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 چكيده

آموزش  های ارتباط از دور به عمق جامعه، ابزارها و روش لیاطالعات و نفوذ وسا یبا گسترده شدن فناور 

است که هر فرد در هر زمان و هر مکان بتواند  ها در جهتی ابزارها و روش نیدچار تحول شدند. تحول ا زين

نه  های . در سالشود یريادگیمشغول  کند یکه خودش مشخص م یبا امکانات خودش و در بازه زمان

 یبیو معا ایمزا یخودش رو دارد و دارا های یژگینوع آموزش و نیمطرح شد. ا چندان دور آموزش از دور

 رفتشيبود و تنها راه ارتباط استفاده از نامه بود. با پ ای است. آموزش از دور، ابتدا آموزش به صورت مکاتبه

انتقال  یبرا دتریجد یاستفاده از ابزارها ،یاز تکنولوژ استفاده نهتر شدن هزی و از همه مهمتر ارزان یتکنولوژ

ای ه سيستم نترنت،های جدید از قبيل کامپيوتر، ای دانش مطرح شد. با به وجود آمدن و گسترش فناوری

های جدیدتر  مدل یبرا هایی ها و استاندارد دنبال شد و ابزارها، روش تر یجد دهیپد نمخابراتی و ... ای

 انتقال یاستفاده از ابزارها یکيآموزش الکترون( مطرح شد. کیي)از قبيل آموزش الکترون دورآموزش از 

انتقال اطالعات و دانش است. آموزش الکترونيکی  یو ... ( برا نترنتی)مثل ا یکياطالعات به صورت الکترون

ها ها و دانشگاهتوسط برخی سازمان هباشد و چند سالی است کپارادیمی جدید و محصول فناوری اطالعات می

استفاده از فناوری اطالعات و به طور کلی،  زشی متعدد مطرح و حتی اجرا شده است.های آمودر قالب طرح

ارتباطات، الگوی فکری آموزش از دور را دگرگون، مدل های موجود آموزش از دور را غنی تر و مدل های 

ظهور جدیدی را نيز ایجاد می کند. در نتيجه مدل های جدید با پداگوژی ها و ویژگی های متفاوت در حال 

است. این مدل ها، ویژگی های آموزش مبتنی بر فناوری را به اشتراك می گذارد و شيوه های جدید آموزش 

و یادگيری را پيشنهاد می کند که در آن یادگيرنده نقش فعالی داشته و بر یادگيری خود راهبر، مستقل، 

تلف نسل های مخ یس از معرفی اجماللذا در این مقاله تالش شد تا پ انعطاف پذیری و تعامل تأکيد می شود.

به معرفی ششمين نسل این نظام آموزشی یعنی مدل یادگيری آموزشی مربوطه، مدل های با آموزش از دور 

این معرفی در قالب بررسی زیربنای فلسفی مدل و فناوری های مورد پرداخته شود.  الکترونيکی سازنده گرا

 صورت گرفته است. وری هااستفاده در آن به همراه خصوصيات این فنا

 كليدي هايواژه

 گرا.آموزش الکترونيکی، مدل یادگيری الکترونيکی سازنده آموزش از دور،

 

  مقدمه -1

های عصر حاضر با یك دگرگونی عمده مواجه دانشگاه فرایند آموزش عالی در هر جامعه از اهميت زیادی برخوردار است. 

باشند. کمبود بودجه، افزایش شمار دانشجو، تغيير جمعيت دانشجویی، نيازهای آموزشی متنوع و جدید اجتماع به می

. تغييرات سریع اقتصادی، اجتماعی و [62] نيازهای جدید هماهنگ باشدنی نياز دارد، تغييراتی که با تغييرات سازما

فناورانه ماهيت زندگی و مشاغل افراد را تحت تأثير قرار داده است. افراد برای رویارویی با این تغييرات، باید به طور مداوم 
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مداوم بر تعداد داوطلبان ورود به  حاضر موجب شده تا به طور ها در عصردر حال یادگيری و بازآموزی باشند. این ویژگی

ها است. از این ها بيش از ظرفيت آن. در اغلب کشورها، تعداد داوطلبان ورود به دانشگاه[29] آموزش عالی افزوده شود

. با آموزش [61ت ]گویی به نيازهای آموزشی داوطلبان توسعه یافته اسهای از دور برای پاسخرو در بيشتر کشورها، دانشگاه

. در چنين [62] شودمتناسب با نيازهای دانشجو فراهم می« یادگيری بدون محدودیت زمانی و مکانی»دور، امکان  از

 ز طرفی، جهانیگزاران و متخصصان آموزش به مقوله آموزش از دور نيز کمی تفاوت کرده است. اشرایطی، نگاه سياست

اند، مشخصاً مسائل پایدار و تغييرات سریع در آموزش عالی شدهمنجر به رسانی و سایر موارد اطالعشدن، توسعه فناوری 

های متناسب با این هميشگی نيز همچنان وجود دارند. یکی از این مسائل در حوزه آموزش از دور، وجود الگوها یا مدل

رایانه و گدهای واقعهای مناسب آموزشی، راهبرمدل شکوفایی آموزش از دور با توسعهنوع آموزش است. موفقيت و 

های مختلفی را با آموزش از دور در سير تکاملی خود، نسل .[4]پذیر استامکان 26های پداگوژی مناسب قرن شيوه

خورد، آن می ز دور به چشم آنچه که در این فرایند تکاملی آموزش ا .[22] های آموزشی گوناگون تجربه کرده استمدل

جدید بر کيفيت این نظام آموزشی افزوده شده است. از آنجا که در کشور های است که به تدریج با توسعه و خلق مدل

ا با ت شده استتالش  مقالهشود، لذا در این ها، آموزش از دور ارائه مینور و سایر دانشگاهایران نيز توسط دانشگاه پيام

، را(گلکترونيکی سازندهششم )یعنی مدل یادگيری ا ، بخصوص نسلمختلف این نظام آموزشیهای نسل اجمالیمعرفی 

 .روشن شودآن   ضرورت استفاده از

 آموزش از دور -2

 یارائه محتوا ،یآموزش یمحتوا یشده و نظام مند جهت انتخاب، آماده ساز یزیبرنامه ر تيفعال كیآموزش ازدور 

 ارتباط طيمح كیدر  یارتباط جمع لیدهنده با استفاده از وسا ادیتوسط  رندگانيگ ادی ییو راهنما تیهدا ،یآموزش

دهنده  ادی یريادگیو  سیاست که تجربه تدر« از راه دور طاتارتبا یفناور» ندیفرا یآموزش از راه دور نوع محور است.

انواع  فيتوص یاست برا ی. آموزش ازدور روش[64]سازد یم ریرا به صورت همزمان و نا همزمان امکان پذ رندهيگ ادیو

رتباط ا کهيدر حال ند،جدا هست گریکدیاز  یو زمان یبه لحاظ مکان رندهيگ ادیدهنده و  ادیکه در آنها  یآموزش باتيترت

 كیکه در یافراد یاست برا یانسان و یآموزش مردم ی. آموزش ازدور نوع[22]شود یرسانه ها برقرار م قیآنها از طر نيب

فوق  فیتعار .[4]ابندیدرمدارس حضور  ليتحص یتوانند برا یکه نم یکسان یبرا ایپراکنده هستند  ییايمحدوده جغراف

پردازان مهم نظام  هیاز نظر یکی( 6331) گانيکنند اما ک یآموزش ازدور اشاره م یها تياز فعال یهر کدام به جنبه ا

)  یو مکان یبه لحاظ زمان رندهيگ ادیدهنده و  ادی ییجدا -6شمارند:  یآن بر م یبرا یاساس یژگیآموزش از  دور چند و

 یبانيسازمان پشت -2مرسوم است(.   یو رودررو ميکننده آن از آموزش مستق زیآموزش ازدورکه متما یماهو یژگیو

کمك  ییو ابزار ها و خدمات مشاوره دانشجو انیدانشجو یآماده ساز ،یزیکه آموزش ازدور را در برنامه ر یکننده آموزش

از  یابزارارتباط -9آموزش مرسوم است(  یخصوص سیدراز مطالعه و ت زیآموزش ازدور که متما یماهو یژگیکند )و یم

 ادی نيارتباط ب یوب جهان گستر و... برا نترنت،یها، ا یچند رسانه ا ،یوتريکامپ ،یدارشني – یدارید لیجمله وسا

ف صر یمرسوم انتقال محتوا از جمله سخنران یها وهياز ش زیآموزش ازدور که متما یعيطب یژگی)و رندهيگ ادیدهنده و 

 یکيالکترون یکاربرد رسانه ها یاست که در نظام آموزش ازدور برا یادآوری...در آموزش مرسوم است ( .البته الزم به و

 ادیدهنده و  ادی نيتعامل ب -4. میآنها را کنار بگذار نکهیآموزش استفاده شود نه ا ليمرسوم جهت تکم یها وهياز ش دیبا

ورکه آموزش ازد یعيطب یژگی)و رديگ یچند رسانه ها صورت م قیکه از طر یريگ ادی – یده ادی ندیفرا انیدر جر رندهيگ

 یژگیو نی) ایگروه یريادگی( نه ی) انفراد یفرد یريادگیوجود  -1.      از مفهوم ارتباط در آموزش مرسوم است( زیمتما
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و خواه به  ميمستق رتگذرا خواه به صو یرغم مالقات ها یموضوع داردکه افراد عل نیآموزش ازدور اشاره به ا یعيطب

 یريادگیا موضوع ب نی. البته اینه گروه رديگ یانجام م یو خصوص یبه صورت فرد شتريب یريادگی ،یکيصورت الکترون

همان توجه به  نجایدر ا یفرد یريادگی یمطرح است فرق دارد. به عبارت كيکه در آموزش الکترون یو گروه یاجتماع

 انیتواند آموزش را شروع و به پا یاست و او هر موقع خواست و وقت داشت م رندهيگ ادی یها ازيخواسته ها، ن ق،یعال

: همان طور که در  یريادگیشدن آموزش و  یصنعت -1کند. یم یمفهوم کاربر پسنده را در ذهن تداع یبرساند و نوع

 رشی) پذانبوه ديراه دور تول ازر مطرح است در نظام آموزش کا ميکردن، تقس ینيماش ،یانبوه، استاندارد ساز ديصنعت تول

 رشیکار )  پذ ميو ... درآموزش ( تقس نترنتیها، ا یکردن ) استفاده از ابزار ها، چند رسانه ا ینيدانشجو( ماش ادیز

 رندهيگ ادی نيسنگ تيمسئول رشیپذ - یريادگیو آموزش و  یزیبرنامه ر ندیدهنده به عنوان راهنما در فرا ادی تيمسئول

 یه هاکننده دربرنام یبانيسازمان پشت تيمسئول رشیپذ -مسئول، فعال، سازنده  یبه عنوان فرد یريادگی ندیدر فرا

 یمطرح است. بنابرمطالب فوق م زي(ن رندهيگ ادیدهنده و  ادی یها، امکانات و... برا نهیهز ،یآموزش یمحتوا ،یآموزش

موسسه آموزشی )و نه  كیتوسط  یريادگی – یاددهی  ندیفرا یتوان گفت آموزش از راه دور عبارت است از سازمانده

و  یچند رسانه ا یسامانه ها ،یآموزش یها یفناور یريبه کار گ یمناسب برا یانتخاب راهبرد ها قیمعلم ( از طر كی

 انيامل متع یو برقرار یليتحص یابیشخصی،خود ارز یريادگی التيفراهم ساختن تسه یاطالعات و ارتباطات برا یفناور

 . [6]ندیجدا گریکدیاز  یو مکان یکه به لحاظ زمان رندهيگ ادیو  دهنده ادی

 نسلهاي آموزش از دور -3

در جدول زیر، . های آموزشی متفاوت تجربه کرده استآموزش از دور در سير تکاملی خود، شش نسل مختلف را با مدل

    ورده شده است. نها و ویژگی این مدل های آموزشی آمختلف این نظام آموزشی با مدل های گوناگون آنسل های 
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 .[22]های آموزش از دور: نسل6شکل 

 هاي آموزش از دورزيربناي فلسفي مدل -4

 از آنها مفروضات گرایی وجود دارد که هر کدامگرایی و سازندهدر ادبيات نظری آموزش از دور، دو پارادایم فلسفی عينيت

 باشند. فلسفی مخصوص به خود را دارا می

 گرا عبارتند از: مفروضات فلسفي پارادايم عينيت -6-4

یك جهان واقعی مرکب از همه موجودات زنده با در نظر گرفتن خصوصيات و روابط بين آنها، وجود دارد. در این  الف.

 باشد.آنها میبندی موجودات بر اساس خصوصيات جهان واقعی دسته

 توان آن را به صورت مدل در آورد.  جهان واقعی کاماًل و بطور صحيح سازمان یافته است بطوریکه می ب.

 توانند به ميزانی که با واقعيت انطباق دارند معنادار باشند.  های از واقعيت هستند و صرفاً مینمادها، بازنمایی پ.

 کند بطوریکه انعکاسی از طبيعت آنها باشد. ند کامپيوتر پردازش میذهن انسان، نمادهای انتزاعی را مان ت.

 اندیشه و فکر انسان، دستکاری نمادها است و آن مستقل از ارگانيسم انسان است.  ث.

 معنای جهان بطور واقعی وجود دارد و مستقل از ذهن انسان و در بيرون از وی قرار دارد.   ج.

 

 گرااساس رويكرد عينيت هاي آموزشي برطراحي دوره -2-4
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فرایند و برونداد است که این  شامل سه مرحله درونداد،گرایی های آموزشی بر اساس پارادایم عينيتمراحل طراحی دوره

سه مرحله خاصيت سلسله مراتبی و خطی دارند. بطوریکه حتماً باید مرحله درونداد تکميل شده باشد تا بتوانيد به مرحله 

های مانند تحليل محتوا، تحليل تکليف، تحليل له برونداد وارد شوید. در مرحله درونداد فعاليتفرایند و سپس مرح

های استراتژی     شود. در مرحله فرایند، نيز آموزش دهنده از دور یادگيرنده و نهایتًا نوشتن اهداف رفتاری انجام می

کار کند و بمی، مشخص يشتری از اهداف مورد نظر برسندضروری را برای اینکه تعداد زیادی از یادگيرندگان به تعداد ب

ویکرد شوند، لذا رگرایی اهداف از قبل تعيين میگيرد. نهایتاً، در مرحله برونداد، با توجه به اینکه در پارادایم عينيتمی

زش ه مورد توجه آموارزشيابی نيز مشتق شده یا مبتنی بر اهداف است. به این منظور در مرحله ارزشيابی معموالً دو نکت

گيرد. اول. آموزش دهنده از دور باید رفتارهای مورد انتظار خود را پس از پایان دوره آموزشی از دهنده از دور قرار می

وانند و یا تیادگيرنده به تناسب اهداف از قبل تعيين شده، مشخص کند. دوم، شرایط یا موقعيتی را که یادگيرندگان می

 .[99] رد نظر را از خود نشان دهند، تعيين نمایدباید در آن رفتار مو

 

 گرايي عبارتند از: مفروضات فلسفي پارادايم سازنده -3-4

های چندگانه وجود ای از مرزها وجود دارد. هرچند که واقعيت محلی است و واقعيتیك جهان واقعی با مجموعه الف.

 دارد.

گيرد و مبتنی بر تفسير است. نمادها، توليدات ساختار جهان در ذهن انسان از طریق تعامل وی با جهان شکل می ب.

 گيرند. فرهنگی هستند و برای ساختن واقعيت مورد استفاده قرار می

 کند. ذهن انسان، نمادها را با استفاده از ادراك و تفسيرش از جهان، خلق می پ.

سان از قوه تخيلی بسيار باالیی برخوردار است و به واسطه ادراك، احساس، تجارب و تعامل اجتماعی اندیشه و فکر ان ت.

 کند. رشد پيدا می

 معنا، نتيجه فرایند تفسير است و به تجربيات و فهم داننده وابسته است.  ث.

 

 گراهاي آموزشي بر اساس رويكرد سازندهطراحي دوره -4-4

طرح و ارزشيابی است  ه مرحله تجزیه و تحليل،گرایی شامل سآموزشی بر اساس پارادایم سازندههای مراحل طراحی دوره

های مهم در مرحله تجزیه و تحليل، تحليل محتوا است. که این سه مرحله با هم همپوشی دارند. یکی از مهمترین فعاليت

واند تاصلی را برای یادگيرندگان تعریف کند اما نمی تواند یك حوزه محتواییگرا میبرای اینکار معلم یا یاددهنده سازنده

تواند آن را به مرزهای مطلق خاصی برای این حوزه محتوایی تعریف شده، مرزهای مطلقی در نظر بگيرد یا به عبارتی نمی

ردن مانند آموزان برای فکر کردن و عمل کدانش گرا، در واقع راهنمایی نمودنندهمحدود کند. بنابراین، هدف معلم ساز

های یادگيری در آغاز بطور واضح مشخص باشد. در مرحله طرح نيز با توجه به اینکه بازدهصاحبنظران حوزه خود می

سازد و برای اطمينان های آموزشی را چگونه میدورهح است که آموزش دهنده سازنده گرا اند، لذا این سؤاالت مطرنشده

هایی استفاده ه است و آن را برای خویش با معنی کرده است، از چه استراتژیآموز دانش را ساختاز اینکه آیا دانش

کند؟ در مرحله ارزشيابی، به دليل آنکه از قبل اهداف خاصی تعيين نشده است، لذا رویکرد ارزشيابی در چنين می

  .[99] محيطهایی، هدف آزاد است
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 هایگرا هستند اما مدلمبتنی بر پارادایم فلسفی عينيتهای اوليه )نسل اول و دوم( آموزش از دور به طور کلی مدل

 باشند. گرا میاخير )نسل پنجم و بخصوص نسل ششم( مبتنی بر پارادیم فلسفی سازنده

 مدل يادگيري الكترونيكي سازنده گرا -5

رای پارادایم که بگرا، سومين نسل آموزش الکترونيکی است. در این مدل نيز مانند آنچه مدل یادگيری الکترونيکی سازنده

گرایی توضيح داده شد. اعتقاد بر این است که یادگيرندگان خودشان دانش را خلق کرده و بسازند. در چنين سازنده

پردازد. شود، میحالتی، یاددهنده ابتدا به تحليل محتوا از طریق تعریف حوزه محتوایی که کاماًل به شکل کلی مطرح می

ود شباشد به یادگيرندگان فرصت داده میگرایی میمادی از مرحله طرح پارادیم سازندهسپس در طول دوره آموزشی که ن

ای تکاليف و وظایف مرتبط با حوزه محتوایی تعریف شده را انجام دهند. نهایتاً، در پایان دوره آموزشی، که به صورت پروژه

 تواند بر اساسهای چندگانه وجود دارد،  میواقعيت گرایانهیاددهنده ارزشيابی خود را با توجه به اینکه در نگاه سازنده

در  یادگيرندگان، قرار دهد... توسط ها، چاپ مقاله، به شکل مذاکره و.فوليوفعاليتهای مختلفی از جمله تهيه فولدر، پورت

 :شود که عبارتند ازهای گوناگونی استفاده میفناوری گرا از مدل یادگيری الکترونيکی سازنده

 ا(.ههای انعکاسی )مانند کارپوشه الکترونيکی و بالگفناوری -

 ی(.سازها و شبيههای با قدرت تعاملی خيلی زیاد )مانند تجسم برخط، بازیفناوری -

 جوامع یادگيری برخط -

 .[22] یادگيری سّيار -

 

 كارپوشه الكترونيكي -6

ی، ارائه ذخيره سازی، سازمانده»پوشه الکترونيکی، یك ابزار یادگيری، و سنجش فرایند و فرآورده یادگيری با قابليت کار

دیجيتال مبتنی بر وب، شبکه یا کامپيوتر است و می تواند  بازخورد، اصالح و بازبينی کارهای دانشجو در یك محيط

 (، یکی از2221به نظر هلن بارت )«. انشجو در زمينه خاص باشدهمانند ویترینی، نمایانگر رشد، پيشرفت و مهارت د

ا را به که یادگيرنده آن ه کارپوشه الکترونيکی حاوی کارهایی است پيشگامان توسعه کارپوشه الکترونيکی در آموزش،

کی لکترونيدهد. محتوای یك کار پوشه انمایش می منظور نمایش رشد و تغيير در طول زمان جمع آوری، تأمل، گزینش و

ها، اظهارنظرهای معلم، والدین، معلمان و ویدیویی، کارهای هنری، پروژه تواند نمونه کارهای نوشتنی، نوارهایرا می

ر رشد نشانگ مصاحبه، شعر، نتایج ها، حل مسائل، خودسنجی ها، و هر گونه کار دیگری که به باور معلم ميهمانان، پوستر،

الکترونيکی در دوره های آنالین  استفاده از کارپوشه .[66] ده است را تشکيل می دهدمهارت ها و پيشرفت های یادگيرن

اعتقاد برخی کارپوشه به  .[94و  63، 62، 22]باشد )مختلف می به عنوان یك ابزار سنجش خوب مورد توافق پژوهشگران

، 22، 69، 92]سازند )مهارت های فردی فراهم می ها فرصتی برای خودارزشيابی، یادگيری خود تنظيمی، تأمل و رشد

يری ار مناسبی برای یادگتواند ابزکارپوشه الکترونيکی عالوه بر اینکه، یك ابزار خوب برای سنجش است می .[92و  94

 . نيز باشد

( 9مجموعه کارها، ) (2کارها، ) ( بهترین6آموزی را به پنج دسته کارپوشه: )های دانش( کارپوشه2221و مکمان ) باتلر

آنان کارپوشه الکترونيکی را موردی  .[61]اندتقسيم کرده ( سنجش، شایستگی و ارتقاء1ها، )( مهارت4رشد پيشرفت، )

   های الکترونيکی متناسب با هدفی که به کار گرفته کارپوشه دانند.شایستگی می از کارپوشه نوع آخر یعنی کارپوشه
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 ی را درکارپوشه الکترونيک «آی، ام، اس» مختلفی داشته باشند. کنسرسيوم یادگيری یکپارچهتوانند انواع می شوندمی

 ی را ذکر کرده است:یهابندی کرده و برای هر کدام نمونهشش نوع عمده دسته

ط به کارگرفته ربمراجع ذی این کارپوشه به منظور نمایش پيشرفت تحصيلی، توسط كارپوشه الكترونيكي سنجش: -1

ها( به ها )دستورالعملمعين شده و معموالً از رابریك شود. استانداردهای عملکردی این سنجش توسط همين مراجعمی

 شود.گذاری استفاده میمنظور نمره

ه دستاوردهای شخصی به مخاطبان )ب ها و یااین نوع کارپوشه برای نمایش آموخته كارپوشه الكترونيكي نمايشي: -2

گذارد همچنين می ای فرد را به نمایشهای حرفهصالحيت شود. و معموالً ها( به کارگرفته میآنمنظور متقاعد کردن 

 باشد.های شخصی میهایی درباره چگونگی ارائه و معرفی صالحيتآموزش این نوع کارپوشه، حاوی

ر طول یادگيری دپيشرفت  این نوع کارپوشه به منظور مستندسازی، هدایت و كارپوشه الكترونيكي يادگيري: -3

تواند برای ارتقاء فراشناخت، تفکر را دارند که می مل وأها اغلب یك عنصر برجسته تشود. آنزمان به کارگرفته می

 تجارب متنوع یادگيری به کار گرفته شوند. ریزی یادگيری، و یا یکپارچه سازیبرنامه

 یعملکرد و دستاوردهای های یادگيری،وشهرشد شخصی شامل پ یهکارپوش كارپوشه الكترونيكي رشد شخصي: -4

طراحی کرد. کارپوشه الکترونيکی  هآینده برنام ها تأمل کرده و در نتيجه برای رشد بهتر درتوان بر روی آناست که می

ی و ایادگيری را هم در بر بگيرد با این تفاوت که بيشتر به توسعه حرفه رشد شخصی ممکن است کارپوشه الکترونيکی

 اشتغال مرتبط است.

هد ددارد و به افراد اجازه می این کارپوشه یك حالت مشارکتی و چندکاربری :كارپوشه الكترونيكي چندكاربري -5

 ی باال باشد.هاتواند ترکيبی از انواع کارپوشهکارپوشه می همدیگر در توسعه و ارائه محتوا مشارکت داشته باشند. این تا با

بيه کند. و ممکن است شمی کاری عناصر همه انواع قبلی را با هم ترکيب یکارپوشه ي كاري:كارپوشه الكترونيك -6

اری آرشيو ک یکارپوشه «ان،ال،آی،آی» کارپوشه الکترونيکی سنجشی، نمایشی، یادگيری و یا رشدی باشد. طبق تعریف

 .ها باشديشرفت و مهارت آنتواند بيانگر رشد، پباشد که میبزرگی از کارهای دانشجویان و کارمندان می

. تواند در کارپوشه قرار بگيردمی انواع مختلفی از تکاليفی که در طول درس، دوره یا دانشگاه توسط دانشجو انجام شده

 تواند در یك کارپوشهمی باشد. به طور کلی سه نوع تکليف برخی موارد ممکن است محصول مدار و برخی فرایند مدار

 تکاليف کالسی، تکاليف ناوابسته، تکاليف مشترك. تکاليف کالسی، آزمو ن های هستند که بگيرد: فارغ التحصيلی قرار

اليف دار باشد این تکیا مدت شود و ممکن است تکاليف عندالمطالبهتوسط استاد یا معلم برای واحد درسی خاص ایجاد می

های درونی و بيرونی ها توسط بازبينروایی آنممکن است  بندی مدرسه است ولیهرچند که مطابق دستورالعمل و بارم

ای فوق برنامه و هتکاليفی هستند که توسط منبع خارج از مدرسه به وسيله فعاليت تعيين نشده باشد. تکاليف ناوابسته

عه که به مجمو باشد که شامل تکاليفی استمی خدمات اجتماعی فراهم شوند. سومين نوع، تکاليف مشترك  هایپروژه

های کارپوشه .مدرسه مشترك باشد تواند با کالس، مدرسه یا چندها میی از دانشجویان مدیریت می شوند آنمعين

دهد بلکه رشد و توان بالقوه می  قرار های سنتی را تحت پوششهای مثبت کارپوشهالکترونيکی نه تنها همه جنبه

کند و بنابراین یك روش یادگيری دهد را منعکس میمی که نتایج یادگيری قوی نشان یهایآموز در همه جنبهدانش

های ژیکارپوشه الکترونيکی از تکنولو سنتی این است که تفاوت دیگر کارپوشه الکترونيکی و .[62]دهداصيلی را ارائه می

را های خود سازه دهند تا دستآموزان اجازه میها به دانشاین تکنولوژی و وب استفاده می کند CDs و DVDs چون
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 ( استفاده از تکنولوژی در کارپوشه2221طبق نظر بارت ) .آوری کرده و سازماندهی نمایندهای مختلف جمعدر فرمت

 ..[62]الکترونيکی باعث جذابيت، محبوبيت و قابليت استفاده آن برای عموم مردم شده است

 كارپوشه الكترونيكيمزاياي 5-1- 

وانند اطالعات تمی ؛ برای مثال: به راحتی قابل دسترسی هستند،های مفيدی هستندهای الکترونيکی دارای قابليتکارپوشه

، قابليت ی پشتيبان؛ سهولت تهيه نسخهیابندشوند و ارتقاء میروز میای ذخيره کنند، به راحتی بهرا به صورت چندرسانه

رونيکی این های الکتنيکی هستند. همچنين، کارپوشهاز دیگر مزایای کارپوشه الکترو هاانتقال و حمل، قابليت ایجاد لينك

ذکر  شایان؛ از طریق فراپيوندها سازمان دهند قابليت را دارند که اطالعات را به صورت دیجيتال تبدیل کنند و محتوا را

د، افزایش شوآموزان نيز زمانی که از کارپوشه الکترونيکی برای مقاصد ارزشيابی استفاده میدانشاست، اعتماد به نفس 

استفاده از کارپوشه الکترونيکی، توانایی مدیریت خود و پذیرفتن مسؤليت در فرایند یادگيری را در افراد افزایش ؛ یابدمی

شود. همچنين، توانایی آموزان میهای مثبت و خودکارآمدی در ارتباط با یادگيری دانشدهد و باعث افزایش نگرشمی

های کارپوشه .یابدنوع از ارزشيابی، رشد میآموزان به واسطه این ادگيری در دانشهای یخودارزشيابيو تعيين هدف

 العمر و برای تدریس تفکر انتقادیمادام کردن دانشجویان برای یادگيری  الکترونيکی معموالً در آموزش عالی برای آماده

مدیریت، نگهداری و نظارت حجم زیاد تکاليف ارائه شوند. از آنجایی که ویرایش، های حل مسأله به کار گرفته میو مهارت

 ه ارائه تکاليف و سنجش بيشترها بانگيزه شدن آنشده توسط دانشجویان وقت زیادی را از اساتيد گرفته و باعث بی

توانند با بکارگيری نظامند راهبردهای خودسنجی، سنجش همتایان کارپوشه الکترونيکی می ،شودپيشرفت تجصيلی می

 ها شده و مشارکت و درگيری بيشتری را از جانب دانشجویان به ارمغان آوردجش مشارکتی باعث کاهش بارکاری آنو سن

[91]. 

ارد تا با دبه طور کلی ابزارهای مبتنی بر وب بسيار سودمند و مقرون به صرفه هستند. این ابزارها، دانشجویان را برآن می

های ارائه شده برای فعاليت ارزشيابی و ذخيره زمان برای اعضاء نسبت به پاسخپذیری صرف زمان بيشتر و قابليت انعطاف

ها برمبنای ها و سپس سازماندهی آنبه واسطه آن های گردآوری شدههيئت علمی توسط ابزارهای اتوماتيك و یافته

مکانی از یك ا هم سازی چنينهای دیجيتال دانشجویان به نتایج بهتری دست یابيم. کارپوشه الکترونيکی نيز با فراپاسخ

و از طرفی باعث کاهش « هر مکان»و « هر زمان»طرف زمينه دسترسی و دریافت بازخورد توسط دانشجویان را در 

برخی کارپوشه را به منظور تسهيل  [1سازد ]بارکاری اساتيد شده و امکان مدیریت و ارائه بازخورد بهتر را فراهم می

طبق نظر انجمن آموزش عالی امریکا  [.21و  21] گيرندایان و سنجش اصيل به کار میمشارکت دانشجو، بازخورد همت

دار درباره پيامدهای یادگيری آوری شواهد معنیای در جمعهای متنوعی کاربردهای گستردهها در زمينه(، کارپوشه2226)

کند تا به آزمون یق مییان را تشوباشد که مربيان و دانشجوها الگوی اثربخش سنجش جایگزین میدارند. کارپوشه

    های سنتی(های مشارکتی و ارتباطات( بپردازند که از طرق دیگر )روشهای )از قبيل تفکر سطح باال، تواناییمهارت

 .[3]باشد پذیر نمیامکان

داند که به (، مزیت کارپوشه الکترونيکی در آموزش و پرورش را در این می2229کنسرسيوم کارپوشه الکترونيکی )

های خود ها و کاستیها، تواناییهای سازماندهی خود را توسعه داده و نسبت به مهارتکند تا مهارتدانشجویان کمك می

شناخت حاصل کنند. همچنين به استعداد خود پی برده و آن را در معرض نمایش قرار دهند. پيشرفت شان را بسنجند 

ان ای خودشای بگيرند و به طور حرفهل زمان توسعه پيدا کرده است. تصميم حرفهها در طومهارتو نشان دهند که چگونه 

 .[26د ]را ارتقاء بدهن
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ان، قابليت های پشتيبفایلی اشغال شده کمتر، آسانی ایجاد های کارپوشه الکترونيکی عبارتند از: فضابه طور کلی مزیت

 های تکنولوژیکی، در دسترس بودن، افزایشمهارت محور بودن، افزایش العمر، یادگيرندهمادام حمل و نقل، یادگيری 

 .[2مهارت های ارتباطی ]

 هابالگ -7

ميانه با خواستگاهی نامعلوم به  یو الگ از انگليسی دوره ؛ی وب به معنی دنيای مجازی و اینترنتنوشت از دو کلمهوب

قایع ها گزارش وآن شود که در هایی گفته میبه پرونده الگ، معنای دفتر گزارش کشتی گرفته شده است. در زبان رایانه

گاه وب گاه یا صفحاتی از یك ها یك وبنوشتشود. وببالگ نيز گفته می گردد البتهرخ داده در کامپيوتر ثبت می

ی است ندهایپيو ی شخصی وبا محتوای اندیشه، اطالعات و خاطرات روزانه متشکل از مطالب کوتاه به نام پست اینترنتی

در  واحد مطالب یك یا چند نفر باشد. ی وب ممکن استاند. نویسندهگرفته رتيب زمانی از جدید به قدیم قرارکه به ت

گاه، صفحه است. معمواًل در انتهای هر مطلب، برچسب تاریخ و وب است در حالی که واحد مطالب در« پست» ،وبالگ

 ست ونوشت لزوماً یکسان نيی زمانی بين مطالب وبشود. فاصلهیادداشت ثبت میثابت به آن  زمان، نام نویسنده و پيوند

نند نوشت همایك وب نوشت بستگی دارد. مطالب نوشته شده دروب  ی زمان نوشته شدن هر مطلب به خواست نویسنده

ها دارای روشی برای نوشتوب         بيشتر موارد  گيرد. درگاه معمولی در دسترس کاربران قرار میمحتویات یك وب

ها وشتندسترسی به بایگانی بر حسب تاریخ یا موضوع(. بعضی از وب ها هستند )برای مثالدسترسی به بایگانی یادداشت

)مشابه  ها، یك صفحه وبنوشتدهند. وبواژه یا عبارت خاص را در ميان مطالب به کاربر می امکان جستجو برای یك

براساس یك نظم خاص به هنگام  نوشت،وب      با قابليت دستيابی عموم کاربران، به آن است. ی شخصی( و یك روزنامه

باشد. اولویت استقرار و یا نشر مطلب براساس یك آن می ی شخصيت مؤلف و یا مؤلفانو محتوی بالگ نشان دهنده

جدیدترین مطلب و یا مطالب منتشر شده  ها همواره در ابتداحالت خوانندگان بالگ گيرد. در اینساختار زمانی شکل می

 .[2] نمایندکنند و در صورت تمایل آن را مطالعه میمی را مشاهده

  

 در فرايند آموزش و يادگيري (هاوشتنوب) هابالگ نقش و كاربرد 6-1-

کنند. برخی از آموزان را برآورده توانند نيازهای دانشها به عنوان ابزارهای آموزشی به طرق مختلف مینوشتوب

 :های درس عبارتند از-نوشت در کالسکاربردهای وب

کند. از آنجا که ایجاد مدیریت می آموزان راهای کالسی حکم درگاهی را دارند که جمع دانشمدیریت کالس: وبالگ -6

از تکاليف کالس، آموزان توان برای مطلع کردن دانشمیها گيرد از آنها به سادگی صورت مینوشتو بروز کردن وب

 .ها، تکاليف درسی و تریبونی برای پرسش و پاسخ استفاده کردجزوات، آگهی

آموزان و تعامل با مدرسين جهت دانشفضایی را برای کار مشترك  هانوشتآموزان: وبهمکاری ميان مدرسين و دانش -2

 برای مثالای مؤثری داشته باشند. مشاوره توانند نقشها مینوشتکند. وبهای مختلف فراهم میتقویت و رشد مهارت

ها را در تقویت تر، آنیينهای پاآموزان کالستوانند با راهنمایی و کمك به دانشهای باالتر میآموزان   کالسدانش

 یادگيریهای توانند در فعاليتآموزان هم میآنها اعتماد به نفس بدهند. دانش کنند و یا بههای مختلف یاری میمهارت

آموزان تا در مورد موضوعات درون ها فرصت مناسبی است برای دانشنوشتی مثل تحقيق و مشارکت نمایند. وبحجم

ها هر فرد با به اشتراك گذاشتن افکار و نوشتوب ادل نظر بپردازند. با استفاده ازبه بحث و تب و بيرون کالس و مدرسه
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آموزان از این طریق فرصت دارند تا به نظرات و دانشگردد. برخوردار می مساوی برای یادگيری نظریات خود از فرصتی

ها شتنوهایی تخصصی و علمی آموزشی در وبيل گروهتوانند با تشکافکار دیگران واکنش نشان دهند. مدرسين هم می

 .آموزان در مورد موضوعات مختلف به بحث و تبادل نظر بپردازندبا دیگران، مدرسين و دانش

نند. ککنند و یا سازماندهی و مراقبت میآموزان را به صورت دیجيتالی ارائه میها آثار دانشنوشتآموزان: وبآثار دانش -9

ستفاده ها اها تکاليف و آثار خود را به نمایش بگذارنند تا دیگران بتوانند از مطالب آننوشتتوانند در وبن میآموزادانش

-نوشتوبی مطالب خود در مشاهده  آموزان با ی و کيفی آنها اظهار نظر نمایند. دانشکنند و یا در مورد وضعيت کم

ود. شکنند بلکه از اعتماد به نفس بيشتری برخوردار میمطالعه و یادگيری پيدا میی بيشتری برای هایشان نه تنها انگيزه

آموزان، نشست فردی داشته باشند و تك دانشهای یادگيری با تكتوانند به طور فردی در هر یك از مهارتمدرسين می

 .مند سازندهای خود بهرهها را از نظرات، پيشنهادات و راهنماییآن

نماید. ای، ایجاد میی شبکههای مناسبی را در جامعهها و پتانسيلنویسی فرصتی وبای: پدیدهشبکهی جامعه -4

رار هایی قشناخته خواهند شد. بدین ترتيب آنان در معرض فرصت ها به مرور زمان توسط خوانندگان خودنویسندگان وب

 یتواند سهمی در توليد و ارائهای، هر شخص میشبکه یکردند. در جامعهخواهند گرفت که شاید هرگز تصور آن را نمی

های فوق، نظير شبکهی تواند از دستاوردهای اطالعاتی دیگران استفاده نماید. شبکهاطالعات داشته باشد و خود نيز می

ماید و هم ن تواند در یك لحظه از منابع موجود بر روی سایر کامپيوترها استفادهنظير به نظير است که یك کامپيوتر می

ی ای شبکهتواند منابع مورد نظر بر روی سيستم خود را جهت استفاده در اختيار سایر کامپيوترها قرار دهد. جامعهمی

ی اطالعات و استفاده از اطالعات دیگران بر انسان( است که در آن هر یك سهمی در توليد و ارائههایی )دارای ایستگاه

 .عهده دارند

 :ها در کالس درس به شرح زیر استنوشتبرخی دیگر از کاربردهای عملی وب

 .نوشت با مخاطبان زنده در تعاملندآموزان در وبدانش -

 .درسی وجود دارد نوشت تأکيد بيشتری بر محتوایدر وب -

 .کنندآموزان را فراهم میها فرصت بهتر و آسانتری برای تمرین دانشنوشتوب -

 .آموزان به کار روندتوانند به عنوان مجالت برخط دانشها مینوشتوب -

 .نوردندها مرزهای جغرافيایی را در مینوشتوب -

 .کنندها حس جمعی را در کالس ترغيب مینوشتوب -

 .های پيش و یا پس از کالس درس استنوشت فضایی برای بحثبو -

 .ستها رویکردی مبتنی بر تقویت مهارت نوشتاری انوشتوب -

 .ها نياز به زمان خاصی نداردنوشتامکان دسترسی به مطالب وب -

 .باشندآموزان و حتی مدرسين ی آثار و یا آرشيو کاری دانشتوانند در برگيرندهها مینوشتوب -

 .[2] کندهای بزرگ کمك میآموزان کالستر بين دانشی نزدیكها به ایجاد رابطهنوشتوب -

 بازي  -8

موضوعی که در یادگيری بسيار مؤثر است، شيوه های ارائه موضوعات و مطالب می باشد. روش های متنوعی در این زمينه 

بازی های آموزشی با عرضه ی روشی نو در یادگيری و آموزش، نقش بارزی را ایفاء می کند.  وجود دارد که در ميان آنها
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امروزه بازی های رایانه ای به عنوان پدیده های جدید، بخش زیادی از اوقات روزمره جوانان را در اختيار گرفته است، در 

ر آموزش می توان استعدادها و خالقيت جوانان را این زمان با طراحی بازی های آموزشی و با استفاده از این بازی ها د

قی و ... را به آنان آموزش در مسير مناسب هدایت کرد و از این طریق بسياری از مسائل علمی، فرهنگی، اجتماعی، اخال

 [.96داد ]

 نقش بازي در آموزش -1-8

دو را بدون دیگری به راحتی به دست  سر شده اند و نمی توان یکی از اینيدر عصر ما دانش و فناوری با یکدیگر هم م

آورد. فضای مجازی با منابع و امکانات شگفت و عظيمی که در زمينه علم و دانش در اختيار کاربرانش قرار می دهد و با 

ویژگی هایی چون بی زمانی و بی مکانی، تعاملی بودن و ... قابليت های زیادی در زمينه آموزش و تعليم و تربيت در 

ربران خود قرار می دهد. بازی از مفاهيمی است که عالوه بر سرگرمی بودن و پر کردن اوقات فراغت دارای نقش اختيار کا

دارد. بازی می تواند نقش بسيار مؤثری در فعاليت های آموزشی تآثير بسزایی  ،آموزشی بوده و در تقویت قدرت خالقيت

آموزشی و کمك آموزشی مورد استفاده قرار گيرند. تآثير بازی ها در تمام بازی ها می توانند به عنوان ابزارهای ایفاء کند. 

مسائل زندگی غير قابل انکار است، احساس نشاط، سرزندگی، و رضایتی که بعد از بازی به ما دست می دهد می تواند 

اجتماعی مورد نياز  دانش آموزان بسياری از مهارت های فردی و راه گشای حل بسياری از مشکالت روزمره ما باشد )(.

برای زندگی آینده خود را از طریق همين بازی ها که به نظر بی اهميت جلوه می کنند، می آموزند. بسياری از متخصصان 

تعليم و تربيت سفارش می کنند، مطالب آموزشی در کالس های درس از طریق بازی آموزش داده شود تا مطالب برای 

 . [23] فهومی تر باشددانش آموزان جذابتر و یادگيری م

  مزاياي آموزش از طريق بازي هاي رايانه اي -2-8

از طریق بازی های کامپيوتری و شبيه سازی محيط واقعی می توان فضایی را به وجود آورد تا از طریق آن انسان بتواند 

رفتن سطح دانش شخص از تخيل و خالقيت خود استفاده کرده و آن را در عمل تجربه کند که این خود باعث باال 

 متناسب با زمان خواهد شد. در اینجا به چند مورد از مزایای بازی های رایانه ای اشاره می کنيم:

 افزایش روحيه خالقيت و توان نوآوری در فراگيران. -

 جوانان و نوجوانان.آموزش مطالب به صورت جذابتر و مفهومی تر برای  -

 ربران.ارتقای دانش نرم افزاری و سخت افزاری کا -

 ارتقای دانش زبان انگليسی فراگيران. -

 افزایش قدرت تمرکز و توسعه فکری کاربران. -

 افزایش توان کار گروهی و بهبود روابط اجتماعی کاربران. -

 ایجاد فرصت رقابت سالم در بين کاربران. -

 افزایش توانایی تصميم گيری سریع و قاطع در شرایط پيش بينی نشده. -

 توانایی درك قوانين.افزایش قدرت انتخاب و  -

 [.96] در دسترس بودن برای تمام افراد در مکان های مختلف -
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 شبيه سازي -9

سازی تقليد از واقعيت برخی سيستم ها، فرایندها و محيط ها می باشد. شبيه سازی ها به چند طبقه ی یادگيری  شبيه

هایی را . شبيه سازی ها، فرایندمی شوند ادگيری تجربی ناميدهتقسيم می شوند که برخی اوقات یادگيری اکتشافی یا ی

یکی از اصول اساسی یادگيری این است که عملکرد با تمرین  .[2] که در جهان واقعی اتفاق می افتد، تقليد می کنند

بهبود می یابد )تمرین منجر به تبحر می شود(. هنوز در بيشتر موارد، به ویژه در محيط مدارس، فراگيران به ندرت فرصت 

کردن مهارت ها یا دانش یاد گرفته شده را پيدا می کنند. طراحی فعاليت های تمرینی معنی دار کار مشکلی  تمرین

است. شبيه سازی های رایانه ای می تواند این موقعيت را به طور چشمگيری تغيير دهد. شبيه سازی ها انواع مختلفی 

شبيه سازی ها مبتنی بر الگوهای سيستمی خاصی مثل  دارند، ولی همه آنها دارای ساختار اساسی یکسانی می باشند.

سيستم های فنی، الکترونيکی، شيميایی، صنعتی، زیستی یا اجتماعی هستند. سيستمی در اختيار فراگير قرار می گيرد 

که دارای تعدادی گزینه می باشد. انتخاب هر گزینه، تعيين کننده وضعيت بعدی سيستم را خواهد بود. در آزمایشگاه 

لوم، شبيه سازی ها این امکان را برای فراگيران فراهم می کنند که بتوانند آزمایش هایی را انجام دهند یا فرایندهایی ع

را مشاهده کنند که انجام آنها در دنيای واقعی خطرناك، هزینه بر یا وقت گير است. دانشجویان پژشکی می توانند عمل 

ن شبيه سازی شده انجام دهند. دانشجویان رشته های بازرگانی می توانند های جراحی یا کار تشخيص را بر روی بيمارا

مهارت های بازاریابی و مالی را با شرکت ها و صنایع شبيه سازی شده تمرین کنند. شبيه سازی ها هم فرصت های 

باشند، مخصوصاَ زمانيکه به شکل بازی طراحی یم د و هم اینکه جذاب و سرگرم کنندهیادگيری مؤثر را فراهم می کنن

شده باشند. وقتی یادگيرندگان کم سن وسال هستند یا اینکه یادگيری در محيط خانه انجام می گيرد، جذاب کردن 

یادگيری اهميت ویژه می یابد. شبيه سازی ها معموالَ تصاویر گرافيکی و عناصر چند رسانه ای زیادی دارند که برای 

ایش وقایع یا اجزای سيستم شبيه سازی شده به کار می روند. به عنوان مثال، شبيه سازی تجهيزات، صفحات توصيف و نم

یا کليدهای کنترل را نشان می دهد که با لمس کردن صفحه نمایشگر یا استفاده از موشواره قابل اجرا می باشد. شبيه 

های فيزیولوژیکی، دارای گرافيك و پویا نمایی زیادی سازی های پژشکی یا زیست شناسی جهت به نمایش گذاردن فرایند

 قورباغه به صورت برخط را در آدرسمی یاشند )به عنوان مثال کالبد شکافی 

http://curry.fdschool.virinia.edu/frog  )[1] مالحظه کنيد.    

   مزاياي شبيه سازي -1-9

شبيه سازی از پيچيدگی زیاد بسياری از وظایف یادگيری که در دنيای واقی وجود دارد، می کاهد. به نحوی که دانش 

آموزان می توانند فرصت تسلط بر مهارت هایی را به بياورند که در دنيای واقعی امکان کسب آن نيست. شبيه سازی 

وجود می آورد، یعنی کارآموز به وسيله شبيه سازی می تواند رفتارهای امکان یادگيری شاگردان از بازخورد به خود را به 

اصالح گرایانه ی ضروری را نه تنها با شنيدن توضيحات شفاهی بلکه با تمام حواس خود یاد بگيرد. برخی فعاليت های 

گذاشت، زیرا دارای  آموزشی خاص وجود دارند که بسيار مفيدند ولی نمی توان آنها را مستقيماَ در کالس درس به اجرا

ازی . با استفاده از شبيه سمعایبی از قبيل گرانی، خطرناك بودن، زمان بر بودن، غير اخالقی و یا غير ممکن بودن هستند

 [.2] می توان این فعاليت ها را به گونه ای ارزان، ایمن، اخالقی و کافی در محيط عملی اجرا کرد و به نمایش گذاشت

 جوامع يادگيري برخط -11

کل گيری اجتماع های یادگيری یکی از ویژگی های آموزش برخط است که می توان آن را تداوم اجتماع های مجازی ش

تعامل فراگيران مبنای اجتماع های یادگيری، ولی فقط بخشی از آن محسوب می شود.  .حاصل از تعامل برخط دانست

http://curry.fdschool.virinia.edu/frog
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ا دوره درسی خاص نيز فراتر رفته و به فراگيران این تداوم اجتماع های یادگيری حتی از محدوده زمانی یك کنفرانس ی

( اطالعاتی 6331لينچ و ویزر ) کرسلی، امکان را می دهد که در طول زمانی طوالنی تر با یکدیگر تعامل داشته باشند.

ند. امقدماتی در رابطه با دوره کارشناسی ارشد رهبری تکنولوژی آموزشی در دانشگاه جورج واشنگتون را گزارش کرده 

همه ی درس های این دوره به صورت برخط بوده و هيچکدام از کالس ها حضوری نبودند. ارزشيابی فارغ التحصيالن این 

دوره نشان داد که آنها معتقد بودند مهارتهای فناوری که در این برنامه کسب کرده اند منجر به اثربخشی کار آنها شده 

ه شبک»اشت این بود که شرکت کنندگان در دوره با همکاری یکدیگر یك است. اما آنچه که به همين ميزان اهميت د

ایجاد کردند که در آن می توانستند در زمينه شغلی و حرفه ای به مشورت و حمایت از یکدیگر بپردازند. فارغ « همکاران

 ری کرده و دانشجویانالتحصيالن این برنامه اغلب به عنوان اموزشگر در دیگر دوره های رهبری تکنولوژی آموزشی همکا

شکل گيری اجتماع های یادگيری برخط و اثرات آنها بر  ارتباط با همدیگر یاری می دهند. دوره های جدید را در برقرای

شرکت کنندگان، پدیده جدیدی در آموزش است. آموزش رسمی تاکنون بيشتر بر سطح خرد یادگيری، یعنی کالس ها 

وده است. اما آموزش برخط به ما این امکان را می دهد تا تجارب یادگيری در سطح یا رویدادهای آموزشی خاص متمرکز ب

یکی از سؤال های جالب در زمينه اجتماع های یادگيری  کالن را، که کسب آن سال ها به طول انجامد، را طراحی کنيم.

برخط این است که ویژگی ها یا امکانات مورد نياز برای تسهيل یادگيری درازمدت چيست؟ بدیهی است در این ارتباط، 

ی موجود یك فهرست اساوجود زمينه های قابل بحث، داشتن شناسه و رمز کاربری با اعتبار نامحدود اهميت خاصی دارد. 

از کليه شرکت کنندگان، که توسط خود آنان نيز قابل تغيير و اصالح باشد، الزم و ضروری است. همچنين وجود یك 

خبرنامه که پيشرفت های جدید در حوزه مورد نظر را پوشش دهد و همه بتوانند در تدوین آن به آسانی مشارکت داشته 

    .[1]باشند، بسيار ارزشمند می باشد

 

 سيّار يادگيري -11

رده است که را فرآهم آو تيقابل نیا تيو ترب ميمتخصصان تعل یبرا ميس یب یارتباطات یها یدر ابداع تکنولوژ شرفتيپ

 یها تيفعال م،يس یارتباطاتی ب یها ی. به کمك تکنولوژندینما جادیا قیطر نیرا از ا یدیجد یآموزش یروش ها

 یآموزش یبه سمت استفاده از رسانه ها شی. گراردیهمه زمانه و همه مکانه انجام پذ ار،يتواند به صورت س یم یآموزش

ب شده سب رند،يمورد استفاده قرار بگ یانفراد یتوانند در آموزش ها یبرخوردارند و م یشتريحمل و نقل ب تيکه از قابل

 قاتيتحق جیآن است ،که نتا اريس یريادگی انيتر جلوه کند. تالش متول جيمه رندگانيادگی یبرا یريادگیاست 

تی می تکنولوژی های متعدد و متفاو .ندینما قيتلف گریکدیدر  ،یريادگینوع  نیرا در ا یآموزش قاتيو تحق یکیتکنولوژ

 اريس لیاز وسا ینمونه ا .تواند در یادگيری سيار مورد استفاده قرار گيرد که شامل ابزارها و رسانه های متعددی می گردد

 :قرار دهند عبارتند از تیرا مورد حما اريس یريادگیتوانند  یکه م یشخص یها یو تکنولوژ

 

  تلفن همراه هوشمند يگوش -1-11

 تیریو مد رهيذخ ییتوانا د،یهمراه جد یهمراه هستند. تلفن ها یتلفن ها م،يس یب یابزار دست نیمحبوب تر احتماال

 ن،يتلفن همراه قابل مشاهده هستند. همچن یها یگوش قیکه از طر یآموزش یها لمياطالعات را در خود دارند. مانند ف

 سیسرو قیهمراه هستند. از طر یها یگوش یآموزش یها تيقابل زا یچند رسانه ا اميپ سیکوتاه  و سرو اميپ سیسرو

و  اهيساده و س ری. تصاومیيهمراه ارسال نما یها یحرف است را به گوش 612 یرا که دارا یمتن ميتوان یکوتاه، م اميپ

وتاه ام کيپ سیسرو ی، نسل بعد یچند رسانه ا اميپ سیمبادله کرد. سرو زين سیسرو نیا قیتوان از طر یرا م ديسف
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و  لميف ،یرنگ ریتصو لياز قب یعناصر رسانه ا گریآورد که عالوه بر متن ، از د یما فرآهم م یامکان را برا نیاست که ا

 نیمتصل گردد و ما از ا انهیتواند به را یتلفن همراه م ني. همچنمیيخود استفاده نما یارسال یها اميدر پ زين یقيموس

  همراه نمایيم. یوارد گوش انه،یرا قیرا از طر یمی توانيم ، اطالعات قیطر

 

  يشخص يتاليجيد اريدست -2-11

 یاطالعات شخص یبرخ یو نگهدار ميتنظ یاست که از آن برا یبيهمراه و ج انهیرا كیدستيار دیجيتالی شخصی، 

ز ا یفهرست انهیرا نیدر ا ديتوان یشما را دارد. شما م ادداشتیحکم دفترچه  قتيدر حق انهیرا نی. ا شودياستفاده م

،  ديداشته باش ديخواه یرا که م ییها  ی، فهرست قرارها ، نام ها ، شماره تلفن ها و نشان ديانجام ده دیکه با ییکارها

 یو م رديگ یشما جا م بيدر ج یبراحت نیکف دست است ، بنا برا كی یبه کوچک انهیرا نیا. ديکن یثبت و نگهدار

 یکننده ها دياز تول یاري..در حال حاضر بسدی، آن را همه جا همراه خود ببرادداشتیدفترچه  كیدرست مانند  ديتوان

ها  هانیرا نیرا مخصوص ا رهيو غ ینترنتیخود مانند مرور گر وب ، تلفن ا یاز نرم افزارها ییمختلف نسخه ها ینرم افزار

 . ديخود هم ارتباط برقرار کن یمعمول انهیبا را انهیرا نیا انيم ديتوان یم  . در ضمن شما کنند یارائه م

 (Palm) آنها پالم نیشود که معروف تر یمختلف روانه بازار م یشرکتها لهيبه وس   PDAاز یحال حاضر انواع مختلف در

 لیخود به وسا یجانب لیتواند با استفاده از وسا یم انهیرا نیخود دارد . ا اريدر صد بازار را در اخت 22از  شينام دارد که ب

 . مرتبط باشد رهيو غ تاليجید نيدورب، (G.P.S)  ای تيمانند تلفن همراه ، موقع گرید

 

  يلپ تاپ انهيرا -3-11

رو  یها نهایها همانند را انهیرا نیا یها تيباشند. قابل یدارا م یرا در هر مکان نترنتیاتصال به ا تيها، قابل انهینوع را نیا

فرد در هنگام استفاده  نيها همچن انهیرا نینيز برخوردار هستند. در ا ییجا به جا تياست. اما عالوه بر آن از قابل یزيم

است  یژگیو نیا ،رديمکان ثابت قرار بگ كیکه در  ستيمجبور ن گریحرکت کند و د یمکان حاظتواند به ل یم نترنت،یاز ا

 .[9] دده یقرار م اريس یريادگی یها یها را جزء تکنولوژ انهیرا نیکه ا

 

 نتيجه گيري و پيشنهادات -11

یادگيری از ای،  مکاتبه ای، چندرسانه های آموزشیرا با مدل مختلف نسلشش آموزش از دور در سير تکاملی خود، 

دور، یادگيری الکترونيکی عينيت گرا، یادگيری الکترونيکی انعطاف پذیر و یادگيری الکترونيکی سازنده گرا با فناوری 

خورد، آن است که به ز دور به چشم میآنچه که در این فرایند تکاملی آموزش ا  تجربه کرده است. های تحویلی مربوطه،

و می توان گفت که الگوی آموزشی  جدید بر کيفيت این نظام آموزشی افزوده شده استهای تدریج با توسعه و خلق مدل

مدل ها و نسل های آموزش از دور بر اساس فلسفه در نسل های آموزش از دور تغيير کرده و در حال انتقال می باشد. 

از دور پيشرفت کرده و از یادگيری و شيوه های گوناگون ارتباطی در آموزش  –های آموزشی، فعاليت هایی یاددهی 

به همين خاطر در این مقاله نيز به یادگيری فردی نسل اول به سمت یادگيری جمعی و تعاملی نسل ششم رفته است. 

تن همانگونه که در م پرداخته شد. ، یعنی مدل یادگيری الکترونيکی سازنده گراششم این نظام آموزشیمعرفی نسل 

های  یفناوراز قبيل های گوناگونی  فناوریگرا از مدل یادگيری الکترونيکی سازندهدر اصلی نوشتار حاضر آمده است، 

ا ه های با قدرت تعاملی خيلی زیاد )مانند تجسم برخط، بازی فناوریها(،  انعکاسی )مانند کارپوشه الکترونيکی و بالگ

 با به کار بردن فناوری اطالعات و ارتباطات می استفاده می شود. یادگيری سّيارو  جوامع یادگيری برخطسازی(،  و شبيه
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تری گسترش داد. کارپوشه الکترونيکی  های آموزشی در مقياس وسيع محيط ه الکترونيکی را درتوان اندیشه کارپوش

ماری ش مزایای بی .توان پيشرفت انفرادی را در سطح یادگيرنده و مدرس نمایان کرد ای است که از طریق آن می پنجره

است.  های حضوری توان برشمرد که عالوه بر مزایای استفاده از کارپوشه عملکرد در کالس کاپوشه الکترونيکی میبرای 

تر ميان مدرس و یادگيرنده، دستيابی گسترده تر به منابع  توان به ایجاد سهولت در برقراری ارتباط نزدیك از جمله می

ی تقویت فرایند یادگيری، کاهش بارکاری استاد و پيگيری هميشه و به یادگيرنده برا« آنیبازخورد برخط و »یادگيری و 

جایی سنجش و ارزشيابی توسط اساتيد و دانشجویان و غيره اشاره کرد . استفاده از این نوع کارپوشه در یادگيری  همه

داشته  ه سزاییس به روش برخط تاثير بهای آموزش و یادگيری مبتنی بر وب و نيز عرضه در تواند در بهبود سيستم می

زش تواند فرایند آمو نویسی است که می ها و وب نوشت یکی از امکانات مفيد و جذاب اینترنت ایجاد وبهمچنين،  باشد.

ها به علت ایجاد، مدیریت، کنترل ساده و کاربر پسند خود به  نوشت و یادگيری را به طرق مختلف تسهيل نماید. وب

ز ا توانند دارای مزایای ها به طور کلی می نوشت وب آموزان قرار بگيرند. دانش يار مدرسين وتوانند در اخت خوبی می

 .ارتباط دوسویه، جامعه ی شبکه ای، روتينگ اطالعات باشند قبيل انتخاب مطلب، مدیریت دانش و تجارب شخصی،

 .بر که در آن بدون  ا برای فراگيران فراهم نمودپدیده های واقعی می توان محيطی ر شبيه سازیهمچنين، از طریق 

در ميان یاددهندگان در به کارگيری بازی ها به عنوان بخشی از طرح درسشان وجود دارد، امروزه عالقه رو به افزایش 

چرا که بازی ها به فراگيران اجازه می دهد تا تجربه کنند، تالش کنند، مهارت ها را بهبود بخشند، محتوا را یاد بگيرند و 

مدل مذکور مانند تجسم، شبيه سازی و بازی های  وه براین، استفاده از فناوری های دیگرعالراهبردها را تمرین کنند. 

های مختلف یکی پس  های سيَار و خلق تجهيزات مربوطه، کاربردهای متنوع آن در عرصهاز طرفی، با ظهور فناوریآنالین 

ها مانند  ها و تشکل رسانی سازمان توان به خدمات گيرد که از آن جمله می از دیگری در اختيار عالقمندان قرار می

ای ه ها بر روی گوشی و تبليغات شرکتهای مسافرتی و مراکز آموزشی از طریق تلفن همراه و بازاریابی  ها، آژانس انكب

سيَار و ... اشاره کرد. از این بين، آموزش سَيار نيز پدیده نوینی است که حتی در مناطق محروم هم قابل استفاده و 

زدایی از این مناطق و ارتقای سطح علمی و فرهنگی آن دیار باشد.  سودمند است و چه بسا روش مناسبی برای محروميت

، را می توان آموزشی جهت فراگرفتن در هر مکان و هر زمان در نظر گرفت که بدون نياز به اتصال فيزیکی آموزش سيَار

، های همراه تلفنهای قابل حمل،  و پيوسته به کابل های شبکه و از طریق ابزار سيَار و قابل حملی همچون کامپيوتر

 شترياند بب یپهنا ،یمخابرات یهایبا توسعه فناور ندهیدر آ به طور کلی،شود. ار دیجيتال شخصی  و غيره محقق می دستي

 یکيالکترون مدل یادگيری یبا گذشت زمان استانداردها ای افتیخواهد  شیافزا اريبس نترنتیبه ا یو سرعت دسترس

. بنابراین، با توجه به زیربنای فلسفی و فناوری به خود خواهد گرفت یشتريب تيو جامع افتیتکامل خواهد  سازنده گرا

در نظام آموزش از دور  این مدلبه  مسؤلين جدی توجهضرورت های موجود در مدل یادگيری الکترونيکی سازنده گرا، 

و هر چهار  شودیبار دو برابر م كیدانش بشر هر شش ماه  شودیکه ادعا م ییايدر دن .می توان کاماًل احساس نمود را

 عیسر یاز بسترها ده. استفاردينو به مقوله آموزش صورت گ ینگرش دیدانش کاماًل بروز شده است، با نیبار ا كیسال 

روز ارزان و ب ع،یکند که آموزش سر جادیدر آموزش ا یتحول تواندیهمراه )سيَار( م یهادستگاه ای نترنتیمانند ا یارتباط

از آن باعث تحول در  یناش یامدهايو عصر اطالعات و پ یدهکده جهان - یهمگان فراهم کند. بزرگراه فناور یرا برا

 شده یاست که دستخوش تحول جد ییهانهيزم نیتراز مهم یکیشده است. آموزش  یبشر یمختلف زندگ یهانهيزم

 یازهايمتناسب با ن دیجد یمفهوم دیز و... همه باآمومعلم و دانش گاهیجا ،یآموزش یدرس، محتوا یهااست. امروزه کالس

 باشد.الزم به بحث ن دیهست که شا حیآنچنان شفاف و صر ميمفاه نی. لزوم تحول در نگرش به ارنديامروز بشر به خود بگ
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