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چکیدٌ
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ت ٝػٛٙاٖ صتاٖ خاسخی ٘یض ،تا تٛخ ٝتٌ ٝؼتشدٌی  ٚپشاوٙذٌی داٚعّثاٖ ،حدٓ تاالی دسخٛاػت ،ػذْ
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 .1مقدمٍ
تا سؿذ سٚصافض ٖٚوؼة ػّٓ دس خٟاٖ ،ظشفیتٞای فیضیىی دا٘ـٍاٜٞا ٔ ٚشاوض آٔٛصؿی پاػخٌٛی
٘یاصٞای ٔتماضیاٖ ٘خٛاٞذ تٛد .ایٗ ٔؼأِٚ ،ٝالؼیتی اػت و ٝتا تٛخ ٝت ٝافضایؾ ٞضیٞٝٙای اسائٝی
خذٔات آٔٛصؿی٘ ،یاص تٌ ٝؼتشؽ دٚسٞ ٜای ٔداصی دس د٘یا سا ت ٝیه پذیذٜی ّٕٔٛع تثذیُ خٛاٞذ
وشد .تشای ساٜا٘ذاصی دٚسٜٞای آٔٛصؿی ٔداصی ،اسصیاتی ،تٟیٝٙػاصی  ٚتٛػؼٝی اتضاسٞای ٔٛسد ٘یاص ایٗ
ٌ ٝ٘ٛدٚسٜٞا اختٙاب٘اپزیش اػت.
دٚسٜٞای آٔٛصؽ ٔداصی صتاٖ اٌشچ ٝداسای واػتیٞایی چ ٖٛفاكّٝی اختٕاػی -سٚاٖؿٙاختی
تیـتش ٔیاٖ صتاٖ آٔٛصاٖ  ٚاػتاد ٘ؼثت ت ٝوالعٞای حضٛسی اػت (سیذس ٕٞ ٚىاساٖ ،)2004 ،أا
ٕٞیٗ دٚسٜٞا تٝعٛس راتی ٔیتٛا٘ٙذ اص د ٚخٙثٝی التلادی  ٚآٔٛصؿی اسصؽ افضٚد ٜایداد ٕ٘ایٙذ:
 .1اص ٘ظش التلادیٞ ،ضیٞٝٙای خاسی ٔذیشیت  ٚتٝواسٌیشی فضای فیضیىی ٘ ٚیشٞٚای ٔتخلق سا تٝ
كٛست چـٌٓیشی واٞؾ ٔی دٙٞذ؛ صیشا ٔحتٛای ٔداصی ٘یاص ت ٝحضٛس دس فضای فیضیىی سا اص تیٗ
ٔیتشد .ت ٝػثاستی دیٍش٘ ،یشٞٚای ٔتخلق ٔی تٛا٘ٙذ تٛاٖ تخللی خٛد سا دس خاٞای دیٍشٔ ،ثالً
دس خٟت تٛػؼ ٝی پظٞٚؾ  ٚتِٛیذ ٔحتٛای ٔداصی كشف وٙٙذ.
 .2اص ٘ظش آٔٛصؿی ،ویفیت اسائ ٝی دسٚع سا ٘ؼثت ت ٝوالعٞای حضٛسی تٟثٛد ٔیتخـٙذ .دس ایٗ
دٚسٞ ٜا دػتشػی ت ٝػایش ٔٙاتغ آٔٛصؿی ،دیٍش ٔحذٚد ت ٝفضای والع دسع یا وتابخا٘٘ ٚ ٝیض
صٔاٖ ٔـخلی اص سٚص ٘یؼت  ٚدا٘ـدٛیاٖ ٔیتٛا٘ٙذ ایٗ ٔحتٛا سا تاسٞا اػتفاد ٜوٙٙذ؛ ػال ٜٚتش ایٗ،
دس ٔحیظ ٔداصی ،آصٖٔٞٛا ت ٝكٛست اِىتش٘ٚیه اسائٔ ٝیؿ٘ٛذ  ٚاسصیاتیای و ٝدس ؿىُ ػٙتی آٖ
ٔؼٕٛال تا دػت ا٘داْ ٔیؿٛد ٔیتٛا٘ذ ت ٝیه فشآیٙذِ تشخظ 1تثذیُ ؿٛد ٕ٘ ٚشٜٞا ت ٝكٛست آ٘ی
پشداصؽ ؿ٘ٛذ.
تشای دػت یافتٗ ت ٝایٗ چـٓا٘ذاص٘ ،یاص ت ٝایداد یه تؼتش ٔؼاػذ خٟتِ تٛػؼٝی دٚسٜٞای آٔٛصؽ
ٔداصی اػت .تذیٟی اػت ساٜا٘ذاصی یه ػأا٘ٝی آٔٛصؽ ٔداصی دس وـٛس ،تٙٔٝضِ ٝی تٙیاٖ ٟ٘ادٖ یه
اػتا٘ذاسد تشای تاػیغ یه ٔؤػؼٝی آٔٛصؿی تا صٔی ٝٙی ایداد  ٚدػتشػی ت ٝدٚسٜٞای آٔٛصؽ
ٔداصی خٛاٞذ تٛد.
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ٕٞاٌٖ ٝ٘ٛوِٙ ٝىـایش ( )2009تٛكیٔ ٝیوٙذ ،ت ٝدِیُ تٛٙع سٚؽٞای آٔٛصؽ تشخظ  ٚتؼتشٞای
ٌ٘ٛاٌ٘ٛی و ٝایٗ آٔٛصؽ دس آٖٞا ا٘داْ ٔیٌیشدٔ ،ذسّػاٖ تایذ اص عشیك وـف  ٚا٘تخاب آٌاٞا٘ٝی
ؿیٜٞٛا  ٚاتضاسٞاٛ٘ ،ػی آٔٛصؽ ٔخلٛف ت ٝخٛد سا ایداد وٙٙذٔ .ذسػاٖ صتاٖ فاسػی ٘یض تٙٔٝظٛس
دػتشػی ت ٝایٗ ٔ ٟٓتایذ تٕاْ یا تخـی اص دٚسٜٞای آٔٛصؿی خٛد سا ت ٝكٛست تشخظ اسائ ٝوٙٙذ تا
تتٛا٘ٙذ ٟٔاستٞای فشدی خٛد سا دس أش آٔٛصؽ صتاٖ ت ٝكٛست ٔداصی تمٛیت ٕ٘ایٙذ.
دس ایٗ ٘ٛؿتاس ػؼی تش ایٗ اػت و٘ ٝتایح عشح پظٞٚـی تِٛیذ ٔحتٛای آٔٛصؿی تشای یه دٚسٜی
ٔمذٔاتی آٔٛصؽ صتاٖ فاسػی دس دا٘ـٍا ٜتیٗإِّّی أاْ خٕیٙی(س ٚ )ٜتثذیُ آٖ تٔ ٝحتٛای ٔداصی ٚ
٘یض تدشتیات تشآٔذ ٜاص آٖ دس اختیاس تش٘أٝػاصاٖ آٔٛصؽ ٔداصی صتاٖ فاسػی لشاس داد ٜؿٛد .تذیٟی
اػت اسائٝی ٔـشٚح ٘تایح پظٞٚؾٞای ا٘داْؿذ ٜتشای تش٘أٝسیضی ٔحتٛایی دٚس ٚ ٜعشاحی دسعٞا اص
خٙثٞٝای آٔٛصؿىاٚی ،دس ایٗ ٔختلش أىاٖپزیش ٘یؼت  ٚفشكت خذاٌا٘ٝای سا عّة ٔیوٙذ.

 .2پیطیىٍی ارائٍی ديرٌَای مجازی
اػتفاد ٜاص ٔذَٞای یادٌیشیِ وأُ تشخظ یا ٘یٕٝتشخظ ،2س ٚت ٝسؿذ ٌ ٚؼتشؽ اػتِٙ .ىـایش ()2009
تٝػٛٙاٖ ٕ٘ ٝ٘ٛت ٝایٗ ٘ىت ٝاؿاسٔ ٜیوٙذ و ٝدس پاییض ػاَ  ،2006حذٚد ػٔ ٝیّی ٚ ٖٛپا٘لذ ٞضاس
دا٘ـد ٛدس ایاالت ٔتحذ ،ٜیؼٙی تیؼت دسكذ دا٘ـدٛیاٖ ایٗ وـٛس ،اص والعٞای تشخظ تٟش ٜخؼتٝا٘ذ
و ٝایٗ ؿٕاس دس پاییض ػاَ  2009ت ٝپٙح ٔیّی ٚ ٖٛؿـلذ ٞضاس دا٘ـد ٛسػیذٜ؛ یؼٙی ػی دسكذ
افضایؾ یافت ٝاػتٔ .غاِؼات آِٗ  ٚػیٕٗ (٘ )2010یض ٘ـاٖ داد و ٝیادٌیشی تشخظ ،تخؾ ٕٟٔی اص
ساٞثشدٞای  ٪63اص  2500واِح  ٚدا٘ـٍا ٜایاالت ٔتحذ ٜسا ؿأُ ٔیؿٛد.
ت٘ ٝظش ٔیسػذ وٛٙٞ ٝص دٚسٜٞای وأُ آٔٛصؿی تشخظ (تٕٞ ٝشا ٜاػغای ٔذسن تحلیّی) ٔحذٚد
ت ٝتؼذاد تؼیاس وٕی اص دا٘ـٍاٜٞایی اػت و ٝتٙیاٖ دٚسٜٞای آٖٞا تش آٔٛصؽ اص سا ٜدٚس یا آٔٛصؽ
تٝكٛست ٔىاتثٝای تٛد ٜاػت .دا٘ـٍاٜٞای تضسي ٔ ٚؼتثش د٘یا ٛٙٞص اص ؿیٜٛی تٕأاً ٔداصی دس ٞیچ
یه اص دٚسٜٞای خٛد اػتفاد٘ ٜىشدٜا٘ذ ،أا اػتاداٖ تشخی اص ایٗ دا٘ـٍاٜٞا تٝتذسیح ت ٝاسائٝی دسٚع
تشخظ سٚی آٚسدٜا٘ذ .ساتشت تّیه  ٚػ٘ٛیا ؿیشی ( )2012تش ایٗ تاٚس٘ذ و ٝآٔٛصؽ صتاٖ ػشتی ،حتی
semi-online
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اٌش دس یه تش٘أٝی صٔاٖتٙذی ؿذ( ٜپٙح سٚص دس ٞفت )ٝتا اػتاداٖ واسآٔذ  ٚدس ػاػات اداسی اسائ ٝؿٛد،
دِٟشٜآٚس اػت ٔ ٚـىالتی سا تشای صتاٖآٔٛصاٖ ایداد ٔیوٙذ .ایٗ أش آ٘اٖ سا تش آٖ داؿت تا دٚسٜی
«ػشتی تذ ٖٚدیٛاس»3سا تشای دا٘ـدٛیاٖ ػاَ ا َٚدا٘ـٍا ٜواِیفش٘یا ت ٝكٛست تشخظ ،تٌٝ٘ٛٝای عشاحی
وٙٙذ و ٝتا ٔٛاد ٚب (تٝػٛٙاٖ ٔثأَ :تٌٗ ،شافیه ،كذا ،فیّٓ وٛتا ٚ ٜتٕشیٗٞایِ خٛداكالحی خاٚا
اػىشیپت) پـتیثا٘ی ٔیؿذ .دسعٞا دس ػأا٘ٝی ٔٛدَ ،4تا ٘ـؼتٞای ٞفتٍی دس تاالس ٌفتٕاٖ (كذا
ٔ ٚتٗ) دس فاكّٝی ػاَٞای  2007تا  2011اسائ ٝؿذ٘ذ .یافتٞٝا ٘ ٚتایح د ٚدٚسٜی تحلیّی ٘ـاٖ
ٔیدٞذ تٕشوض  ٚتٛخ ٝصتاٖآٔٛصاٖ دس صٔا٘ی و ٝخٛد ت ٝتٟٙایی یا تا دٚػتا٘ـاٖ دس ٌشٜٞٚای وٛچه اص
عشیك سایا٘ ٝت ٝكٛست ٔداصی ت ٝیادٌیشی صتاٖ ٔیپشداص٘ذ٘ ،ؼثت ت ٝصتاٖآٔٛصاٖ دس ٔحیظ والع
تیـتش ٔیٌشدد .تشداؿت وّّی دا٘ـدٛیاٖ اص ایٗ تدشتٝی یادٌیشی تشخظ حاوی اص آٖ اػت و ٝایٗ
دٚس ،ٜخایٍضیٗ ٔغّٛب ٙٔ ٚاػة دٚسٞ ٜای ٔؼٕ َٛدا٘ـٍاٞی تشای آٖ دػت ٝاص دا٘ـدٛیا٘ی اػت وٝ
دػتشػی ت  ٝآٔٛصؽ ػشتی ٘ذاس٘ذ یا دس پی ا٘ؼغافپزیشی تیـتش ٔحیظ یادٌیشی تا تٛخ ٝت ٝتش٘أٞٝای
ص٘ذٌیؿاٖ ٞؼتٙذ.
٘ىتٝی حائض إٞیتٔ ،یضاٖ دسخٛاػت دا٘ـدٛیاٖ سؿتٞٝای ٌ٘ٛأٌ ٖٛشتثظ تا صتاٖ ،تاسیخ ،ادتیات
 ٚفش ًٙٞایشا٘ی اصخّٕ ٝؿشقؿٙاػی ،ایشاٖؿٙاػیٔ ،تشخٕی ،ادتیات فاسػی  ٚتاسیخ ایشاٖ تشای
ساٜا٘ذاصی دٚسٜٞای آٔٛصؽ ٔداصی اػت .ایٗ س٘ٚذ ٓٞایٙه دس دا٘ـٍاٜٞای ٔختّف خٟاٖ  ٚدس
خأؼٝی تیٗ إِّّی س ٚت ٝافضایؾ اػت؛ دس ایٗ ساػتا تشخی دا٘ـٍاٜٞای خاسج اص وـٛس ٕٞچٖٛ
دا٘ـٍا ٜدِٚتی ػٗدی ،ٌٛٝدٚسٜٞایی سا تشای ٔشٚس دسعٞا ،اسػاَ واسٞای ػّٕی  ٚتؼٕیك تیـتش دس
ٔٛضٛػات دسٚع فاسػی ایداد وشدٜا٘ذ .ایٗ دس حاِی اػت و ٝدس دا٘ـٍاٜٞای داخُ وـٛس ،دٚسٜٞای
ٔداصی تٔ ٝؼٙای ٚالؼی ٚخٛد ٘ذاسد  ٚفمظ دس تشخی ػاصٔاٖٞا ٌاٞی تلٛیش تشخی اص وتابٞا تشای
آٔٛصؽ فاسػی تٝػٛٙاٖ صتاٖ ا َٚدس فضای ٔداصی اسائ ٝؿذ ٚ ٜدس تشخی دیٍش٘ ،ىات دػتٛسی ٕٞشا ٜتا
تؼذادی تٕشیٗ غیشواستشدی آٔاد ٜؿذ ٜو ٝتٝعٛس خأغٟٔ ،استٞای صتا٘ی سا دس تش ٕ٘یٌیشد.

Arabic without walls
Moodle
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 .3چارچًب وظری
 .1.3يیژگیَای ساماوٍَای آمًزش مجازی
ٔشاوض آٔٛصؽ صتاٖ ،تٝعٛس سٚصافض ٖٚاص فٗآٚسیٞای ٘ٛیٗ اِىتش٘ٚیه تشای تٛػؼٝی دٚسٜٞای آٔٛصؿی
خٛد اػتفادٔ ٜیوٙٙذٔ .دٕٛػٝای اص اتضاسٞا و ٝت ٝػأا٘ٞٝای ٔذیشیت دٚسٜٞای آٔٛصؿیٔ 5ؼشٚفٙذ،
ٔیتٛا٘ٙذ تشای افضایؾ ٌؼتشٜی آٔٛصؽ ٔٛسد اػتفاد ٜلشاس ٌیش٘ذ .ایٗ اتضاسٞا لادس٘ذ تا تٟشٌٜیشی اص
تشتشیٞای فٗآٚسیٞای ٘ٛیٗ٘ ،یاصٞای اػتاداٖ سا تشعشف ٕ٘ایٙذ .ػأا٘ٞٝای آٔٛصؿی ٚیظٌیٞای
ٔتؼذدی داس٘ذ وٞ ٝش یه اص ایٗ ٚیظٌیٞا أتیاصات خاكی سا دس اختیاس ٔذسّػاٖ  ٚصتاٖآٔٛصاٖ لشاس
ٔیدٙٞذ .دس ایٗ تخؾ ،ت ٝتیاٖ پاسٜای اص ایٗ ٚیظٌیٞا خٛاٞیٓ پشداخت.

 .1.1.3ذخیرٌگرَای بروامٍی درسی
تیـتش ػأا٘ٞٝای آٔٛصؿی ،اتضاسی سا تشای افضایؾِ ػادٜتش ٔٛاد دسػی ٟٔیا ٔیوٙٙذ  ٚت ٝخای اػتفادٜ
اص ٚیشایـٍش ٔتٙی  ٚػپغ اسػاَ ٔؼتٙذات ت ٝػِشٚس ،تٝساحتی ٔیتٛا٘ٙذ اص یه فشْ ػادٜی تحت ِٚب
تشای رخیشٜی تش٘أ ٝی دسػی سٚی ػشٚس اػتفاد ٜوٙٙذ .ػال ٜٚتش ایٗ ،تؼیاسی اص اػتاداٖ ٔیتٛا٘ٙذ
تش٘أٝی دسػی ،یادداؿتٞای وٙفشا٘غ ،تىاِیف خٛا٘ذ٘ی ٔ ٚماِٞٝای خٛد سا دس ٞش صٔا٘ی و ٝتخٛاٙٞذ،
دس دػتشع صتاٖآٔٛصاٖ خٛد لشاس دٙٞذ.
 .2.1.3تاالر وظرآزمایی
ػأا٘ٞٝای آٔٛصؿی ،فضایی تا ػٛٙاٖ تاالس ٘ظشآصٔایی 6تٙٔٝظٛس ٓٞا٘ذیـی ٌ ٚفتٍ ٛتشای دا٘ـدٛیاٖ ٚ
اػتاداٖ فشأ ٓٞیوٙٙذ .ایٗ فضا ٘ٝتٟٙا أىاٖ پشػؾ  ٚپاػخ سا تشای اػتاداٖ  ٚدا٘ـدٛیاٖ ایداد
ٔیوٙذ ،تّى ٝفشكتی سا تشای دا٘ـدٛیاٖ فشأ ٓٞیػاصد تا دس یه ٔحیظِ تشخظ ،تا ٕٞذسػیٞای خٛد
استثاط داؿت ٝتاؿٙذ .إٞیت ایٗ اتضاس دس ایداد فضایی اػت و ٝت ٝصٔاٖ ٔ ٚىاٖ ٚاتؼت٘ ٝیؼت.

)Course Management System (CMS
forum
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 .3.1.3ارزیابی برخط
اسصیاتی تشخظ ،یىی دیٍش اص اتضاسٞای ػأا٘ٝی آٔٛصؿی اػت .داؿتٗ یه تا٘ه پشػؾ ،تشٌضاسی
أتحاٖ تشخظ  ٚاسائٝی ٘تایح أتحاٖ تالفاكّ ٝپغ اص تشٌضاسی ،اص خٛاػتٞٝای ٕٞیـٍی اػتاداٖ ٚ
دا٘ـدٛیاٖ اػت .داؿتٗ یه فضای ٔداصی تشای تحٛیُ تىاِیف دا٘ـدٛیاٖ  ٚتاصتیٙی آٖٞا تٛػظ
اػتاداٖ اص دیٍش ٚیظٌیٞای ػأا٘ٞٝای آٔٛصؽ ٔداصی اػت.
 .4.1.3محیطَای مىسجم آمًزضی
ایٗ ػأا٘ٞٝا ٔحیظٞای ٔٙؼدٓ آٔٛصؿی ٘یض ٔیتٛا٘ٙذ تاؿٙذ؛ ٔحیظٞایی و ٝػال ٜٚتش أىا٘ات
وٕهآٔٛصؿی  ٚاتضاسٞای اسصیاتیٔ ،یتٛاٖ ٕ٘شات ٘ ٚتایح سا دس آٖٞا ثثت ٍٟ٘ ٚذاسی ٕ٘ٛد .دػتشػی تٝ
دفاتش ثثت ٕ٘شات ٘یض ت ٝدا٘ـدٛیاٖ أىاٖ ٔـاٞذٜی تٕأی ٕ٘شات خٛد دس ٞش دسع سا ٔیدٞذ .دس
ٚالغ ٞش یه اص ٔٛاسد روشؿذ ٜسا ٔیتٛاٖ دس لاِة یه اتضاس ٘شْافضاسی فشا ٓٞػاخت ،أا ؿٍفتی
ػأا٘ٞٝای آٔٛصؿی دس ایٗ اػت و ٝتٕأی ایٗ اتضاسٞا سا دس یه ٔحیظ ٔٙؼدٓ ت ٝخأؼٝی ٔذسػاٖ ٚ
دا٘ـدٛیاٖ اسائٔ ٝیدٞذ .دس حاِیو ٝاص ایداد ػأا٘ٞٝای آٔٛصؿی  ٚوٕهآٔٛصؿی صٔاٖ صیادی
ٕ٘یٌزسد ،تلٛس ٔحیظٞای آٔٛصؿیِ فالذ ػأا٘ٝی ٔذیشیت دٚسٜٞای آٔٛصؿی دس ػاَٞای آیٙذ ٜتؼیاس
دؿٛاس خٛاٞذ تٛد.

 .2.3ريیکردَای مًجًد بٍ آمًزش مجازی
ػأا٘ٞٝای آٔٛصؽ اِىتش٘ٚیىی 7تا اػتفاد ٜاص اتضاسٞای پیـشفتٝی فٗآٚسی اعالػات ،أىاٖ تٟشٜٙٔذی
اص آٔٛصؽ ٞای ػّٕی  ٚتخللی سا تا ویفیت تاال دس ٞش ِحظٞ ٚ ٝش ٘مغ ٝفشأ ٓٞیآٚس٘ذ .ایٗ ػأا٘ٞٝا
ػال ٜٚتش ایٗو ٝوّیٝی فشآیٙذٞا  ٚخذٔات آٔٛصؿی ػٙتی (اص لثیُ اسائٝی دسع  ٚتشٌضاسی آصٔ )ٖٛسا
پٛؿؾ ٔیدٙٞذ ،تا ایداد صیشػاختٞای استثاعی ٔٙاػة ٔی تٛا٘ٙذ ٔحذٚدیت فیضیىی فضای آٔٛصؿی
سا پٛؿؾ دٙٞذ .دس حاَ حاضش ،سٚؽٞای ٌ٘ٛاٌ٘ٛی تشای اسائٝی خذٔات آٔٛصؿی تٝكٛست تشخظ
ٚخٛد داسد .ا٘تخاب ػأا٘ٝی ٔٙاػة تشای آٔٛصؽ ٔداصی دس یه ٔؤػؼٝی آٔٛصؿی ،تؼتٍی ت ٝاٍِٛی
آٔٛصؿی آٖ ٔؤػؼ ٝداسد .دس ایٗخا تٔ ٝؼشفی چٙذ ٕ٘ ٝ٘ٛاص ایٗ اٍِٞٛا ٔیپشداصیٓ.
Dokeos, dotLRN, ILIAS, Moodle, Sakai, OpenUSS, OpenACS ATutor
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 .1.2.3خًدآمًزی تحت يب
دس ایٗ ٘ٛع دٚسٜٞأ 8حتٛای آٔٛصؿی تشای دا٘ـدٛیاٖ تٟیٔ ٝیؿٛد  ٚتذٔ ٖٚذاخّٝی اػتاد ،دس اختیاس
آ٘اٖ لشاس ٔیٌیشد (وأش .)2003 ،ٖٚایٗ ٘ٛع ٔحتٛاٞا ػٕٔٛاً تشای دٚسٜٞای آٔٛصؽ وٛتأٜذت ٔٙاػة
ٞؼتٙذ .دٚسٜٞای ٔداصی سا ٕ٘یتٛاٖ تٝػٛٙاٖ دٚسٜٞای خٛدآٔٛص تحت ٚب ٔؼشفی وشد .ػشفلُٞای
دٚسٜٞای دا٘ـٍاٞی ػٕٔٛاً ٔذاخّٝی اػتاد سا دس ٔؼیش یادٌیشی دا٘ـدٔ ٛیعّثذ ،أا دس ساػتای
آٔٛصؽ تؼضی ٟٔاستٞای ٔـخق صتاٖآٔٛصیٔ ،یتٛاٖ دٚسٜٞای وٛتأٜذت سا تٛٔٝاصات ػشفلُٞای
دٚسٜٞای حضٛسی اسائ ٝداد.
 .2.2.3خًدآمًزی تحت يب با مداخلٍی راَىما
دس ایٗ ٘ٛع آٔٛصؽ ،آٔٛصؽدٙٞذ( ٜسإٙٞا) داسای ٘مـی وّیذی اػت  ٚأىاٖ تشلشاسی استثاط
دا٘ـد ٛیاٖ تا سإٙٞای خٛد اص عشیك ٚیذئ ٛوٙفشا٘غٌ ،فتٍٛی ایٙتش٘تی ،9كفحٞٝای تیاِٖ ٘ظش ،پؼت
اِىتش٘ٚیىی  ٚیا ػایش فٗآٚسیٞا ٚخٛد داسد .ایٗ ٌضیٔ ٝٙغّٛبتشیٗ حاِت تشای تٛػؼٝی دٚسٜٞای
ٔداصی اػت .دس ایٗ ٔذَ ،دا٘ـدٛیاٖ ٔحذٚد ت ٝصٔاٖ ٔ ٚىاٖ ٘یؼتٙذ ،أا تشای تشلشاسی استثاط
ٔؼتمیٓ (ص٘ذ )ٜتا آٔٛصؽدٙٞذ ٜیا سإٙٞا ،تش٘أٝی حضٛس ٘ ٚحٜٛی اتلاَ ٔؼتمیٓ ،اص پیؾ تؼشیف
ٔیؿٛد.
 .3.2.3ارائٍی ديرٌَای آمًزضی تًسط پست الکتريویک
دس ایٗ سٚؽ ،آٔٛصؽدٙٞذٌاٖ ٔیتٛا٘ٙذ دسع سا ت ٝكٛست ٔحتٛای اص پیؾ تؼییٗؿذ ٜدس اختیاس
دا٘ـدٛیاٖ لشاس دٙٞذ .ت ٝػثاست دیٍش ،اسائ ٝی دسع دس ایٗ سٚؽ ت ٝكٛست تشخظ ٘یؼت ،تّى ٝدس لاِة
خٛدآٔٛص اػت .آٖچ ٝتٛخ ٝآٔٛصؽدٙٞذٌاٖ سا ٔیعّثذ ،فشآیٙذ اسصؽیاتی اػت .آٔٛصؽدٙٞذ،ٜ

 8تشای ٔثاَ ت ٝتاسٕ٘اٞای صیش  ٚدیٍش تاسٕ٘اٞای ٔـاتٔ ٝشاخؼ ٝؿٛد:
http://livemocha.com
http://www.rosettastone.com
http://www.word2word.com/course.html
http://www.babbel.com
http://www.transparent.com/personal/connect
http://www.verbalplanet.com www.edutools.info

chat
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تٕشیٗٞای ٔختّفی سا تشای دا٘ـدٛیاٖ خٛد اسػاَ ٔیوٙذ  ٚظشف ٔذت تؼییٗؿذ ،ٜپاػخٞا یا ساٜ
حُٞای اسائٝؿذ ٜسا ٔغاِث ٚ ٝدسیافت ٔیوٙذ.

 .4طراحی ي اجرای ساماوٍی آمًزش مجازی
دس ساػتای عشاحی  ٚتٝواسٌیشی یه ػأا٘ ٝی ٔذیشیت ٔحتٛای آٔٛصؽ صتاٖ ،د ٚسٚیىشد لاتُ عشح
اػت؛ سٚیىشد ا َٚتش ایٗ فشم ؿىُ ٌشفت ٝو ٝاٍِٛی آٔٛصؽ صتاٖ وأال ٔتفاٚت تا اٍِٞٛای آٔٛصؿی
ٔٛخٛد اػت  ٚتایذ تٙٔٝظٛس آٔٛصؽ ٔداصی صتاٖ ،یه ػأا٘ٝی ٔٙحلشتٝفشد عشاحی  ٚتِٛیذ ٌشدد .تٝ
ػثاست دیٍش ،اٍِٞٛای ٔٛخٛد ،پاػخٍٛی ساٜا٘ذاصی  ٚاخشای ػأا٘ٝی آٔٛصؽ ٔداصی صتاٖ ٘یؼتٙذ.
سٚیىشد د ْٚاص دس ٖٚػأا٘ٞٝای آٔٛصؽ ٔداصی ٔٛخٛد ،ت ٝد٘ثاَ خایٍاٞی تشای ٔؼشفی ٔاطَٞٚای
آٔٛصؽ صتاٖ ٔیٌشدد .اص ایٗ س ٚالصْ اػت ػاصٔاٖٞا تشای ا٘تخاب تٟتشیٗ سٚؽ ،ت ٝتٙاػة سػاِت
آٔٛصؿیای و ٝداس٘ذ ،دػت ت ٝأىاٖػٙدی تض٘ٙذ.

 .1.4ویازسىجی ي امکانسىجی
٘یاصػٙدی  ٚأىاٖػٙدیٞای ا٘داْؿذ ٜدس عشح «اخشای یه دٚسٜی ٔمذٔاتی آٔٛصؽ ٔداصی صتاٖ
فاسػی دس دا٘ـٍا ٜتیٗإِّّی أاْ خٕیٙی (سٔ ، »)ٜدشیاٖ سا تش آٖ داؿت تا ػال ٜٚتش آٔٛصؽ صتاٖ تا
ٔذاخّٝی اػتاد ،اص دٚسٜٞای خٛدآٔٛصیِ تذٔ ٖٚذاخّٝی اػتاد ٘یض تٟش ٜخٛیٙذ .اص ایٗ س ٚوٛؿؾ ٌشدیذ
تا دس ا٘تخاب ػأا٘ٝی ٔٛسد ٘ظشٛٔ ،اسد صیش سػایت ؿٛد .تٝػثاست دیٍش ػأا٘ٝی ا٘تخابؿذ ٜتایذ
ٔیتٛا٘ؼت ٔٛاسد صیش سا تحمك تخـذ (ویٓ ِ ٚی2008 ،؛ ایتٕاصی ٕٞ ٚىاساٖ ٚ 2005 ،وّیغ ٚ
ٕٞىاساٖ:10)2003 ،
 .1اسائٝی خذٔات آٔٛصؽ ٔداصی  ٚتؼأّی
 .2واٞؾ ٘یشٚی ا٘ؼا٘ی ٔٛسد ٘یاص تشای اسائٝی خذٔات آٔٛصؿی
 .3افضایؾ ویفیت  ٚدلت دس اسائٝی خذٔات آٔٛصؿی

تشای اعالػات تیـتش ت ٝتاسٕ٘اٞای صیش سخٛع ؿٛد:
http://fod.msu.edu/oir/evaluating-online-courses
http://tojde.anadolu.edu.tr/tojde15/articles/sturgess.htm
http://appl027.lsu.edu/itsweb/cmsweb.nsf/$Content/Homepage+Content/$File/CMSProjectReport _10_30.pdf
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 .4استماء ػشیغ ٛٔ ٚثش ػغح آٌاٞی دا٘ـدٛیاٖ ٔتٙاػة تا ٘ٛع فؼاِیت آ٘اٖ
 .5كشفٝخٛیی دس صٔاٖ  ٚپاییٗ آٚسدٖ ٞضیٞٝٙای آٔٛصؿی اصخّٕٞ ٝضیٝٙی ػفش
 .6ایداد ا٘ؼغافپزیشی  ٚػِٟٛت دس أش آٔٛصؽ
 .7اػتفاد ٜاص اتضاسٞای آٔٛصؿی چٙذسػا٘ٝای تشای تاال تشدٖ ویفیت آٔٛصؽ اِىتش٘ٚیىی
اص ایٗ س ٚدس عشاحی  ٚاخشای دٚس ٜی ٔمذٔاتی آٔٛصؽ ٔداصی صتاٖ فاسػی دس دا٘ـٍا ٜتیٗإِّّی أاْ
خٕیٙی(س ،)ٜاص ػأا٘ٝی آٔٛصؿی ٔٛدَ اػتفاد ٜوشدیٓٛٔ .دَ یه ػأا٘ٝی ٔذیشیت دٚسٜٞای آٔٛصؿی
ٔثتٙی تش ٔٙاتغ آصاد اػت و ٝتشای تٝواسٌیشی فٗآٚسیٞای ٘ٛیٗ دس دٚسٜٞای آٔٛصؿی دا٘ـٍاٜٞا،
ٔذاسع ٘ ٚیض آٔٛصؽٞای خلٛكی اػتفادٔ ٜیؿٛد (ٔٛدَ .)2013 ،ایٗ ػأا٘ ٝأشٚص ٜدس اداسٜی
ٔحتٛای تیؾ اص  83000ػأا٘ٝی آٔٛصؽ ٔداصی دس ػشاػش د٘یا ٔٛسد اػتفاد ٜاػت .11دػتشػی
سایٍاٖ ت ٝػأا٘ ٝی ٔٛدَ دس سٚی ٚب ٕٞ ٚچٙیٗ خأؼیت آٖ ٘ ٚیض پـتیثا٘ی اص فشاٌیش ،تاػث ٌشدیذ تا
ٔدشیاٖ عشح دٚس ٜی ٔمذٔاتی آٔٛصؽ ٔداصی صتاٖ فاسػی دس دا٘ـٍا ٜتیٗإِّّی أاْ خٕیٙی(س )ٜایٗ
ػأا٘ ٝسا تٝػٛٙاٖ ٌضیٝٙای ٔٙاػة تشای اسائٝی ایٗ دٚس ٜا٘تخاب ٕ٘ایٙذ.

 .2.4تًلید ماژيلَای درسی
ػأا٘ٝی ٔٛدَ پیؾتش اص ایٗو ٝیه ػأا٘ ٝتاؿذ ،یه چٟاسچٛب تشای تٛػؼٝی ٔاطَٞٚای آٔٛصؿی
اػت 12.آٖچ ٝدس اتتذای عشاحی ػأا٘ ٝی آٔٛصؽ ٔداصی لاتُ تٛخ ٝتٛد ،ػذْ ٚخٛد اتضاس ٔٙاػة تشای
آٔٛصؽ صتاٖ فاسػی دس ٔحیظ ٔٛدَ تٛد٘ .یاصٞای آٔٛصؿی یه صتاٖ آٔٛص ٔتـىُّ اػت اص اتضاسی و ٝدس
آٖ تتٛاٖ ٔتٗ ،تلٛیش ،فیّٓ  ٚكذا اسائ ٝوشد .اص آٖخا وٛٔ ٝدَ یه ػأا٘ٝی تحت ٚب اػت ،عثیؼی
اػت ؤ ٝحذٚدیتٞایی دس ٘ٛع ػشٚیغٞای اسائٝؿذ ٜت ٝصتاٖآٔٛص داؿت ٝتاؿذ .یىی اص ایٗ
ٔحذٚدیتٞا ،تٛا٘ایی ضثظ كذاػت؛ اتضاسٞای تحت ٚب اص ٘ظش أٙیتی  ٚآػیةپزیشی ،لادس تٝ
دػتشػی تٙٔ ٝاتغ سایا٘ٝی واستش ٘یؼتٙذ؛ تٙاتشایٗ تِٛیذ یه اتضاس ٔٙاػة و ٝواستش دس آٖ تتٛا٘ذ كذای
خٛد سا ضثظ وٙذ  ٚدٚتاس ٜتـٛٙد ،اص ٟٔٓتشیٗ ٔؼائُ ایٗ عشح ٔحؼٛب ٔیؿذ .تشای صتاٖآٔٛص،

 11سخٛع ؿٛد ت:ٝ
12
سخٛع ؿٛد تhttp://en.wikipedia.org/wiki/Moodle :ٝ
https://moodle.org/stats
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ٔحیغی ٘یاص اػت و ٝدس آٖ تتٛاٖ ٔحتٛای اػالیذٞای دسػی سا تٕٞ ٝشا ٜكذای ٌٛیٙذ ٜاسائ ٝداد.
ٓٞچٙیٗ تشای تٕشیٗ ،صتاٖآٔٛص تایذ تتٛا٘ذ آٖچ ٝؿٙیذ ٜسا ضثظ وٙذ  ٚدٚتاس ٜتـٛٙد تا تٔ ٝـىُ خٛد
پی تثشد.
 .1.2.4تعریف ساختار ديرٌ
اِٚیٗ لذْ تشای عشاحی دٚسٜی ٔداصی ،تؼشیف ػاختاس دٚس ٜاػت .اص آٖخا و ٝدس عشاحی آغاصیٗ ایٗ
دٚسٜی ٔداصی ،ت ٝدٚسٞ ٜای حضٛسی ٔشوض آٔٛصؽ صتاٖ فاسػی دا٘ـٍا ٜتیٗإِّّی أاْ خٕیٙی (س)ٜ
٘ظش داؿتیٓ ،ػاختاس دٚس ٜی ٔداصی ٘یض دس لاِة یه دٚسٜی حضٛسی تؼشیف ؿذ .دٚسٜٞای حضٛسی دس
ٔشوض آٔٛصؽ صتاٖ فاسػی دس چاسچٛب یه تشْ تحلیّی ٞ 13فتٝای تؼشیف ؿذ ٜاػت .تش ایٗ ٔثٙا یه
دٚسٜی ٔداصی آٔٛصؽ صتاٖ ٘یض ٚ 13احذ تؼشیف ؿذٞ .ش ٞفت ٝدس یه دٚسٜی حضٛسی ؿأُ  5سٚص
حضٛس صتاٖآٔٛصاٖ اػت .تٙاتشایٗٞ ،ش ٚاحذِ یه دٚسٜی ٔداصی ٘یض ت ٝپٙح ٘ـؼت تمؼیٓ ؿذ تا یه
ٍ٘اؿت 13تیٗ دٚسٜی حضٛسی  ٚدٚسٜی ٔداصی تؼشیف ؿٛد (تلٛیش .)1
ٕٞچٙیٗ ٕٞاٌٖ ٝ٘ٛو ٝدس والعٞای حضٛسی ٟٔاستٞای خٛا٘ذٖ ،ؿٙیذٖٛ٘ ،ؿتٗ ،كحثت وشدٖ
 ٚصیشٟٔاستٞای ٌشأش ٚ ٚاطٌاٖ آٔٛصؽ دادٔ ٜیؿٛد ،دس عشاحی دٚسٜی ٔداصی ٘یض تٙیاٖ عشاحی یه
٘ـؼت ،تش اػاع ٕٞیٗ ٟٔاستٞا  ٚصیشٟٔاستٞا عشاحی ؿذ.

planning

13
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تلٛیش ٘ .1حٜٛی تمؼیٓ یه دٚس ٜتٚ ٝاحذٞا ٘ ٚـؼتٞای ػاص٘ذٜی آٖ

 .2.2.4ضیًٌی ارائٍی محتًا
دس ػأا٘ٝی ٔٛدَ ،فضای واس دس یه دٚسٜی آٔٛصؿی٘ ،مؾ پیؾخٛا٘ی سا ایفا ٔیوٙذ وٙٔ ٝاتغ دسػی
اص عشیك آٖ ت ٝصتاٖآٔٛص اسائٔ ٝیؿ٘ٛذ .دس ایٗ فضا ٔذسّع ٔی تٛا٘ذ ٔحتٛای آٔٛصؿی خٛد سا ت ٝكٛست
ٔٙاتغ وٕهدسػی  ٚیا فؼاِیتٞای دسػی اسائ ٝدٞذ (تلٛیش ٞ .)2ش یه اص ایٗ الالِْ ػاص٘ذٜی ٔحتٛا ،دس
لاِة یه خَؼتاس 14ت ٝصتاٖآٔٛص اسائٔ ٝیؿٛد (تلٛیش .)3
link
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تلٛیش  .2تؼشیف خؼتاس تشای افضٚدٖ یه فؼاِیت دسػی

تلٛیش  .3تؼشیف خؼتاس تشای افضٚدٖ یه ٔٙثغ وٕه دسػی
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فضای پیؾخٛاٖ دٚسٜٞا تٌٝ٘ٛٝای تؼشیف ؿذ ٜو ٝفؼاِیتٞا ٙٔ ٚاتغ ،ت ٝكٛست خؼتاسٞای آصاد ٕ٘ایؾ
دادٔ ٜیؿ٘ٛذ .ایٗ ؿیٜٛی اسائ ٝی ٔٙاتغ ٔ ٚحتٛا ،لاتّیت وٙتشَ سا اص اػتاد ٔیٌیشد؛ ت ٝعٛسی وٝ
صتاٖآٔٛص تذ ٖٚسػایت تشتیة ٔیتٛا٘ ذ تٞ ٝش یه اص خؼتاسٞای دسع ،دػتشػی پیذا وٙذ .چاِؾ
دیٍشی و ٝخؼتاسٞای آصاد ایداد ٔیوٙٙذ ،ػذْ تٛا٘ایی ٘ظاست تش پیـشفت صتاٖآٔٛص دس دسع اػت .دس
ایٗ عشح پظٞٚـی ،ایٗ د ٚپاسأتش ،اك َٛپای ٝدس آٔٛصؽ ٔداصی صتاٖ فاسػی تّمی ؿذ ٜاػت.
اص ایٗ سٞ ٚش ٘ـؼت یه فؼاِیت دسػیِ تؼشیف ؿذ ٜاػت ،تا ایٗ تفاٚت و ٝایٗ فؼاِیت دسػی،
ٔغاتك یه س٘ٚذٕ٘ا ٔؼیش حشوت صتاٖآٔٛص سا تؼشیف ٔیوٙذ؛ تٌٝ٘ٛ ٝای ؤ ٝحتٛای فؼاِیت یه ٘ـؼت
دسػی ت ٝاخضای وٛچهتش تمؼیٓ ٔیؿٛد .دس ایٗخا ٞش ٘ـؼت دسػی ت ٝیه یا چٙذ خٛؿٝی فؼاِیت
تمؼیٓ ٔیؿٛدٞ .ش خٛؿ٘ ٝیض تٛ٘ ٝتٝی خٛد ت ٝچٙذ ؿاخٝی وٛچهتش تمؼیٓ ٔیؿٛد .دس ایٗ
تمؼیٓتٙذی دسختیٞ ،ش ٌشٔ ٜیتٛا٘ذ یه ٌشٔ ٜحتٛا  ٚیا یه ٌش ٜػاختاسی تشای ؿشٚع یه خٛؿٚ ٝ
یا ؿاخٝی خذیذ تاؿذ.

j

ٌشٜ
n

n

تلٛیش  .4یه ؿٕای س٘ٚذٕ٘ایی اص ػاختاس ٔاط٘ َِٚـؼت
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ٕٞاٖعٛس و ٝدس تلٛیش ٕ٘ 4ایؾ داد ٜؿذ ،ٜاػتاد دس عشاحی یه ٘ـؼت دسػی ٔیتٛا٘ذ خشیاٖ
حشوت صتاٖآٔٛص سا وٙتشَ وٙذٚ .ی دس ایٗ لؼٕت ت ٝد ٌٝ٘ٛ ٚأىاٖ وٙتشَ ٔحتٛای دٚس ٜسا ت ٝدػت
ٔیآٚسد:
 .1تا تؼشیف تٙظیٕات ٘ـؼت؛ ایٗ تٙظیٕات دس صٔاٖ تؼشیف ٘ـؼت ا٘داْ ٔیؿٛد .یىی اص ٌضیٞٝٙای
تٙظیٓ ٘ـؼت ،تؼشیف لیٛد ٕ٘ایؾ  ٚدػتشػی اػت؛ تذیٌٗ ٝ٘ٛو ٝاػتاد ٔیتٛا٘ذ دػتشػی ت ٝیه
٘ـؼت سا ٔٛٙط ت ٝاتٕاْ ٘ـؼت لثّی وٙذ (تلٛیش ٓٞ .)5چٙیٗ ،تؼشیفِ أىاٖ تاصتیٙی تٛػظ
صتاٖ آٔٛص  ٚیا تؼشیفِ ٔحذٚدیت صٔا٘ی تشای كشف صٔاٖ دس ٞش ٌش٘ ٜیض دس ایٗ تٙظیٕات پیؾتیٙی
ؿذ ٜاػت.

تلٛیش  .5كفحٝی تٙظیٕات ٔاط َٚدسع آٔٛصؽ صتاٖ
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 .2تا وٙتشَِ حشوت دس داخُ یه ٘ـؼت؛ دس ٞش ٌشٔ ٜحتٛایی ،اػتاد ٔیتٛا٘ذ تشٔثٙای ٔحتٛا ٚ
ا٘تخاب صتاٖآٔٛص ،خشیاٖ حشوت سا تؼشیف وٙذ .دس ایٗ حاِت ،تدشتٝی ٕٝٞی صتاٖآٔٛصٞا یىؼاٖ
٘خٛاٞذ تٛد .ایٗ لاتّیت ،فشآیٙذ یادٌیشی سا پٛیایی ٔیتخـذ .ػال ٜٚتش وٙتشَ خشیاٖ ٌشٜٞا ،یه
وٙتشَ دیٍش ٘یض دس ٞش ٌش ٜعشاحی ؿذ ٜو ٝأىاٖ تاصتیٙی ٌشٜٞای ٌزسا٘ذٜؿذ ٜسا ٔیدٞذ .ایٗ
وٙتشَٞا ت ٝكٛست یه ٔٛٙی ٘اٚتشی 15دس حاؿیٝی یه ٘ـؼت ت ٝصتاٖآٔٛص أىاٖ تاصتیٙی ٌشٜٞای
لثّی سا ٔیدٞذ (تلٛیش .)6

تلٛیش ٛٙٔ .6ی ٘اٚتشی تشای ٔحتٛای ٔـاٞذٜؿذٜ

navigation
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 .3.2.4طراحی ي پیادٌسازی گرٌَای محتًایی
پغ اص عشاحی ػاختاس ٔحتٛایی یه ٘ـؼت ،ایٗ ٘یاص احؼاع ؿذ وٌ ٝشٜٞای ٔحتٛایی ٔتٙاػة تا
آٔٛصؽ صتاٖ فاسػی تؼشیف ؿٛد .اص ایٗ سٞ ٚش یه اص ٌشٜٞا تش اػاع لاِة دٚس ٜتاصتیٙی ؿذ .اص آٖخا
وٞ ٝش ٘ـؼت ت ٝفشاخٛس فؼاِیتٞای ٔشتٛط تٟٔ ٝاستٞای اكّی  ٚصیشٟٔاستٞای صتاٖ فاسػی تؼشیف
ؿذ ٜتٛد ،ػاختاس ٌشٔ ٜحتٛایی ٘یض د ٚؿىُ ػٕذ ٜت ٝخٛد ٌشفت؛ ٞش ٌش ٜیا یه اػالیذ دسػی
ٔحؼٛب ٔیؿذ یا یه اػالیذ تٕشیٗ .دس ایٗ خا ٔٙظٛس اص یه اػالیذ دسػی ،فؼاِیتی اػت و ٝعیّ آٖ
یه ٔثحث دسػی آٔٛصؽ دادٔ ٜیؿٛد .ت ٝػٛٙاٖ ٕ٘ ٝ٘ٛیه اػالیذ دسػی ٔیتٛا٘ذ یه اتضاس
چٙذسػا٘ ٝای تشای ؿٙیذٖ یه ٔىإِ ،ٝفشاٌیشی ٚاطٌاٖ یا یه ٔف ْٟٛدػتٛسی تاؿذ .اػالیذ تٕشیٗ،
اػالیذی اػت و ٝعیّ آٖ ،صتاٖآٔٛص دا٘ؾِ صتا٘ی آٔٛختٝؿذٜی خٛد سا ٔحه ٔیص٘ذ .تٕشیٗٞای ٞش
٘ـؼت اص د ٚخٟت تا آصٔٔ ٖٛتفاٚتٙذ٘ :خؼت آٖو ٝایٗ تٕشیٗٞا فالذ ٕ٘شٞ ٜؼتٙذ  ٚكشفاً تٙٔٝظٛس
استماء تؼّظ صتاٖآٔٛص تش ٔحتٛا عشاحی ؿذٜا٘ذ .دیٍش آٖو ٝآصٔ ٖٛتخـی اص ٔحتٛای یه ٘ـؼت
ٔحؼٛب ٕ٘یؿٛد ،تّى ٝػٙدؾ تٛا٘ؾ صتاٖآٔٛص (دس ٔفاٞیٓ آٔٛختٝؿذ )ٜسا تش ػٟذ ٜداسد  ٚدس
التٝالی ٘ـؼتٞای ٞش ٚاحذ ٌٙدا٘ذٔ ٜیؿٛد.
 .1.3.2.4طراحی ي پیادٌسازی گرٌ اسالیدَای گفتگً

تٙٔ ٝظٛس اسائٝی ٔحتٛای دسػی دس دٟٔ ٚاست ؿٙیذٖ  ٚخٛا٘ذٖ ،اتضاسی ٘یاص تٛد تا صتاٖآٔٛص تتٛا٘ذ
ػال ٜٚتش ؿٙیذٖ كذا  ٚخٛا٘ذٖ ٔتٗ ،تش اخضای ٔتٗ ٘یض وٙتشَ داؿت ٝتاؿذ؛ ت ٝػثاست دیٍش صتاٖآٔٛص
تتٛا٘ذ أىاٖ حشوت اص خغی ت ٝخظ دیٍش سا داؿت ٝتاؿذ .اص عشفی ٚی تایذ تتٛا٘ذ چٙذیٗ تاس فایُ
كٛتی ٔشتٛط تٞ ٝش خظ اص ٔتٗ سا فؼاَ وٙذ  ٚأىاٖ ضثظ  ٚتاصپخؾ كذای خٛد سا ٘یض داؿت ٝتاؿذ.
اص آٖخا و٘ ٝیاصٞای ٔحتٛایی ٔغشحؿذ ٜتشای صتاٖآٔٛصاٖ دس ٞیچیه اص ػأا٘ٞٝای آٔٛصؽ ٔداصی
پیؾتیٙی ٘ـذ ٜتٛد ،یىی اص ٌاْٞای تضسي ایٗ عشح پظٞٚـی ،ػاخت ٌشٜٞای ٔحتٛایی تشای اسائٝی
ٔحتٛای ٔٙاػة دٟٔ ٚاست ؿٙیذٖ  ٚخٛا٘ذٖ تٛد .ػٕذٜی اػالیذٞای ؿٙیذٖ  ٚخٛا٘ذٖ تش اػاع ٔتٖٛ
ٌفتٍ ٚ ٛیا ٔتٗ سٚایی اػت .تشای ایٗ ٔٙظٛس ،یه لاِة چٙذسػا٘ٝای عشاحی ؿذ و ٝدس آٖٔ ،تٖٛ
ٌفتٍٕ٘ ٛایؾ دادٔ ٜیؿٛد ٞ ٚش ػغش اص ٔتٗ تا كذای یه ٌٛیٙذٕٞ ٜشاٞی ٔیؿٛد .اص آٖخا وٝ
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اتضاسٞای تلٛیشی ،پٛیإ٘ایی  ٚفیّٓٞا ٘یض ٔیتٛا٘ٙذ ت ٝػٛٙاٖ اتضاسٞای وٕىی دس وٙاس ٔتٗ ٔغشح تاؿٙذ،
تشتیثی اتخار ؿذ و ٝیه اػالیذ ٌفتٍٛی خٛا٘ذٖ یا ؿٙیذٖ ،تشویثی اص ٔتٗ ،كذا ،تلٛیش  ٚفیّٓ تاؿذ.
تا ایٗ سٚیىشد ،یىی اص ٌشٜٞای ٔحتٛایی ٞش ٘ـؼت ،اسائٝی اػالیذ تؼأّی تشای یادٌیشی
ٟٔاستٞای ؿٙیذٖ  ٚخٛا٘ذٖ تؼشیف ؿذ .دس ایٗخا اػتادِ عشاح دسع ٔیتٛا٘ذ یه ٌش ٜتٝػٛٙاٖ اػالیذ
ٔىإِ ٝتؼاصد ٔ ٚحتٛای ٔتٗ ،كذا  ٚتلٛیش سا داخُ تٙظیٕات اػالیذ ٚاسد وٙذ .تذیٗتشتیة دس صٔاٖ
ٕ٘ایؾ اػالیذ ،ایٗ ٔحتٛا ت ٝكٛست خٛدواس اص پایٍا ٜدادٜی دسع تاصیاتی ٔیؿٛد  ٚداخُ یه ٔحیظ
چٙذسػا٘ٝای تٕ٘ ٝایؾ ٌزاؿتٔ ٝیؿٛد (تلٛیش  .)7دس ایٗ ٔحیظ ،صتاٖآٔٛص ٔیتٛا٘ذ تٕأی ٔتٗ سا تا
 ٓٞتـٛٙد  ٚیا ت ٝكٛست ا٘تخاتیٞ ،ش خظ سا خذاٌا٘ ٝتـٛٙد  ٚتیأٛصد .ایٗ اتضاس یه أىاٖ ٔ ٟٓدیٍش
٘یض داسد  ٚآٖ  ٓٞأىاٖ ضثظ كذای صتاٖآٔٛص اػت.

تلٛیش  .7اػالیذ عشاحیؿذ ٜتشای اسائٝی ٔحتٛای خٛا٘ذٖ  ٚؿٙیذٖ
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 .2.3.2.4طراحی ي پیادٌسازی گرٌ اسالیدَای ياژگان

دس ایٗ عشح پظٞٚـی ،یادٌیشی ٚاطٌاٖ یه صیشٟٔاست ٔحؼٛب ٔیؿٛد .صتاٖآٔٛص ػال ٜٚتش ایٗو ٝتایذ
تٔ ٝؼٙای یه ٚاط ٜپی تثشد ،تایذ تا ٍ٘اسؽ٘ ،حٜٛی خٛا٘ذٖ  ٚتـخیق آٖ دس صٔاٖ ؿٙیذٖ ٘یض آؿٙا
ؿٛد .تشای ایٗ ٔٙظٛس تایذ اتضاسی عشحسیضی ٔی ؿذ تا لاتّیت عشاحی آٔٛصؽ ٚاطٌاٖ تشای اػتاداٖ ٚ
عشاحاٖ دسٚع فشا ٓٞآیذ .یىی اص ایٗ ساٜٞا ػاخت یه فّؾ واست تؼأّی 16تٛد و ٝدس ٞش د ٚعشف
واست ،لاتّیت دسج كذا ،تلٛیش ٛ٘ ٚؿتاس یه ٚاطٚ ٜخٛد داؿت ٝتاؿذ (تلٛیش  .)8دس ایٗ كٛست عشاح
دسع ٔی تٛا٘ذ ت ٝتٙاػة ٘یاصٞای ٚاطٌا٘ی ٔشتٛط ت ٝیه دسع ،اػالیذ ٚاطٌاٖ سا عشاحی ٕ٘ایذ .ایٗ
اتضاس ،تؼأّی اػت  ٚدس آٖ صتاٖآٔٛص ٔیتٛا٘ذ تا چشخا٘ذٖ واست ،حافظٝی خٛد سا تشای یادٌیشی ٚاطٌاٖ
تمٛیت وٙذ.

تلٛیش ٕٝ٘ٛ٘ .8ی اتضاس تٕشیٗ ٚاطٌاٖ

interactive flash card
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 .3.3.2.4طراحی ي پیادٌسازی گرٌ اسالیدَای دستًر

یىی دیٍش اص صیشٟٔاستٞای صتاٖ فاسػی ،صیشٟٔاست دػتٛس صتاٖ اػت .تٛٙع لٛاػذ ٘ ٚىات دػتٛسی تا
حذّی تاالػت و ٝػاخت یه لاِة تشای آٔٛصؽ تٕاْ آٖٞا أشی غیشٕٔىٗ اػت .اص ایٗ س ٚدس ایٗ
عشح پظٞٚـی ،ت ٝاصای ٞش یه اص ٘ىات دػتٛسی ٔٛسد ٘ظش ،یه اػالیذ تؼأّی ت ٝكٛست ٔؼتمُ
ػاخت ٝؿذ ٜاػت (تلٛیش  )9و ٝدس ٌشٜٞای ٔحتٛایی تذ ٖٚاتلاَ ت ٝپایٍا ٜداد ،ٜدس خشیاٖ دسع
تاسٌزاسی ٔیؿٛد .صتاٖآٔٛص دس ایٗ لاِة ٔیتٛا٘ذ تا حشوت ضٕایش٘ ،حٜٛی كشف افؼاَ سا تٕشیٗ وٙذ.
اص آٖ خا و٘ ٝیاص ت ٝاػالیذٞای ٔؼتمُ اص یه ػاختاس ٚاحذ ،و ٝدس لاِة خاكی ٕ٘یٌٙدٙذ ،دس تٕاْ
ٔشاحُ عشاحی دسع ٔـاٞذ ٜؿذ ،یه ٌشٔ ٜخلٛف دسج ایٌٗ ٝ٘ٛاػالیذٞای ٔؼتمُ دس ٔاطَٚ
دسػی پیؾتیٙی ؿذ.

تلٛیش  .9یه ٕ٘ ٝ٘ٛاتضاس تؼأّی تشای یادٌیشی كشف فؼُ
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 .4.3.2.4طراحی ي پیادٌسازی گرٌ اسالیدَای تمریه

ٕٞاٖعٛس و ٝلثالً ٘یض اؿاس ٜؿذ ،تٕشیٗٞا تشای تثثیت ٔفاٞیٓ دس ر ٗٞصتاٖآٔٛص عشاحی ؿذٜا٘ذ.
تٕشیٗٞای یه ٘ـؼت ،فشكتی اػت تا صتاٖآٔٛص آٔٛختٞٝای خٛد (دس یه ٟٔاست) سا ٔحه تض٘ذ  ٚاص
آٖخا و ٝأتیاصی وؼة  ٚیا اص دػت دادٕ٘ ٜیؿٛد ،تٕشیٗٞا تٟتشیٗ سا ٜتشای تؼأُ اػتاد تا صتاٖآٔٛص
دس خٟت یادٌیشی ٟٔاستٞا  ٚصیشٟٔاستٞاػت .تٕشیٗٞا تش دٌٝ٘ٛ ٚا٘ذٌٝ٘ٛ :ی ٘خؼت ،تٕشیٗٞایی
ٞؼتٙذ و ٝدس لاِة تاصیٞای سایا٘ٝای دس اختیاس صتاٖآٔٛصاٖ لشاس ٔیٌیش٘ذ تا آ٘اٖ تتٛا٘ٙذ ٟٔاستٞای
وؼةؿذٜی خٛد سا تیاصٔایٙذٌٝ٘ٛ .ی د ،ْٚتٕشیٗ ٞایی ٞؼتٙذ و ٝت ٝؿىُ پشػؾ  ٚپاػخ عشاحی
ٔیؿ٘ٛذ  ٚصتاٖآٔٛصاٖ تایذ پاػخ دسػت آٖٞا سا ا٘تخاب ٕ٘ایٙذ .پغ اص ٔغاِؼ ٝتش سٚی لاِةٞای
ٔختّف پشػؾ  ٚپاػخ ،تاِغ تش ٛ٘ 50ع لاِة ؿٙاػایی ؿذ  ٚتا تٛخ ٝتٔ ٝحذٚدیت صٔاٖ ا٘داْ پشٚط،ٜ
فمظ تؼذادی اص ایٗ لاِةٞای تٕشیٗ ت ٝكٛست یه ٌش ٜػاختاسیافت ٝدس ٔاط َٚدسع ٔؼشفی ؿذ.
یىی اص ٚیظٌیٞای ٌشٜٞای تٕشیٙی ،لاتّیت اسائ ٝی تاصخٛسد ت ٝصتاٖآٔٛص اػت؛ تذیٗ ٔؼٙی و ٝتٝ
٘ؼثت دسػتی یا ٘ادسػتی پاػخ ،ت ٝصتاٖآٔٛص تاصخٛسد اسائٔ ٝیؿٛدٚ .یظٌی دیٍش ایٗ تٕشیٗٞا لاتّیت
وٙتشَ س٘ٚذ پیـشفت صتاٖآٔٛص دس ٞش دسع ت ٝتٙاػة پاػخ ٚی اػت .دس ایٗخا اػتاد ٔیتٛا٘ذ دسع سا
تٌٝ٘ٛٝای عشاحی وٙذ و ٝاٌش صتاٖآٔٛص پاػخ ٘ادسػت سا دسج ٕ٘ٛدٔ ،ؼیش حشوت تٌ ٝشٞی ٞذایت ؿٛد
وٛٔ ٝلؼیت تاصتیٙی ٔفاٞیٓ دسع ٔٛسد ٘ظش تشایؾ أىاٖپزیش تاؿذ (تلٛیش .)10

تلٛیش  .10یه ٕ٘ ٝ٘ٛتٕشیٗ تشای فؼاِیت تـٛٙیذ  ٚپاػخ دٞیذ
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 .5وتیجٍگیری
تٝعٛس وّی ،ت ٝدِیُ ایٗو ٝآٔٛصؽ تشخظ اص آٔٛصؽ س ٚدس س ٚدؿٛاستش  ٚتحثتشاٍ٘یضتش اػت (ِٙىـایش،
 ،)2009تایؼت ٝاػت ٔأٔٛسیت آٔٛصؿی ػاصٔاٖٞای دػت ا٘ذسواس ٔ ٚشاوض آٔٛصؽ صتاٖ فاسػی دس ایشاٖ
ت ٝایٗ ػ٘ ٛیض تٛػؼ ٝیاتذ .دس ٕٞیٗ ساػتا ،پظٞٚـٍشاٖ ٔشوض آٔٛصؽ صتاٖ فاسػی  ٚدا٘ـٍا ٜتیٗإِّّی
أاْ خٕیٙی(س )ٜدس لاِة ایٗ عشح پظٞٚـی ،یه دٚس ٜی ٔمذٔاتی آٔٛصؽ صتاٖ فاسػی ت ٝغیش
فاسػیصتا٘اٖ سا ت ٝكٛست خٛدآٔٛص  ٚتذٔ ٖٚذاخّٝی اػتاد ،عشاحی  ٚپیادٜػاصی ٕ٘ٛد٘ذ.
تٝعٛس خالك ،ٝعشاحی دسعٞا تٌٝ٘ٛٝای اػت ؤ ٝحتٛای آٔٛصؿی تٚ 13 ٝاحذ ،وٞ ٝشوذاْ
ٔتـىُ اص پٙح ٘ـؼت اػت ،تمؼیٓ ٔیؿٛد و ٝوُّ تؼذاد ٘ـؼتٞای آٔٛصؿی سا ت٘ 65 ٝـؼت
ٔیسػا٘ذ .دس ایٗ عشح ،اص ػأا٘ ٝی آٔٛصؽ ٔداصی ٔٛدَ ؤ ٝثتٙی تش ٔٙاتغ آصاد اػت اػتفاد ٜؿذٚ ٜ
اص آٖخا و ٝػأا٘ٝی ٔٛدَٔ ،اطٞ َٚای آٔاد ٜتشای آٔٛصؽ صتاٖ سا دس خٛد ٘ذاسد ،تایذ ٔاطَٞٚای ٔدضّا
عشاحی  ٚپیادٜػاصی ٔیؿذ .دس عشاحی ٔاط ،َٚسٚیىشد خشیاٖ دسختی تشای اسائ ٝی ٔحتٛا ا٘تخاب ؿذ
تا تتٛاٖ وٙتشَ ٞای ٔٙاػة تشای تٙظیٓ خشیاٖ حشوت یادٌیشی تٛػظ صتاٖآٔٛص سا پیادٜػاصی وشد .دس
ایٗ دػت ٝتٙذیٔ ،حتٛای آٔٛصؿی ٞش دسع ت ٝخٛؿ ،ٝؿاخٌ ٚ ٝش ٜتمؼیٓ ٔیؿٛد ،تٌٝ٘ٛٝای و ٝتتٛاٖ
صتاٖآٔٛص سا ٔتٙاػة تا س٘ٚذ یادٌیشیاؽ اص یه ٌش ٜتٌ ٝشٙٔ ٜاػة دیٍش ٞذایت وشدٌ .شٜٞای ایٗ
ٔاط ،َٚیا وٙتشِی ٞؼتٙذ ،یا ٔحتٛایی و ٝعی آٖ ٔحتٛای آٔٛصؿی ت ٝصتاٖآٔٛص اسائٔ ٝیؿٛد.
ٌشٜٞای آٔٛصؿی تش اػاع ٟٔاستٞای ؿٙیذٖ ،خٛا٘ذٖٛ٘ ،ؿتٗ  ٚكحثت وشدٖ ٕٞ ٚچٙیٗ
صیشٟٔاستٞای ٚاطٌاٖ  ٚدػتٛس عشاحی ؿذ ٜاػتٔ .حتٛای آٔٛصؿی دٚسٜی ٔمذٔاتی آٔٛصؽ صتاٖ
فاسػی ،ت٘ 65 ٝـؼت  ٚتاِغ تش ٌ 2000ش ٜآٔٛصؿی تمؼیٓ ؿذ ٜاػت.

 .6پژيَصَای آیىدٌ
٘تایح ت ٝدػت آٔذ ٜاص ایٗ عشح پظٞٚـی حاوی اص آٖ اػت ؤ ٝیتٛاٖ ٔحیظ آٔٛصؽ ٔداصی ٔٛدَ سا
تٔ ٝحیظ ٔٙاػثی تشای تٛػؼٝی ٔاطَٞٚای آٔٛصؽ صتاٖ فاسػی تثذیُ وشد ،أا ت ٝدِیُ ایٗوٝ
ٔذتصٔاٖ عشح پظٞٚـی حاضش تشای تٛػؼٝی تٕأی لاِةٞای اسائٝی تٕشیٗ  ٚاػالیذٞای دسػی
وفایت ٕ٘یوشد ،فمظ تؼذاد وٕی اص ایٗ لاِةٞا دس ایٗ عشح ،تٛػؼ ٝیافت ٝاػت .أیذ اػت دس
پظٞٚؾٞای آیٙذ ٜتتٛاٖ ٌشٞ ٜای دیٍشی ٘یض عشاحی وشد تا لاِةٞای دیٍش و ٝتؼذاد آٖٞا ت ٝتیؾ اص
ٔ ٌٝ٘ٛ 60یسػذ ،پٛؿؾ داد ٜؿٛد.
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