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چرا راه نمیافته؟
ــور  ــادی در کش ــرکت های زی ــون ش ــت!: اکن ــای اینترن ــود مافی • وج
هســتند کــه از ســاختار فعلــی فــروش اینترنــت و پهنــای بانــد خارجــی 
ــل  ــدازی کام ــع راه ان ــی از موان ــا یک ــد و همین ه ــودهای کالن می برن س

شــبکه ملــي اطالعــات در کشــور هســتند.
• ذهنیــت مــردم نســبت بــه شــبکه ملــی اطالعــات یــا اینترنــت ملــی 
ــراد  ــد توســط اف ــد کــه بای مخــدوش شــده و تصــورات اشــتباهی دارن

ــود. ــالح ش ــت اص ــن ذهنی ــانه ها ای ــع و رس مطل
• فقــدان یــا ضعــف اراده در دولت هــای مختلــف بــرای انجــام و 

استقالل بلی، انزوا نه!
ــز  ــر آن تمرک ــات« ب ــی اطالع ــبکه مل ــه »ش ــی ک ــن مفهوم اصلی تری
ــای  ــه معن ــاً ب ــه حتم ــتقاللی ک ــتقالل! اس ــت: اس ــک واژه اس دارد، ی
»انــزوا« نیســت . اساســاً در دنیــای امــروز کــه بــا ویژگــی »پیچیدگــی« 
ــه ای« در توصیــف آن  ــر پروان و »آشــوبناکی« شــناخته می شــود و از »اث
ــد!  ــران مان ــر از دیگ ــدون تأثی ــالً ب ــوان کام ــود، نمی ت ــتفاده می ش اس
مهــم آن اســت کــه بیــش از آن کــه تأثیرپذیــر باشــیم، بایــد تأثیرگــذار 

دنبال چیه؟
ــات«  ــی اطالع ــبکه مل ــی »ش ــداف اصل ــی از اه ــوان برخ ــع می ت در واق
ــرد : بومی ســازی  ــام ب ــه ن ــا همــان اینترنــت ملــی در ایــران را این گون ی
ــازی  ــی ، بسترس ــاخص های الکترونیک ــاماندهی ش ــود و س ــت ، بهب اینترن
توســعه علمــی در کشــور، افزایــش ســطح امنیــت اطالعــات در فضــای 
مجــازی ، ایجــاد تلویزیــون اینترنتــی ، کاهــش آمــار حمــالت اینترنتــی ، 
افزایــش ســرعت اینترنــت داخلــی ، ایجــاد موتــور جســتجوگر ملــی بــر 
اســاس فرهنــگ بومــی ، افزایــش درصد نفــوذ اینترنــت در کشــور مطابق 

چه فایده ای داره؟
  افزایش چشمگیر سرعت اینترنت در کشور

ــن فناوری هــای  ــه جدیدتری   دارای بســتری امــن، پیشــرفته و متکــی ب
نویــن و بومــی بــرای تحقــق فضــای مجــازی بر اســاس ارزش هــای اســالمی 

ـ ایرانــی
ــط مجــازی  ــت در محی ــاری از فســاد جهــت فعالی ــط ســالم و ع   محی

ــران ــرای آحــاد کارب ب
  ضریــب امنیتــی بــاال در تبــادل اطالعــات و خــارج نشــدن اطالعــات و 

مشــخصات کاربــران از کشــور، اســتان یــا حتــی شــهر کاربــر موردنظــر
  کاهش قابل توجه هزینه اینترنت در داخل کشور

  همیشه در دسترس بودن و نداشتن قطعی اینترنت
  قابلیت نظارت و کنترل محتوا از داخل کشور
  سازماندهی و اجرای کامل دولت الکترونیک

ــدن  ــی ش ــران و بایگان ــی کارب ــم خصوص ــه حری ــی ب ــدم دسترس   ع
ــا  ــدن آن ه ــری نش ــور و ره گی ــل کش ــی در داخ ــت های داخل درخواس

به وســیلة ســایر کشــور ها
 کاهــش هزینه هــای دولــت بــرای خریــد اینترنــت بین المللــی و 

چی چی هست؟!
»شــبکه ملــی اطالعــات«، شــبکه ای متشــکل از زیرســاخت های ارتباطــی 
بــا مدیریــت مســتقل کامــالً داخلــی و حفاظــت شــده اســت. بــه بیــان 
 )IP( دیگــر »شــبکه ملــی اینترنت، شــبکه ای مبتنــی بر قــرارداد اینترنــت
ــت های  ــه درخواس ــد ک ــیریاب هایی می باش ــوئیچ ها و مس ــراه س ــه هم ب
دسترســی داخلــی و اخــذ اطالعــات آن در مراکــز داده داخلــی نگهداری 
می شــوند و بــه هیچ وجــه از طریــق خــارِج کشــور مســیریابی نمی شــوند 
و امــکان ایجــاد شــبکه های خصوصــی و امــن داخلــی در آن فراهم شــده 
اســت. بــه ز بــان ســاده تر همــان اینترنــت بــا مدیریــت داخلــی اســت 
کــه همــه اســتانداردهای امنیتــی، فرهنگــی و فنــی در آن رعایــت شــده 

نگرانی نابجا!
کاربــران اینترنــت یکــی از نگران تریــن اقشــاری بودنــد کــه راه انــدازی 
ــران  ــد. کارب ــت می پندارن ــی محدودی ــات را ، نوع ــی اطالع ــبکه مل ش
ــه  ــدازی ایــن شــبکه ؛ دسترســی آن هــا ب ــا راه ان ــد کــه ب تصــور می کنن
ــی قطــع می شــود ، حــال آن کــه ایــن شــبکه دسترســی  اینترنــت جهان
ــا ،  ــه تنه ــرد بلک ــد ک ــع نخواه ــی را قط ــت جهان ــه اینترن ــران ب کارب
ــی  ــا از آســیب های احتمال ــی آورد ت ــرل در م ــن مســیر را تحــت کنت ای
جلوگیــری شــود. بــه بیــان دیگــر ، »اینترنــت ملــی« یــک شــبکه داخلی 

معادل های غلط ولی رایج!
ــود  ــی« وج ــت مل ــام »اینترن ــزی بن ــی ICT چی ــش تخصص ــر دان از نظ
ــتفاده  ــورد اس ــه م ــد ک ــتباهی می باش ــالح اش ــک اصط ــن ی ــدارد و ای ن
قــرار می گیــرد. اصطــالح دقیــق و درســت همــان شــبکه ملــی اطالعــات 
اســت. یعنــی وقتــی از شــبکه ملــی اطالعــات ســخن می گوئیــم منظــور 
ــزام احــراز هویــت  ــا ال ــا اینترانــت ملــی و شــبکه ای ب اینترنــت ملــی ی

دیگران هم دارند؟
ــه  ــر ب ــی اگ ــت مل ــه اینترن ــر عام ــه تعبی ــا ب ــات ی ــی اطالع ــبکه مل ش
شــکل صحیــح اجــرا شــود عیــب خاصــی بــر آن مترتــب نیســت، چــرا 
کــه اگــر مســئله خاصــی می داشــت خــود کشــورهای پیشــرو در ایــن 
زمینــه اقــدام بــه اجــرای اینترنــت ملــی بــرای کشورشــان نمی کردنــد! 
در ایــن زمینــه کشــور کــره جنوبــی اولیــن کشــوری بــود کــه اقــدام بــه 
ارائــة »طــرح شــبکه ملــی اینترنــت« در اوایــل دهــه 90 میــالدی نمــود و 
پــس از آن کشــور های دیگــر نیــز طرح هــای خــود را در ایــن زمینــه بــا 
ســاختاری متفــاوت ، بــه اجــرا گذاشــتند. هنــد بــا »شــبکه ملــی دانــش «، 
آمریــکا بــا »internet II«  و »شــبکه پهنــای بانــد ملــی «، انگلســتان بــا 
»شــبکه ملــی پرســرعت«، اســترالیا بــا »شــبکه NBN«، کــره شــمالی 
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سرعت  و  است  شدن  مدرن  حال  در  به سرعت  آموزش و پرورش 
طی این مسیر در ماه های اخیر، به خصوص به دلیل بحران برآمده از 
همه گیری ویروس کووید 19 چند برابر شده است. البته مدرنیزه شدن 
آموزش و پرورش الزاماتی دارد که با عنایت به شرایط بومی و ارزشی 
باید به آن ها ملتزم بود. صرف بهره گیری از فناوری ها و ابزارها در زمینة 
آموزش های الکترونیکی و مجازی، بدون توجه به بنیادها، اندیشه ها، 
فرایندها و ویژگی های این فناوری ها و ابزارها، حاصِل مطلوب نخواهد 

داشت! 
در اساس، جداسازی»فن« از »فکِر« نهفته در نهان آن، امری غیرعلمی 
و از سر ناآگاهی از ماهیت و ذات فناوری است و آسیب های جدی 

فرهنگی و اجتماعی را در جوامع صرفًا کاربر در این زمینه در پی دارد! 
برای سازگار كردن نظام تعلیم و تربیت با فناوری های مرتبط با این 
حوزه ـ یعنی آموزش های الکترونیکی  و مجازی ـ و ایجاد شرایط 
زیست مؤثر آموزشی و تربیتی، باید به تحقق زمینه ها و توسعة اندیشه ها 
همت گماشت. بدون فهم ریشه ها و کارکردهای عمیق فناوری نمی توان 
بهره بردار موفقی از آن بود! توسعة ابزاری صرف، بدون توجه به بافتار 
و زمینه ها، چه بسا در نهایت به ایجاد شکاف های عمیق دیجیتالی و 
بازتولید طبقاتی برخورداری یا نابرخورداری از فناوری در جامعه منجر 

شود. 
فراموش نکنیم، هیچ فناوری و هیچ ابزار فناورانه ای را توان نشستن 
بر جایگاه یک فلسفة آموزشی نیست! فناوری ها در بطن فلسفه های 
پشتیبان عمل می کنند. ناآگاهی از اندیشه های نهفته در پِس فناوری ها 
به استفادة خوش بینانة صرف و بی توجه به جنبه های احتمالی آسیب زای 
باالتر،  حتی  و  می شود  منجر  فرهنگی  گوناگون  بافت های  در  آن 
کاربری که خود در تولید و توسعة فناوری ها نقشی ندارد و واردکننده و 

مصرف کنندة صرف است، تعلق خاطری افراطی و دفاعی از سر عصبیت 
از کلیت فناوری خواهد داشت! و در نهایت گوشی شنوا برای آگاهی از 
فرصت ها و تهدیدهای توأمان فناوری نخواهد داشت و انذار دهندگان را 

دارای توهمات توطئه خواهد پنداشت.
به هر حال، فناوری و استفادة حداکثری از آن نمی تواند فرایندهای 
ناقص و ناکارآمد در عرصة تصمیم سازی، سیاست گذاری و عمِل کنشگران 
تعلیم و تربیت را جبران كند. به قول استاد محمدرضا سرکارآرانی: »اگر ما 
در مسیر نادرستی قدم برمی داریم، فناوری ما را سریع تر به آنجا- که غالبًا 
دقیقًا نمی دانیم کجاستـ  می رساند!«. بنابراین، انجام پژوهش و تحقیق 
دربارة چیستی، بنیادها، ذات و ماهیت، کارکردها و نقاط مثبت و منفی 
فناوری ها، مددکار مدیران و تصمیم گیران عرصة آموزش و پرورش خواهد 
بود و البته و با تأسف باید بیان کرد، همین ضرورت، امروز مغفول ترین 
وجه تصمیم گیری ها در عرصة تلفیق فناوری ها با برنامه های آموزشی و 

درسی است!
توجه به این نکته نیز مهم است که مسیر بهره گیری از فناوری های 
جدید بسیار شبیه تجربة تاریخی و مسیر طی شدة گذشته در استفاده از 
فناوری های قدیمی تر است. هر چقدر مؤسسات آموزشی در بهره گیری از 
فناوری هایی مثل رادیو، تلویزیون و رایانه و سایر ابزارهای کمک آموزشی 
موفق بوده باشند، احتمااًل مسیر توفیقات آن ها در استفاده از فناوری های 
جدید مثل آموزش های الکترونیکی و مجازی به همان شکل پیش 
خواهد رفت. البته این یک اصل الیتغیر نیست که اال و البد هر نظام 
آموزشی که در گذشته تجربه های موفقی نداشته، امروز هم ناموفق عمل 
خواهد کرد. اما اگر در اندیشه و رویکردها تغییرات جدی ایجاد نشود، 
به نظر می رسد به جرئت می توان این تجربه را به طور جدی قابل تکرار 

دانست!

مهدی واحدی
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در دوران حاضر و متأثر از پیشرفت های فناورانه، چالش هایی رخ عیان 
كرده اند از جمله: لزوم تطابق و تغییر مناسبات انسانی متناسب با توسعة 

فناوری های نوین، ویژگی ها و انتظارات نسل جدید یادگیرندگان، 
تغییرات الگووار )پارادایمیک( از آموزش به یادگیری، تحول 

از کالس درس به محیط یادگیری و... . متناسب با 
این چالش ها و ضرورت ها، برای مصون ماندن از 

آسیب های مواجهة غیر اندیشمندانه با فناوری ها 
و دچار عقب ماندگی های تاریخی نشدن در 

می توان  است  الزم  را  آنچه  زمینه،  این 
چنین سیاهه کرد: تبیین علمی و فلسفی 
آموزشی  سیاست های  اصالح  فناوری، 
غیر اثربخش، تجدیدنظر در رویکردهای 
سنتی ناکارآمد، سامان دهی مجدد محتوا 
و غنی سازی آن ها بر اساس نیازهای روز، 
بازنگری جدی در منابع مالی و پشتیانی، 
بازآموزی معلمان، آموزش والدین و توجه 

جدی به تربیت فناورانة یادگیرندگان.
فناوری  رشد  مجلة  از  شماره  این  در 

موضوع  به  ویژه،  پروندة  قالب  در  آموزشی، 
کاربرد فناوری در نظام آموزش و پرورش کشور 

و  آسیب شناسی  منظر  از  و  است  شده   پرداخته 
ارائة راهکارهای عملیاتی مطالبی تدوین شده اند که 

امیدواریم مورد استفادة مخاطبان و خوانندگان گرامی 
قرار گیرد. 



و نقش آن در بهبود 
كیفیت محیط یادگیری

با افزایش میزان استفاده از انواع فناوری ها در زندگی روزمره و همچنین 
و  معلمان  توسط  آموزشی  متنوع  محتواهای  تولید  درس،  کالس های 
دبیران آموزش وپرورش نیز افزایش چشمگیری یافته است. در اغلب این 
محتواهای الکترونیکی، یادگیرندگان به تنهایی فعالیت می کنند و گاهی 
نیازمند دریافت راهنمایی، کمک و حتی تشویق هستند. اگر یادگیرنده 
در محیط یادگیری به تنهایی رها شود، امکان کسالت از تنهایی، خستگی 
از درک نکردن محتوای آموزشی و در نهایت ترک محیط وجود دارد. 
به همین دلیل، امروزه ضرورت توجه به نحوة طراحی و تولید محتواهای 
آموزشی بیشتر از گذشته احساس می شود و باید به نحوی یادگیرنده را 
در محیط یادگیری حفظ کرد و در مواقع نیاز به او یاری رساند. با توجه 
به تحقیقات متنوعی که در زمینة حضور عامل آموزشی در محیط های 
یادگیری وجود دارد و تأثیر آن بر یادگیری، به نظر می رسد می توان از 
این امکان برای ایجاد انگیزه و بهبود یادگیری یادگیرندگان استفاده 

کرد. در این مقاله عامل آموزشی و ویژگی های آن را معرفی می کنیم.

کلیدواژه ها: محتوای الکترونیکی، محیط یادگیری، عامل آموزشی
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سمیه مهتدی / دانشجوی دكترای تكنولوژی آموزشی 



  عامل آموزشی
عامالن آموزشی شخصیت های روی صفحة نمایش هستند که آموزش 
را برای یادگیرنده تسهیل می کنند. این شخصیت های رایانه  ای، برای 
حمایت از یادگیرندگان در یادگیری چندرسانه ای، پیام های آموزشی را با 
روایت و حرکات ارائه می کنند. به عبارت دیگر، عامل آموزشی یک شخصیت 
متحرک است که در محیط های یادگیری مبتنی بر رایانه زندگی می کند و 
با آموزش یا راهنمایی دانش آموزان، به آن ها کمک می کند. عامل آموزشی 
باید با در نظر گرفتن تعامل بین انسان و رایانه و عناصر آموزشی تولید شود.
 به عنوان ابزار آموزشی، عامالن آموزشی شخصیت هایی هستند مشابه 
افرادی که در زندگی روزمره فرایند یادگیری را تسهیل می کنند. آن ها 
کمک می کنند محتوای آموزشی برای یادگیرنده ساده تر به نظر برسد. 
طرفداران عامل آموزشی ادعا می کنند عامالن می توانند با درگیركردن 

یادگیرنده و پیشنهاد کمک آموزشی به او، یادگیری را بهبود بخشند.

  ویژگی های عامل آموزشی
عامالن آموزشی می توانند ویژگی های متنوعی داشته باشند كه به بهبود 
کیفیت محیط یادگیری کمک  کنند. ادراک واقعی بودن عامالن آموزشی در 
محیط چندرسانه ای مهم است. عامالن آموزشی می توانند واقعی به نظر 

برسند و به عنوان موجود زنده درک شوند.
خارجی  و  داخلی  ویژگی های  به  آموزشی  عامل  ویژگی های طراحی 
تقسیم می شود. ویژگی های خارجی به تفسیر گرافیکی از سن، جنس، 
چهره، لباس، حرکات بدن و درجة واقعی بودن عامالن آموزشی مربوط 
می شوند. ویژگی های داخلی به شخصیت عامالن آموزشی و راهبردهای 
آموزشی که مستقیمًا دیده نمی شوند )بلکه در تعامل با عامل آموزشی 

شناسایی می شوند(، مربوط می شوند.
حضور عامل آموزشی می تواند به شرکت کننده در محیط یادگیری این 
پیغام را بدهد که کسی در محیط حضور دارد. ظاهر بصری عامل آموزشی 
می تواند توجه یادگیرندگان را به محتوای مطلوب برای یادگیری جلب کند. 
ظاهر عامل آموزشی می تواند همانند یک انسان، حیوان، شیء یا موجود 
کاماًل ناشناخته باشد. اما ظاهر انسانی عامل آموزشی می تواند یادگیرندگان 
را برای توجه بیشتر به یادگیری انگیزه بخشد. شباهت بین عامل آموزشی 
با مربی واقعی می تواند بین یادگیرنده و عامل آموزشی ارتباطی بهتر را در 
محیط یادگیری ایجاد کند. یادگیرنده در تعامل با عامل آموزشی، آن را به 
دلیل داشتن ویژگی های شبیه انسان، به عنوان انسانی واقعی می پذیرد. 
این پذیرش شخصیت کمک می کند، یادگیرنده در یادگیری فعال شود. 
همچنین، نسبت به عامالن غیر جذاب که مانع یادگیری می شوند، عامالن 
خوش نما )جذاب(، از نظر تصویر و صدا، روی انتقال یادگیری تأثیر مثبت 

بیشتری دارند.

صدا و ظاهر عامل آموزشی فاکتورهای اصلی 
آموزشی  عامل  بین  اجتماعی  تعامالت  از  پشتیبانی 

صدا  تصویر،  بر  عالوه  هستند.  یادگیرندگان  و  متحرک 
می تواند همان طور که محتوای آموزشی را بیان می کند، پیام 

احساسی را هم بیان کند.
عامالن آموزشی می توانند اطالعات را، هم به صورت کالمی و هم 

به صورت غیرکالمی، منتقل کنند. ارتباط غیرکالمی در تعامل بین انسانی 
نقش مهمی بازی می کند. ارتباط غیرکالمی هر چیزی خارج از سخنرانی 
در نظر گرفته می شود که شامل حاالت چهره، ژست های دست و بازو، 
طرز ایستادن، موقعیت ها و حرکات گوناگون بدن یا ران ها و پاهاست. این 
نوع ارتباط برای درک یادگیرنده از عامل آموزشی متحرک مهم است. 
به خصوص حاالت چهره اعم از حرکات چشم، ابرو و دهان بر ارتقای نتایج 
یادگیری در عامالن آموزشی تأثیر دارد و می تواند احساس و شخصیت 
عامل را منعکس كند. حرکات لب، حرکات پلک و سایر حرکات چهره 
که در زنده و واقعی نشان دادن عامل نقش دارند، جزو حاالت چهره 
محسوب می شوند. این حرکات به گسترده شدن محدودة ارتباطات میان 
عامل آموزشی و یادگیرنده کمک می کنند. حاالت چهره همچنین می تواند 
با محتوای کالمی همراه شود و احساسات را بروز دهد. جذابیت حاالت 

چهره، عامل آموزشی را واقعی تر  و اثر انگیزشی قوی تری ایجاد می کند.

  نقش های عامل آموزشی
عامالن آموزشی می توانند در محیط یادگیری چندرسانه ای نقش های 
معلم  نقش  در  می تواند  متحرک  آموزشی  عامل  کنند.  بازی  زیادی 
خصوصی، دستیار شخصی، مربی، مشاور علمی، سخنران، سرگرم کننده، 
دوست و همکار باشد. البته عامالن آموزشی در محیط های گوناگون غالبًا 
نقش مربی یا معلم را بر عهده می گیرند. عامالن آموزشِی در نقش مربی، 
فقط اطالعات ارائه نمی دهند، بلکه راهنمایی نیز می كنند. آن ها با ارائة 
بازخوردهای الزم به یادگیرندگان کمک می کنند موضوع را دقیق تر درک 
کنند و در نوعی ارتباط تعاملی و دوطرفه به شناسایی مسئله بپردازند. 
عامالن آموزشی با نقش مربی، همیشه در دسترس یادگیرنده هستند و در 
رابطه ای دوستانه، با هم فکری و مشاوره، تجربة یادگیری مثبت را ایجاد 

می كنند. 
گاهی عامل آموزشی نقش ارائه دهندة محتوا را دارد. در این نقش، با 
ارائة اطالعات، در انتقال دانش به یادگیرنده می كوشد و سعی می کند 
با فعالیت هایی، توجه یادگیرنده را به مطالب ارائه شده جلب كند. البته 
پیشنهاد می شود عامل آموزشی در کنار نقش سخنرانی، با استفاده از طنز، 
حرکت، هیجان در گفتار، پرسش و پاسخ، و مواردی از این دست، همراهی 
یادگیرنده را با خود حفظ كند. همچنین، عامل آموزشی می تواند به عنوان 
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دوست و همکار در محیط یادگیری در کنار یادگیرنده قرار گیرد و با ارائة 
انواع بازخوردها، انگیزة یادگیرنده و فرایند یادگیری را بهبود بخشد. 

نظر گرفته می شود،  در  آموزشی  برای عامل  غالبًا  نقش دیگری که 
تسهیل کنندگی است. عامالن آموزشی كمك می كنند کشف موضوعات 
یادگیری جدید راحت تر شود. آن ها می توانند این احساس را به یادگیرندگان 
بدهند که مواد آموزشی چندان مشکل نیستند. عامل آموزشی مؤثر باید 
توانایی افزایش توجه دانش آموزان به یادگیری را داشته باشد. عامالن 
آموزشی باید با ارائه راهنمایی هایی، یادگیرنده را به تالش برای حل 
مشکل هدایت و به آن ها کمک کنند. البته، عالوه بر تسهیل یادگیری، 
تسهیل تعامل اجتماعی هم نقش دیگری است که عامل آموزشی می تواند 

به عهده گیرد.
از طرف دیگر، عامالن آموزشی باید در طول آموزش انگیزه دهنده، مشوق 
و سرگرم کننده باشند. عامالن آموزشی می توانند دانش آموزان را سرگرم 
کنند، به آن ها انگیزه بدهند و آن ها را تشویق کنند با تالش بیشتر مواد 
آموزشی را درک کنند. به این ترتیب، دانش آموزان به جای اجتناب از ورود 
به محیط یادگیری، عامالن آموزشی را به عنوان دوست در نظر می گیرند 
و مراحل پردازش داده ها را در روشی بدون مشکل و کارآمد، با مشارکت 
فعال در فرایند یادگیری، طی می کنند. عالوه بر این، عامالن آموزشی باید 
زمانی که کاربران موفق به حل مشکالت می شوند، آن ها را تشویق کنند. 
باید نشان دهند مراقب یادگیرندگان و پیشرفتشان هستند. این شیوه ها 
كمك می كنند یادگیرنده فرایند یادگیری را رها نکند. همچنین، می تواند 

یادگیرنده را به مراقبت از پیشرفت خود تشویق کند. 
عامل آموزشی باید برای موضوع یادگیری شور و شوق ایجاد کند تا شور 
و شوق مشابه در یادگیرنده نیز به وجود آید. همچنین، با پرسیدن سؤال، 
یادگیرنده را به ادامة کار و تفکر بیشتر ترغیب کند. باید شخصیتی غنی 
و جالب هم داشته باشد تا بتواند یادگیری را سرگرم کننده تر کند. زمانی 
که یادگیرنده از تعامل با عامل آموزشی لذت ببرد، یادگیری مثبت تری را 
تجربه می كند، از محیط یادگیری لذت بیشتری می برد، زمان بیشتری برای 

یادگیری صرف می کند و احتمااًل یادگیری او افزایش می یابد.

  استفاده از عامل آموزشی در محیط یادگیری
برای استفاده از عامل آموزشی در محیط یادگیری نیاز است عالوه بر 
تمرکز بر نحوة طراحی محیط یادگیری، وظایف و نقش هایی برای عامل 

آموزشی در نظر گرفت که برخی از آن ها به شرح زیر پیشنهاد می شوند:
● عامل آموزشی در نقش راهنمای دوره و تا حدودی انگیزه دهنده و البته 

با لحنی متناسب با سن یادگیرنده، هدف های دوره را تشریح کند.
● عامل آموزشی در نوع انسان و با جنسیت و لحن متناسب با یادگیرنده 
و همچنین در نقش تسهیل کننده و تا حدودی انگیزه دهنده، محتوای 

آموزشی اعم از متن، صوت، تصویر، پویانمایی و فیلم را ارائه كند.
● عامل آموزشی در نقش ایجاد كنندة تعامل، انگیزه دهنده و تا حدودی 
ارائه دهندة بازخورد و همچنین با جنسیت و لحن متناسب با یادگیرنده، در 

تکمیل فعالیت های یادگیری به وی کمک کند.
● عامل آموزشی در نقش بازخورد دهنده و همچنین انگیزه د هنده در 
محیط حضور فعال داشته باشد. ویژگی های بیرونی عامل آموزشی از جمله 

لحن صدا و پویایی، به اثربخشی بازخوردها کمک می کنند.
● عامل آموزشی در نقش ارائه دهندة منابع و انگیزه دهنده، در غنی سازی 

محیط یادگیری نقش مهمی بر عهده دارد.

  جمع بندی
در دنیای امروز به راحتی می توان مطالب درسی را به صورت شنیداری ـ 
دیداری، پویا و تعاملی تهیه و به یادگیرندگان ارائه کرد. عالوه بر این، 
امکان  تعاملی،  گرافیکی  رابط های  و  فرارسانه ای  نظام های  توسعة  با 
تولید درس هایی به وجود آمده که برخالف متون نوشتاری خطی، قابلیت 
دریافت اطالعات در شکل های متفاوت را به یادگیرندگان می دهد. اما 
ارائة محتواهای مختلف در قالب الکترونیکی، بدون حضور عامل آموزشی، 
گاهی مفید نخواهد بود و غالبًا یادگیرندگان عالقه ای به ادامة فعالیت در 
محیط های تک نفره ندارند. به همین دلیل، پیشنهاد می شود طراحان چنین 
محیط هایی، که بسیاری مواقع معلمان هستند، از وجود یک عامل آموزشی 

با ویژگی ها و در نقش های تعریف شده در این مقاله استفاده كنند.
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شیوه های استفاده از دوره های 
برخط رایگان در كالس درس

  موك چیست؟
امروزه به دلیل رشد شتابان علم و فناوری و مهم تر از همه، دسترسی 
همگانی به اینترنت و پایگاه های اطالعاتی متعدد، شرایطی ایجاد شده 
است که بسیاری از فناوری های آموزشی قبلی کاربرد چندانی ندارند و 
شکل جدیدی از فناوری آموزشی با نام دوره های آزاد برخط انبوه یا موک 
مطرح شده است. دوره های برخط آزاد انبوه به عنوان یکی از جدیدترین 
فناوری های آموزشی سبب تغییرات اساسی و کیفیت بخشی به فرایندهای 

آموزشی شده و به شدت در حال گسترش است )مطور، 1396(. 
 Massive Open Online Course موک از حروف اول عبارت
گرفته شده و از نظر لغوی به معنی دوره های برخط آزاد انبوه است. آزاد 
از این نظر که اکثر این دوره ها برای هر فردی رایگان و قابل  استفاده 
هستند. برخط بدین معنی که در هر جایی که دسترسی به اینترنت وجود 
داشته باشد، قابل  دسترسی است و انبوه بدین معنی که عمومًا تعداد زیادی 
یادگیرنده )به طور عادی چند هزار نفر در هر دورة آموزشی( در آن شرکت 

می کنند )کارنوسکاس و هولملوند، 2014(. 

  پلتفرم های دوره های برخط آزاد انبوه
بسته به اینکه دوره های موک توسط دانشگاه، مؤسسه یا شرکت راه اندازی 
شده باشند، نیازمند نرم افزار یا سخت افزاری هستند که برای میزبانی مورد 
استفاده قرار می گیرند. این نرم افزار یا سخت افزاِر میزبان با عنوان پلتفرم 
شناخته می شود. دوره های موک نیز نیازمند پلتفرم های خاص خود هستند 
و با پلتفرم های مختلفی به اجرا درآمده اند که از میان آن ها می توان به 
آکادمی خان2، آلیسون3، یودمی4، یوداسیتی5، کورسرا6، ادکس7، یادگیری 
باز8، ورسل9، یادگیری آینده10، باز برای مطالعه11، نووعد12، آیورسیتی13 و 
آموزش و پرورش باز  اشاره کرد )لین و همکاران، 2015(. در داخل کشور 
نیز دوره هایی در زمینة یادگیری برخط راه اندازی شده اند که می توان آن ها 

را به عنوان پلتفرم موک در نظر گرفت. برخی از این پلتفرم ها عبارت اند از:

موک1 نوعی دورة آنالین با هدف دسترسی آزاد از طریق وب و مشارکت 
در مقیاس بزرگ است. هدف از این مقاله ارائة تعریفی از موک و بیان 
مزایا و محدودیت های استفاده از آن، معرفی پلتفرم های دوره های برخط 
آزاد انبوه در سطح ملی و بین المللی، بررسی منابع مورد نیاز در فرایند 
راهبردهای روش  و  انبوه،  آزاد  برخط  دوره های  پیاده سازی  و  طراحی 
تدریس در این فناوری است. در نهایت نیز چند راهکار ساده و عملی 
برای شروع فرهنگ سازی استفاده از موک ها1 برای معلمان ارائه شده 
است. امید است با بهره گیری از این فناوری نوظهور گامی در جهت 

غنی سازی محیط یادگیری برداریم.
 

کلیدواژه ها: آموزش، یادگیری، دوره های برخط، موک
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  مزایای دوره های برخط آزاد انبوه
جینگ )2015( مزایای دوره های برخط آزاد انبوه را شامل موارد زیر 

می داند:
  باز بودن و غلبه بر موانع زمانی، مکانی و مالی 

  ایجاد امکان مشارکت برای همه، دسترسی به دیگر هم ساالن 
  غالبًا بدون هزینه

  ارتقای بسیاری از شیوه های آموزش عالی
  ایجاد تغییر در آموزش سنتی، ایجاد تغییر در نقش های یاددهنده و 

یادگیرنده در فرایند آموزش
  تدارک انواع متنوعی از دوره های حرفه ای

   امکان اشتراک منابع میان یادگیرندگان، راحتی، راندمان باال و تعاملی 
بودن، ایجاد محیط های یادگیری توزیع شده و مشارکتی

  توسعة اقتصادی، پیشرفت علم و فناوری
   آموزش در زمینة فناوری  های مورد استفاده

  بهبود اثربخشی یادگیری و اصالحی بزرگ در روش های تدریس، 
دسترسی به متخصصان مشهور حوزه های گوناگون.

  منابع موردنیاز در فرایند طراحی و 
پیاده سازی دوره های برخط آزاد انبوه 

طراحی آموزشی دوره های برخط آزاد انبوه به ندرت با اتکا 
به توان یک فرد انجام می شود. شاید در برخی از دوره های 
یادگیری الکترونیکی، مدرس بتواند به شخصه تمام مراحل را 
انجام دهد، اما طراحی و توسعة دوره های برخط آزاد انبوه 
فرایند پیچیده ای است و نیازمند هماهنگی میان تخصص های 
مختلفی مي باشد. بنابراین، فرایند طراحی آموزشی این دوره ها 
از حیث دایرة افرادی که در آن مشارکت می کنند، در تغییر 
است. هر پروژه با توجه به عوامل مختلفی از قبیل وسعت، 
منابع و اهمیت، گروه طراحی آموزشی را تشکیل می دهد. 
نیروهای  نقش های  به   )2015  ( توری  و  افلبون  پومرول، 
آموزشی، طراح آموزشی، تولیدکنندة ویدئو، طراح گرافیک و 
مدیر وب، یکپارچه ساز، آزمونگران و مدیر پروژه اشاره کرده اند. 
تعداد اعضای هر یک از این نقش ها با توجه به وسعت پروژه 
ممکن است متغیر باشد. همچنین لین و همکاران ) 2015( 
در مجموع 9 نقش برای اجرای پروژة طراحی آموزشی موک 

شناسایی کرده اند که در شکل 1 نشان داده شده است. 

 ایجاد و راه اندازی دوره های موک نیازمند منابع متعددی است. 
عالوه بر منابع انسانی، سایر منابع موردنیاز عبارت اند از:

  پلتفرم موک: اجرای دوره های برخط نیازمند آن است 
که از یک نرم افزار یکسان قالب بندی اسناد و ویدئوها برای 

برقراری تعامل میان مدرس و یادگیرندگان استفاده شود.
  زيرساخت های رايانه ای و سيستم های عامل: 
این منابع برای ارائة خدمات دارای کیفیت باال برای تعداد 
زیادی از یادگیرندگان به طور هم زمان و حجم باالی محتوا 

ضروری هستند.
  استوديوی ضبط: تهیه و ارائة دوره های موک نیازمند 
ضبط ویدئویی آن هاست. در این زمینه استودیویی با دو دوربین 
دارای وضوح باال برای فیلم برداری از دو زاویه و استفاده از 

تبلت گرافیکی یا وایت برد دیجیتالی کفایت می كند.
 منابع مالی: منابع مالی برای تأمین هزینه های تجهیزات و 
امکانات سخت افزاری و نرم افزاری، تجهیزات ضبط ویدئویی، 
حق الزحمة عوامل و دست اندركاران دوره ها، از منابع اساسی 

دوره های برخط هستند. 

  محدودیت های دوره های برخط آزاد انبوه
داشتن  به رغم  رخدادی،  یا  پدیده  هر  مانند  انبوه  آزاد  برخط  دوره های 
مزایای متعدد، محدودیت هایی نیز دارند که مهم ترین آن ها عبارت اند از:

 طوالنی بودن زمان تکمیل دوره ها، دشواری های ارزشیابی آموخته ها؛
  امکان سو استفاده از افراد در اینترنت، ادعای سطحی و ظاهری بودن 

یادگیری اینترنتی؛
  نبود ساختاری مشخص، زیر سؤال رفتن حق چاپ، اشتراک اطالعات 
و حریم خصوصی، اطمینان پایین کارفرمایان و یادگیرندگان در مورد 

کیفیت یادگیری از دوره های برخط آزاد انبوه؛
  گران بودن ایجاد و تولید دوره ها، دشواری های کالس های اینترنتی 
تعاملی به ویژه با تعداد بسیار باالی یادگیرندگان، و دشواری در تأیید 

شخصیت فیزیکی مشارکت کنندگان؛
  نرخ باالی ترک تحصیل و نرخ پایین فارغ التحصیلی، مشکل زبان برای 

یادگیرندگان غیر انگلیسی زبان، نبودن مدلی روشن از موک .

رشدفناوریآموزشیدورۀ سی و ششمشمارۀ ۲    آبان   1399 8



رئیس 
پروژه

مدیر 
پروژه

مسئول 
فنی 

طراح 
آموزشی

مسئول 
محتوا 

سازنده 
محتوا

طراح 
گرافیک 

تولید کننده 
ویدئو

دستیار 
تدریس 

شکل1. منابع انسانی درگیر در فرایند طراحی و پیاده سازی موک )لین و همکاران، 2015(

  راهبردهای روش تدریس در دوره های 
برخط آزاد انبوه

موارد زیر نمونه هایی از راهبردهای روش تدریس در دوره های برخط 
آزاد انبوه به شمار می روند:

 فرصتی برای تمرین بگذارید: یادگیرندگان باید مطالب را تمرین 
کنند تا آن را بفهمند. پس خوب است در حین ضبط یک فیلم از 
یادگیرنده بخواهید فیلم یا فایل صوتی را متوقف کند، تمرینی را انجام 
دهد و مجدد آن را تکرار كند و یا پایان هر فیلم یک کار عملی یا 
تمرین تدارک ببینید. از او بخواهید قبل از تماشای فیلم بعدی، حتمًا 

این موارد را انجام دهد. 
 از زمان بندی مناسب استفاده کنید: در آموزش برخط، با توجه به 
محتوای درس و سن مخاطبان، درس های مجازی می توانند روزانه 

یا هفته ای برگزار شوند. 
 از سیستم نمره دهی استفاده كنید: می توانید از یادگیرندگان بخواهید 
جواب سؤال ها را برای شما ارسال کنند. سپس آن ها را به صورت 
ماشینی، با استفاده از نرم افزارهای متعدد یا با کمک خود یادگیرندگان 
تصحیح کنید. اگر از قالب آمادة سایت هایی مانند کورسرا استفاده 

كنید، همه چیز از قبل برای شما آماده است. 
  از فیلم ها و تدریس طوالنی پرهیز کنید: می توانید مطالب را به 
چند قسمت تقسیم کنید، به طوری که هشت قسمت 12 دقیقه ای 

داشته باشید. 
  زمینه ای برای ارتباط یادگیرندگان با یکدیگر فراهم كنید: زمینه ای 
برای پرسش و پاسخ فراگیرندگان از یکدیگر ایجاد کنید. در این حالت 
گاهی ممکن است خود فراگیرندگان به تشکیل گروه علمی اقدام 

کنند و به یادگیری بپردازند. 
 مخاطب را درگیر بازی کنید: حتمًا دیده اید شبکه های اجتماعی 
شرایطی را فراهم می کنند که افراد بتوانند یکدیگر را تأیید کنند. شما 
نیز می توانید کاری کنید که فراگیرندگان امتیاز جمع کنند و بتوانند به 

دیگران امتیاز بدهند )غوابشی، 1396(. 

  چند راهکار ساده و عملی برای شروع 
فرهنگ سازی استفادة معلمان از موک  

 معلمان قبل از شروع کالس از تدریس خود فیلم برداری کنند 
و آن را در اختیار دانش آموزان قرار دهند. این کار می تواند از 
طریق لوح فشرده یا به اشتراک گذاشتن فیلم در سایت هایی نظیر 
آپارات  باشد. دانش آموزان در خانه این فیلم ها را با توجه به زمان 
مناسب خود تماشا می کنند و جلسة آینده با هدف رفع اشکال 
وارد کالس می شوند نه یادگرفتن درس. در این صورت معلمان 

می توانند کالس معکوس را پیاده سازی کنند. 
را به صورت برخط  آزمون های هفتگی    معلمان می توانند 
مانند  آزمون ساز  نرم افزارهای  از  می توانند  آن ها  کنند.  برگزار 
نرم افزار آزمون سازی »حکیم« و نرم افزار آزمون ساز »کاتب« برای 
این کار استفاده كنند. همچنین، سایت های بسیاری این امکانات 
را به صورت رایگان در اختیار معلمان قرار می دهند که برخی از 

آن ها عبارت اند از:
https://freeonlinesurveys.com/
https://freeonlinesurveys.com/#!/
https://www.proprofs.com/quiz-school/
https://www.goconqr.com/

همچنین، سرویس های ایرانی متعددی وجود دارند تا بتوانید 
آزمون برخط خود را بسازید؛ مثل:

http://eazm.ir/
https://www.digisurvey.net/

  جمع بندی
با توجه به یافته های محققان، آموزش از طریق موک ها به سرعت 
در حال گسترش است و دوره های برخط آزاد انبوه می توانند یکی 
از عوامل تغییرات اساسی در عصر جدید باشند. گذشته از مضرات 
احتمالی که ممکن است استفاده از این فناوری داشته باشد، باید 
هم اکنون آسیب ها و چالش های آن بررسی شوند و براي استفادة 
بهینه از آن اقدام شود. همچنین، باید مشخص شود جایگاه این 
فناوری نسبت به آموزش رسمی کجاست و وزارت آموزش و 
پرورش الزم است چه موضعی در مقابل این پدیده بگیرد؟ و 
چگونه فرهنگ استفاده از موک ها را در میان معلمان، استادان، 

دانش آموزان و دانشجویان ایرانی رواج دهیم؟

پینوشتها
1. MOOC / 2. http://www.khanacademy.org
3. http://alison.com / 4. http://www.udemy.com
5. http://www.udacity.com / 6. http://www.coursera.org
7. http://www.edx.org 8. http://www.openlearning.com
9. http:// versal.com / 10. http://www.futurelearn.com
11. http://www.open2study.com 12. http://novoed.com
13. http://iversity.org 

منابع
1- مطور، معصومه)1396(. امکان سنجی راه اندازی دوره های برخط آزاد انبوه) موک( و ارائه الگوی 
کاربردی در دانشگاه عالمه طباطبائی. رساله دکتری. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه 

عالمه طباطبائی.
2- نجاتی، عابد و زیبایی، مهدی)1381(. الگوی نوین انتقال دانش. مجله تدبیر، 129)13(: 28-33
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ابتدایی ترین برخورد ما با رسانه ها از نوع برخورد فیزیکی است: کودکی 
به  را  تلفن همراه  که گوشی  نوجوانی  خیره می شود،  تلویزیون  به  که 
دست می گیرد، جوانی که برای شنیدن موسیقی هدفون روی گوشش 
می گذارد، معلمی که کتابی را زیر بغل می گذارد و نویسنده ای که برای 
نوشتن مقاله اش دکمه های صفحه کلید رایانه را فشار می دهد، همگی 
در حال مواجهة جسمانی با دنیای رسانه ها هستند. باید اثرات و عواقب 
استفادة غیراصولی از ابزار و تجهیزات رسانه ای را بشناسیم و مراقب خود 

و اطرافیانمان باشیم.

مراقبت از بدن
همان طور که حتمًا شما هم تجربه کرده اید، استفادة طوالنی مدت از رایانه 
باعث بروز درد در نواحی گوناگون بدن ازجمله دست، کمر و نشیمنگاه 
می شود. نشستن نامناسب پشت میز رایانه یا لم دادن روی مبل و بغل گرفتن 
لپ تاپ از شایع ترین علل ایجاد فشار و بروز درد در بدن هستند. چیدمان 
»مبلمان رسانه ای« زمانی مهم تر می شود که کاربری های طوالنی مدتی 
مثل فعالیت های شغلی، تماشای فیلم یا بازی های دیجیتال داشته باشیم. 
غرق شدن بچه ها در بازی یا وب گردی موجب می شود مبلمان رسانه ای 

نامناسب آسیب بیشتری به بدن آن ها بزند.
صفحه  مانند  رایانه ای  تجهیزات  تولیدکنندگان  اخیر،  سال های  در 
کلید، ماوس، میز و صندلی سعی می کنند محصوالت را مطابق با اصول 

ارگونومی1 طراحی و تولید کنند، چراکه رعایت اصول ارگونومی سبب 
با  اما  شد.  خواهد  کاربران  کمردرد  و  سردرد  چشم،  ضایعات  کاهش 
این حال کاربران باید دائمًا وضعیت استفادة خود را بررسی كنند و ارتقا 
دهند. مثاًل قوز کردن ناخودآگاه یکی از عوارض کار طوالنی با رایانه است 
که توجه به آن باید از کودکی در فرزندان جدی گرفته شود. همچنین، 
حرکات تکراری مچ و انگشتان در کاربران حرفه ای رایانه یا بازیکنان 
بازی های دیجیتال، به بروز سندرم مجرای مچ دستی2  منجر می شود که 
با عالئم آزاردهنده ای مثل حس گزگز و مورمور در انگشتان همراه است. 
این بیماری که پیشتر در خانم های میان سال یا کارگران مشاغل سخت 
بروز پیدا می کرد، این روزها گریبان جوانان شیفتة رسانه های نوین را 

گرفته است.
کاربرد مداوم تلفن های هوشمند آسیب هایی را متوجه گردن می کند. 
خم  کردن ناخودآگاه سر برای خواندن پیام یا انجام بازی درگوشی همراه، 
باعث خستگی زیاد گردن و شانه ها می شود. اگر هر فرد روزانه حدود دو تا 
چهار ساعت سرخود را برای استفاده از موبایل یا وسایل دیگر به جلو خم 
کند، سالی 700 تا 1400 ساعت فشار اضافه روی گردن و شانه ها وارد 
می شود. این عارضه در سال های اخیر  چنان شایع شده است که متخصصان 
برای درد و ناراحتی های گردن که درنتیجة خم کردن طوالنی سر برای 
استفاده از موبایل و تبلت و وسایل مشابه ایجاد می شود، عنوان »گردن 

پیامکی«3  را برگزیده اند.

حفظ سالمت جسمانی در استفاده از رسانه
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 استفاده از ابزارهاي كمكي:
ابزارهای  از  می توانیم  نمی رویم،  راه  هنگامی که   
میز  روی  گوشی  نگه دارندة  پایه های  مثل  کمکی 
پایة مناسب  با قرار دادن  استفاده کنیم. همچنین، 
زیر نمایشگر، از خم کردن سر هنگام کار با رایانه 

جلوگیری کنیم.

 تغيير ابزارها يا روش ها: تا جایی که ممکن 
است خواندن نوشته های طوالنی یا نوشتن پیام های 
مفصل را به رایانة شخصی منتقل کنیم و کارهای 
با گوشی انجام دهیم. همچنین،  فوری و کوتاه را 
نوشتن  از  کمتر  تصویری  یا  صوتی  پیام  فرستادن 
پیام شما را به خم کردن سر مجبور می کند. برای 
بسیاری از کارها هم می توان به جای لمس گوشی از 
دستیارهای صوتی که روزبه روز بر کیفیتشان افزوده 

می شوند کمک گرفت.

 باال آوردن دست به جای خم کردن سر: 
علت اصلی خم کردن سر هنگام استفاده از تلفن همراه 
این است که دوست نداریم دست هایمان را از بدن 

درحالی که  راحت تریم  یعنی  کنیم.  جدا 
چسبیده،  بدن  به  آرنج  تا  دست ها 
گوشی را در دست بگیریم و با آن 
کارکنیم. چاره ای نیست. باید تنبلی 
را کنار بگذاریم، بازوها را به جلو 

بیاوریم و گردن را خم نکنیم.

 رعايت قوانين قرارگيری دست ها: بازوها و آرنج ها زمانی 
آرامش دارند كه نزدیك بدن باشند. پس دقت کنید وسایل 

مورداستفاده را طوری روی میز قرار دهید که همه چیز در 
دسترس شما باشد و برای برداشتن یا کار با هر وسیله، 
بیش ازحد  دراز کردن  یا  میز  به خم  شدن روی  مجبور 

دستتان نشوید.
تا حد امكان ماوس و صفحه کلید باید هم سطح باشند. 

در زمان استفاده از آن ها مچ شما باید در امتداد ساعد باشد 
و نباید خم نشود تا دچار عوارض مزمن در مچ دست نشوید. 

تکیه گاه  باید  با موس، مچ دست و ساعد  همچنین، در هنگام كار 
داشته باشند. توصیه می شود از صفحه های مخصوص ماوس كه امروزه 

به عنوان پد طبی مطرح است، استفاده شود.

از    بسیاری  نشستن:  قوانين  رعايت   
انسان ها ساعت های زیادی از زمان کار روزانة خود را 
به صورت نشسته سپری می کنند و بیشتر آن ها، زمانی که از کار به منزل باز می گردند، 

باز هم می نشینند. پس ضروری است درست نشستن را از کودکی بیاموزیم.
بهترین حالت نشستن پشت میز زمانی است که کمی بدن را به عقب متمایل کنیم، 
به طوری که پشتی صندلی با نشیمنگاه زاویة 120 درجه بسازد. در این زاویه، کمترین 
فشار بر ستون مهره ها وارد می شود و انحناهای آن در وضع طبیعی خود قرار می گیرند. 
اگر الزم است، از کوسن های کوچک استفاده کنید تا پایین و باالی کمرتان هم 

تکیه گاه داشته باشد.
تا جایی که می توانید پشت خود را به تکیه گاه صندلی نزدیک 

کنید. ارتفاع نشیمنگاه صندلی را طوری تنظیم کنید که کف 
پایتان صاف روی زمین قرار گیرد و ران و ساق پا زاویة 
90 درجه داشته باشند. در ضمن، در هر 45 دقیقه تا 
یك ساعت از جای خود بلند شوید، چند قدم راه بروید 

و نرمش كنید.

 انتخاب ميز مناسب: ارتفاع میز باید طوری تنظیم 
شود که آرنج و شانه ها بتوانند آزاد و شل قرار گیرند و مچ 
دست ها خم نشوند و در امتداد ساعد باشند. در این حالت معمواًل زاویه ای 
110 درجه ای بین ساعد و بازو ایجاد می شود. میز خود را طوری قرار دهید 
که نزدیک ترین فاصله را با شما داشته باشد. صفحه  کلید باید به طور دقیق 
جلوی شما قرار گیرد. در این حالت بازو باید روی میز عمود باشد و مچ 
هیچ گونه فشاری را متحمل نشود. یعنی به باال، پایین یا داخل خم نشود. 
دقت کنید وسایلی که بیشتر از همه استفاده می کنید، به طور مستقیم جلوی 

شما قرار گیرند تا کمرتان مجبور به چرخش نشود.
همچنین، فضای قرارگرفتن پاها در زیر میز باید 
متناسب باشد و سطح میز نباید سفید یا خیلی تیره 
باشد، چون اجازة طراحی مناسب روشنایی را 

نمی دهد.

 انتخاب صندلی مناسب:  ارتفاع صندلی باید قابل 
تنظیم باشد و همواره در موقعیتی باشد که کف پاها کاماًل 
روی زمین یا سطح شیب دار زیر میز قرار بگیرد. تشک 
صندلی نباید خیلی نرم یا خیلی سفت باشد و رویة آن باید 
از جنسی باشد که هوا را از خود عبور دهد و سبب تعریق 
نشود. لبة جلویی صندلی گرد و لبة بیرونی آن نرم باشد. 
صندلی باید در قسمت قرار گرفتن گودی کمر یک قوس 
محدب و در قسمت پشت یک قوس مقعر 
داشته باشد؛ به صورتی كه گودی كمر 
را در بر بگیرد. صندلی بهتر است 
دسته دار باشد و دستة آن با ارتفاع 

میز کار مطابقت داشته باشد. 

پینوشتها
  1. Ergonomie علم تطابق شرایط انسان با محیط کار
  2. Carpal Tunnel Syndrome
  3. Text Neck
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     نسرین سادات حسینی
کارشناس تکنولوژی آموزشی و آموزگار پایه چهارم ماهشهر، خوزستان

  عناصر اساسی محیط یادگیری مبتنی بر نرم افزار 
كاربردي آموزشی

يادگيرنده: یادگیرنده در مرکز یادگیری قرار دارد و به صورت فعاالنه در 
روش های جدید یادگیری درگیر می شود و عناصر دیگر در خدمت اوست. 
نرم افزارهاي كاربردي آموزشی »آزمایشگاه مجازی« و همچنین »میشا و 

کوشا« نمونه های موفق در این عنصر هستند.
ياددهنده: در محیط های آموزشی سنتی، معلمان اطالعات را از کتاب ها 
به یادگیرندگان انتقال می دادند، اما با تغییر در فناوری، امکان دسترسی بیشتر به 
اطالعات برای یادگیرندگان فراهم است. نرم افزار كاربردي آموزشی »فندق« 

و یادگیری درس ها به شیوه ای نوین، نمونه های موفق این نوع عنصرند. 
محتوا: محتوا با مشورت معلمان، والدین و یادگیرندگان ارائه می شود و 
تنها معلم در آن نقش ندارد. برای انتقال محتوا به یادگیرندگان الزم است 
یک کاربر یا سرور از آن حمایت کند یا محتوا را از طریق بازی های تعاملی 
یا سرگرمی در اختیار یادگیرندگان قرار داد. در تهیة محتوا باید از گرافیک و 
عناصر چندرسانه ای استفاده کرد. نرم افزارهاي كاربردي آموزشی »رهپویان« 

و »میشا و کوشا« هم از نمونه های برجسته برای این عنصر هستند.
محيط يادگيری: محیط باید به گونه ای طراحی شود که یادگیرندگان 
در آن احساس آرامش كنند. همچنین، باید از رابط کاربری قوی برخوردار 
باشد. رابط کاربری، عامل تعامِل سیستم مورد نظر )در اینجا نرم افزار 
كاربردي آموزشی( با یادگیرنده است و در جذب، حفظ و هدایت یادگیرنده 
آموزشی  نرم افزار كاربردي  رابط کاربری  اگر  دارد.  بسیار مؤثری  نقش 

فعالیت های  از  مجموعه ای  به  الکترونیکی  یادگیری  و  آموزش 
الکترونیکی  ابزارهای  از  بهره گیری  با  که  اطالق می شود  آموزشی 
نظیر دستگاه های صوتی، تصویری و رایانه ای به صورت های مجازی 
و شبکه ای انجام می شود و چهرة آموزش را در سطح جهان تغییر 
داده است. امروزه و با گسترش روزافزون پدیدة اینترنت، این گونه 
آموزش ها از گسترة وسیع تری نیز برخوردار شده اند. قابلیت انعطاف 
آموزش  و  یادگیری  خاص  راهبرد های  اجرای  پتانسیل  باال،  بسیار 
خالقانه، دسترسی همیشگی به منابع تدریس و سرعت باالی انتقال 
اطالعات از ویژگی هایی هستند که آموزش الکترونیکی را به یکی 
)چو، 2014(.  کرده اند  تبدیل  آموزشی  ابزارهای  محبوب ترین  از 
در میان انواع روش های این رویکرد آموزشی، یادگیری های مبتنی 
بر اپلیکیشن های آموزشی اهمیت ویژه ای دارند. این شیوة آموزش 
الکترونیکی بیشتر بر کارکرد دستگاه های قابل حمل نظیر گوشی های 
با  الکترونیکی،  همراه  دستگاه های  است.  استوار  همراه  تلفن 
دگرگون سازی محیط یادگیری،یادگیرندگان را بیشتر به فرایندهای 
یادگیری جذب کرده اند و انگیزه های آنان را برای یادگیری افزایش 
و  تالش  یادگیرنده  شود،  بیشتر  یادگیری  انگیزة  وقتی  می دهند. 
کوشش بیشتری برای آموختن به خرج می دهد و در نتیجه به نتایج و 
نمرات بهتری دست می یابد. این به  نوبة خود بر عزت نفس و نگرش 
مثبت یادگیرنده نسبت به خود و توانایی هایش می افزاید )هسو و 

چینگ، 2013(.

کلیدواژه ها: آموزش الکترونیکی، اپلیکیشن آموزشی، محیط یادگیري

نگاهی بر عناصر و 
ویژگی های اپلیکیشن  آموزشی
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ویژگی های طراحی 
هنری

ویژگی های 
محتوایی

ویژگی های فنی

ویژگی های طراحی 
آموزشی

به صورت درست و کارشناسی شده طراحی و پیاده شود، یادگیرندگان 
به راحتی خواهند توانست با آن تعامل خوبی برقرار کنند، اما در غیر این 
صورت، حتی با وجود ساختار و محتوای ارزشمند، نمی توان از تعامل 
یادگیرندگان با نرم افزار كاربردي انتظار بازخورد مناسب داشت. از جمله 
مزیت های محیط یادگیری مبتنی بر نرم افزار كاربردي آموزشی، دسترسی 
راحت در هر زمان به اطالعات، هم کالسی ها، معلم، شبکه های اجتماعی 
و وبالگ هاست. نرم افزار كاربردي آموزشی »یادگیری با تفریح« نمونه ای 

خوب در این زمینه است.
ارزشيابی: ارزشیابی جزو حیاتی یادگیری و آموزش است. نرم افزار 
كاربردي می تواند عملکرد یادگیرنده را با خطای کمتری ثبت و ارزیابی كند. 
ارزیابی یادگیرندگان از طریق سیاهه های مربوط به پایگاه داده ها، بسته های 
نرم افزاری، آزمون های آنالین، انجمن های گفت وگو و ارزیابی پروژه صورت 
می گیرد. نرم افزار كاربردي آموزشی »مداد« نیز از نرم افزارهاي كاربردي 

مثال زدنی در این زمینه است.

  ویژگی های اختصاصی اپلیکیشن    های آموزشی
در تولید و ارزشیابی هر اپلیکیشن آموزشی، چهار گروه از ویژگی ها به 

شرح زیر ضرورت دارد:

  ویژگی های محتوایی
و  كلیدی  ایده های  اساسی،  مهارت های  مفاهیم،  باید  محتوا    
شایستگی های برنامة درسی و یادگیری موردنظر را پوشش  دهد، تقویت 

كند و توسعه دهد.
  در انتخاب و سازمان دهی محتوا، ارتباط عمودی و افقی مفاهیم و 

مهارت ها و ایده های كلیدی رعایت شود.
   محتوا و تصویرهای نرم افزار كاربردي آموزشی، ضمن اجتناب از 
ترویج خشونت و امور غیراخالقی، ارزش های اسالمی نظام را رعایت و 

تقویت کند.

  ویژگی های طراحی آموزشی
   راهبردهای یاددهی ـ یادگیری )حل مسئله، پرسشگری، كاوشگری 

و ...( متناسب با برنامة حوزه های گوناگون یادگیری انتخاب شده باشند.
   طراحی آموزشی تعامل )ارتباط دوسویه بین محتوا و مخاطب( ایجاد 

كند.

  تنوع و غنی سازی محیط یادگیری موردتوجه باشد.
   بازخورد مناسب به یادگیرنده ارائه شود.

  اصول طراحی پیام های آموزشی رعایت شود.
ارزشیابی  انواع  از  نتیجه محور،  و  فرایندمحور  رویكرد  به  توجه  با    

)تشخیصی، تكوینی و پایانی( بهره  گرفته شود.
   ارتباط و هماهنگی قالب گرافیك مورد استفاده با مراحل رشد مخاطب 

و هویت اسالمیـ  ایرانی رعایت شود.

   ویژگی های فنی
   نرم افزار كاربردي  با سخت افزارهای رایج، به سادگی قابل نصب و 

استفاده باشد.
  اجزای فنی نرم افزار كاربردي )نمادهای جابه جایی، کنترل گرهای صدا 

و تصویر و...( كاركرد صحیح داشته  باشند.
  حجم رسانه های مورد استفاده متناسب با محیط انتشار و براساس 

استانداردهای روز باشد.
   قابلیت اجرایی باال داشته باشد.

  از فناوری های جدید تولید محتوا بهره ببرد.
   در تهیة نرم افزار حقوق مالكیت و آفرینش فكری رعایت شده باشد.

  قابل توسعه باشد.
با  کاربران  دسترسی  تعریف سطح  مانند  كاربردي  نرم افزار  امنیت    

نقش های متفاوت و دسترسی به داده ها به درستی انجام شود.
  امکان گرفتن فایل پشتیبان با قابلیت بازیابی داده ها و فایل های مهم 

موجود باشد.

  ویژگی های طراحی هنری
   رسانه های تصویری )ثابت و متحرك(، صدا، فیلم و ... از كیفیت مناسب 

برخوردار باشند.
  رسانه های تصویری، فیلم و صدا )موارد تركیبی( فرایند آموزش را بهبود 

بخشند، تسریع كنند و به یادگیری مناسب بینجامند.
 کاربرپسند باشد و ویژگی های مناسب تصویر، موسیقی، انتخاب شخصیت 

و ... را برای جذب کاربران داشته باشد.

  سخن آخر
داشتن تلفن همراه و استفاده از آن در حال حاضر در همه جا بین افراد 
جامعه رواج دارد و تعداد افرادی که از طرز استفادة تلفن همراه آگاهی دارند، 
روزبه روز در حال افزایش است. تلفن های همراه و شبکه های قدرتمند رو 
به افزایش آن ها، یادگیری استفاده از نرم افزارهاي كاربردي آموزشی را به 
ضرورت تبدیل كرده اند. وجود این امکانات از سویی و مزایای به کارگیری 
آن ها در امر آموزش از سوی دیگر، به ایجاد انگیزه در یاددهندگان و 
یادگیرندگان، به منظور بهره مندی از ابزارهای کمک آموزشی جدید، از جمله 
نرم افزارهاي كاربردي آموزشی، منجر شده است و شور یادگرفتن و آموختن 
نرم افزارهاي كاربردي  تولید  و  به رشد طراحی  باال می برد. روند رو  را 

آموزشی نیز گواهی است بر این ادعا.
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واقعیت 
افزوده امکان 

برقراری ارتباط با دنیای 
واقعی را به افراد می دهد؛  
به خصوص در شرایطی که 

این ارتباط بنا به دالیل 
گوناگون ناممکن 

است.

  بهزاد کماسی    
دبیر جغرافیا، منطقه  ٔ افشار استان زنجان، شهر گرماب 

دگرگونی در فعالیت های آموزشی

فناوری واقعیـت افـزوده موجـودیـت های دنیـای واقـعی را بـا اجـسام 
گرافیکی تولیدشده توسط رایانه ترکیب می کند و ویژگی اصلی آن، 
بالدرنگ بودن آن است که تشخیص، ردیابی و تعامل با اجسام را 
در زمان واحد انجام می دهد )هیمو، 2014(. واقعیت افزوده به گونه ای 
مفاهیم مجازی را به مفاهیم واقعی می افزاید که کاربر حس حضور در 
دنیای واقعی را داشته باشد و بتواند در اطراف تصویر مجازی سه بعدی 
حرکت کند و آن را از هر جهت درست مانند یک شیء واقعی ببیند. 
از آنجا که به منظور بهره مندی از این فناوری در آموزش، روش های 
مختلفی به کار گرفته می شود و همچنین تأثیرات گوناگون واقعیت 
افزوده بر یادگیری و آموزش گزارش  شده است، تالش این مقاله آشنا 
کردن بیشتر خوانندگان با روش های اجرای واقعیت افزوده و دانستن 

تأثیر آن در آموزش است.

کلیدواژه ها: واقعیت افزوده، روش ها، تأثیرات، آموزش، یادگیری
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کالس های درس و روش های اجرای واقعیت افزوده 
یادگیری  و  آموزش  فرایند  در  افزوده  واقعیت  اجرای  برای 
و  )یون  دارد  وجود  مختلفی  روش های  درس  کالس های  در 

جانسون، 2011( که در این جا به آن ها اشاره می شود.

یادگیری مبتنی بر کشف
یادگیری مبتنی بر کشف فرایندی است که یادگیرنده به طور مستقل 
و با راهنمایی یاد دهنده یا بدون آن، اصل یا قانونی را کشف و 
مسئله ای را حل می کند. ویژگی عمدة این روش، درجه و میزان 
راهنمایی شدن یادگیرنده )به وسیلة یاددهنده( برای اکتشاف است. 
این ویژگی به عواملی مانند استعداد، دانش، مهارت یادگیرنده و 
درجة دشواری خود مسئله بستگی دارد. واقعیت افزوده می تواند در 
برنامه های کاربردی که یادگیری مبتنی بر کشف را فعال می کنند، 
به کار برود. از این نوع نرم افزار غالبًا در درس های علوم تجربی و 

شیمی استفاده می شود.

یادگیری چندمنظورة جذاب
فناوری واقعیت افزوده می تواند نوعی تجربة یادگیری چندمنظوره 
اشیای  میان  ارتباط  و  امکان دست کاری  تا  فراهم کند  را 
مجازی با اشیای فیزیکی واقعی برای کاربر فراهم شود. 
ادغام دنیای فیزیکی در تجربه های آموزشی، به توسعة 
تجربه هایی می انجامد که از لحاظ فیزیکی تعاملی هستند 
و از اشیای ملموس و تعامالت فیزیکی استفاده می کنند. 

کتاب های واقعیت افزوده
کتاب های واقعیت افزوده کتاب هایی هستند که به صورت سه بعدی 
به یادگیرندگان ارائه می شوند و تجربة یادگیری تعاملی را از طریق 
فناوری واقعیت افزوده فراهم می کنند. این کتاب ها در تمامی پایه های 

تحصیلی و همة درس های آن ها قابلیت استفاده دارند.

آموزش مهارت ها
به فراینـد آمـوزش افراد برای انجام وظایف عمومی 

و خاص »آمـوزش مـهـارت ها« گفتـه می شـود. 
برنامه های آموزشی واقعیت افزوده از مهارت های 
مکانیـکی بـه  خوبی پشتیبانی می كنند. چنیـن 
برنامه هـایی بـرای مثـال در آمـوزش کاشت 
گیاهان مورد استفاده قرار می گیرند. هر مرحله 
از کاشت دانه نمایش داده می شود و مواد و 

ابزار الزم معرفی و راهنمایی ها گنجانده  شده اند. 

واقعیت 
افزوده می تواند 

برای یادگیری، سرگرمی 
یا محتوایی که برای 

تدریس در نظر گرفته 
شده  است، استفاده 

شود.

بازی های واقعیت افزوده
 فناوری واقعیت افزوده قادر به توسعة بازی هایی است که در دنیای 

واقعی قرار دارند و اطالعات مجازی به آن ها افزوده 
می شود. بازی های واقعیت افزوده می توانند 

برای  را  جدیدی  قدرتمند  روش های 
به  ارتباطات  و  روابط  دادن  نشان 

یاددهنده و یادگیرنده ارائه دهند. 
امکان  بازی ها  این  به عالوه، 
تعاملی  شکل های  به  آموزش 
و بصری را برای یادگیرندگان 
)بیلینگرست،  می کنند  فراهم  

.)2012 

مدل سازی اشیا
کاربردی  برنامه های  در  می تواند  همچنین  افزوده  واقعیت 
مدل سازی اشیا به کار رود. چنین برنامه هایی به یادگیرندگان 
امکان می دهند در مورد چگونگی یک مورد خاص در یک محیط 
متفاوت بازخورد بصری فوری بگیرند. بعضی از برنامه ها همچنین 
یادگیرندگان را به طراحی اشیای مجازی برای بررسی خواص 
فیزیکی یا تعامل میان اشیا قادر می کنند. از این نوع برنامه ها غالبًا 

در درس های علوم تجربی و فیزیک استفاده می شود.

واقعیت 
افزوده یک بازی 

در محیط واقعی است که 
وسایل دستی همچون تلفن های 
همراه از آن پشتیبانی می كنند 

و در واقع به صورت الیه ای 
روی مفاهیم دنیای واقعی 

قرارگرفته است.

تأثیر استفاده از واقعیت افزوده در كالس هاي درس 
از زمان ورود فناوری واقعیت افزوده به عرصة آموزش، اثربخشی های 

متفاوتی در یادگیری دیده شده که در این جا به آن ها اشاره می شود.

15آبان   1399  رشدفناوریآموزشیدورۀ سی و ششمشمارۀ ۲    



خالصه
فناوری واقعیت افزوده با افزودن مفاهیم مجازِی غالبًا سه بعدی، 
امکان درک بهتر محیط اطراف را فراهم می آورد و به نوعی یک محیط 
مجازی است؛ با این تفاوت که در محیط های مجازی کاربر به کلی 
خارج از دنیای واقعی است و تنها با اجسام گرافیکی و رایانه ای سروکار 
دارد، در حالی که در واقعیت افزوده، اجسام گرافیکی جایگزین دنیای 
واقعی نمی شوند، بلکه به آن افزوده می شوند. درواقع، ترکیبی از اجسام 
واقعی و دیجیتالی وجود خواهد داشت و کاربر همچنان احساس حضور 
و تعامل با دنیای واقعی را خواهد داشت. درنهایت تغییراِت ایجادشده 
در کالس های درس، به دلیل حضور فناوری واقعیت افزوده، چه از 
ُبعد روش های اجرایی و به کارگیری آن ها و چه از بعد فایده مندی و 

اثربخشی،  انکار ناشدنی است و به واقعیت تبدیل شده است.

ساختن مفاهیم انتزاعی و عینی
 واقعیت افزوده ظرفیِت آوردن مفاهیم انتزاعی به دنیای فیزیکی 
را  انتزاعی  مفاهیم  می تواند  رایانه ای  گرافیک  فناوری  داراست.  را 
به صورت نمایش های بصری ارائه دهد. برای مثال، می توان از مفهوم 
سرعت توپ استفاده کرد و آن را به صورت یک شیء بصری نشان داد 
و ویژگی های این مفهوم را با نمایش آن مرتبط کرد. عالوه بر این، 
در مورد افراد مبتال به اختالل طیف اوتیسم كه درک مفاهیم انتزاعی 
برایشان بسیار دشوار است، واقعیت گرایی ارائه شده توسط فناوری 
واقعیت افزوده ممکن است فرصتی باشد تا این افراد ایده های انتزاعی 
را بیاموزند. واقعیت افزوده می تواند مفاهیم انتزاعی را به تجربه ای 

واقعیت گرایانه تبدیل کند.

فراهم آوری فرصت همکاری
یادگیرندگان  باشد، زیرا  یادگیری  همکاری می تواند تسهیل کنندة 
می توانند هم زمان با یکدیگر و همچنین با محتوای آموزشی تعامل 
داشته باشند. فناوری واقعیت افزوده اجازه می دهد یادگیرندگان محتوای 
آموزشی را از چشم اندازهای متفاوت بررسی کنند و هر یک به طور 
مستقیم جنبه های مختلف محتوای آموزشی را مطالعه كنند. در حالی 
 كه یادگیرندگان نیاز دارند افکار خود را به یکدیگر متصل کنند، در 
مورد دانش خود فکر کنند و دربارة چگونگی مطابقت افکارشان با 
آنچه دیگران می دانند فعالیتی انجام دهند، این توانایی را هم دارند 
و حل  یادگیری خود  تعیین  در  را  فراشناختی خود  مهارت های  که 

مشکالتشان افزایش دهند.

افزایش کنترل یادگیرنده
زمانی که یادگیرنده با استفاده از رایانه به محتوای آموزشی دسترسی 
پیدا می کند، بهتر است دانش الزم در خصوص تعامالت مبتنی بر آن 
را داشته باشد. حداقل باید بتواند از صفحه کلید و ماوس استفاده کند. 
عالوه بر این، ممکن است نیاز باشد با انواع تکنیک های تعامل )مانند 
حرکت دادن پنجره ها و دسترسی به سرویس ها( آشنا باشد. از طرف 
دیگر، در تجربة واقعیت افزوده، تمامی یادگیرندگان در محتوای آموزشی 
غوطه ور می شوند. یادگیرندگان می توانند محتوای آموزشی را در فضای 
اطراف به صورت واقعیت افزوده ببینند. واقعیت افزوده امکان کنترل 
یادگیرندگان بر چگونگی و بررسی محتوا را فراهم می کند و می تواند از 

موانع ورود آنان به محتوای مجازی بکاهد )چانگ, 2013(. 

افزایش دسترسی به محتوای آموزشی
افزایش  آموزش،  در  افزوده  واقعیت  مزایای  بزرگ ترین  از  یکی   
دسترسی به محتوای آموزش مجازی است. یادگیرندگان می توانند 
محتوای مجازی را از طریق دستگاه های رایانه ای مانند رایانة رومیزی 
و لپ تاپ کسب کنند. از طریق دستگاه های قابل حمل مانند تلفن 
همراه، یادگیرندگان می توانند محتوای آموزشی را در هر محیطی و در 
زمانی که رایانه های خانگی به راحتی در دسترس نیستند، حتی هنگام 

راه رفتن در خیابان  یا خواندن یک کتاب، در دسترس داشته باشند.
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سمیه مهتدی
دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی
)دبیر پرونده(

نسرین انصاری
دکتری تکنولوژی آموزشی

امیر مرادی
دکتری فلسفه تعلیم و تربیت

محمد هاشمی
کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی

محسن کردلو
دکتری فلسفه تعلیم و تربیت

برای  ابزاری اساسی  و  انسان  بنیادی  نیازهای  از  آموزش وپرورش یکی 
رویارویی با مسائل و مشکالت پیچیده و در حال تغییر جهان امروزی 
است. یکی از مهم ترین معیارهای توسعه و پیشرفت در آموزش وپرورش 

هم فناوری و از جمله فناوری آموزشی است.
در به کارگیری فناوری آموزشی بیشتر از آنچه به وسایل و لوازم نیاز 
نیاز  مدیرانی  و  فناوری  متخصصان  مربیان،  معلمان،  به  باشیم،  داشته 
داریم که برای تحقق و پیشبرد اهداف آموزشی با علوم تربیتی و فناوری 
آموزشی کامالً آشنا باشند. در این پرونده قصد داریم خالصه ای از فناوری 
آموزشی، جایگاه آن در سند تحول بنیادین، کاربردهای آن و کاستی ها و 
برداشت های ناصوابی را که از آن در آموزش وپرورش وجود دارد معرفی 

و راهکارهایی برای بهبود کیفیت استفاده از آن مطرح کنیم.
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تعریف  فناوری آموزشی و کاربرد آن در آموزش وپرورش
در هنگام گفت وگو با معلمان مدرسه ها و حتی مدرسان دانشگاه ها در 
رابطه با فناوری آموزشی، درمی یابیم مفاهیم متفاوتی از این رشته در 
ذهن آن ها موجود است. گروهی فناوری آموزشی را کار با ابزارهایی 
مانند انواع پروژکتور و فیلم می دانند. دسته ای دیگر تصورشان از 
این رشته کاربرد مواد آموزشی در آموزش است و می گویند کاربرد 
هر ماده ای در آموزش اعم از گچ یا ابزار بسیار سادة معلم ساخته 
تا پیچیده، همه استفاده از فناوری در آموزش است. بعضی دیگر 
کاربرد روش ها و فنون تدریس و طراحی آموزشی را فناوری آموزشی 
می دانند. گروهی نیز فناوری آموزشی را به سان معجزه ای می پندارند 
که قادر است پاسخ گوی مشکالت آموزشی ناشی از كمبود فضا، 
زیادی تعداد دانش آموزان، ناکارایی معلمان و كم بودن تعداد آن ها 
باشد. تعداد کمی نیز از فناوری آموزشی به عنوان جزئی از فلسفة حاکم 

بر برنامه ریزی کشور یاد می کنند )علی آبادی، 1398: 6(.
فناوری آموزشی شامل اصول و راهبردهایی است که برای حل 
مسائل آموزشی در سطح کاربردی به کار می روند. مدت ها بود استفاده 
از فناوری در کالس درس مورد توجه چندانی قرار نمی گرفت. در آغاز 
قرن بیستم، با ورود فناوری به مدرسه ها، نیاز به افرادی که توانایی 
به کارگیری و تعمیر ابزارهای مورداستفاده در آموزش را داشته باشند 
احساس شد. این افراد با شناختی که از فرایند آموزش و ابزارهای 

آموزشی داشتند، معلمان را در انتخاب رسانه ها یاری می دادند.
فناوری آموزشی در سال 1969 به صورت جدی به حوزة فعالیت های 
آموزشی و پرورشی وارد شد. اولین برداشت از آن به شناسایی، توسعه، 
سازمان دهی نظام مند یا به کارگیری منابع آموزشی یا مدیریت این 
به  به صورت محدودتر  بود که در بعضی مواقع،  فرایندها معطوف 
استفاده از فنون، ابزار یا وسایل شنیداری  ـ  دیداری در برنامه های 
آموزشی اطالق می شد. ریسر و ایالی )1997( اولین تعریف از فناوری 

آموزشی را به دست داده اند. از نظر آنان فناوری آموزشی عبارت است 
از »یك آموزش دیداری1 که با استفاده از تصویرهای متحرک2، 
اسالیدهای لنترن3 و منابع دیگر چون تصویرهای ثابت4، نقشه های 
دیداری5، چارت ها6 و اشیای واقعی7 صورت می گیرد« )به نقل از 

رضوی، 1390: 10(.
یغما )1392( فناوری آموزشی را یک روش اصولی و منطقی برای 
حل مشکالت آموزش و یادگیری و برنامه ریزی درسی می داند که با 
نوعی تفکر نظام مند و علمی همراه است. فناوری آموزشی عبارت 
است از »توسعه، کاربرد و ارزشیابی نظام ها، فنون و مواد آموزشی 
به منظور بهبود فرایند یادگیری انسان«. همچنین، فناوری آموزشی 
یعنی کاربرد دانش عملی در زمینه های یادگیری و شرایط یادگیری 
به منظور بهبود اثربخشی و کارایی تدریس و آموزش. در نبود اصول 
اساسی علمی، فناوری آموزشی برای بهبود موقعیت های یادگیری 
از روش های تجربی بهره می برد )احدیان، 1384(. فناوری آموزشی، 
رویکردی منطقی به حل مسائل تربیتی و راهی برای تفکر نظام مند 
دربارة یادگیری و تدریس است )رونتری، 1982، به نقل از رضوی، 1390(.

انجمن ارتباطات و فناوری آموزشی8 در سال 1994 فناوری آموزشی 
را این گونه تعریف کرده است: فناوری آموزشی نظریه و عمل طراحی، 
تولید، کاربرد، مدیریت و ارزشیابی فرایندها و منابع یادگیری است 
)سیلز و ریچی، 1994 به نقل از فردانش، 1398(. فردانش )1398( 
فناوری آموزشی را دارای سه جنبه )ُبعد( بدین شرح معرفی كرده 

است: 
الف. جنبة سخت افزاری: این ُبعد از فناوری آموزشی بر استفاده 
از رسانه های جدید در موقعیت های آموزشی و یادگیری تأکید می کند. 
از آنجا که در این ُبعد بر ابزار و رسانه های آموزشی تأکید می شود، 

بنابراین آن را جنبة سخت افزاری می نامند؛ 
الگوهای  تکوین  و  رشد  با  جنبه  این  نرم افزاری:  ب. جنبة 
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نظریه های علوم  و اصول  نظام مند  بین نگرش  تعامل  و  آموزشی 
ارتباطات به فناوری آموزشی افزوده شده است. از این منظر، فناوری 
آموزشی مجموعه روش ها و فراگردهایی است که در طرح، اجرا و 

ارزشیابی آموزش به کار گرفته می شوند؛ 
ج. جنبة حل مسئله: این جنبه بر حل مسائلی تأکید دارد که 
در نظام های آموزشی روی می دهند. از این جنبه، فناوری آموزشی 
با استفاده  به تحلیل نظام مند موقعیت های مسئله دار می پردازد و 
مسائل  و حل  موانع  رفع  برای  مناسب،  راهبردهای  و  از روش ها 

راه حل های مقتضی پیشنهاد می كند.
کاربرد  مفهوم،  ساده ترین  آموزشی،  فناوری  کاربرد  با  رابطه  در 
یافته های علوم گوناگون به منظور تسهیل کار یادگیری یا طرح اجرای 
سازمان یافتة یک سیستم یادگیری است که از روش های نوین ارتباط 
جمعی، ابزارها و وسایل سمعی و بصری، سازمان بندی کالس درس 

و روش های جدید تدریس بهره  می گیرد.

نقش فناوری آموزشی در یاددهی و یادگیری
در  نوین  فناوری های  از  بهره گیری  به  اخیر،  سال های  طی   
کالس های درس توجه بسیاری شده است. تغییرات سریع فناوری 
در فرایند یاددهی ـ یادگیری موجب تحوالت وسیع شده و هدف 
آن بهبود کیفیت آموزش در مدرسه ها بوده است. فناوری های جدید 
و  استعدادها  پرورش  برای  مناسب  فرصت های  آوردن  فراهم  با 
عالقه های شخصی دانش آموزان، به بهبود نظام آموزشی مدرسه ای 
نشان  مطالعات   .)2002 ریتچی،  و  )بایلر  می کنند  شایانی  کمک 
می دهند، بهره گیری از فناوری های روز )مثل رایانه و شبکة جهانی( 

در کالس های درس، این امکان را به دانش آموزان می دهد که با 
سرعت بیشتر و عملکرد بهتر بیاموزند و احساس رضایت بیشتری از 

حضور در کالس درس داشته باشند )میلکن و بامز، 2002(.
و  مهم  نقش  بر  جهان  اندیشمندان  و  صاحب نظران  امروزه   
تأکید  یادگیری  ـ  یاددهی  فرایند  در  آموزشی  فناوری  تعیین کنندة 
می کنند و بر این باورند که بهره گیری بیشتر و استفادة مطلوب و 
بهنگام معلمان و دبیران از فناوری آموزشی، در ارتقای کیفیت آموزشی 

تأثیرات سازنده ای خواهد داشت.

دالیل توصیه به استفاده از فناوری آموزشی در تعلیم و تربیت
نقش عمدة فناوری کمک به بهبود کارایی کلی فرآیند تدریس و 
یادگیری است. در تعلیم وتربیت این کارایی بهبود یافته  است و به 
طرق گوناگون می تواند ظاهر شود؛ برای  مثال: بهبود و ارتقای کیفیت 
یادگیری و آموزش؛ کاهش مدت زمان یادگیری؛ افزایش امکانات 
یادگیرندگان؛   تعداد  برحسب  معلمان  کارایی  افزایش  یادگیری؛ 
افزایش استقالل یادگیرنده و انعطاف امکانات آموزشی؛ ایجاد تنوع 
در محیط آموزش و گریز از یکنواختی؛ ایجاد عالقه در دانش آموزان؛ 
درگیرکردن حواس چندگانه در فرایند آموزش؛ محدود نبودن آموزش 
به زمان و مکان خاص؛ ایجاد تجربه های یادگیری غیرمستقیم؛ ایجاد 
ارتباط دقیق؛ ایجاد امکانات و تسهیالت الزم برای آموزش های 
انفرادی؛ ایجاد ارتباط صحیح و منطقی بین جامعه و محیط های 
آموزشی؛ کاهش هزینه های آموزشی با استفاده از فنون و روش های 

گوناگون آموزش.
همچنین، کاربرد فناوری آموزشی در فرایند یاددهیـ  یادگیری این 
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فایده ها را دارد:
 بازده آموزشی را از لحاظ کمی و کیفی افزایش می دهد. 

 به یادگیری سرعت می بخشد و آن را آسان تر می کند.
 انگیزة دانش آموزان را برای مشارکت در فعالیت های آموزشی باال 

می برد.
دانش آموزان  به  جدید  قالب های  در  می کند  معلمان کمک  به   

آموزش دهند.
به  درس،  کالس  در  محوریت  و  سخنران  از  را  معلم  نقش   
درس  کالس های  و  می دهد  تغییر  یادگیری  تسهیل کنندة  نقش 

دانش آموزمحور به وجود می آورد.
 سواد دانش آموزان را افزایش می دهد و آن ها را برای مهارت های 
ارتباطی فناوری محور که در محیط کار امروز و فردا موردنیاز است، 

آماده می كند.
 مهارت های همکاری را در بین دانش آموزان ایجاد می کند.

 دالیلی واقعی برای خواندن و نوشتن و اصالح ارتباط ایجاد می کند.
 یادگیرندگان را وامی دارد منابع را تجزیه و تحلیل و با روش های 

جدید فکر کنند.
 دانش آموزان را از حالت ذهنی خارج  و یادگیری را ملموس و 

عینی می کند.       
 حس کنجکاوی و تفکر خالق را برمی انگیزد.

 اثر خستگی جسمی و ذهنی دانش   آموزان را کاهش می دهد.
 توانایی اندیشیدن و استدالل را در دانش آموزان افزایش می دهد.

 موجب تنوع آموزشی می شود.
اکثر  که  را  روش ها  و  منابع  از  مجموعه ای  آموزشی  فناوری   
دانش آموزان به واسطه آن ها به بهترین نحو یاد می گیرند، ارائه می دهد.

 به معلمان اجازه می دهد سبک های متفاوت یادگیری و هوش را 
در کالس بشناسند.

 دسترسي به منابع اطالعاتی  و تجربه های بین المللی را آسان می کند.
 امکان بازآموزی معلمان و افزایش مهارت شغلی و دانش آنان را 

افزایش می دهد.

فرصت های فناوری در یادگیری
فناوری در یادگیری می تواند فرصت هایی فراهم کند كه یادگیرندگان 
در فرایند یادگیری معنی دار درگیر شوند و مشارکت کنند. این فرصت ها 

به چهار دسته تقسیم می شوند:

  1. بازنمایی و عرضة مطالب
 ارائة ایده ها، فعالیت ها و فرایندهایی که بدون فناوری دشوار یا 
غیرممکن هستند، به وسیلة فناوری امکان پذیر می شود. برای مثال، 
فناوری می تواند از طریق شبیه سازی، فرایندهایی را که برای آموزش 
به زمان و مکان نیاز دارند، به راحتی و در کوتاه ترین زمان در کالس 
ارائه دهد. یا در آزمایشگاه می توان از رایانه برای ثبت تغییرات درجة 
حرارت یا دیگر متغیرها استفاده کرد؛ اگرچه می توان بدون رایانه نیز 

چنین کاری را انجام داد، ولی غالبًا در نتایج آن اختالف نظرهایی به 
وجود می آید و عالوه بر آن زمان بر نیز هست.

  2. دستیابی به اطالعات
با استفاده از فناوری هایی مانند اینترنت، یادگیرندگان می توانند به 
اطالعاتی دسترسی پیدا کنند که قباًل دسترسی به آن ها در کالس 
امکان نداشته است. دسترسی به اطالعات به دو دلیل اهمیت دارد: 
اول اینکه مطالعه و بررسی مطالب و چیزهایی را که مورد عالقه و 
برانگیزندة دانش آموزان هستند ممکن می سازد و دیگر اینکه محتوای 
مناسبی برای مدرسه هایی که منابع کم محتوا و ضعیفی را در اختیار 

دارند و به متون قدیمی  موجود در کتاب ها وابسته اند، فراهم می کند.

  3. ایجاد دگرگونی
 استفاده از فناوری در فرایند یادگیری تغییر بنیادی ایجاد کرده است. 
به کمک فناوری یادگیرندگان می توانند فرایند یادگیری خود را تسهیل 
کنند و بدون توجه به محدودیت های زمانی و مکانی به یادگیری 
بپردازند. فناوری با سرعت بخشیدن به زمان و ماشینی کردن تجزیه 
و تحلیل داده ها، امکان درگیر شدن یادگیرندگان را در این فرایندها 
فراهم می کند. یادگیرندگان در چنین فضایی می توانند آنچه را که 
دانشمندان و متخصصان انجام می دهند، از جمله جمع آوری، تجزیه 
و تحلیل داده ها، آزمون فرضیه ها، طراحی آزمایش ها و نتیجه گیری، 
انجام دهند؛ زیرا استفاده از ابزارها و فناوری ها، از برخی محدودیت ها 
در محیط کالس می کاهد و از رشد و افزایش موانع برای انجام چنین 

کارهایی جلوگیری می کند.

  4. همكاري و مشاركت
یادگیری،  و  آموزش  در  فناوری  استفاده های  نخستین  از  یکی   
همکاری و مشارکت در فعالیت های جمع آوری اطالعات بوده است. 
با مشارکت در فعالیت های گروهی و عملی که دانش آموزان برای 
یادگیری انجام می دهند، تالشی انسانی و جمعی برای مفهوم سازی 
و یادگیری معنی دار صورت می گیرد. یادگیرندگان با همکاری یکدیگر 
می توانند به کمک فناوری در ارتباط با موضوعی خاص اطالعات 
گسترده ای را جمع آوری و به کالس عرضه کنند. معلم به کمک 
یادگیرندگان می تواند اطالعات را جمع بندی کند و نتیجة این تشریک 

مساعی را در اختیار کالس قرار دهد )تاپلیال، 2000(.

پینوشتها
1. Visual Instruction
2. Motion Pictures
3. Lantern Slides
4. Fixed Pictures
5. Visual Plans
6. Charts
7. Actual Objects
8. AECT (Association Educational Communication 
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سند تحول بنیادین و سند برنامة درسی ملی، نگاهی تلفیقی به 
فناوری آموزشی دارند، به گونه ای که در ساحت تربیت علمی و فناورانه 
هم به این موضوع پرداخته شده است. تربیت علمی و فناورانه، به 
آماده سازی فردی و جمعی متربیان در مسیر تحقق شأن علمی و 
فناورانة حیات طیبه ناظر است. به عبارت دیگر، این ساحت ناظر 
به کسب شایستگی هایی )صفات، توانمندی ها و مهارت هایی( است 
که متربیان را در شناخت و بهره گیری و توسعة نتایج تجربه های 
متراکم بشری در عرصة علم و فناوری یاری کند تا بر اساس آن 
قادر شوند با عنایت به تغییرات و تحوالت آینده، نسبت به جهان 
هستی )نگاه آیه ای به هستی( و استفاده و تصرف مسئوالنه در طبیعت 
)نگاه ابزاری(، بینشی ارزش مدار کسب کنند. ترکیب نگاه های آیه ای 
و ابزاری، به تصرف و بهره گیری مسئوالنه از طبیعت منجر خواهد شد.

فناوری آموزشی در سند تحول بنیادین
این سند بر ارتقای کیفیت فرایند تعلیم وتربیت با تکیه بر استفادة 
هوشمندانه از فناوری های نوین آموزشی، در چهار بند به این شرح 

تأکید كرده است.

  بند 17/1:
 توسعة ضریب نفوذ شبکة ملی اطالعات و ارتباطات )اینترانت( در 
مدرسه ها با اولویت پر کردن شکاف دیجیتالی بین مناطق آموزشی 
و ایجاد سازوکار مناسب برای بهره برداری بهینه و هوشمندانه توسط 

مربیان و دانش آموزان در چارچوب معیار اسالمی.
  بند 17/2:

تولید و به کارگیری محتوای الکترونیکی متناسب با نیاز دانش آموزان 
و مدرسه ها با مشارکت بخش دولتی و غیردولتی و الکترونیکی کردن 
محتوای کتاب های درسی بر اساس برنامة درسی ملی، با تأکید بر 

استفاده از ظرفیت چندرسانه ای تا پایان برنامة پنجم توسعه.
  بند 17/3:

اصالح و به روزآوری روش های تعلیم وتربیت با تأکید بر روش های 
فعال، گروهی و خالق، با توجه به نقش الگویی معلم.

  بند 4 /17:
و  غیرحضوری  آموزش های  ظرفیت  از  بهره برداری  گسترش 
مجازی در برنامه های آموزشی و تربیتی ویژة معلمان، دانش آموزان 
و خانواده های ایرانی در خارج از کشور، بر اساس نظام معیار اسالمی 
و با رعایت اصول تربیتی، از طریق شبکة ملی اطالعات و ارتباطات.
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فناوری آموزشی در برنامة درسی ملی
تالش  و  مطالعه  سال ها  حاصل  که  نیز  ملی  درسی  برنامة 
صاحب نظران عرصة تعلیم وتربیت است، بر موضوع کار و فناوری 
كرده  است.  تأکید  یادگیری  و  تربیت  حوزه های  از  یکی  به عنوان 
»حوزة تربیت و یادگیری كار و فناوری« از حوزه های یازده گانه ای 
است كه در برنامة درسی ملی لحاظ شده و شامل كسب مهارت های 
عملی برای زندگی كارآمد و بهره ور، و كسب شایستگی های مرتبط با 
فناوری علوم وابسته، به ویژه فناوری اطالعات و ارتباطات، است. این 
شایستگی ها برای تربیت فناورانه و زندگی سالم در فضای مجازی و 
نیز آمادگی ورود به حرفه و شغل در بخش های گوناگون اقتصادی 
و زندگی اجتماعی ضروری اند. آموزش فناوری، كار و مهارت آموزی 
به پیشرفت فردی، افزایش بهره وری، مشاركت در زندگی اجتماعی و 
اقتصادی، كاهش فقر، افزایش درآمد و توسعه یافتگی خواهد انجامید.

 شایستگی های این حوزه در دورة آموزش عمومی به صورت عینی، 
تجربی و به طورعمده درهم تنیده با دیگر حوزه های تربیت و یادگیری 
و از طریق كسب تجربه در محیط های یادگیری واقعی و متنوع 
كسب خواهد شد و زمینة هدایت دانش آموزان را با توجه به عالقه ها 
و توانایی هایشان در مسیرهای تحصیلی، حرفه ای و شغلی فراهم 
می كند. در این برنامه تأکید شده است که سازمان دهی محتوای 
حوزة یادگیری فناوری اطالعات و ارتباطات، عالوه بر تلفیق با سایر 
حوزه های یادگیری، می تواند به صورت مستقل نیز ارائه شود )بند 8-6 

برنامة درسی ملی(.
از  درست  استفادة  صورت  در  شد،  گفته  که  همان طور  البته   
فناوری های نوین، تعامل آموزشی و تربیتی معلم و شاگرد با محتوای 
درسی به سطوح باالتری می رسد. حاصل این تعامل تولید محتوای 
الکترونیکی است که می تواند ضمن تسهیل ارتباط دانش آموز با کتاب 
و ایجاد یادگیری پایدار، امکان اشتراک تجربه های آموزشی و پرورشی 
را فراهم سازد. محتوای تولیدشده توسط دیگر دانش آموزان یا معلم 
مورد استفاده، نقد و اصالح قرار می گیرد و گام به گام بر کیفیت آن 
افزوده می شود و یادگیری به فرایندی مداوم، آرام و تدریجی، و فزاینده 

تبدیل می شود. 

زیرنظام تأمین فضا، تجهیزات و فناوری
 زیر نظام فضا، تجهیزات و فناوری، كلیه فعالیت های برنامه ریزی، 
سامان دهی، طراحی، اجرا، نظارت و پشتیبانی مربوط به تأمین كالبد 
نظام تربیت رسمی و عمومی و تدارك تجهیزات و فناوری آن را 
متناسب با ساحت های تربیت و هماهنگ با مؤلفه های معماری و 
طراحی شهری، فناوری ساخت، لوازم و تجهیزات، منابع )انسانی، 
مادی و مالی( و مدیریت فنی و مهندسی، در راستای دستیابی به 

اهداف نظام تربیت رسمی و عمومی، به عهده دارد.
برخی اصول این زیر نظام که به حوزة فناوری آموزشی ارتباط 

مستقیمی دارند، در ادامه ذکر می شوند:
  تولید و تأمین فناوری )فناوری اطالعات و ارتباطات( متناسب با 

اهداف ساحت های تربیت در زیر نظام برنامة درسی.
 بهره گیری از فناوری نوین در ایجاد فضا و تجهیزات، ضمن تأكید 

بر فناوری های بومی.
  جامع نگری در طراحی، تولید تجهیزات و تولید و تأمین فناوری 
در پاسخ گویی به نیاز ساحـت های تربیـتی و منحصرنشدن محیط 

یادگیری به كالس درس.
  تجهیز محیـط تـربیتی بـه رسانـه هـای دیـداری، شنیـداری، 

الکترونیکی و فناوری های تربیتی.
  تناسب تأمین و تولید فناوری با اصول و ضوابط برنامة درسی.

  تجهیزات به عنوان تسهیل کنندة فرایند یاددهی–یادگیری.
  تقویت عدالت تربیتی و جلوگیری از ایجاد شکاف دیجیتالی.

  نگاه پارادایمی به فناوری های نوین و هوشیاری نسبت به آثار و 
پیامدهای مثبت و منفی آن در محیط های تربیتی.

  توانمندسازی مربیان، معلمان و مدیران برای استفاده از فرصت 
و  برتر علمی  به جایگاه  به منظور دستیابی  فناوری ها  و  تجهیزات 

فناوری در سطح منطقه و جهان.

برای گسترش و استفادة صحیح از فناوری آموزشی، در سند تحول 
راهکارهایی آمده اند؛ از جمله:

 با استفاده از ظرفیت ممتاز فناوری های نوین آموزشی، باید تحول 
در کیفیت یاددهی- یادگیری و در نتیجه ارتقای سطح اثربخشی نظام 

تربیت رسمی و عمومی را به طور جدی تعقیب كرد.
  استفاده از فناوری آموزشی در برنامة درسی با نگاه تقویتی و 
تکمیلی یا توانمندسازی، و نه نگاه جایگزینی و واگذاری، دنبال شود.

  متربیان باید از خالل برنامة درسی، ضرورت نگاه انتقادی به 
اطالعات را دریابند. این خطر كه منابع شناسایی شده از طریق شبكه، 
به دلیل منشأ اینترنتی قابل اعتماد و دارای اعتبار تلقی شوند و پدیدة 
»مرجعیت اینترنتی« شكل بگیرد، جدی است. بر این اساس، در استفاده 
از فناوری حرکت باید از محدودیت در بهره گیری از منابع اطالعاتی، به 

استفادة معقول از منابع و مبتنی بر نظام معیار اسالمی باشد.
  در استفاده از فناوری آموزشی در برنامة  درسی باید با خطر 
تبدیل کردن حوزه های یادگیری به حوزه های »دست اول« و »دست 
دوم« مقابله شود. این احتمال که در اثر توسعة فناوری آموزشی، 
علوم محض و فنی بیش از هنر و علوم انسانی ارج و قرب بیابند، 

باید جدی گرفته شود.
از فناوری های نوین آموزشی،  در نهایت می توان گفت، استفاده 
و  آموزش وپرورش  بنیادین  تحول  راستای سند  در  مدبرانه  اقدامی 
برنامة درسی ملی، ضرورتی انکارناپذیر با هدف اجرای پیشرفته ترین 
روش های آموزشی و نگاه علمی و فناورانه به وضعیت كنونی نظام 
آموزشی كشور است. در نظام آموزشی كشور، به كمتر تحول علمی یا 
نوآوری مطلوب می توان دست یافت، مگر اینكه با استفاده از فناوری 
آموزشی، روی معلمان و استادان سرمایه گذاری كنیم و از این طریق  

به اهداف سند تحول دست  یابیم.
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فناوری آموزشی حوزه اي حساس و پراهمیت، به خصوص در ارتباط 
با نظام تعلیم و تربیت رسمی است. این رشتة علمی، از بدو تأسیس 
بیابد و کاربرد آن در نظام  را  نتوانسته است جایگاه خود  تاکنون 
تعلیم و تربیت همیشه با کاستی هایی روبه رو بوده است که می تواند 

نتیجة عوامل متعددی باشد، از جمله:
1. مسائل مربوط به استادان؛

2. مسائل مربوط به فارغ التحصیالن این رشته؛
3. مسائل مربوط به نگاه و نگرش آموزش و پرورش به فناوری آموزشی؛
4. مسائل مربوط به سیاست گذاری در زمینة کاربست فناوری آموزشی؛

5.  مسائل مربوط به توانمندی اولیای مدرسه اعم از مدیران، معاونان 
و معلمان در خصوص کاربرد فناوری آموزشی؛

6. مسائل مربوط به توانمندی دانش آموزان و والدین آن ها و نوع نگاه 
والدین به کاربرد فناوری در آموزش؛

7.  مسائل سخت افزاری و نرم افزاری در آموزش و پرورش در راستای 
کاربرد فناوری آموزشی.

به طورکلی، به نظر می رسد استادان این رشته باید در برخی موقعیت ها 
در حد توان خود مدعی زمامداری نظام تعلیم و تربیت می شدند، ولی 
متأسفانه کوتاهی ورزیدند و تقریبًا در انزوا و تنها به عنوان یک مدرس 
دانشگاه، فعالیت كردند. دانشجویان و فارغ التحصیالن این رشته در 
موقعیت های واقعی حضور نداشته اند و به همین دلیل نه تنها ممکن 
است دانش و مهارت ها و نگرش های الزِم یک متخصص فناوری 
آموزشی را نداشته باشند، حتی توان اینکه زمینه های فعالیت خود را 

تشخیص دهند نیز ندارند.
 نگاه و نگرش آموزش و پرورش به این رشته کاماًل ابزاری است و 

نمی تواند راهکار درستی برای استفاده از آن در بسیاری از موقعیت های 
آموزشی ارائه دهد. در اسناد باالدستی، توجه درستی به این رشته و 
قابلیت های آن نشده و فناوری آموزشی تنها در دل مسائلی از قبیل 

فضا و تجهیزات دیده شده  است. 
برخی از معلمان به دنبال تقویت توانمندی های خود برای استفاده از 
فناوری آموزشی در عمل نیستند و آن هایی که مهارت الزم را دارند، 

با مشکالت متعددی، به لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری، مواجهند.
 نگاه مدیران به کاربرد فناوری آموزشی مادی است و در مقابل 
ورود این رشته و تخصص به مدارس خود مقاومت می کنند، غافل 
از  بلندمدت  در  آموزشی می تواند  فناوری  کاربرد صحیح  اینکه  از 
هزینه های بسیاری بکاهد. دانش آموزان به استفاده از فناوری های 
نوین عالقه مندند، اما مهارت کاربرد آن ها در حوزة یادگیری را ندارند 

و والدین این فناوری ها را مخل و مزاحم آموزش تلقی می کنند. 
مشکالت سخت افزاری و نرم افزاری هم که همیشه وجود داشته و 

نیازمند توجه بیشتری است.
همة این نواقص و کاستی ها باعث شده در موقعیت ها و شرایط 
گوناگون، از جمله تعطیلی مدرسه ها به دلیل شیوع کرونا، ضرورت 
وجود متخصص فناوری آموزشی در مدرسه ها بیشتر از گذشته حس 
شود. چه بسیار معلمانی که نیازمند همراهی و کمک متخصصی 
برای تولید محتواهای آموزشی و اجرای آموزش های مجازی بودند 
و از چنین نعمتی بی بهره ماندند. در صورت حضور چنین فردی در 
مدرسه، حجم کار و نگرانی ناشی از آن کمتر می شد و مدیران و 
معلمان با فراغ بال بیشتری به ارائة آموزش ها در محیط های مجازی 

می پرداختند.
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عوامل کاستی در کاربرد 
صحیح فنـاوری  آمـوزشی

علم چندان چشمگیر در بین دوره های کارشناسی، تحصیل، آن هم به طور ناکارآمد، نبود تفاوت آن برای دانشجویان، تئوری زدگی در دوران ناشناخته بودن این رشته و حیطة فعالیت های فارغ التحصیالن نظر  از  دکترا  حتی  و  ارشد  و کارشناسی  واقعی  موقعیت های  برای  عمل آموزی  موقعیت های انگیزه، دریافت نكردن راهنمایی و هدایت الزم ایفای نقش به عنوان فناور آموزشی، نداشتن و  در  نشدن  و حاضر  استادان  فارغ التحصیالن می توان بیان کرد.جملة مهم ترین مسائلی هستند که در زمینة واقعی و محدود شدن در حصار دانشگاه، از از 

استادان

متأسفانه به نظر می رسد استادان این رشته 

با  همراه  نظریه شناسی  نظریه پردازی،  توان 

تفکر سنجش گرایانه، مهارت های عملکردی 

به عنـوان مـتـخـصـص فـنـاوری آمـوزشـی 

و همچنیــن جـرئت و جــسارت الزم را در 

اجرای رسالت خـود و تالش بــرای معرفی و 

سامان دهی این رشته نداشته اند و در معرفی 

و چگونگی  )چیستی، چرایی  تبیین رشته  و 

فعالیت رشته( کوتاهی ورزیده و موجب شده اند 

این رشته همچنان ناکارآمد و ناشناخته باقی 

بماند و تحصیل کرده های آن، در مقایسه با 

مقام و جایگاهی که باید داشته باشند، مظلوم 
و منزوی واقع شوند.

در از جمله در سند تحول بنیادین و برنامة درسی در اسناد مهم مربوط به نظام تعلیم و تربیت، سیاست گذاری ها جدید  فناوری های  از  استفاده  به  فناوری در کنار نظام تعلیم و تربیت اشاره و تأکید شده است. ملی،  این اسناد،  البته به شدت اما متأسفانه در  گوناگون می رسد در این اسناد جای زیرنظامی مختص بر فضا و تجهیزات تمرکز شده است. به نظر فضا و تجهیزات دیده شده و  ابعاد  بتواند  که  آموزشی  و دستورالعمل هایی عملی برای کاربست این فناوری آموزشی را پوشش دهد و مصداق ها فناوری 
رشته ارائه دهد، خالی است.

معلمان
فناوری  نه تنها  معلمان  از  برخی  متأسفانه 
آموزشی را نمی شناسند، بلکه به هیچ عنوان به 
دنبال تقویت توانمندی های خود برای استفاده 
از فناوری آموزشی در عمل نیستند. عده ای 
از معلمان هم که از توانمندی های حرفه ای 
فناوری  برخوردار و در کاربرد  و دانش الزم 
هستند،  الزم  مهارت های  دارای  آموزشی 
اغلب  مواجهند.  دیگری  محدودیت های  با 
معلمان ما آموزش های الزم را ندیده اند و شاید 
یکی از دالیل این است که در دانشگاه های 
تربیت معلم، درس های مرتبط با این رشته را 

استادان رشته های دیگر تدریس می كنند.
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سخت افزار و نرم افزار

در سیستم تعلیـم  و  تربیـت بایـد امـکانات 

سخت افزاری و نـرم افـزاری در حـدی فراهم 

باشد که عالقه مندان و افراد ذی ربط بتوانند 

به راحتی به آن ها دسترسی داشته باشند. البته 

در کنار این دسترسی، سواد رسانه ای خود را 

هم تقویت کنند. همچنین، برنامه و محتوایی 

که طراح یا نهاد ارائه  دهندة آموزش در قالب 

فناوری های گوناگون می گنجاند، نیازمند توجه 

است و گاهی از داشتن علم، آگاهی و نگرش 

مناسب نسبت به آن بـرنامـه ها و محتویات 
غفلت می شود.

مدیران
نگاه مدیـران مـدرسه ها به کاربـرد فناوری 
آموزشـی نـگاهــی مـادی و ابـزاری اســت 
و چنین نگاهـی تلـقـی زینتی بودن و هزینه بر 
بودن استفاده از فناوری آموزشی در مدرسه ها 
را ایجاد می کند. بـه همیـن دلیـل، در مقابل 
ورود این رشتـه به مدرسه های خود مقاومت 
می کنند. در حـالی كه یکی از افرادی که غالبًا 
حضورش در مدرسه ضروری و جایش در کنار 
معلمان و كاركنان مدرسه خالی است، معاون 

فناوری است.

نگاه و نگرش آموزش و پرورش

متصدیان  و  تصمیم گیرندگان  از  بسیاری 

آموزش و پرورش با فناوری آموزشی آشنایی الزم 

را ندارند و این رشته را نمی شناسند. در نتیجه، 

در  آموزش و پرورش  در  تصمیمات  از  بسیاری 

بسیاری از موقعیت ها با فناوری آموزشی بیگانه 

است. چنانچه درک و دریافتی از آن نیز وجود 

داشته باشد، در حد بعد سخت افزاری و استفاده از 

فناوری ها برای یادگیری است و به هیچ عنوان 

دریای بیکران فناوری آموزشی را در برنمی گیرد 

و معرف آن نیست.

دانش آموزان و والدین

بسیاری از والدین فناوری را نه تنها ابزاری 

برای تسهیل یادگیری نمی دانند، بلکه آن را 

زینتی و مزاحم یادگیری نیز می دانند و از اینکه 

فرزندانشان از ابزارهایی نظیر تلفن همراه و 

رضایت  کنند  استفاده  یادگیری  برای  تبلت 

ندارند. برعکس، دانش آموزان با فناوری های 

روز بسیار عجین شده اند و  به استفاده از این 

عالقه مندند.  خود  فعالیت های  در  فناوری ها 

دانش آموزان انواع فناوری ها را می شناسند، اما 

مشکل آنجاست که مهارت استفاده از آن ها را 

برای دریافت آموزش کسب نکرده اند.
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پیشنهادهای حوزة دانشگاهی و نظری
برای فناوری آموزشی تعریف های متعددی ارائه شده اند. در یکی 
از این تعریف ها، فناوری آموزشی عبارت است از مجموعه روش ها و 
دستورالعمل هایی که با استفاده از یافته های علمی، برای حل مسائل 
آموزشی اعم از طرح، اجرا و ارزشیابی در برنامه های آموزشی به کار 
گرفته می شوند. در این نگاه که فناوری آموزشی موضوعی تجویزی 
در نظر گرفته شده است، انتظار می رود متخصص فناوری آموزشی 
مانند فردی خبره و کاردان، مسیر آموزش را به درستی بشناسد، فرایند 
آموزش را به خوبی رصد کند، مشکالت موجود را با نگاهی تیز و دقیق 
بکاود و بتواند مسائل و مشکالت آموزشی را تشخیص بدهد. از سوی 
دیگر، با داشتن اطالعات کافی و به روز و ارتباط با منابع دست اول 
و دقیق، چارة مشکل را بیابد و به هنگام و سر وقت آن را ارائه كند 
و در پیشنهاد راهکارهای حل مشکل با کمترین لغزش مواجه شود. 
همچنین، در اجرای طرح پیشنهادی خود توانمند باشد و بتواند با 

ارزیابی و ارزشیابی، نتایج حاصل از راه حل را تحلیل کند.
  به راستی این شرایط ایده آل چه زمانی می تواند محقق شود و در چه 
صورت متخصصان فناوری آموزشی می توانند این گونه توانمند ظاهر 

شوند؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت، زمانی که:
 1. دانشگاه ها  با مراکز و نهادهای آموزشی ارتباط تنگاتنگ داشته 
باشند. اهداف، روش ها و مشکالت کالس های درس را به صورت واقعی 
بشناسند و از نزدیک شاهد فعالیت ها باشند و به  اصطالح دستی بر آتش 
داشته باشند. در انتخاب منابع و کتاب های درسی از جدیدترین یافته ها، 
مطابق با نیازهای واقعی محافل آموزشی آموزش وپرورش، استفاده کنند 

و مطالب نظری را به خوبی با مسائل موجود در مدرسه ها تطبیق دهند.

 2. کارورزی حضور پررنگ تری در گروه درسی فناوری آموزشی 
داشته باشد و دانشجویان برای فارغ التحصیل شدن در این رشته 
روزها و هفته های متمادی به صورت میدانی و در محل آموزش حضور 
یابند و تشخیص مشکالت آموزشی را در محیط واقعی یاد بگیرند نه 
محیط های شبیه سازی شده یا توصیف یک محیط خیالی که به هیچ 

عنوان نمی تواند جایگزین آن شود.
 3. استادان این رشته افرادی عملیاتی و دارای سابقة کار و تجارب 
موفق و مكفي در این زمینه باشند و از تئوری ها به نفع کارهای عملی 

سود جویند و از نظریه پردازی صرف دست بردارند.
 4. بر ورزیدگی در استفاده از روش های نوین برای افراد در این 
رشته تأکید وجود داشته باشد. با توجه به فرهنگ ضعیف کار گروهی 
در کشور و کاستی هایی در امکانات، افراد به گونه ای تربیت شوند که 
بتوانند خأل موجود را با توانایی های خود پر کنند و متوقف نشوند. از 
سوی دیگر، روحیة تشکیل گروه و انجام فعالیت های گروهی در این 
افراد رشد یابد. باید توجه داشت که رونق بهبود و کیفیت بخشی به 
فرایند آموزش در آیندة کشور در گرو فعالیت های تیمی و گروهی 
خبرگان است و الزم است این باور را پرورش داد که از درخت های 

تنومنِد فرسنگ ها جدا از هم نمی توان انتظار جنگل انبوه را داشت.
 5. پرهیز از یادگیری طوطی وار باید به معنای واقعی در دانشگاه هایی 
می پردازند سرلوحة  رشته  این  در  فارغ التحصیالنی  پرورش  به  که 
فعالیت ها قرار گیرد و به  اندازة کافی به آن بها داده شود. تجویز راه حل 
مشکالت، مهارت حل مسئله می خواهد و این امر باید با پرورش 

خالقیت این افراد در هم تنیده شود.

امروزه نقش فناوری آموزشی در آموزش وپرورش بیش از گذشته در حال 
آشکار شدن است و کمتر کسی می تواند تأثیر آن را در کیفیت بخشی 
به کالس های درس انکار کند یا لزوم مجهز شدن معلمان به فناوري را 
در زمرة صالحیت ها و شایستگی های ضروری معلم به شمار نیاورد. چرا 
که این روزها، در چالش اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی و استفاده از 
برنامه های آموزش از راه دور، نیاز به توانمندی در زمینة به کارگیری اصول 
و قواعد فناوری آموزشی بیش از هر چیز احساس می شود. پرسش هایی 
در این زمینه نیز به ذهن متبادر می شوند که آیا نتایج حاصل از تالش 
آموزش وپرورش در این روزها نشان داده است که مدرسه ها و معلمان 
برای استفاده از فناوری در فرایندهای آموزشی آماده هستند؟ آیا قوانین 

در  نوین  فناوری های  حضور  نیازهای  پاسخگوی  جاری  سیاست های  و 
مدرسه ها هستند؟ آیا نیروهای انسانی حاذق و توانمند برای استفاده از این 
محیط پرورش یافته اند؟ و آیا زیرساخت های موجود تجهیزات و امکانات 
پاسخگوی نیازها هستند؟ در این مجال سعی بر آن است پیشنهاد هایی 
ارائه شوند که هر کدام از جنبه ای پاسخ سؤاالت فوق را تأمین کنند. از 

این رو به نظر می رسد پیشنهاد ها در چهار حوزه مورد توجه قرار گیرند:
1. دانشگاهی و نظری

2. سیاست گذاری و برنامه ریزی
3. تجهیزات و محصوالت

4. تربیت نیروی انسانی و توانمندسازی معلمان

 کاربرد صحیح و اثربخش فناوری آموزشی در آموزش وپرورش
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پیشنهادهای حوزة سیاست گذاری و برنامه ریزی
ویژگی های  توضیح  در  آموزش وپرورش،  بنیادین  تحول  سند  در 
و  معیار  سطح  در  آموزشی  فناوری  از  آن  برخورداری  به  مدرسه، 
حتي االمكان در تراز روز دنیا اشاره شده است و این نویدبخش حضور 
مؤثر فناوری آموزشی در مدرسه هاست. همچنین، در ذیل هدف 17، 
راهکارهایی مانند توسعة ضریب نفوذ شبکة ملی در مدرسه ها، تولید و 
به کارگیری محتوای الکترونیکی متناسب با نیاز یادگیرندگان، اصالح و 
به روزآوری روش های تعلیم وتربیت و گسترش بهره برداری از ظرفیت 
آموزش های مجازی و غیرحضوری با رعایت اصول تربیتی از طریق 
شبکة ملی اطالعات و ارتباطات مورد توجه واقع شده است. دقت در 
آرمان ها و اهداف مذکور نشان می دهد سیاست گذاران و برنامه ریزان 
به اهمیت فناوری آموزشی در فرایند یاددهی و یادگیری واقف اند. اما 
به نظر می رسد راه رسیدن به چنین هدفی در سطح برنامه ریزی نیز باید 

مورد توجه ویژه واقع شود. بنابراین، پیشنهاد های زیر قابل ارائه است:

 1. تشکیل کارگروه های تخصصی متشکل از استادان رشتة فناوری 
آموزشی در کنار افراد صاحب تجربة کار در آموزش وپرورش، و معلمان 
توانمند و عالقه مند به این حوزه، به منظور تنظیم راهبردها، اولین گام 
مؤثر است. بدیهی است اظهارنظر افرادی که متخصص نیستند و فقط 
به صورت تجربی با مسئله مواجهند، نمی تواند در سطح کالن قابل 
اعتماد و اعتنا باشد و حتمًا با خطاها و کج فهمی هایی توأم خواهد بود.

 2. پیش بینی امکانات اجرایی و وضع قوانین برای اجرای برنامه ها 
در درجة بعدی اهمیت قرار دارد. حمایت از طرح ها و برنامه ها با وضع 

مقررات اجرایی، ضامن تحقق اهداف است.
 3. توجه بیشتر به رسالت دفتر انتشارات و فناوري آموزشی در وزارت 
آموزش وپرورش و مطالبات حرفه ای از این مجموعه باید در دستور کار 
باشد. میزان ارتباط این مجموعه با دانشگاه و توجه به علمی بودن 
فعالیت ها و مصوبه های این مجموعه باید مورد رصد باشد. چنانچه 
در این زمینه افراد متخصص و متبحر رشتة فناوری آموزشی مشغول 
فعالیت باشند و خروجی های قابل استنادی ارائه دهند، بخش مهمی از 
کار در ساختار موجود به انجام خواهد رسید و مرجع مهمی برای تعیین 

مسیر در اختیار خواهد بود که می تواند به عنوان شاخصی قابل اعتماد، بر 
حجم گسترده ای از رویدادها و فرایندها ارزیابی و نظارت کند.

 4. برگزاری جشنواره های متعدد و محصور نماندن در یکی دو نمونه 
از آن ها، نشر آثار برگزیدگان جشنواره ها در حوزه های مختلف و کمک 
به پرهیز از تکرار خطاهای ناشی از نشناختن استانداردها، نیازمند 
بازنگری و برنامه ریزی دقیق کارشناسی است تا به کیفیت بخشی 
آثار تولیدی بینجامد. چنانچه جشنواره هایی مانند فیلم رشد بتواند در 
زمینة تولید فیلم های آموزشی و تبیین استانداردها مؤثرتر اقدام كند 
و در فیلم های آموزشی به قوت فیلم های داستانی و تربیتی ظاهر 
شود، شاید می توانستیم در این روزهای چالش کرونا از آن به عنوان 
مرجعی بهره بگیریم، روی محصوالت و آثار چنین جشنواره ای مانور 
دهیم و یا معلمان را برای یافتن راه صحیح به آن ارجاع دهیم و از 
آرشیو آن برای بهبود آموزش مدرسه ها در این ایام بهره بگیریم. 
بنابراین، باید مورد توجه برنامه ریزان باشد که روی چنین فعالیت هایی 
تمرکز بیشتری كنند و با طرح و برنامه به تقویت بانک اطالعاتی 
آموزش وپرورش و ذخایر آن کمک کنند. تنها در این صورت است که 

می توانیم به کیفیت بخشی به طور مؤثری بیندیشیم.
 5. شبکة ملی مدرسه ها باید در چهار حیطة »دانش آموز – معلم، 
دانشجو- معلم، کادر اداری و اجرایی - والدین تقسیم بندی شود و 
در کنار مزایایی چون دسترسی آسان و همه جا و همه وقت، به 
شاید  كند.  بیشتری  توجه  قشر  هر  آموزشی  نیازهای  غنی سازی 
دانش آموزان عالوه بر اطالعات علمی نیازمند خدماتی در زمینة بهبود 
مسئولیت پذیری و خودمدیریتی اند و یا باید این اطالعات را به نحو 
جذاب تری دریافت کنند و از مطالب صرفًا خواندنی، به شیوه های 
دیگری اطالعات را جذب کنند؛ معلمان نیازمند دریافت جدیدترین 
یافته ها در زمینة روش های تدریس و تولید محتوا و شناخت ابزارهای 
آن و یا به دنبال ایده هایی هستند که چه باید بکنند تا مؤثرتر واقع 
شوند؟ مدیران نیز باید بدانند در زمینة ادارة امور چگونه با مسائل 
مواجه شوند و نظایر این نمونه ها. پاسخ گویی به یکایک این نیازها 
باید در طرح ها و برنامه ریزی ها و سیاست گذاری ها لحاظ شود تا بتوان 

به سرانجام مطلوب دست یافت. 
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پیشنهادهای حوزة تربیت نیروی انسانی  و 
توانمندسازی معلمان

برای داشتن نیروی انسانی ماهر و ورزیده، در آزمون های استخدامی 
و فرایند جذب نیرو به این مقوله توجه کافی شود و افرادی متخصص 
به  مؤثری  کمک های  حوزه  این  در  می توانند  که  رشته هایی  در 

آموزش وپرورش كنند، در اولویت های جذب نیرو قرار گیرند. همچنین:
  1. به کارگیری متخصصان فناوری آموزشی در سمت معاونت 
فناوری در مدرسه ها، در تحقق برخورداری مدرسه ها از فناوری 

آموزشی در سطح معیار بسیار راهگشاست.
  2. آموزش مداوم و مستمر معلمان، مدیران و کارکنان می تواند 
در آشنایی با فناوری آموزشی مفید باشد و احساس نیاز آنان را به 
حضور فناوری در محافل آموزشی یا مشورت با متخصصان فناوری 

آموزشی واقعی تر کند.
  3. روش های تشویقی و حمایتی از کسانی که  از فناوری در 
آموزش به خوبی استفاده می کنند، می تواند در اجرای طرح ها و تداوم 

چنین فعالیت هایی مؤثر قلمداد شود.
  4. اطالع رسانی در زمینة یافته های جدید فناوری در آموزش و 
معرفی ایده ها از طریق شبکة ملی مدرسه ها و راه های دیگر ارتباطی 

با کارکنان، از ملزومات است.

  5. ارائة خدمات پشتیبانی در تولید و کمک به رفع اشکاالت 
به صورت تخصصی از ضروریات است و می تواند در کیفیت بخشی 

به استفاده از فناوری در آموزش کمک کننده باشد.
تا  که  است  تخصصی  رشته ای  آموزشی  فناوری  بدانیم،  باید 
دوره های دکتری و پسادکتری نیازمند تحصیالت دانشگاهی است. 
بنابراین نمی توان انتظار داشت بدون دانش تخصصی بتوانیم با ظن 
و گمان خود راه به جایی بریم یا انتظار داشته باشیم که معلمان، 
کارکنان و مدیران، با گذراندن چند دورة کوتاه در این رشته خبره و 
از هرگونه مشورت و کمکی بی نیاز شوند. تشکیل معاونت فناوری 
می تواند نویدبخش افقی روشن در تحقق طرح کاربرد فناوری در 
آموزش باشد؛ اگر افراد متخصص فناوری آموزشی به این امر خطیر 
گمارده شوند و اگر به حل مسائل آموزشی اعم از طرح، اجرا و 
ارزشیابی در برنامه های آموزشی به صورت تخصصی پرداخته شود و 
اگر معاونت فناوری از اپراتوری ساده و غیرمتخصص به مغز متفکر 

محافل آموزشی و طراح آموزشی در مدرسه ها تبدیل شود.
چیستی و چگونگی نقش معاونت فناوری در کاربرد صحیح و 
اثربخش فناوری در آموزش، خود حدیث مفصل و مهمی است که 

در این مجمل نمی گنجد و مجالی دیگر می طلبد.

پیشنهادهای مربوط به تجهیزات و محصوالت
انتظار انجام کار بدون توجه به چگونگی فراهم آوردن امکانات 
و تجهیزات، قطعًا خطای بزرگی است که در زمینة هوشمند سازی 
مدرسه ها یا طرح های مشابه آن رخ داده و ممکن است دو مشکل 
عمده را در پی داشته باشد: برخی به دلیل دسترسی نداشتن به 
امکانات، اجرای طرح را به طور کلی به تعویق خواهند انداخت 
و نداشتن تجهیزات دلیلی برای هر گونه نبود توفیق، ضعف یا 
کم کاری در این زمینه قلمداد می شود. مشکل دیگر زمانی رخ 
و  تجهیز  در  بسیار  مرارت  تحمل  با  دیگر  عده ای  که  می دهد 
فراهم سازی امکانات می كوشند، اما از آنجا که از قبل در این زمینه 
تمهیداتی اندیشیده نشده است و اطالعات کافی در دست نیست، 
به دام طمعکاری افراد سودجو می افتند و بودجه و توان بسیاری از 

دست می رود. بنابراین پیشنهاد می شود:
  1. در زمینة جدیدترین ابزارها، کیفیت مطلوب، قیمت مناسب و 
سایر شاخص هایی که در پیشنهاد خرید تجهیزات باید لحاظ شود، 
تیمی پژوهشی- کارشناسی متشکل از متخصصان تشکیل شود 
که با پژوهش های کتابخانه ای و میدانی و تطبیقی، پیشنهادهای 

مناسب ارائه  دهند و مسئول اطالعات ارائه شده باشند.
 2. از متخصصان فناوری آموزشی برای طراحی فضاهای آموزشی 

و مبلمان و تجهیزات بهینه سازی فضاها کمک گرفته شود. چه بسا 
بسیاری از تغییرات کوچک اما اصولی بتوانند اثرات بسیار مفیدی را 

خلق کنند.
 3. تجهیز مدرسه ها، پیشنهاد خرید یا اطالعات مربوط به آن 
کاماًل  به صورت  مدرسه ها  به  ارائة مشاورة خرید  از طریق  باید 
رسمی و از سوی وزارت آموزش وپرورش انجام شود و نباید بار 
همة مسئولیت ها بر دوش مدیران مدرسه ها قرار گیرد. در این راستا 

ایجاد کارگروه مشاورة تجهیز مدرسه ها ضروری است.
 4. سفارش ساخت محصوالت آموزشی با کیفیت و براساس 
ایده های قابل اجرا، در شرکت های معتبر داخلی در دستور کار باشد. 
شرکت صنایع آموزشی پیش تر در این زمینه خوش می درخشید و 
بسیاری از شرکت ها و مؤسسات که در زمینة محصوالت آموزشی و 
تربیتی تالش می کنند و تاکنون محصوالت باکیفیتی را نیز  عرضه 
کرده اند، باید در رقابتی سالم به این کار فراخوانده شوند و سفارش 

کار بگیرند.
 5. برای فراهم کردن زیرساخت ها بودجة کافی اختصاص یابد 
و بپذیریم بدون در نظر گرفتن محل تأمین بودجه، برنامه ریزی ها 

رؤیایی بیش نیستند و قابلیت اجرا ندارند.
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دکتر محمدعلی رستمی نژاد متولد نیشابور، استادیار تکنولوژی آموزشی 
بیرجند، مؤلف کتاب طراحي آموزشي مبتني بر وب و صاحب  دانشگاه 
بیش از 20 مقاله علمي و همایشي است. دورة کارشناسی تا دکترای رشتة 
تکنولوژی آموزشی را در دانشگاه های اراک و عالمه طباطبایی گذرانده است. 
از نظر ایشان یک متخصص فناوری نمی تواند متخصص کار خود باشد، مگر 
اینکه فناوری آموزشی را از پایه شروع کرده باشد. ایشان  abcd  فناوری 
آموزشی را این طور تعریف می کند: A آن Audience یعنی مخاطب را 
بشناسیم. B آن Behavior است، یعنی رفتار را مشخص کنیم. C آن 
Condition یعنی شرایط را تعیین کنیم و D که Degree است، درجة 
قبولی یا ارزشیابی را مشخص می کند. در این بخش و در شرایط کرونا به 

دیدار مجازی ایشان رفتیم و به صورت آنالین پای صحبت هایش نشستیم.

  دربارة چیستی و چگونگی استفاده از فناوری آموزشی 
در فرایند یاددهی یادگیری توضیح دهید؟

از دیرباز به این فکر می کردم و این اواخر به این پاسخ رسیده ام که 
ما باید فناوری آموزشی را از بقیة رشته هاي همجوار جدا کنیم. قاعدتًا 
در علوم تربیتی رشته هاي همجوار برنامه ریزی درسی، برنامه ریزی 
آموزشی، مدیریت آموزشی و ... هست، اما متأسفانه بعضی از تعریف های 
فناوری آموزشی آن قدر وسیع اند که تمام گرایش های تعلیم وتربیت را 

در برمی گیرند و این اشتباه است. اجازه بدهید من فناوری آموزشی را با 
دید ابزاری به معلم های عزیز توضیح دهم. برداشت ناصواب از فناوری 
آموزشی می گوید، فناوری آموزشی ابزار است. بنده معتقدم، فناوری 
آموزشی ابزار است، اما چه ابزاری؟ رد بین1، جامعه شناس آمریکایی در 
سال1937، می گوید تکنولوژی آموزشی شامل ابزاراست، اما در ادامه 
می گوید مهارت استفاده از آن ابزار و تولید آن است. می خواهم معلم ها 
بدانند، ما وقتی می گوییم فناوری داریم که بتوانیم آن فناوری را تولید 

کنیم و بتوانیم از آن درست استفاده کنیم. 
دیدگاه ابزاری دیدگاه قشنگی است، به شرطی که خودمان بتوانیم 
از مجموعة رسانه ها و مواد تولید کنیم. یعنی معلم خودش تولید کند 
و خودش بتواند به طور صحیح استفاده کند. پاورپوینت نوعی فناوری 
است که شرکت مایکروسافت به ما ارائه کرده است. اگر ما بتوانیم 
یک ابزار ارائة خوب مانند پاورپوینت تولید کنیم، خوب است، اما اگر 
نتوانیم تولید کنیم، اینكه حداقل بتوانیم برای آن محتوای خوب تولید 
کنیم و استفادة مناسب از آن داشته باشیم، می شود فناوری آموزشی 
ابزاری. خیلی وقت ها معلم می رود سر کالس پاورپوینت می گذارد یا 
یک كتاب الكترونیك را از سایت می گیرد و آن را به دانش آموزان 

گفتگو با دكتر محمدعلي رستمي نژاد،  استادیار دانشگاه بیرجند

29آبان   1399  رشدفناوریآموزشیدورۀ سی و ششمشمارۀ ۲    



نشان می دهد. اگر معلم بداند چگونه از این كتاب الكترونیك درست 
استفاده کند، می شود فناوری آموزشی. در دید ابزاری اشتباه است که 
فکر کنیم ما فقط یک فناوری را بیاوریم سر کالس وارد کنیم و تمام. 
علت شکست فناوری در مدرسه و اثربخش نبودن و مشکالت آن در 
مدرسه های هوشمند این است که فناوری وارد می شود، ولی نحوة 
استفادة صحیح از آن را نمی بینیم. پس برداشت ناصوابی است که ما 

فناوری را فقط ابزار بدانیم.
 برداشت ناصواب دیگر، تعریفی است که می گوید فناوری آموزشی 
عبارت است از طراحی آموزشی. درحالی که طراحی آموزشی یک 
فرایند در کنار دست متخصص فناوری آموزشی است که خود دو 

سطح خرد و کالن دارد.
آموزشی  فناوری  بگوییم  این است که  ناصواب دیگر  برداشت   
پس  است.  اشتباه  این  آموزشی.  نظام  مشکالت  تمام  حل  یعنی 
بقیة متخصصان چکار می کنند؟ ما فکر می کنیم متخصص فناوری 
آموزشی باید تمام مسائل نظام آموزشی اعم از کمبود بودجه و معلمان 
و غیره را حل کند. اگر ما متوجه شدیم یادگیرنده چیزی را خوب 
یاد نمی گیرند یا معلمان ما چیزی را خوب یاد نمی دهند، اینجا با 
یک مسئله مواجهیم که در حیطة عمل متخصص فناوری آموزشی 
است. برای  مثال، من به عنوان متخصص فناوری آموزشی متوجه 
شدم دانش آموزان در یادگیری الکترونیکی یاد نمی گیرند، یا وقتی 
معلم با پاورپوینت درس می دهد، خسته می شوند. خب من می روم 
تحقیق میکنم ببینم مسئله کجاست! مشکل را تشخیص می دهم و 
برایش راهکار ارائه می كنم. امکان دارد این راهکار آموزشی باشد یا 
آموزشی نباشد. گاهی هم این مشکالت به علوم دیگر مثل روانشناسی 

یادگیری نیاز دارد که باید ارجاع دهیم.

   ما در عرصة دانشگاهی در رشتة تکنولوژی آموزشی 
چه نقاط قوت و چه نقاط ضعفی داریم که برای استفاده از 
فناوری های آموزشی در فرایند یاددهی یادگیری به نظام 
آموزشی ما کمک می کند یا مانع استفادة بهینه می شود؟

آموزشی،  تکنولوژی  درسی  برنامة  پرسیدید.  خوبی  بسیار  سؤال 
داریم،  که  خوبی  استادان  این  با  را  آموزشی  فناوری  متخصصان 
که  می آید  دست  به  خروجی  یک  یعنی  می کند؛  تربیت  آرمان گرا 
به اصطالح آرمان گرا می شود، بیش  از حد روی کیفیت حساسیت دارد، 
بیش  از حد وسواس گونه عمل می کند و این باعث می شود کارایی در 
عمل  کمی پایین بیاید. دانشجوی رشتة تکنولوژی آموزشی باید از ابتدا 
مشخص کند می خواهد در چه دیسیپلین یا حوزه ای کار کند؛ مثاًل 
بگوید من تکنولوژیست آموزشی هستم در علوم، تکنولوژیست آموزشی 
هستم در ریاضی، یا تکنولوژیست آموزشی هستم مثاًل در آموزش 
مهارت های تفکر. به همین صورت، معلم هم باید تمرکز کند. واقعًا 
نباید آرمان گرا باشد. معلمی که در دورة ابتدایی چندین مادة درسی را 
درس می دهد، نیازی نیست در تمام آن ها تمرکز کند و انواع فناوری  ها 
را به کار ببرد. معلم باید با دیدگاه حل مسئله بگوید در کدام درس 

خود بچه ها سخت یاد می گیرند و تمرکزش را روی حل آن بگذارد.

   هرسال در کشور تعدادی فارغ التحصیل تکنولوژی 
آموزشی در دوره های گوناگون داریم که تعدادشان کم 
نیست. به نظر شما این افراد چقدر توانسته اند در مدرسه ها 
مفید باشند و چرا گاهی اسمی از این افراد نمی شنویم یا 

حضورشان کم رنگ است؟
ما فارغ التحصیل تکنولوژی آموزشی زیاد نداریم. تعداد دانشگاه هایی 
دست  دو  انگشتان  به  اندازة  دارند،  آموزشی  تکنولوژی  رشتة  که 
نمی رسد. تعداد فارغ التحصیالن آن هم در کشور پهناوری مثل ایران 
که اندازة پنج یا شش برابر کشورهای اروپایی است، به قدری کم 
است که گم می شوند! پس باید توسعة کمی داشته باشیم تا این 
تعداد اثرگذاری خودشان را داشته باشند. البته گاهی ما مورد کم لطفی 
آموزشی،  مدیریت  مثاًل  قرار می گیریم.  گرایش های خود هم  هم 
آموزش وپرورش استثنایی، برنامه ریزی درسی، برنامه ریزی آموزشی و 
همة این گرایش ها شناختی در حد دو یا سه واحد در مورد تکنولوژی 
آموزشی دارند و بر اساس همان اظهارنظر بعضًا تخصصي مي كنند. ما 
یک پیوستاریم که از فلسفة تعلیم و تربیت شروع می شود تا تکنولوژی 
آموزشی. اگر ما همدیگر را باور نکنیم، فیلسوف، فناوری آموزشی را 
باور نکند و متخصص فناوری بر مبانی فلسفی استوار نشود، مدیریت 
درسی  برنامه ریزی  و  نکند  حمایت  آموزشی  فناوری  از  آموزشی 
و آموزشی همین طور، می شویم مثل آنکه نشسته ایم بر شاخ و بن 
می بریم. بعد معلم ما از نظام تربیت معلم بیرون می آید و اصاًل نمی داند 
واحد یادگیری چیست. علت این است که من به عنوان مسئول نظام 
تربیت معلم کشور، تکنولوژی آموزشی را سانسور کرده ام. درس های 
دورة تربیت معلم را نگاه می کنید: طراحی واحد یادگیری، طراحی 
آموزشی و کاربرد فناوری در آموزش. این ها همه درس هایی هستند 
که متخصص فناوری آموزشی باید تدریس کند، اما با رویکردی 
متأسفانه اشتباه، این اتفاق نمی افتد و مثاًل در بزنگاه هایی مانند همین 
شیوع کرونا، ناکارآمدی من به عنوان معلم یا مسئول مشخص می شود 
و تازه یادم می افتد دست به دامن کسی مانند متخصص فناوری 

آموزشی شوم که آن موقع هم دیر است و نمی شود!

   خروجی های رشتة تکنولوژی آموزشی از دانشگاه های 
فناوری های  از  استفاده  فرایند  در  توانسته اند  ما چقدر 
آموزشی در مدرسه ها مؤثر باشند؟ آیا به نظر شما حضور 
یک متخصص فناوری آموزشی در مدرسه می تواند مفید 
باشد و اصاًل حضور او الزم است یا نه و اگر هست در چه 

زمینه ای می تواند کمک کند؟
فناوری  این است که متخصصان  ما  آیا هدف  ببینیم  باید  اول 
بروند سرکار، یا هدف این است که از فناوری در آموزش استفاده 
شود؟ قاعدتًا هدف ما دومی است، یعنی معلم ها بتوانند از فناوری 
به صورت درست استفاده کنند. اگر معلم ها بتوانند از فناوری استفاده 
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کنند، از متخصصان فناوری آموزشی هم استفاده می شود. اگر معلم 
بتواند طراحی آموزشی کند، اگر بتواند از ابزارها و فناوری  ها به درستی 
استفاده کند و اگر بتواند مسائل آموزشی خود را تشخیص دهد و حل 
کند، خودبه خود آن معلم به متخصص فناوری آموزشی مراجعه می کند 
و از او استفاده می کند. اما اگر بخواهیم متخصص فناوري آموزشی 
در مدرسه قرار گیرد، طبق تحقیقاتی که من کرده ام، برای متخصص 
فناوری آموزشی می توان سه نقش در نظر گرفت: متخصص رسانه؛ 
طراح آموزشی؛ متفکر یا تحلیلگر سیستمی. متخصص رسانه به معلم 
کمک می کند از محتوا، ابزار و تجهیزات مناسب استفاده کند. طراح 
آموزشی در تدوین طرح درس و انتخاب روش های تدریس اثربخش 
به معلم کمک می کند و تحلیلگر سیستم مشکالت یادگیری کالس 
را تشخیص می دهد و برای آن مشکل با متخصص طراحی آموزشی 
و متخصص رسانه و متخصصان دیگر نظیر روان شناس، برنامه ریز 
درسی، معلم و متخصص موضوع همکاری می کند تا مشکل حل شود.

زمینة  در  مدرسه ها  در  ما  معلمان  توانمندی های   
استفاده از فناوری در آموزش را چگونه می بینید؟ اگر 
کاستی هایی هست کجاست و راه حل رفع آن ها چیست 

و چگونه است؟
متأسفانه معلم های ما بر اساس رویکرد بین ابزارهای گوناگون را 
می شناسند. مثاًل شبکه های اجتماعی، موبایل و خیلی ابزارهای دیگر 
را خیلی خوب می شناسند، اما برای این موبایل، برای این شبکه های 
اجتماعی، اینکه بتوانند تولیدات خوب ارائه کنند و بتوانند از آن به خوبی 
استفاده کنند، اشکال دارند. در نحوة تولید و نحوة استفاده مشکل 
دارند. در همین ایام کرونایی، شما می بینید که معلم چپ و راست 
محتواهای گوناگون را منتقل می کند، چون نمی داند نباید بار شناختی 
زیادی بر دانش آموز اعمال کند یا مثاًل نمی داند چه زمانی فایل صوتی 
باید استفاده کند و چه زمانی فایل چندرسانه ای! می خواهم عرض 
کنم، توانمندی معلمان در ابزار خیلی خوب است، اما نحوة استفاده 
از ابزار و تولید محتوا برای آن  ابزار خیلی ضعیف است. مشکل هم 
در نظام تربیت معلم است. اگر می خواهیم مشکل توانمندی معلمان را 
حل کنیم، یک راه بیشتر نداریم و آن راه آموزش است، آموزش است، 
آموزش است. ما باید از طریق آموزش های رسمی یا آموزش های 

ضمن خدمت، معلمان خود را توانمند کنیم.

  از کرونا و ایام کرونایی صحبت کردید. تحلیل شما از 
شیوة آموزش در دوران کرونا و پساکرونا چیست؟ به نظر 
شما آموزش چه تحوالتی به خود دیده و چه ضرورت های 
چه  حوزه  این  دست اندرکاران  و  ایجادشده  جدیدی 
مهارت های  چه  و  باشند  داشته  باید  بازاندیشی هایی 

جدیدی باید کسب کنند؟
این سؤال چون پیش بینی است امکان دارد محقق شود و امکان دارد 
محقق نشود. یک پیش بینی این است که واکسنی کشف می شود و 

آن واکسن سریع مشکل را حل می کند و این دو سه ماهی که معلمان 
از فناوری استفاده کردند، مثل خاطره می شود و دوباره برمی گردیم به 
همان چیزی که بودیم. پیش بینی است و ان شااهلل این اتفاق بیفتد. 
اما اینکه ما از این تجربه استفاده کنیم، خوب است. از سال 1351، 
بعد از اینكه شبکة یک تلویزیون به راه افتاد، شبکة دو با اسم »شبکة 
رادیو تلویزیون آموزش« راه اندازی شد. اما از آن زمان هیچ کاری 
نکرده ایم. همین  االن معلم ها این  همه زحمت می کشند، اما چون در 
طرح آموزشی خود طراح آموزشی ندارند، به مشکل برمی خورند. برای 
 مثال، اآلن دختر من سر کالس ریاضی تلویزیون خوابش می برد و 
دلیل آن این است که معلمان ما در طول چند سال، تجربة آموزش 
تلویزیونی نداشتند و اگر حداقل دو یا سه درس را تجربه می کردند، 
اآلن این اتفاق نمی افتاد. اآلن امکان دارد کرونا تمام شود و دوباره 
شبکة آموزش بشود شبکة قندپهلو. دوباره مشاعره و با هم صفا کنند. 
لذا معلم ها باید با این شبکه درگیر شوند. این شبکه باید در اختیار 
متخصصان فناوری آموزشی باشد یا حداقل نصف متخصصان این 

شبکه متخصص فناوری آموزشی باشند.
اما یك پیش بینی هم این است كه آموزش انفرادی خواهد شد! 
یعنی کرونا حل نخواهد شد و دیگر آموزش های گروهی و جمعی 
دانشگاه و مدرسه نخواهیم داشت و شیوة آموزش متحول خواهد شد! 
ممكن است این اتفاق بیفتد  و ممكن است نیفتد! نکتة مهم این 
است که من، شما، آموزش عالی، و آموزش وپرورش در یک سطح و 
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معلم در  سطح دیگر، خودش را برای چنین شرایطی آماده کند؛ یعنی 
خودش را برای آموزش انفرادی آماده کند. بهترین کار این است 
که همین االن متخصصان ما در مورد نظام آموزش وپرورش استرالیا 
بیشتر تحقیق کنند. اگر حضور ذهن داشته باشید، برنامة کودکی بود به 
نام »اسکیپی، کانگورویی در بیشه زار«. در این برنامه پسری بود كه از 
طریق تلویزیون آموزشی درس می خواند؛ چون پراکندگی در استرالیا 
باالست و تأسیس مدرسه در بعضی جاها به صرفه نیست. لذا از بیش 
از پنجاه یا شصت سال پیش در استرالیا این نظام محقق بوده است. 

ما باید برای چنین شرایطی از آن تجربه استفاده کنیم.

  به نظر شما دانش آموزان و خانواده ها چه تأثیری از 
شرایط جدید پذیرفته اند و چه تغییراتی باید داشته باشند 

و به چه مهارت هایی باید مجهز شوند؟
در این ایام یک پیام بین بچه ها به طنز پخش می شد. در این 
پیام گفته شده بود: »در کالس ها استفاده از موبایل ممنوع بود، حاال 
خیلی  پیام  این  است.«  ممنوع  برگزاری کالس  موبایل ها  در  هم 
حرف دارد. از وقتی که فناوری موبایل آمد، می توانستیم در کالس 
درس به بچه ها آموزش بدهیم چگونه می توانند از این گوشی  برای 
یادگیری استفاده کنند. بچه های ما سابقة کار و یادگیری با موبایل را 
نداشتند، درصورتی که خیلی از کشورها آن را داشتند! والدین ما مهارت 
پشتیبانی از بچه ها را در استفاده از گوشی نداشتند. ما باید درایت به 
خرج می دادیم، یعنی یک مدت در مدرسه و مثاًل در یک زنگ، معلم 
در آموزش از گوشی استفاده می کرد. آیا این شدنی نبود؟ بله بود، 
اما ما دیدگاه صفر و یکی داشتیم. و اآلن خانواده ها و بچه ها، چون 
سابقه اش را نداشته اند، به مشکل برخورده اند و باید بتوانند خودشان را 
تطبیق بدهند. در نظام آموزش الکترونیکی و آموزش عالی هم مشکل 
داریم. همین االن در شبکة آموزش یا در نظام آموزش عالی، چند 
دورة آموزشی برگزار می شود تا نقش خانواده ها در یادگیری در دوران 

کرونا را آموزش دهد؟ باید خیلی سریع چند برنامه در شبکة آموزش و 
شبکه های عمومی اجرا شود و در آن ها بگویند نقش خانواده چیست 
و چکار می تواند بکند برای فرزند خود و حمایت از او. تکنیک های 
زیادی هستند که والدین باید بدانند و به فرزندان خود انتقال دهند تا 

کیفیت آموزش باال برود.

  و سخن آخر؟
استفاده از فناوری آموزشی با دید حل مسئله می تواند برای حل 
مشکالت و مسائل کالس به معلمان کمک کند. من این نکته را 
همیشه به دانشجویان خود گوشزد می کنم. یک بار یکی از دانشجویان 
من با گل و شیرینی آمد و گفت برای گفتن امال به بچه ها، دیگر 
به گلوی خود فشار نمی آورد، بلکه صدای امال گفتن خود را روی 
گوشی ضبط کرده است، در کالس گوشی را به بلندگو وصل می کند 
و خودش در زمانی که گوشی امال می گوید در کالس قدم می زند 
و مشکالت نوشتاری بچه ها را شناسایی می کند یا با دانش آموزی 
که مشکل درسی دارد، سر زنگ امال کار می کند. این تجربه شاید 
خیلی ساده، ولی بسیار جالب بود برای من. یک دانشجوی دیگر 
در دورة فوق لیسانس داشتم که در کالس های چندپایه کار می کرد. 
مدیریت کالس های چندپایه بسیار مشکل تر از کالس های تک پایه 
یا معمولی است. برای یک گروه با گوشی موبایل امال می گفت، با 
لپ تاپ به گروه دیگری علوم درس می داد و خودش به یک گروه 
دیگر درس ریاضی می داد؛ یعنی از چند ابزار فناوری برای حل مشکل 
کالس های چندپایه استفاده کرده بود. در انتها می خواهم این نکته 
را تکرار کنم که معلمان باید در کارهایشان از رویکرد حل مسئله 

استفاده کنند.

پینوشت
1. Red Bain
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لذت تفکرات بازی گونه در زمینه هایی است که ماهیت بازی ندارند. بازی ندارند. به عبارت دیگر، گیمیفیکیشن استفاده از المان ها و گیمیفیکیشن1 یعنی انجام کارها با بازی، اما کارهایی که جنبة  و  وفاداری  مشارکت،  افزایش  گیمیفیکیشن  اصلی  از »بازی وارسازی«، »بازی سازی« و »بازی کاری« استفاده شده مخاطب است )هادی، 1397( در برگردان این کلمه در فارسی هدف 
 است.

بسیاری از ما خاطراتی را از دوره های زندگی خود به یاد می آوریم که بازی زندگی
مشغول بازی بوده ایم. زمانی بازی ها به فعالیت های میان افراد در فضاهای 
واقعی ارتباط بیشتری داشتند، ولی کم کم تجربة بازی در فضای مجازی 
توانست در زندگی انسان جایگاهی ویژه پیدا کند. اما طعم بازی تغییری 
نکرده و بازی همچنان طرفداران زیادی دارد. برخی بزرگ ساالن معتقدند، 
با انجام بازی از استرس ناشی از مسئولیت های زندگی شان كاسته می شود. 
برخی نیز اعتقاد و عالقه شان به بازی، چیزی بیشتر از کسب آرامش 
است و آن را راهی برای زندگی تلقی می کنند. اما واقعیت این است که 
بسیاری از امور زندگی بر بازی استوارند. ما خواسته یا ناخواسته درگیر 
بازی و مکانیک های آن هستیم. برای مثال، در خرید و فروش روزانه 

بازی می کنیم.

نقش بازی ها در طراحی آموزشی 

در سند برنامة درسی ملی اصول یازده گانة ناظر بر برنامه های درسی 
مدیریت  و  برنامه ریزی  سیاست گذاری،  بر  که  آمده اند  تربیتی  و 
برنامه های درسی و تربیتی از سطح ملی تا سطح مدرسه تأثیرگذارند. 
از جملة این اصول، یادگیری مادام العمر است. در این اصل آمده است، 
برنامه های درسی و تربیتی باید زمینة کسب شایستگی ها و مهارت های 
الزم برای استمرار و معنادار شدن یادگیری و پیوستگی تجربه های 

یادگیری در زندگی را برای دانش آموزان تأمین کند. 
استمرار  دانش آموزان  برای  یادگیری  چه چیزهایی موجب می شود 
داشته  باشد؟ بدیهی است ایجاد جذابیت در فرایند یاددهی- یادگیری 
و توجه به شرایط یادگیری مخاطب، از جمله پیشنهادها هستند. از جمله 
ظرفیت هایی که با این ویژگی ها مرتبط اند، به کارگیری مکانیک های 
بازی در فرایند یاددهی-یادگیری است. بازی از چنان تأثیرگذاری 
برخوردار است که آثار آن تا مدت طوالنی در ذهن مخاطب به جا 
می ماند. این نوشته مباحثی مربوط به بازی و آموزش ارائه می دهد و 

در شماره های بعد نیز ادامه خواهد داشت.

کلیدواژه ها: طراحی آموزشی، یادگیری مادام العمر، گیمیفیکیشن،
بازی وارسازی، بازی آموزشی
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توجه به سه مؤلفه در بازی وارسازی می تواند به تبدیل شدن بازی به 
موقعیتی تأثیرگذار و جذاب در یادگیری کمک کند. در صورتی كه بازی 
آموزشی از طریق ایجاد ابهام، برهم زدن تعادل ذهن، و سؤال و معما 
»چالش« ایجاد  کند و در عین حال، در طول آن »شادی و رضایت« برای 
یادگیرنده ایجاد شود و پشت  سرگذراندن هر مرحله در جای خود نتایج و 
»دستاورد« ارزشمندی داشته  باشد، آن بازی در قاعدة بازی وارسازی  قرار 

گرفته است.
با این نگاه، پرسش اساسی این است که چگونه یک بازی وارسازی 
آموزشی می تواند سه مؤلفة چالش، دستاورد و پاداش را در خود جای دهد 

و در عین حال از جذابیت و گیرایی باالیی برخوردار باشد؟

چارچوب طراحی بازی وارسازی آموزشی
در میان منابع گوناگون در فرایند یاددهی یادگیری، معلم، به عنوان طراح 
بازی سرگرمی آموزشی، از اعتبار و شایستگی بیشتری برخوردار است. به 

همین دلیل، الزم است از چارچوب های طراحی مطلع باشد.

مکانیک های بازی
اجزای عملکردی بازی است. این عناصر به طراح بازی اجازه می دهد 
تا رفتار یادگیرنده را تحت کنترل بگیرد و هدایت کند. انواع مکانیک های 
بازی وجود دارد که استفاده تلفیقی از آن ها توسط طراح بازی به پیچیده تر 

شدن بازی و جذابیت آن می انجامد.
دینامیک های بازی

تعامل یادگیرنده با عناصر یا مکانیک های بازی را شامل می شود که به نوعی 
واکنش یادگیرنده به بازی است. تشخیص اینکه یادگیرنده یا بازیکن چگونه 
با مکانیک بازی تعامل می کند دینامیک بازی را شامل می شود و آگاهی 

طراح در این زمینه موجب آفرینش بازی های مناسب تری است.
احساسات 

خروجی سیستم است و احساس ایجاد شده در یادگیرنده در هنگام تعامل 
با مکانیک های بازی را شامل می شود. شناسایی احساسات بازیکن در 

مواجهه با هر مکانیک بازی در انتخاب نوع مکانیک تأثیرگذار است.

 چرخه چالش، دستاورد و پاداش دوپامین مغز را افزایش 
می دهد و اشتیاق دانش آموز برای بازی تقویت می شود.

 یادگیری دائمی از این طریق

یادگیری مادام العمر

گیمیفیکیشن در آموزش

 بازی ها بیشتر جنبه سرگرمی پیدا می کنند.
 گیمیفیکیشن با کمک مکانیک های بازی موجب درگیری 

ذهني دانش آموز می شود.

ورود بازی در آموزش 

  بازی آموزشی به همراه مکانیک های بازی تغییر می کند.
  بازی آموزشی برای دانش آموزان جذابیت بیشتری فراهم 

می کند.

سه مولفه اصلی در بازی  وارسازی آموزشی

دستاورد پاداشچالش

شکل گیری یادگیری دائمی
بهره مندی از بازی وارسازی آموزشی که از آن به عنوان گیمیفیکیشن در آموزش یاد می شود، می تواند زمینة تقویت یادگیری مستمر و دنباله دار را فراهم 

آورد )زیانی،1396(.

در آموزش نیز معلمانی که مکانیک های بازی را می شناسند و به درستی از آن استفاده می کنند، بین یادگیری رسمی در مدرسه با آنچه دانش آموزان در زندگی 
خود تجربه می کنند تناسب و تجانس بیشتری برقرار می کنند. به همین دلیل، یادگیری در چنین کالس هایی جذابیت و ماندگاری بیشتر دارد.
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منابع
هادی، فائزه؛ ملیکا آقایی و سمیه فرهنگ ادیب )139۷(. گیمیفیکیشن و کاربردهای 
آن. چهارمین کنفرانس ملی علوم و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطالعات. مؤسسة 

علمی تحقیقاتی کومة علم آوران دانش. بابل. 
فراگیران  رفتاری  پیامدهای  در  تأثیر گیمیفیکیشن  تاج فر )1396(.  امیرهوشنگ  و  زیانی، محبوبه   .2
دانشگاه  ارتباطات.  و  اطالعات  فناوری  فرصت های  و  پیشرفت ها  ملی  کنفرانس  نخستین  آموزشی. 

فرهنگیان. تهران.

برای شروِع طراحی بازی وارهای آموزشی، شناسایی مکانیک های بازی 
به صورت جداگانه و تالش برای ترکیب آن ها در کنار یکدیگر، تمرین 
خوبی در طراحی های غنی و پرقدرت بعدی است. به این منظور، ابتدا 
برخی مکانیک های بازی معرفی می شوند و سپس با یک نمونه از مکانیک 

بازی، فعالیتی را طراحی می کنیم.

برخی مکانیک های بازی

تشخیص الگو
به شرایطی مربوط می شود که در آن یادگیرنده به دنبال پیدا کردن یک 
پیام پنهانی در قالب ارائه شده است )مانند پیدا کردن الگوی رابطة عددی 
در جدول سودوکو(، یا تالش می کند شیوه هایی را كشف كند که اشیای 
پیچیده را به تعامل با هم درآورده  اند. هنگامی که یادگیرنده الگو را شناسایی 
می کند، لذت دریافت آن، او را به مرتب کردن دیگر موقعیت ها مطابق الگو 

ترغیب می کند.

نمونة آموزشی
الگوی مبتنی بر حافظة دیداری

معلم مفاهیم متضاد مربوط به درس را به صورت تصویرهایی کنار هم 
چیده است. در هر اسالید، تنها یک تصویر دیده می شود. پس از نمایش 
تصویرها، دانش آموز باید بتواند الگوی نمایش را تشخیص دهد و بگوید چه 

مواردی متضاد هم بوده اند.

چالش ها

مراحل امتیاز
حلقه 

درگیری 
ذهنی

تشخیص 
الگوها

جدول 
معارفهبرندگان

نشان ها

به  آموزشی،  بازی وارسازی  در  مکانیک ها  تلفیق  شد،  اشاره  چنانچه 
غنی سازی و گیرایی بازی کمک می کند. چگونه می توانید این بازی را با 
کمک دیگر مکانیک ها به سرگرمی شورانگیزی تبدیل کنید؟ این کار را با 

تلفیق بازی با مکانیک امتیاز انجام دهید.

امتیاز 
امتیاز نقش مهمی در بازی وارسازی های آموزشی دارد. استفاده و طراحی 
یک سیستم امتیازدهی در بازی وارسازی آموزشی می تواند به جذابیت 
بیشتر آن بیفزاید. برای مثال، در عبور موفقیت آمیز در هر مرحله از بازی، 
یک امتیاز به بازیکن داده می شود. شما بازی كارت هاي متضاد را چگونه 

امتیازگذاری می کنید؟

یک نکته، یک احتیاط
هنگامی که از مکانیک امتیاز در بازی آموزشی استفاده می کنیم، ناگزیر 
باید به احساسات و دینامیک ایجاد شده از آن توجه داشته باشیم؛ به شکلی 
که تأثیر مخربی بر دانش آموز نداشته باشد. بنابراین، یادآوری این موضوع 
اهمیت دارد که چگونه می توانیم از سیستم امتیاز به گونه ای بهره مند 
شویم که آسیب تربیتی در پی نداشته باشد و همچنان فعالیتی جذاب و 
در عین حال سازنده باقی بماند. در شمارة بعد به این مکانیک بازی بیشتر 

می پردازیم.

کوتاه سخن
از جمله راهکارهای افزایش انگیزة یادگیری و همراهی دانش آموزان در 
فرایند یاددهی-یادگیری، استفاده از بازی وارسازی آموزشی است که بهره مندی 
کالس های درس از آن روزبه روز در حال گسترش است. این موضوع فرصتی 
عالی برای افزایش بازدهی آموزش و یادگیری ایجاد می كند. کاربست مفاهیم 
بازی در آموزش اجازه می دهد با کمک روش های جذاب و نوین و مبتنی بر 
فعالیت های ادامه دار و تکمیل شونده، یادگیری در داخل و خارج از کالس 
درس دنبال شود. مزیت بازی ها در آموزش این است که بسیار سرگرم کننده، 
جذاب، قابل فهم و بدون محدودیت زمانی و مکانی و فردی هستند. استفاده 
از عناصر بازی در محیط آموزشی، انگیزة افراد را در یادگیری و مشارکت در 
فعالیت های مرتبط با یادگیری افزایش می دهد. وقت آن است که معلمان 
بازی وارسازی آموزشی را به عنوان یکی از مهارت های حرفه ای خود ببینند و از 

ورود آن  در طراحی آموزشی استقبال کنند.

کلمات متضاد در کارت های جداگانه به ترتیب 
می شوند پاک  سپس  و  شد  داده  نمایش 

چاق
الغر

آهسته
تند

کوتاه

بلند

پینوشت
1. gamification
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ضرورت توجه به مهارت های زندگی
در جمعی از معلمان بودم. مناسبت این گردهمایی اشتباه ناخوشایندی 
بود که دانش آموزان دربارة یکی از همکاران مرتكب شده  بودند و 
موجب خسارت به همکار شده بود. یکی از دوستان فیلم کوتاهی را 
نمایش داد که به اشتباه یکی از دانش آموزان در رابطه با معلم مربوط 
می شد. همه سر این موضوع توافق داشتند که این قبیل رخدادها جای 
سرزنش دارد. می گفتند دانش آموزان برای ارتباط با معلم و دیگران 
آگاهی الزم را ندارند. کمی مکث کافی بود تا نقش معلم و کالس های 
درس در آموزش مهارت های زندگی یادآوری شود. اثبات ضرورت 

آموزش مهارت های زندگی، همانند اثبات روشنایی روز است.

مهارت های زندگی توانایی مثبت و سازگارانه ای است که افراد را برای 
مقابلة مؤثر با خواسته ها و چالش های روزمره آماده می کند. مهارت های 
زندگی ممکن است دربارة فعالیت های شخصی یا فعالیت های دیگران 
باشند. همچنین، ممکن است از آن ها برای تغییر شرایط محیط به 
محیطی سالم استفاده شود. این توانایی ها فرد را قادرمی سازد مسئولیت 
نقش های اجتماعی خود را بپذیرد و بدون لطمه زدن به خود و دیگران، 
به ویژه در روابط بین فردی، با خواسته ها، انتظارات و مشکالت روزمره 

به شکل مؤثر برخورد کند )سازمان بهداشت جهاني، 2003(. 

از مهم ترین اهداف و مقاصد تعلیم و تربیت، کمک به زندگی بهتر 
و تالش برای ایجاد شایستگی هایی در انسان برای زندگی است. با 
این نگاه، آموزش در خدمت زندگی است. آیا بدون بهره مندی از 
به  آموزش  داشت  انتظار  می توان  آموزش،  در  زندگی  مهارت های 
زندگی کمکی کند؟ در فناوری آموزشی نیز مشابه دیگر شایستگی های 
زمینه ساز  زندگی،  مهارت های  به  اعتنا  و  توجه  معلمان،  حرفه ای 
تأثیرگذاری تالش معلم در راستای تحقق مقاصد تعلیم و تربیت است. 
اینجاست که باید گفت مهارت های زندگی به نتیجه بخشی فناوری 
آموزشی کمک می کنند. این نوشته به مهارت خودآگاهی معلمان و 
ارتباط آن با کالس درس اختصاص دارد و تالش شده  است برخی 
ویژگی های کالس هایی که در آن معلم، به عنوان رهبر آموزشی، به 
آموزش خودآگاهی به دانش آموزان معتقد است و نیز این مهارت را 
در خود تقویت می کند، در قالب مثال اشاره شود. نتایج نوع مواجهة 
معلم در خصوص مهارت خودآگاهی، با تکیه بر مثال هایی از فنون 
تدریس آمده است تا تأثیر و ارتباط مهارت های زندگی با طراحی 

آموزشی در کالس درس روشن شود.

کلیدواژه ها: فناوری آموزشی، طراحی آموزشی، مهارت های زندگی، 
خودآگاهی

هدیه سپاسی / كارشناس آموزش

مهارت های زندگی در طراحی آموزشی
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  همة معلمان شریک هستند!
از اهمیت زیادی  شناسایی زمینة مناسب در آموزش مهارت زندگی 
برخوردار است. مهارت های زندگی را باید در بطن زندگی و از همان 
طریق آموخت. به همین سبب، به برنامه هایی آموزشی که در آن ها آموزش 
مهارت های زندگی را به ساعت خاصی اختصاص می دهند و برای آن 
محتوای آموزشی جداگانه و معلمی مشخص در نظر می گیرند، این نقد وارد 
است که این توانایی ها جدای از زندگی نیستند و تمام ساعات آموزشی 
می تواند و الزم است مبنای آموزش و توانمندی دانش آموزان برای زندگی 

قرار گیرد. بنابراین، همة معلمان در این آموزش مشارکت دارند.

  از خود آغاز کنیم!
ستون مهارت های زندگی بر خودآگاهی استوار است. در تعلیم و تربیت 
تمامی دوره های تحصیلی، شناخت خود و هویت یابی، به صورت مستقیم 
و غیرمستقیم به عنوان غایت و هدفی ارزشمند موردنظر است و معلم چه 
بخواهد یا نخواهد، زمینه ساز خودآگاهی دانش آموزان است. در این میان، 
رابطة مستقیم و مؤثری میان میزان خودآگاهی معلمان از خود با سطح 
توانمندسازی دانش آموزان در این مهارت وجود دارد. هر اندازه معلم از 
توانایی خودآگاهی بیشتری برخوردار باشد، در ارائة نقش حرفه ای خود 
قادر است  اندازه  به همین  پرقدرت تر و مؤثرتری دارد و  بروز  ظهور و 

دانش آموزان را به سوی هویت یابی و خودآگاهی دقیق تری هدایت کند.
 

  در کالس
بررسی نمونه هایی از کالس های درس معلمانی که تالش می کنند در 
مسیر تقویت آگاهی دربارة خود حرکت کنند، در ادامه آمده است. برای 
این منظور، مثال های مربوط به سه زمینه از شایستگی های معلمی در نظر 

گرفته شده است.

مدیریت هیجان 

مدیریت استرس

روابط میان فردی

ارتباط مؤثر 

تفکر خالق 

خودآگاهی 

تفکر نقاد 

همدلی 

حل مسئله 

تصمیم گیری

مدیریت کالس درس 
 می دانم كدام یك از ضعف های رفتاری من موجب برهم خوردن 

اوضاع كالس می شود و از بروز آن پیشگیری می كنم.
 ژست بدنی خود را می شناسم و می دانم چگونه با حالتی مطمئن، 

هدفمند و با اعتماد به نفس وارد كالس شوم.

روش تدریس 
 توانایی  هایم را می شناسم و روش های تدریس متناسب با توانم 

انتخاب می كنم. 
 در اجرای هر روش تدریس، به تقویت  شناخت دانش آموزان 

دربارة خود تأکید می كنم.

سبک های یادگیری در طراحی آموزشی 
 به واسطة درک تفاوت های خودم با دیگران، تفاوت های میان 

دانش آموزانم را باور كرده ام. 
 برای رعایت تفاوت سبک های یادگیری دانش آموزانم، در كالس 

فعالیت های متنوعی طراحی می کنم. 

é برنامة اردوی مدرسه کنسل شده بود و بچه ها از 
این بابت ناراحت بودند. برنامه های خوبی جایگزین 

اردو شدند. من فکر کردم موقع مناسبی است که 
بتوانند از زاویة دیگری به این اتفاق نگاه کنند. 
از آن ها خواستم در مسابقه ای شرکت کنند و 
قول دادم به جای اردوی کنسل شده، آخر هفته 

یک عصرانه خودمانی در مدرسه داشته باشیم. 
خوشبختانه استقبال شد! موضوع مسابقه این بود: 

کنسل شدن اردو چه خوبی هایی را در پی داشته است؟ 

  خرده های مهم!
به  می تواند  معلم  توانمندی  اینکه  بر  عالوه  خودآگاهی،  مهارت  در 
طراحی های آموزشی مؤثری بینجامد، آموزش این مهارت به دانش آموزان 
نیز در شکل گیری حرفه ای تدریس تأثیرگذار است. برای بررسی و تحلیل 
خودآگاهی،  به  مربوط  خرده مهارت  چند  معرفی  با  موضوع،  این  بیشتر 

شیوه های توجه به این امر در کالس، با یک مثال مطرح می شود.

  چگونه فكر می كنیم
خودآگاهی می تواند چشم اندازی مثبت نسبت به زندگی را سبب شود. 
افراد از طریق این مهارت تالش می كنند سهم خود را در بخِش مثبت از 
اتفاقات جست وجو كنند. چنین اندیشه ای زمینه را برای پذیرش چالش های 
زندگی فراهم می كند. فرصت های بسیاری در كالس فراهم است كه از 
آن طریق می توان احساس و برداشت درست از اتفاقات را در دانش آموزان 

تقویت كرد.

به 
نظر شما در 

چه مراحل دیگری از 
فرایند یاددهی- یادگیری 
می توان تفکر مثبت را به 
دانش آموزان آموزش 

داد؟ 

توانایي ها براي زندگي
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دانش آموزان  به  مسئولیت  تفویض   é
موجب می شود آن ها با خودشان مواجه 
نمایندة  نقش  د ر  كه  هنگامی  شوند. 
كالس یا مأمور بهداشت ظاهر می شوند، 
قابلیت ها و ویژگی های دیگری را لمس 
می كنند و از این راه یاد می گیرند چگونه 
ویژگی و توانایی خود را نیز بشناسند و تصور و 

برداشت كامل تری از خود به دست آورند.

é وقتی فیلمی را که از کالسم گرفته بودم، تماشا كردم، بیشتر 
متوجه شدم چرا برخی دانش آموزانم برایم نوشته اند هیجان زیادی 
در کالس دارم و مشتاقانه تدریس می کنم. زبان بدن و نوع ارتباطی 
که از این طریق ایجاد می شود، خیلی اهمیت دارد و این از همان 
نکاتی است که بارها دربارة خودم تمرین کرده ام و با مشاهده در 
آینه و فیلم و عکس از کالسم، اشکاالتم را برطرف 
کرده ام. حاال اغلب اوقات بدون اینکه بعضی از 
احساس ها یا برداشت هایم را به زبان بیاورم، 
دانش آموزانم از طریق ایما و اشاره و زبان 

بدنم متوجه آن ها می شوند. 

امتحان،  برگزاری  برای  می خواهد  دانش آموزان  از  معلم   é
شیوه هایی را پیشنهاد دهند. او براساس مقاصدی که از ارزشیابی 

در آن جلسه در نظر دارد، از میان فهرست پیشنهادی 
آن ها، یک مدل را انتخاب می کند و آن را به 

اجرا در می آورد. 
é پس از امتحان هم فهرست وارسی را 
که از قبل طراحی کرده است در اختیار 
براساس  تا  می دهد  قرار  دانش آموز  هر 
ارزیابی  را  خود  عملکرد  آن،  معیارهای 

کنند.
دانش آموزان  می شود  موجب  کار  این   é

نسبت به فعالیت های تحصیلی، به عنوان فردی که 
در انتخاب و اجرای آن سهم دارند، تعلق بیشتری احساس 
کنند. همچنین، با ارزیابی شناخت بهتری از خود پیدا کنند. 

  كه هستم؟
تصور و برداشتی كه انسان از خود دارد، هویت اوست. خودآگاهی فرد 
نسبت به حقیقت وجودی خود به سالمت زندگی كمك می كند. در طراحی 
دانش آموزان،  هویت یابی  موضوع  به  معلم  توجه  و  آموزشی حساسیت 
اثرگذاری باالیی دارد. معمواًل دانش آموزان نظر معلم دربارة خود را با 

سرعت و عمق بیشتری دریافت و تأیید می كنند.

  ژست و حالت
حالت های بدن، راه ارتباط با دیگران است. افراد خودآگاه زبان بدن 
خود را می شناسند و برداشت درستی از آن دارند. در حرفة معلمی، توجه 
به حالت های بدن و پیام مربوط به آن از اجزای مهم در طراحی آموزشی 

است.

  كجا هستم؟
شناخت  به  كه  است  خود  مستمر  مطالعة  نیازمند  خودآگاهی  كسب 
نقاط ضعف و قوت منجر می شود. همان طور كه در ارزشیابی توصیفی، 
خودارزیابی از جایگاه مهمی برخوردار است، سایر موقعیت های كالسی 
نیز می تواند زمینة مشاركت دانش آموزان را در ارزیابی فراهم آورد. اعتنای 
معلم به بهره مندی از این ظرفیت برای ایجاد تجربه های نقد و ارزیابی، در 

تقویت خودآگاهی دانش آموز بسیار تأثیرگذار است. 

  جمع بندي
در بررسی ارتباط میان خودآگاهی با معلمی به دو حوزه مختلف می توان 
اشاره کرد: تا چه اندازه معلم از خودآگاهی برخوردار است و به چه میزانی 

در آموزش مهارت خودآگاهی به دانش آموزان تالش می کند.
بدیهی است هر اندازه معلم در زمینه مهارت های زندگی، از توانایی 
بیشتری برخوردار است به همان نسبت می توان امیدوار بود که در ایفای 
حرفه ای خود و در زندگی در کنار دانش آموزان موفق تر عمل می کند زیرا 
معلمی با مهارت های زندگی درآمیخته است و از جمله ضرورت های یک 
رهبر آموزشی این است که برای مثال خودآگاه باشد یا در روابط بین فردی 
و با دانش آموزان توانا باشد. در این صورت معلم در فرایند طراحی آموزشی 
و شناسایی و انتخاب فنون تدریس اعم از فن تشویق، فن تکلیف، فن 
ارزشیابی و موارد دیگر با ظرافت بیشتری نسبت به آموزش مهارت زندگی 
به دانش آموزان توجه می کند. نباید فراموش کنیم آموزش مهارت های 
زندگی چه به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه توسط همه معلمان در ساعات 
درسی رخ می دهد و تفاوت این است که گاهی معلمان به دلیل عدم 
آگاهی، عدم باورمندی یا عدم توانایی، آموزشی نادرست و نامناسب از 
زندگی را به دانش آموزان ارائه می دهند. با این نگاه، مهارت های زندگی 
از جمله شایستگی های حرفه ای معلمان به شمار می آید که الزم است 

موردتوجه قرار گیرد.

به 
نظر شما در 

مدیریت كالس درس 
تا چه اندازه می توانیم 

دانش آموزان را در مسیر 
هویت یابی درست قرار 

دهیم؟

به 
نظر شما چه 

شیوه های دیگری 
می تواند به مداخلة مؤثر 
دانش آموزان در فرایند 
ارزشیابی و شناخت بهتر 

توان و ضعف او کمک 
کنند؟

به 
نظر شما چگونه 

می توانیم دانش آموزان 
را در مسیر شناخت 
حالت های بدنی خود 

هدایت کنیم؟
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گفت وگو با امیر خراسانی، سرگروه  
كشوری ریاضی دوره متوسطه اول

نوبت آموزش شمارنده هاي )مقسوم علیه هاي( یك عدد بود. خیلی راحت 
می توانست یک گچ بردارد و روی تخته سیاه درس را شروع کند، اما از 
بچه ها خواست با هم به حیاط مدرسه بروند. شاگردانش را در یک صف 
قرار داد و به هرکدام یک برگه کاغذ داد که روی آن ها یک عدد نوشته 
شده بود. خودش روبه روی آن ها و در فاصلة 10 متری ایستاد. یک عدد 
را با صدای بلند اعالم کرد. از بچه ها خواست به برگه هایی که در دست 
دارند نگاه کنند و هرکدام عدد مربوط به مقسوم علیه های عدد اعالم شده 
را دارد، به سمت معلم برود. این بازی را آن قدر ادامه داد تا بچه ها خیلی 
خوب و کامل مفهوم مقسوم علیه را متوجه شدند. در ظاهر بازی بود، اما در 
عمل آموزش ریاضی. در كالس بعدی، بچه ها یک نردبان  به حیاط مدرسه 
آوردند و آن را با زاویه کنار دیوار مدرسه گذاشتند. نوبت آموزش رابطة 

فیثاغورس در مثلث قائم الزاویه بود. این کار هم بچه ها را سر ذوق آورد. 
امیر خراسانی دبیر ریاضی است و نزدیک به 30 سال سابقه و تجربة 
آموزش دارد. او آموزش ریاضی را از حاشیة کتاب به متن زندگی شاگردانش 
می برد. برگزیدة چند دوره از جشنوارة الگوهای برتر تدریس است و سال ها 
سرگروه ریاضی دورة راهنمایی یا همان متوسطه اول بوده و هست. طراح 
بسیاری از سؤاالت آزمون های ریاضی در سطوح متفاوت، از منطقه تا 
المپیاد، بوده و هست. کارنامة فعالیت هایش بسیار پررنگ و درخشان است. 
خراسانی آن قدر تدریس و معلمی را دوست دارد که رشتة دندانپزشکی را 

در نیمة راه رها کرده و معلمی را برگزیده است. با او به گفت وگو نشستیم 
تا از این طریق با بخشی از تجربه هایش بیشتر آشنا شویم. خراسانی در 
آموزش وپرورش و مدرسه های منطقة شهریار، از شهرستان های استان 

تهران، فعالیت می کند.

 به عنوان یک دبیر باتجربه، کاربرد فناوری در آموزش را 
چگونه می بینید و ارزیابی می کنید؟ خودتان در تدریس از 

انواع فناوری چطور استفاده می کنید؟
اواًل  باشد.  نتیجه داشته  فناوری در آموزش می تواند چند  از  استفاده 
می تواند آموزش را زیباتر و جذاب تر کند. دیگر آنکه ما می توانیم با چند 
کلیک و فشردن چند دکمه، اعداد و ارقام را به حرکت در بیاوریم، شکل ها 
را بچرخانیم، دوران بدهیم و از رنگ های متنوع استفاده کنیم. این حرکت ها 
برای بچه ها خیلی خوشایند و جذاب هستند. البته تجربه نشان داده است 
که معمواًل ما معلم ها به جنبه های زیبایی شناسی تدریس و آموزش خیلی 

اهمیت نمی دهیم و از آن غافلیم.
 دومین نکته این است که یادگیری برای بچه ها معنادار می شود. گاهی 
اوقات ما برای تفهیم یک مطلب خیلی سختی می کشیم، اما با استفاده 
از فناوری هم خودمان خیلی راحت می شویم و هم بچه ها به آسانی و به 

زیبایی یاد می گیرند.

محمدحسین دیزجی
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نکتة سوم که بسیار مهم است، صرفه جویی در زمان آموزش است. 
به شدت  آموزش  برای  وقت  کمبود  از  ریاضی  معلم های  ما  معمواًل 
گله مندیم، اما با استفادة درست از فناوری می توان در مدت زمان آموزش 
نیز صرفه جویی کرد. فکر کنم با یک مثال موضوع بهتر مشخص می شود. 
یکی از مباحث درسی در هندسه و ریاضی این است که نشان بدهیم 
مجموع زاویه های داخلی هر مثلث برابر 180 درجه است. قباًل چه کار 
می کردیم؟ روی تخته سیاه یا وایت برد یک مثلث می کشیدیم و با نقاله 
زاویه ها را اندازه می گرفتیم. البته بچه ها هم می توانستند روی کاغذ این کار 
را انجام بدهند. تجربة تقریبًا 30 سالة من می گوید تقریبًا هیچ گاه به 180 
درجه نمی رسیدیم. زیرا نقاله نمی توانست زاویه را به طور دقیق اندازه بگیرد. 
کمی که جلوتر آمدیم، روی مقوا یک مثلث کشیدیم، زاویه هایش را بریدیم 
و کنار هم گذاشتیم و دیدیم که یک زاویة نیم صفحه تشکیل دادند. پس 
نتیجه گرفتیم سه تا زاویه با هم 180 درجه می شوند. اما بچه ها یک سؤال 
مهم دارند. آن ها غالبًا می پرسند از کجا معلوم بقیة مثلث ها هم 180 درجه 
بشوند. االن نرم افزاری هست به نام جئوجبرا که به خصوص برای تدریس 
هندسه خیلی عالی است. اینجا چه کار می کنیم، یک مثلث می کشیم و 
بالفاصله اندازة زاویه ها نمایش داده می شود؛ خیلی دقیق. کنارش هم 
مجموع آن ها هم دیده می شود؛ یعنی 180 درجه. حاال به راحتی با گرفتن 
مثلث و کشیدن آن به جهت های مختلف، می بینیم که مدام زاویه ها تغییر 
می کنند. اما جالب این است که 180 درجه ثابت مانده است. یعنی ما در 
عرض کمتر از یک دقیقه می توانیم یک موضوع را خیلی زیبا، جذاب و 
قابل فهم آموزش بدهیم. البته از این  دست مثال ها خیلی زیاد است. مثاًل 
همین نرم افزار پاورپوینت قابلیت های بسیار زیاد و فوق العاده ای دارد که 

شاید خیلی از ما معلم ها از آن آگاه نیستیم و استفاده هم نمی کنیم.

اغلب  می کنید.  تدریس  ریاضی  حوزة  در  سال هاست   
معلمان ریاضی در همان فضای کالس تدریس می کنند، در 
حالی که شما تدریس مباحث ریاضی را از محیط کالس 
خارج می کنید و در فضاهایی مثل حیاط مدرسه یا کوچه و 
خیابان تدریس می كنید. چطور این ایده به ذهن شما رسید 

که تدریس ریاضی را از چارچوب کالس خارج کنید؟
راستش این ایده برای اولین بار در سال های 80 و 81 در من شکل 
گرفت. در آن سال ها خودم را آماده می کردم برای شرکت در جشنوارة 
الگوهای برتر تدریس در سطح استان و بعد از آن کشور. در فرم داوری، 
یکی از قسمت هایی که امتیاز خوبی داشت، نشان دادن کاربردهای ریاضی 

بود. خیلی روی این موضوع فکر  کردم كه چطور می شود كاری كرد تا 
بچه ها نمونه هایی از کاربرد موضوعی را که درس می دهم ببینند!

خوب یادم هست، با چند تا از دوستان و همکاران با وسیلة شخصی رفتیم 
منجیل. آنجا توانستیم یک فیلم خیلی خوب از توربین های بادی منجیل 
بگیریم؛ چون موضوع ارائة درس من برای مرحلة کشوری جشنواره، دوران 
بود. در مرحلة استانی هم رفتیم میدان آزادی تهران. آنجا هم یک فیلم 
بسیار زیبا و به یادماندنی و چند تصویر خیلی خوب از برج آزادی گرفتیم، 

چون موضوع درس من تقارن بود.
از اینجا به بعد، همیشه یکی از دغدغه های من این بود که اگر بشود 
و امکانات و زیرساخت های الزم فراهم باشد، بچه ها را با نمونه هایی از 
کاربرد موضوعی که یاد می گیرند آشنا کنم و چه بهتر که این یادگیری 
در خارج از فضای تنگ و تاریک کالس باشد! چون بچه ها به شدت از 
آن استقبال می کنند و کاماًل با تمام وجود حس می کنند که ریاضی در 
جای جای زندگی شان حضور پررنگ و جدی دارد. خوب یادم هست، هم در 
مرحلة استانی و هم در مرحلة کشوری، این کار من بسیار زیاد مورد توجه 

هیئت داوران، حاضران در جلسه و دانش   آموزان قرار گرفت.

 چرا این روش را برای تدریس ریاضی انتخاب کردید و 
این روش تاکنون چه دستاوردهایی برای شما و بچه ها داشته 

است؟
ë قبل از اینکه به این سؤال جواب بدهم، الزم است تأکید کنم که همة 
مباحث را این طوری درس نمی دهم. البته امکان آن هم فراهم نیست، 
ولی مهم این است که این نگاه و رویکرد می تواند در بعضی از موضوعات 
آموزش ما را بسیار جذاب تر کند. البته اگر از تأثیرش بخواهم بگویم، در 
خود من انگیزة بسیار زیادی ایجاد می کند که به نوعی متفاوت، همراه با 
نشان دادن کاربردها، به بچه ها آموزش بدهم و آن ها هم به طور عملی و نه 
در شعار، ببینند که ریاضی در زندگی شان وجود دارد. بنابراین به آن عالقه 

پیدا می کنند و بهتر یاد می گیرند.

 تدریس در قالب بازی تا چه اندازه ماندگاری مفاهیم را 
در ذهن دانش آموزان به دنبال دارد؟ لطفًا به یکی دو مثال از 

نمونة این نوع تدریس های خودتان اشاره كنید.
ë استفاده از بازی برای آموزش یک مفهوم بسیار تأثیرگذار است؛ هم در 
یادگیری بهتر بچه ها و هم در ماندگاری آموزش. چرا که در اینجا آموزش 
به صورت غیرمستقیم انجام می شود و بچه ها، همان طور که سرگرم بازی و 
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تفریح و شادی هستند، یک مفهوم را هم یاد می گیرند. برای مثال، استفاده 
عدد،  مفهوم مضرب های یک  آموزش  برای  معروف »هوپ«  بازی  از 
برای بچه ها خیلی جذاب است. همین طور استفاده از بازی برای آموزش 

شمارنده های یک عدد و البته موارد دیگری که مجالی بیشتر می طلبد.

 ایده های مربوط به تدریس موضوع های مختلف ریاضی و 
تبدیل آن ها به بازی و تفریح را از کجا برای هر موضوع پیدا 

می کنید و چطور به ذهنتان می رسد؟ 
ë سؤال خوبی پرسیدید. خیلی پیش  آمده است كه وقتی روی موضوعی 
تمرکز زیادی داشته ام و به آن فکر کرده ام، ایده های خوبی به ذهنم رسیده 
است. البته مطالعة کتاب های گوناگون، مجالت آموزشی مثل مجالت 
رشد، مقاالت آموزش ریاضی، شرکت در جلسات و همایش ها و هم صحبت 

شدن با همکاران، در این زمینه کمک بسیار زیادی به من کرده است. 

  در این نوع تدریس که حالت عملی و کاربردی دارد، 
نقش خود دانش آموزان چگونه است؟ یعنی بچه ها در این 
 بین چه نقشی ایفا می کنند و تا چه حد در آن مشارکت دارند 

و چگونه؟
ë نقش بچه ها بسیار پررنگ است. آنان در فرایند یاددهی - یادگیری 
مشارکت کاماًل فعالی دارند، به طوری که بعضی از بخش های آموزش را 
به آن ها محول می کنیم و این برای آنان خیلی خوشایند است؛ به خصوص 
برای دانش آموزانی که در روش معمول و سنتی کاماًل در کالس منفعل 

هستند.

روش های  شما،  کارهای  از  کلیپ  و  فیلم  چند  در  من   
آموزشتان در حوزة ریاضی را دیدم، ولی سؤال من این است 
که در عرصة آزمون گرفتن از بچه ها به چه ترتیب عمل 
می کنید. آیا مثل روش های سنتی است که روی کاغذ امتحان 

می گیرید، یا برای آن هم تدبیرهای دیگری دارید؟
ëدربارة آزمون موضوع اصلی این است که مثل تدریس،  خیلی دستمان 
باز نیست، چون با نمرة دانش آموز سروکار دارد. البته در سال های اخیر 
موضوع جدیدی به نام آزمون های عملکردی در بین دبیران مطرح  شده 
سؤال   نمونه  دو  یکی  سؤال ها  در البه الی  گاهی  من هم  خود  است. 
عملکردی مطرح می کنم، ولی در مسابقاتی که با عنوان مسابقة ریاضی، 
جشنواره ها و المپیادهای دانش آموزی برگزار می کنیم، چون فضای آن ها 

کاماًل متفاوت است، از این دست سؤال های عملکردی بیشتر مطرح 
می شود که اتفاقًا مورد استقبال بسیار زیاد بچه ها قرار می گیرد؛ همین طور 

سایر دبیران و اولیا.

 اصوالً معلم موفق چطور می تواند از فناوری های گوناگون 
آموزشی برای بهبود آموزش و تأثیرگذاری بهتر آموزش و 

تدریس در کالس خود استفاده کند؟
ë اولین قدم این است که معلم باید فناوری های گوناگون را بشناسد 
و نحوة کار کردن با آن ها را بلد باشد. همین طور از تأثیرگذاری آن ها در 

جذاب و لذت بخش کردن آموزش آگاه باشد.
تا وقتی معلم تأثیر فناوری را در کالس درسش و در رفتارها، واکنش ها 
و یادگیری هرچه بهتر بچه ها نبیند، نمی توان انتظار داشت از فناوری 
استفاده کند. البته اینجا یک نکتة بسیار مهم یادمان نرود و آن اینكه 
وظیفة نظام آموزشی این است که به طور خیلی خوب، حرفه ای و استاندارد، 

لحظه به لحظه معلم را پایش و با فناوری های گوناگون و به روز آشنا کند.

 شما معتقدید دانش زمانی ارزشمند می شود که از محدودة 
ذهن خارج شود و به مرحلة عمل درآید. دراین باره برای ما 
بیشتر توضیح دهید و بگویید چطور می شود در بحث تدریس 

درس های گوناگون آن را عملی کرد؟
ë بله دقیقًا همین طوراست. پایین ترین سطح یادگیری این است که 
دانش آموز یک  چیزی را به ذهن بسپارد و در یک  زمان خاص آن را تحویل 
معلم بدهد و او دیگر با دانش آموز کاری نداشته باشد. در این صورت این 
فرایند چه دردی را از یادگیرنده دوا می کند! آیا این ارزشمند است؟ فکر 
کنم یک مثال موضوع را روشن تر کند. برای مثال، بچه ها در دورة ابتدایی 
این مطلب را می خوانند که نباید در کوچه و خیابان آشغال بریزند. حاال 
فرض کنید در امتحان از این موضوع سؤال بپرسند و بچه ها خیلی عالی 
هم جواب بدهند و نمره شان هم 20 بشود، اما آیا آن ها واقعًا این کار را 

یاد گرفته اند؟
 جملة معروفی هست که می گوید: »وقتی می شنوم فراموش می کنم، 
وقتی می بینم به یاد می آورم، اما وقتی انجام می دهم یاد می گیرم.« ریاضی 

هم از این قاعده مستثنا نیست.

 ممنون از اینکه در این گفت وگو شرکت کردید. 
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    اشاره
در چند سال گذشته دوره های گستردة آزاد آنالین  )MOOC( به 
شکل فزاینده ای محبوب شده اند. »گسترده« عنوان شدن این دوره ها 
در ارتباط با تعداد یادگیرندگان ثبت نام شده شان است. محتوای این 
دوره ها معموالً واحدهایی صوتی، تصویری و متنی هستند که از طریق 
اینترنت ارسال می شوند و رایگان اند. ثبت نام در این دوره ها از هزاران 
تا صدها هزار نفر متغیر است. البته در سال 2014، با گسترش موک ها 
انتظار می رفت ثبت نام یادگیرندگان تا 100 درصد افزایش یابد. این 
پیش بینی دو سال پس از آن صورت گرفت که نیویورک تایمز  سال 

2012 را به عنوان سال موک نام گذاری کرد.
  از آنجا که تعداد موک ها در حال رشد است، در سنجش و ارزشیابی 
در موک، به عنوان بخشی مهم از این سیستم، تمرکز فزاینده ای وجود 
دارد. به دلیل ثبت نام های زیاد در هر موک، برای مربی غیرممکن است 
بتواند تکالیف را ارزیابی و فعالیت های هر دانش آموز را ارزشیابی کند. 
در نتیجه برای ردیابی و پیش بینی رفتار یادگیرنده به هنگام تکمیل 
ارزیابی موک، سیستم های هوشمندی  طراحی شده اند. این ارزیابی های 
ارائة  و  دانش آموز  عملکرد  به  دهی  نمره  برای  الزم  شرایط  خودکار 
بازخورد الزم به آن ها را فراهم آورده است. این شیوه از ارزیابی به 
معلمان کمک می کند دانش آموزان را رتبه بندی و در فرایند یادگیری 

از آن ها حمایت کنند.

کلیدواژه ها:  سنجش الکترونیکي، همتاسنجي، موک

ارزشیابی در موک
ارزشیابی موضوع مهمی است که باید بررسی شود، زیرا می تواند در 
یادگیری ابزار قدرتمندی باشد؛ حتی در مورد موک. ارزیابی ها می توانند 
نتایج مثبت یا منفی داشته باشند، چراکه بر یادگیری و انگیزة یادگیرندگان 
تأثیر می گذارند. آن ها می توانند یادگیری را، هم بسنجند و هم از آن 
ارزیابی هر دوره  دارد،  آنجا که هزاران موک وجود  از  پشتیبانی کنند. 
به صورت جداگانه امکان پذیر نیست. بنابراین، سیستم عامل های ارائه دهندة 
فعالیت هایی  یا  چندگزینه ای  تست هایی  با  را  ارزشیابی  دوره ها،  این 
محاسباتی ارزیابی می کنند که امکان طبقه بندی و تصحیح خودکار آن ها 

توسط رایانه وجود داشته باشد.
 برخی از موک ها از سؤاالت باز پاسخ و انشایی به عنوان روش ارزشیابی 
مطلوب استفاده می كنند، چون شیوة چندگزینه ای نمی تواند مهارت های 
سطوح باالی یادگیری را به اندازة سؤاالت باز پاسخ ارزیابی کند. اما 

همتا سنجی و خودارزیابی در عصر دیجیتال
فرخ فیضی / دانشجوی دکترای تکنولوژی آموزشی
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انسان  به دقت  با ماشین  نیز  پاسخ  باز  نمره گذاری سؤاالت  تصحیح و 
امکان پذیر نیست. از سوی دیگر، بدون شک مشارکت مدرسان در ارزیابی 
هزاران تکلیف باز پاسخ غیرممکن است. به همین دلیل، موک ها به دنبال 
شیوه های جدیدی از ارزیابی بودند. برای مثال ای دی ایکس  از سیستمی 
باوجود  که  می کند  استفاده   »Automated Essay Scoring« نام  به 
عملکرد مثبت در شناسایی و گزارش خطاهای دستوری، خطاهای استفادة 
کلمات، تنوع جمالت، سبک، پیچیدگی متن، واژگان، تراز کردن محتوا با 
متن، ایده های حمایتی، نتیجه گیری و بخش های بی ربط، به دلیل محدود 
کردن رتبه بندی بر اساس عوامل سطحی، و نداشتن توانایی امتیازدهی 
به خالقیت، طنز یا دریافت استعاره ها، مورد انتقاد قرارگرفته است و قادر 
به ارزیابی متون به روش ارزیابی کننده های انسانی نیست. این موضوع، 
این شبهه را ایجاد كرد که سیستم رایانه ای قادر به ارزشیابی فعالیت های 

دانش آموزان نیست و به ارزیاب های انسانی نیاز است.
از آنجا که ارزیابی تکالیف هزاران یادگیرنده توسط مربیان غیرممکن 
است، دو موک بزرگ کور سرا و ای دی ایکس )2016( از ارزیابی همتا 
و خودارزیابی استفاده می کنند. به طور خاص، کور سرا از یک نظام ارزیابی 
»همتای واسنجی شده« استفاده می کند. در این نظام یادگیرندگان ابتدا 
برخی تکالیف را که قباًل مربی تصحیح کرده است، نمره گذاری می کنند. 
سپس سیستم میزان توافق بین نمرة مربی و یادگیرنده را بررسی و نمرات 
داده شده توسط یادگیرندگان را واسنجی می کند و با توجه به میزان توافق، 
به یادگیرندگاِن شاخص صالحیت داوری داده می شود. سپس هنگامی که 
یادگیرندگان تکالیف همتایان خود را ارزیابی می کنند، این درجه را می توان 
مطابق با شاخص صالحیت داوری، کم وبیش به عنوان نمرة نهایی آنان 

در نظر گرفت.
 در شیوة ارزیابی همتایان، یادگیرندگان تکالیف چهار یا پنج نفر از 
همتایان خود را با استفاده از یک  روال ارزیابی می کنند و بقیه نیز به 
همان ترتیب تكالیف اینان را ارزیابی می كنند. بعضی از دوره ها نیز 

شرایط خودارزیابی را ارائه می کنند. 
اما در ای دی ایکس )2016( برای تکالیف باز پاسخ دانش آموزان، 
نمرة  فقط  می شوند،  ارزشیابی  و  خودارزیابی  همتایان  توسط  وقتی که 
همتایان به آن ها داده می شود و خودارزیابی در نظر گرفته نمی شود. این 
بدان معناست که در این نظام، خودارزیابی تا حدی دست کم گرفته شده 
است. ارزیابی در کورسرا و ای دی ایکس می تواند پایانی یا تکوینی باشد. 
ارزیابی برای یادگیری یا تکوینی قصد دارد از یادگیری پشتیبانی کند، 
درحالی که ارزیابی پایانی با درجه بندی، گواهی نامه و مدرک همراه است. 
توضیح آنکه یادگیرندگان برای به دست آوردن گواهی نامه در هر دو نظام، 

ملزم به پرداخت هزینه هستند. 

نتیجه گیری
موک شکسته شده  در  ارزیابی  یادگیری-  آموزش-  ازآنجاکه چرخة 
است، بدون ارزیابی سازنده و بازخورد، موک به نمایشگر مقداری اطالعات 
نه چندان ارزشمند تبدیل خواهد شد تا تجربه های آموزشی مفید! اگرچه در 
راه حل های ارائه شده سعی شده ارزیابی های سازنده به موک برگردانده 

شود، اما هر شیوه از ارزیابی  محدودیت ها و مشکالت خاص خود را دارد. 
تا به امروز کاربردی ترین روش برای همة موک ها، استفاده از همتاسنجی 
برای ارائة بازخورد الزم است. هر چند که این شیوة ارزیابی نیز از کمبود 

اعتبار رنج می برد. 
تسهیل  برای  همتاسنجی  از  کالسی،  سنتی  آموزش  در 
در موک همتاسنجی  اما  استفاده می شود،  مباحث کالس 
و  اولین  می گیرد.  صورت  متفاوت  بسیار  محیط  یک  در 

بدیهی ترین موضوع در این مقایسه، مقیاس است. برای یک 
تکلیف واحد در یک موک، ده ها تا صدها هزار همکار بالقوه وجود 

دارد که بیش از صدها هزار مورد ارسالی را ارزیابی می کنند. تفاوت دوم 
در این است که به دلیل مقیاس، وساطت، نظارت و راهنمایی مربی 
بسیار اندک است یا اصاًل وجود ندارد. تفاوت سوم در این است که در 
موک ها، شرکت کنندگان بین المللی هستند و در زبان، فرهنگ، جهان بینی 
و ارزش های آن ها تفاوت های زیادی وجود دارد. ضمن اینکه بدون نظارت 
مربی، یادگیرندگان نیز احساس مسئولیت و انگیزة کمی برای جدی گرفتن 
روند ارزیابی همتایان خود دارند. فرا تحلیل لی و همکاران )2016(، با 
بررسی مقاالت ارزیابی همتایی که در 15 سال گذشته منتشر شده اند، 
نشان داد همتاسنجی وقتی بر کاغذ مبتنی است، با ارزیابی معلم همبستگی 
بیشتری دارد تا زمانی که مبتنی بر رایانه است. همچنین، وقتی ارزیابی ها 
داوطلبانه باشند، همبستگی باالتری با ارزیابی معلم خواهند داشت. نکتة 
آخر اینکه وقتی یادگیرندگان در ایجاد معیارهای رتبه بندی شرکت دارند، 

ارزیابی همتایان دقیق تر است. 
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مقدمه
روبریک1 در حوزة آموزش به معنای یک راهنمای امتیازدهی است که 
برای سنجش و اندازه گیری کیفیت پاسخ های یادگیرندگان به كار می رود؛ 
ابزاری برای یادگیری و ارزیابی که انتظارات مربوط به تکالیف و وظایف 
عملکرد را با ذکر شاخصه ها، معیارها و کیفیت سطوح بیان می کند. به عبارت 
ساده، مجموعه ای از معیارها برای درجه بندی تکالیف است و معمواًل شامل 
معیارهایی برای سنجش، تشخیص کیفیت تکالیف در سطوح خاص و راهبرد 
امتیازدهی است. روبریک تالشی است برای برقراری ارتباط بین انتظارات و 
کیفیت کار. هدف روبریک ارزیابی دقیق توسط خود یادگیرندگان است. این 
كار باعث می شود ارزیابی دقیق و منصفانه ای صورت گیرد، زیرا با توجه به 
شاخصه ها و سطوح، یادگیرنده و یاددهنده درک صحیحی از سطوح یادگیری 

به دست می آورند )ردي و اندرید، 2010(.
 

چرایی استفاده از روبریک
روبریک به یاددهندگان کمک می کند:

  بازخوردهایی را در اختیار یادگیرندگان قرار دهند که واضح و مشخص 
هستند و بر راهکارهایی برای بهبود یادگیری متمرکز  شوند.

  انتظارات دقیق از ارائة تکالیف را نشان دهند. این ویژگی سبب 

می شود یادگیرندگان بتوانند به جای حدس زدن دربارة آنچه معلم می خواهد، 
بر انجام صحیح تکلیف و آموزش ها متمرکز شوند.

   یادگیری یادگیرندگان کالس را به طور دقیق ارزیابی و سنجش كنند.
  دانش آموزان را به خودارزیابی و خودتصحیحی هدایت كنند.

تا  شود  صرفه جویی  یادگیرندگان  سنجش  و  ارزشیابی  زمان  در    

یاددهنده زمان بیشتری را صرف آموزش و تدریس کند.
همچنین، روبریك به یادگیرندگان نیز كمك می كند دربارة یادگیری خود 
و هم ساالنشان تأمل  کنند و برای رسیدن به سطح یادگیری مطلوب، 

تغییرات آگاهانه ای ایجاد کنند.

انواع روبریک
براساس نحوة تنظیم روبریک و پاسخ های یادگیرندگان، می توان دو نوع 

روبریک را در نظر گرفت: 
  تحليلی2: روبریک تحلیلی ابعاد مختلف عملکرد را بیان می کند و 
برای هر بعد رتبه بندی مشخصی ارائه می دهد. در روبریك، پاسخ های 
یادگیرندگان به بخش های معنادار کیفی شکسته می شود و نمره گذاری 

براساس این بخش ها انجام می گیرد.

از چالش های مهم  امروزه سنجش و ارزشیابی یادگیرندگان یکی 
سیستم های آموزشی است. در کنار آزمون های متداولی که همواره 
برگزار می شود، یکی از ابزارهایی که برای سنجش و اندازه گیری 
می توان استفاده کرد، »روبریک« است. روبریک جدولی مشخص 
و امتیازبندی شده است که به یاد دهندگان کمک می کند عملکرد 
به  همچنین،  کنند.  ارزشیابی  و  اندازه گیری  را  خود  یادگیرندگان 
یادگیرندگان امکان می دهد کارهای خود را سنجش و ارزیابی کنند 
و با بررسی میزان عملکرد و پیشرفت خود، برای رسیدن به سطوح 

باالتر یادگیری بکوشند.

کلیدواژه ها: روبریک، سنجش، اندازه گیری، یادگیرنده، یاددهنده

ابزار نوین ارزشیابی

سارا  بنی عامریان
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   کل نگر3 )جامع(: روبریک کل نگر ویژگی های کلی محتوا یا 
تکلیف را توصیف می کند و امتیازی واحد ارائه می دهد. در اینجا پاسخ 
یادگیرندگان به چند بخش تقسیم نمی شود و ارزیابی پاسخ به صورت کلی، 
در طیفی از نمره گذاری دو وضعیتی )شایسته است یا هنوز به شایستگی 
نرسیده است( یا نمره گذاری سه وضعیتی )به شایستگی نرسیده، شایسته 

است و باالتر از حد انتظار است( قرار می گیرد.

 روبريک چهار ويژگی اساسی دارد:
  شرح تکلیف؛ توصیفی از وظایفی که انتظار می رود یادگیرندگان آن را 

انجام دهند.
  مقیاس )امتیازدهی(؛ سطح تسلط را توصیف می کند )مثاًل بیشتر از 

انتظار، انتظار را برآورده می کند، انتظار را برآورده نمی کند.(
  مؤلفه  یا بعد؛ یادگیرندگان برای تکمیل تکالیف و وظایف )برای  مثال، 

انواع مهارت ها و دانش( باید در آن ها شرکت کنند.
  شرح کیفیت عملکرد )توصیف کنندة عملکرد( مؤلفه ها و ابعاد در هر 

سطح تسلط.

تهیه و تنظیم روبریک
 1. انتظارات و عملکرد مدنظر را مشخص کنید.

است  قرار  آنچه  کنید.  مشخص  را  ارائه شده  تکالیف  ویژگی های   .2  
یادگیرندگان )مهارت ها، دانش و رفتارها( نشان دهند، چیست؟ )مؤلفه ها 

و ابعاد(.
 3. مشخص کنید چگونه باید سطح تسلط برای هر مؤلفه یا عملکرد را 
مشخص کنند. تصمیم بگیرید برای هر سطح چه امتیازی باید اختصاص 

یابد )مقیاس(.
4. ویژگی های عملکردی هر مؤلفه را برای هر سطح شرح دهید )توصیف 

عملکرد(.
5. روبریک را در اختیار همکاران و یادگیرندگان قرار دهید و بازخوردها را 

بررسی کنید. در صورت نیاز تغییرات الزم را انجام دهید )بازنگری(.

عملكردها و انتظارات مورد نظر
مثال:

ما می خواهیم از این روبریك برای سنجش 
و اندازه گیری مبحث تقسیم استفاده كنیم 
لذا برای این مبحث دانش آموزان باید در 
موارد ذیل عملكرد و انتظارات مورد نظر را 

داشته باشند مانند:
   جمع

  تفريق
   ضرب

پینوشتها
1. Rubric
2. analytic
3. holistic
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جمع بندی
روبریک به یاددهنده کمک می کند با دقت دربارة آنچه باید تدریس شود 

فکر کند و نسبت به آنچه یادگیرندگان باید یاد بگیرند، منتقد باشد.
یاددهنده،  یادگیرنده،  برای  عملکردی،  نظر  از  می توانند  روبریک ها 
کارشناسان آموزشی، مدیران آموزشی و دیگران استانداردها و انتظاراتی 
را مشخص کنند. همچنین، فرصت هایی برای بازخورد و یادگیری مستمر 
فراهم  کنند. جایگاه روبریک در آموزش انکارنشدنی است. روبریك روش 
خوبی را به یادگیرندگان ارائه می دهد تا آنچه را می دانند نشان دهند. 
همچنین، به یادگیرندگان کمک می کند دریابند آیا آنچه فکر می کنند 
می دانند، صحیح است یا نه، و این راهی دیگر برای تقویت یادگیری 

آن هاست.

سطح 1 سطح 2 سطح 3 سطح 4

عملكرد 1  توضیح
عملکرد

عملكرد 2

عملكرد 3

شكل1.جدولپیشنهادیتنظیمونگارشروبریك

توضیحات در مورد کیفیت عملکرد متناسب با هر سطح

مثال هايی از سطح بندی و مقياس
  خیلی خوب، خوب، قابل قبول، نیاز به تالش 

  حرفه ای، عالی، خوب، پایه

برای هریك از این سطوح امتیازاتی نیز نوشته
توضیحات در مورد كیفیت عملكرد متناسب با 

هر سطح
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تحول در کسب وکار یاددهی یادگیری

جامعة  گردآوری  با  زیست بوم  این 
ذینفعان یاددهی و یادگیری حول بستر 
به روز و پیشرفته و بومی شده از دانشگاه 
بر  دارد  تالش  هاروارد  و   MIT
چالش های موجود در توسعة زیست بوم 
کسب وکار یاددهی و یادگیری غلبه کند. 
در این راستا این نتایج به دست آمده  اند:

1. با ارائة یک زیرساخت پیشرفته و 
به روز در قالب سرویس به افراد و سازمان های دارای شأن تولید محتوای 
بر  آنان  دوش  از  زیرساخت  تولید  تکراری  و  سنگین  هزینة  آموزشی، 

داشته می شود.
2. در این پلتفرم، هزینة زیرساخت به طور پیش فرض به صورت درصدی 
از فروش دوره تأمین می شود، لذا هزینة ریسک تولید دوره های آموزشی 
کاهش می یابد. از طرف دیگر، درس آپ، به منظور کسب منافع و تأمین 
هزینه های تولید، توسعه و نگهداری زیرساخت، ناچار به تسهیل و توسعة 

بازاریابی و فروش دوره ها خواهد بود.
3. ابزارهای بسیار به روز و پیشرفته برای ساخت دوره ها در استودیوی 
ساخت دورة درس آپ، امکان طراحی و پیاده سازی یاددهی و یادگیری 

فعال را به تسهیلگران آموزشی می دهد.
4. با ایجاد یک مرکز ارائة خدمات فراوری محتوای آموزشی و خدمات 
اجرای دوره، هم زمان با ایجاد تنوع خدمات محتوایی و افزایش کیفیت، 
از طریق ایجاد رقابت سالم، هزینه های فراوری محتوا و اجرای دوره ها 

کاهش می یابد.

موضوع »یاددهی و یادگیری بر بستر مجازی«، سالیان دراز است که 
جزو مسائل محافل علمی و پژوهشی دنیاست. فرصت ها و چالش های 
پیش روی این موضوع موجب شده است مجموعه های علمی و پژوهشی 
راه حل های جدیدی برای آن ارائه کنند. در ایران نیز، هر یک از دانشگاه ها و 
مراکز علمی و آموزشی، به فراخور نیاز خود در این باره قدم هایی برداشته اند 
و شرکت ها و مجموعه ها نیز زیرساخت ها و سرویس های گوناگونی تولید 
و ارائه کرده اند. اما متأسفانه کیفیت یاددهی و یادگیری مجازی در کشور 
همچنان وضعیت رضایت بخشی ندارد. برخی عوامل اصلی این وضعیت 

عبارت اند از:
  هزینة باالی تولید زیرساخت باکیفیت یاددهی و یادگیری؛

  تمرکز بر زیرساخت و غفلت از تولید محتوا؛
  هزینة باالی تولید محتوای یاددهی و یادگیری؛

  توجیه نکردن و نبود فرهنگ سازی مناسب در میان استادان؛
  ضعف دانش فناوری اطالعات  یا حوصلة ناکافی استادان 

مطرح برای بهره گیری از این بستر؛
  منتفع نشدن استادان از تولید محتوا و ارائة آن بر بستر 

مجازی؛
  نبود بازاریابی و یا فروش نامناسب دوره ها.

بر این اساس، »شرکت دانش بنیان مهرپارس« با استفاده از آخرین 
دستاوردهای علمی بین المللی در زمینة زیرساخت های پیشرفتة یاددهی و 
یادگیری، به تولید و توسعة بستر مشارکت پذیر یاددهی و یادگیری با عنوان 
»درس آپ« اقدام کرد. به طور خالصه، درس آپ، زیست بوم کسب وکارهای 
یاددهی و یادگیری است. جامعة چهارگانة ذینفعان درس آپ به شرح زیرند:

  یاددهندگان و تولیدکنندگان محتوای یاددهی-یادگیری؛
  یادگیرندگان؛

  خدمت دهندگان تولید و فراوری محتوای یاددهی-یادگیری؛
  پژوهشگران حوزة یاددهی و یادگیری.

درس سازها

تحلیل گران

سازمان های 
آموزشی

سازمان های 
غیرآموزشی

یادگیرندگان 
حقیقی

یادگیرندگان 
سازمانی

یادگیرندگان

خدمات 
دهندگان

      محمدحسن سمتی
توسعه دهنده استارت آپ درس آپ

شبكة ذینفعان
زیست بوم كسب و كار
یاددهی - یادگیری 

درس آپ
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5. مرکز ارائة خدمات، تا حد زیادی ضعف دانش فناوری اطالعات 
استادان را جبران می كند و با استفاده از خدمات  دهندگان اجرای دوره های 

مجازی، از مشکل فراوری محتوا و برگزاری و اجرای دوره ها می کاهد.
6. درس آپ بازارچه ای آموزشی است که هر فرد حقیقی و حقوقی مغازة 
آموزشی خود را در آن تأسیس و اداره می كند و بستر تعامل مالی هر 
سازمان با استادان خود نیز در آن فراهم می  شود. لذا استادان و مدرسان 
دوره ها، به میزان فروش دوره ها، از منافع آن منتفع می شوند و برای تولید 

و افزایش کیفیت دوره ها انگیزة بیشتری خواهند داشت.
از  استفاده  برای  سازمانی  درخواست های  امکان  ایجاد  طریق  از   .7
آموزش های ضمن خدمت و سازمانی و  دوره ها، ضمن کاهش هزینة 
افزایش و تنوع انتخاب آن ها، موجب افزایش جامعة مخاطبان دوره ها و 

کسب انتفاع مالی بیشتر آن ها می شود.
8. ساختار پیشرفته و توزیع شده در درون این پلتفرم، از طریق واحد تحلیل 
و آنالیز رفتار یاددهی و یادگیری، برای جامعة پژوهشگران و محققان حوزة 
یاددهی و یادگیری، ابزار و اطالعات الزم را به منظور بررسی عوامل بهبود 

فرایند یاددهی و یادگیری فراهم می كند.

هستة مرکزِی پلتفرم درس آپ شامل دو بخش اصلی »استودیوی ساخت 
دوره های آموزشی« و »سامانة مدیریت یادگیری« است. استودیوی ساخت 
دوره های آموزشی مرکز اصلی طراحی و تولید محتوای یاددهی و یادگیری 
است که هر تسهیلگر آموزشی یا سازمانی که  صالحیت تولید دوره های 
آموزش مجازی را دارد، می تواند از این بستر برای تولید دوره های آموزشی 
آموزشی  دوره های  ساخت  استودیوی  ویژگی های  برخی  كند.  استفاده 

عبارت اند از:

ثانوی  نرم افزار  هیچ گونه  نصب  به  نیاز نداشتن     
طراحی؛

  امکان ایجاد گروه تولید دوره و مدیریت دسترسی ها؛
   وجود ابزارهای پیشرفتة آموزشی و قابل توسعه 

برای طراحی طرح درس های متنوع؛
   امکانات بسیار کارا در طراحی مسیرهای یادگیری 

شخصی.

برخی ابزارها و امکانات موردنیاز تسهیلگران آموزشی برای تولید 
طرح درس ها عبارت اند از:

  ارائة ویدئو با امکانات ویژه )این ماژول با امکانات 
طرح  زبان،  چندین  به  زیرنویس  شامل  متنوع  بسیار 
سؤال میان دو فیلم، برش بدون ابزار تدوین و سایر 

امکانات دیگر، در اختیار تسهیلگر آموزشی است(؛
باحالت های  چندگزینه ای  سؤاالت  انواع  طراحی     
و سایر شرایط  راهنمایی  بدون  و  راهنمایی  با  پاسخ 
شیوة  به  ارزیابی  پاسخ،  باز  ارزیابی  طراحی  دیگر، 

همتاسنجی؛
  پیاده سازی مباحثه؛

  طراحی فرمول های ریاضی؛
  شبیه سازهای محیط برنامه نویسی.

همچنین، امکانات پلتفرم برای طراحی و اجرای طرح درس ها 
توسط تسهیلگران آموزشی عبارت اند از:

  ارائة گواهینامه به یادگیرندگان؛
   تعـریف فـراینـدهـای آمـوزشـی بـا در نظـرگرفتن 

سرفصل های پیش نیاز برای دورة آموزشی؛
   برگزاری آزمون ورودی برای شروع دوره؛

  ایجاد ساختار درختی در طرح دورة آموزشی؛
از  دوره  طرح  بخش  یک  محتوای  پنهان سازی   

یادگیرندگان؛
   زمان بندی انتشار مطالب هر فصل و زیر فصل های 

درس برای یادگیرندگان؛
  تعیین شیوة نمره بندی دوره: برای هر دوره می توان 
روش های متعدد کسب نمره را تعیین كرد. برای مثال، 
بخشی از نمره به تمرینات، بخشی به امتحانات میانی و 

بخشی به امتحان پایاني مربوط باشد؛
  درجه بندی نمرات پایانی دوره.

ابزارهای 
ساخت 

دوره ابزارهای 
فراوری 

محتوای چند 
رسانه ای

تجارت 
الكترونیك

انواع ارائه 
دوره

سامانه 
مدیریت 

دوره

پروفایل برای 
فراگیر

كاتالوگ

گواهینامه ها/ 
رونوشت ها

مشاور برای 
فراگیر

برای 
فراگیر

ابزارهای 
اضافی

javascript
ابزارهای 

اضافی
Xblocks

همچنین 
ابزارهای خود 

شما

ابزارهای 
اضافی
APl

ابزارهای 
اضافی

 plugins

تجزیه و تحلیل

ابزارهای 
آماری

صفحه 
مدیریتی 
برای مربی

برای 
مدیریت

سامانه 
مدیریت 
یادگیری 

ابزارهای 
اضافی از دیگر 

منابع

ابزارهای 
مشاركت

محتوای 
اضافی از 
دیگر منابع

جلوگیری 
از تقلب در 

امتحان
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دنبال چیه؟
یا همان  اطالعات«  ملی  »شبکه  اصلی  اهداف  از  برخی  واقع می توان  در 
و  بهبود  اینترنت ،  بومی سازی  برد :  نام  این گونه  را  ایران  اینترنت ملی در 
در کشور،  علمی  توسعه  بسترسازی  الکترونیکی ،  ساماندهی شاخص های 
افزایش سطح امنیت اطالعات در فضای مجازی ، ایجاد تلویزیون اینترنتی ، 
کاهش آمار حمالت اینترنتی ، افزایش سرعت اینترنت داخلی ، ایجاد موتور 
جستجوگر ملی بر اساس فرهنگ بومی ، افزایش درصد نفوذ اینترنت در 

کشور مطابق با استانداردهای جهانی و ...

چه فایده ای داره؟
  افزایش چشمگیر سرعت اینترنت در کشور

  دارای بستری امن، پیشرفته و متکی به جدیدترین فناوری های نوین و بومی 
برای تحقق فضای مجازی بر اساس ارزش های اسالمیـ  ایرانی

  محیط سالم و عاری از فساد جهت فعالیت در محیط مجازی برای آحاد 
کاربران

  ضریب امنیتی باال در تبادل اطالعات و خارج نشدن اطالعات و مشخصات 
کاربران از کشور، استان یا حتی شهر کاربر موردنظر
  کاهش قابل توجه هزینه اینترنت در داخل کشور

  همیشه در دسترس بودن و نداشتن قطعی اینترنت
  قابلیت نظارت و کنترل محتوا از داخل کشور
  سازماندهی و اجرای کامل دولت الکترونیک

  عدم دسترسی به حریم خصوصی کاربران و بایگانی شدن درخواست های 
داخلی در داخل کشور و ره گیری نشدن آن ها به وسیلة سایر کشور ها

 کاهش هزینه های دولت برای خرید اینترنت بین المللی و استفادة بهینه از 
پهنای باند بین المللی

  قطع دست واسطه ها و دالالن اینترنت

چی چی هست؟!
با  ارتباطی  زیرساخت های  از  متشکل  شبکه ای  اطالعات«،  ملی  »شبکه 
مدیریت مستقل کامالً داخلی و حفاظت شده است. به بیان دیگر »شبکه 
ملی اینترنت، شبکه ای مبتنی بر قرارداد اینترنت )IP( به همراه سوئیچ ها و 
مسیریاب هایی می باشد که درخواست های دسترسی داخلی و اخذ اطالعات 
آن در مراکز داده داخلی نگهداری می شوند و به هیچ وجه از طریق خارِج 
کشور مسیریابی نمی شوند و امکان ایجاد شبکه های خصوصی و امن داخلی 
در آن فراهم شده است. به ز بان ساده تر همان اینترنت با مدیریت داخلی 
است که همه استانداردهای امنیتی، فرهنگی و فنی در آن رعایت شده است.

معادل های غلط ولی رایج!
از نظر دانش تخصصی ICT چیزی بنام »اینترنت ملی« وجود ندارد و این 
یک اصطالح اشتباهی می باشد که مورد استفاده قرار می گیرد. اصطالح دقیق 
و درست همان شبکه ملی اطالعات است. یعنی وقتی از شبکه ملی اطالعات 
سخن می گوئیم منظور اینترنت ملی یا اینترانت ملی و شبکه ای با الزام احراز 

هویت نیست!
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چرا راه نمیافته؟
ــور  ــادی در کش ــرکت های زی ــون ش ــت!: اکن ــای اینترن ــود مافی • وج
هســتند کــه از ســاختار فعلــی فــروش اینترنــت و پهنــای بانــد خارجــی 
ــل  ــدازی کام ــع راه ان ــی از موان ــا یک ــد و همین ه ــودهای کالن می برن س

شــبکه ملــي اطالعــات در کشــور هســتند.
• ذهنیــت مــردم نســبت بــه شــبکه ملــی اطالعــات یــا اینترنــت ملــی 
ــراد  ــد توســط اف ــد کــه بای مخــدوش شــده و تصــورات اشــتباهی دارن

ــود. ــالح ش ــت اص ــن ذهنی ــانه ها ای ــع و رس مطل
• فقــدان یــا ضعــف اراده در دولت هــای مختلــف بــرای انجــام و 

استقالل بلی، انزوا نه!
ــز  ــر آن تمرک ــات« ب ــی اطالع ــبکه مل ــه »ش ــی ک ــن مفهوم اصلی تری
ــای  ــه معن ــاً ب ــه حتم ــتقاللی ک ــتقالل! اس ــت: اس ــک واژه اس دارد، ی
»انــزوا« نیســت . اساســاً در دنیــای امــروز کــه بــا ویژگــی »پیچیدگــی« 
ــه ای« در توصیــف آن  ــر پروان و »آشــوبناکی« شــناخته می شــود و از »اث
ــد!  ــران مان ــر از دیگ ــدون تأثی ــالً ب ــوان کام ــود، نمی ت ــتفاده می ش اس
مهــم آن اســت کــه بیــش از آن کــه تأثیرپذیــر باشــیم، بایــد تأثیرگــذار 

دنبال چیه؟
ــات«  ــی اطالع ــبکه مل ــی »ش ــداف اصل ــی از اه ــوان برخ ــع می ت در واق
ــرد : بومی ســازی  ــام ب ــه ن ــا همــان اینترنــت ملــی در ایــران را این گون ی
ــازی  ــی ، بسترس ــاخص های الکترونیک ــاماندهی ش ــود و س ــت ، بهب اینترن
توســعه علمــی در کشــور، افزایــش ســطح امنیــت اطالعــات در فضــای 
مجــازی ، ایجــاد تلویزیــون اینترنتــی ، کاهــش آمــار حمــالت اینترنتــی ، 
افزایــش ســرعت اینترنــت داخلــی ، ایجــاد موتــور جســتجوگر ملــی بــر 
اســاس فرهنــگ بومــی ، افزایــش درصد نفــوذ اینترنــت در کشــور مطابق 

چه فایده ای داره؟
  افزایش چشمگیر سرعت اینترنت در کشور

ــن فناوری هــای  ــه جدیدتری   دارای بســتری امــن، پیشــرفته و متکــی ب
نویــن و بومــی بــرای تحقــق فضــای مجــازی بر اســاس ارزش هــای اســالمی 

ـ ایرانــی
ــط مجــازی  ــت در محی ــاری از فســاد جهــت فعالی ــط ســالم و ع   محی

ــران ــرای آحــاد کارب ب
  ضریــب امنیتــی بــاال در تبــادل اطالعــات و خــارج نشــدن اطالعــات و 

مشــخصات کاربــران از کشــور، اســتان یــا حتــی شــهر کاربــر موردنظــر
  کاهش قابل توجه هزینه اینترنت در داخل کشور

  همیشه در دسترس بودن و نداشتن قطعی اینترنت
  قابلیت نظارت و کنترل محتوا از داخل کشور
  سازماندهی و اجرای کامل دولت الکترونیک

ــدن  ــی ش ــران و بایگان ــی کارب ــم خصوص ــه حری ــی ب ــدم دسترس   ع
ــا  ــدن آن ه ــری نش ــور و ره گی ــل کش ــی در داخ ــت های داخل درخواس

به وســیلة ســایر کشــور ها
 کاهــش هزینه هــای دولــت بــرای خریــد اینترنــت بین المللــی و 

چی چی هست؟!
»شــبکه ملــی اطالعــات«، شــبکه ای متشــکل از زیرســاخت های ارتباطــی 
بــا مدیریــت مســتقل کامــالً داخلــی و حفاظــت شــده اســت. بــه بیــان 
 )IP( دیگــر »شــبکه ملــی اینترنت، شــبکه ای مبتنــی بر قــرارداد اینترنــت
ــت های  ــه درخواس ــد ک ــیریاب هایی می باش ــوئیچ ها و مس ــراه س ــه هم ب
دسترســی داخلــی و اخــذ اطالعــات آن در مراکــز داده داخلــی نگهداری 
می شــوند و بــه هیچ وجــه از طریــق خــارِج کشــور مســیریابی نمی شــوند 
و امــکان ایجــاد شــبکه های خصوصــی و امــن داخلــی در آن فراهم شــده 
اســت. بــه ز بــان ســاده تر همــان اینترنــت بــا مدیریــت داخلــی اســت 
کــه همــه اســتانداردهای امنیتــی، فرهنگــی و فنــی در آن رعایــت شــده 

نگرانی نابجا!
کاربــران اینترنــت یکــی از نگران تریــن اقشــاری بودنــد کــه راه انــدازی 
ــران  ــد. کارب ــت می پندارن ــی محدودی ــات را ، نوع ــی اطالع ــبکه مل ش
ــه  ــدازی ایــن شــبکه ؛ دسترســی آن هــا ب ــا راه ان ــد کــه ب تصــور می کنن
ــی قطــع می شــود ، حــال آن کــه ایــن شــبکه دسترســی  اینترنــت جهان
ــا ،  ــه تنه ــرد بلک ــد ک ــع نخواه ــی را قط ــت جهان ــه اینترن ــران ب کارب
ــی  ــا از آســیب های احتمال ــی آورد ت ــرل در م ــن مســیر را تحــت کنت ای
جلوگیــری شــود. بــه بیــان دیگــر ، »اینترنــت ملــی« یــک شــبکه داخلی 

معادل های غلط ولی رایج!
ــود  ــی« وج ــت مل ــام »اینترن ــزی بن ــی ICT چی ــش تخصص ــر دان از نظ
ــتفاده  ــورد اس ــه م ــد ک ــتباهی می باش ــالح اش ــک اصط ــن ی ــدارد و ای ن
قــرار می گیــرد. اصطــالح دقیــق و درســت همــان شــبکه ملــی اطالعــات 
اســت. یعنــی وقتــی از شــبکه ملــی اطالعــات ســخن می گوئیــم منظــور 
ــزام احــراز هویــت  ــا ال ــا اینترانــت ملــی و شــبکه ای ب اینترنــت ملــی ی

دیگران هم دارند؟
ــه  ــر ب ــی اگ ــت مل ــه اینترن ــر عام ــه تعبی ــا ب ــات ی ــی اطالع ــبکه مل ش
شــکل صحیــح اجــرا شــود عیــب خاصــی بــر آن مترتــب نیســت، چــرا 
کــه اگــر مســئله خاصــی می داشــت خــود کشــورهای پیشــرو در ایــن 
زمینــه اقــدام بــه اجــرای اینترنــت ملــی بــرای کشورشــان نمی کردنــد! 
در ایــن زمینــه کشــور کــره جنوبــی اولیــن کشــوری بــود کــه اقــدام بــه 
ارائــة »طــرح شــبکه ملــی اینترنــت« در اوایــل دهــه 90 میــالدی نمــود و 
پــس از آن کشــور های دیگــر نیــز طرح هــای خــود را در ایــن زمینــه بــا 
ســاختاری متفــاوت ، بــه اجــرا گذاشــتند. هنــد بــا »شــبکه ملــی دانــش «، 
آمریــکا بــا »internet II«  و »شــبکه پهنــای بانــد ملــی «، انگلســتان بــا 
»شــبکه ملــی پرســرعت«، اســترالیا بــا »شــبکه NBN«، کــره شــمالی 
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