه ا  در 

 دسناوردها  نوین در علوم کربینی و رفنار  با رویورد از نگاه معلم، اسنان هرمزگانو  -روانر اسی و مراوره 

 .اوت جلد کهران، دانرگاه پرورش،کهران : اننرارات و آموزش ازوت و ( 1327 ) باقر، محمد هوشیار،

 ( مبانی یادگیر  الونرونیویو کهران: نرر میعاد اندیرهو1398یزدانی، امیرحسین؛ پزدانی پرائی، مهد  )
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