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سخن رسدب�ی

فرص�ت دوباره دست داد تا به بهانه انتشار شماره جدیدی از فصلنامه 

تداوم  دازم.  ب�پ گفتگو  به  گرانمایه  خوانندگان  با  آموز�ش  فناوری 

استقبال  بود.  نخواهد  امکان پذیر  شما  مشارکت  بدون  یه  ن�ش انتشار 

یه در جمع  شما با ارسال مقاالت نغز و پرمایه باعث شکوفا�ئ این ن�ش

اندیشمندان حوزه آموزش خواهد گردید. انتظار داریم مثل همیشه با 

ارسال مقاال�ت که حاصل فعالیت های پژوهیسش شماست بر غنای علمی 

بیافزائید.  مجله 

باشد که با این فصلنامه هر روز گامی نو در بهبود برنامه های آموز�ش 

فناوری  حوزه  مندان  دغدغه  و  عالقمندان  و  شود  برداشته  ی  یادگ�ی و 

اث علمی را بشناسند، بدان ارج  آموزش بتوانند در پرتو این مهم، م�ی

ند.  نهند و آن  را در عمل به  کار گ�ی

مدیر مسئول و رسدب�ی
مجله علمی –  تخصیص فناوری آموز�ش

مریم فالحی
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چکیده

نحوه  روش  در  تطبیقی  مقایسه  حا�ن  تحقیق  هدف 

شبکه  عنوان  به  شاد  اپلیکیشن  برنامه  طریق  از  آموزش 

اجتماعی و آموزش حضوری در درس زبان انگلییس پایه 

نهم دوره اول متوسطه سال تحصییل 98-99 می باشد. 

، نویسنده اثرات این  در این تحقیق کنو�ن

برر� مطالعه مقایسه تطبیقی 

و  ی  یادگ�ی ان  ن م�ی بر 

یاددادری 

آموزان  دانش 

اول  دوره  نهم  پایه 

انگلییس  زبان  درس  در  متوسطه 

پرداخته است. در این پژوهش، محقق از روش 

شبه آزماییسش با دو گروه آزمایش و گواه استفاده کرده است. 

است.  بوده  آزمون  پس  و  پیش آزمون  هم  تحقیق  طرح 

جامعه آماری این تحقیق کلیه دانش آموزان پ� مدرسه 

پایه نهم دوره اول متوسطه سال تحصییل 98-99 در ییک 

استفاده  با  ناحیه یک می باشد.  تهران  استان  از مدارس 

به  از مدرسه  نفره   60 ، یک کالس  ی تصاد�ن نمونه گ�ی از 

، محقق  ن گردید. همچن�ی انتخاب  پژوهیسش  نمونه  عنوان 

ان  ی و یادداری فراگ�ی ان سطح یادگ�ی ن ن م�ی به منظور تعی�ی

در درس زبان انگلییس پایه نهم از آزمون های استاندارد 

توصیفی،  آمار  بخش  در  یافته ها  تحلیل  و  تجزیه  جهت  نمود.  استفاده 

ن و انحراف استاندارد نمرات مورد برر� قرار گرفته است  شاخص های میانگ�ی

ن از آزمون تحلیل کوواریانس، آزمون واریانس  و در بخش آمار استنباطی ن�ی

ی  ه استفاده گردیده است. نتایج به دست آماده نشان داد که یادگ�ی چند متغ�ی

ی و یادداری شبکه مجازی برنامه شاد در  دانش آموزان در دوره آموزش یادگ�ی

ایام شیوع کرونا باکیفیت تر و موثرتر از آموزش حضوری بوده است. بنابراین 

می توان نتیجه گرفت که شبکه مجازی مانند برنامه شاد می تواند به بهبود و 

ی کمک فراوا�ن کند. با توجه به امکانا�ت که شبکه  های  فت تدریس و یادگ�ی پی�ش

اجتماعی مجازی در اختیار آموزش قرار داده اند، معلمان و اساتید می توانند 

ی، یادداری مطالب و افزایش  در زمینه کیفیت تدریس خود و تعمیق یادگ�ی

ند.  فت تحصییل دانش آموزان از این رسانه های مجازی بهره گ�ی نش پی�ش انگ�ی

ی، یــادداری، زبــان انگلیــیس، شــبکه های مجــازی،  واژگان کلیــدی: یادگــ�ی

ــوزش حضوری.  آم

مقدمه

ونیک  الک�ت حوزه  در  نوین  فناوری های  عرص  ش  گس�ت  ، اخ�ی دهه  طول  در 

نت،  ونییک از جمله این�ت موجب شناخته شدن انواع گوناگو�ن از برنامه های الک�ت

تلفن همراه، ماهواره و بازی های کامپیوتری در رسارس جهان شده است. در 

ش برنامه های کاربردی مبت�ن بر  نت موجب گس�ت ، پیدایش این�ت سالهای کنو�ن

ن به همراه داشته است )یل، 2010(. در این راستا، شبکه های اجتماعی  آن را ن�ی

شبکه ها�ی  می باشند.  ن�ت  این�ت شبکه های  برنامه های  این  بارزترین  از  ییک   ، ن ن�ی

جمله  از  اینستاگرام  و  تلگرام  واتساپ،   ، تویی�ت فیسبوک،  همچون  مجازی 

به رسعت رشد  کوتاه  زما�ن  در مدت  که  اجتماعی مجازی هستند  شبکه های 

برخودار  زیادی  اهمیت  حائز  از  ایرا�ن  میان جامعه ی  روز  به  روز  و  کرده اند 

است )دونگ و همکاران، 2014(. 
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طراحی 
اجرای  و 

فعالیت های تدوین شده در 
شوند.  آگاه  مجازی  انسان های شبکه های  به  راح�ت  به  نمی توان   ، کنو�ن جهان  ی در  افرادی چه راهکارها�ی و آموزش باشند، بلکه بزرگساالن عموما افرادی پردغدغه با کمبود بزرگسایل را پیدا کرد که فارغ از هر کاری فقط به دنبال یادگ�ی ن  آموزش چن�ی برای  ی از شبکه های اجتماعی در آموزش، به ویژه می تواند تا حد زیادی محدودیت های آموز�ش دانش آموزان را وجود دارد؟ ترکیب دو علم آموزش دیگران و تکنولوژی آموز�ش وقت هستند. ولیکن  ایط س�ن و رسیدن برطرف سازد. بکارگ�ی نیاز در آموزش دانش آموزان بزرگسال، )به دلیل رسش از دانش آموزان به بلوغ فکری( به توجه جدی  دارد که اگر در این باره تحقیقا�ت انجام شود می تواند کمک های این دسته 

شبکه های  و  ن�ت  این�ت خدمات  جدید  نسل 

مجازی است که به عنوان چالیسش برای تاسیس 

در  ی  یادگ�ی و  آموزش  در  ابداع  و  خالقیت 

برخی   .)2001 )الکساندر،  می شود  گرفته  نظر 

پژوهشگران شبکه های مجازی مدعی هستند 

که کاربران فضای مجازی می توانند از طریق 

دیگر  افراد  با  و  تاسیس   را  پروفایل ها�ی  آن 

برقرار  ارتباط  حرفه ای  یا  فردی  دالیل  برای 

، 2004(. شبکه های مجازی جوامع  ن کنند )برس�ی

کاربران  به  که  هستند  عضومحور  ن�ت  این�ت

اطالعات  ارسال  و  اک گذاری  اش�ت اجازه  خود 

توجه  با  ن  ن�ی ارتباط   برقراری  و  فایل  و  فردی 

برخط  فرستادن  مانند  جدید  روش های  به 

پیام های خصویص یا عمومی یا تبادل عکس ها 

و  یرموالیا،  )پمبک،  می دهند  را  اطالعات  و 

از  آموزان  دانش  ی  بکارگ�ی  .)2009 کالورت1، 

است  فت  پی�ش حال  در  مجازی  شبکه های 

)گوناواردنا، هرمانس، سانچز، ریچموند، بویل، 

کرایمر2،  لیدن، وین،  اسپارو،  توتل، 2009،  و 

ترین فناوری های – اجتماعی  2001( و از  فراگ�ی

هستند.   21 قرن 

تحصییل  فت  پی�ش می دانیم  که  همانطوری 

دانش آموزان ییک از عنا� مهم و ارزشمند 

پرورش  و  آموزش  ارزشیا�ب  و  سنجش  در 

1. Pempek، Yermolayeva، Calvert 
2. Sparrowe، Liden، Wayne، Kraimer

فت تحصییل هستیم )لوئیس و همکاران، 2008(. در  ی شبکه های اجتماعی مجازی، به رسعت در مؤثر در پی�ش فت حوزه آموزش و یادگ�ی ش و پی�ش فت می باشند )الکساندر، 2001(. با گس�ت ی از این شبکه ها جزء حال پی�ش الینفک از زندیکگ بسیاری از دانش شبکه های مجازی، بکارگ�ی
است  شده  آموزان 
بر  و 

تمام  رو  این  از  است، 

نظام  این  تالش های 

آموز�ش در واقع جامعه 

این  به  پوشاندن  عمل 

به  می شود.  تلقی  امر 

جامعه  دیگر،  عبار�ت 

نظام  ویژه  طور  به  و 

پرورش  و  آموزش 

رشد  و  فت  پی�ش به 

دانش  ن  موفقیت آم�ی

آنان  جایگاه  و  آموزان 

عالقه مند  جامعه  در 

نگران  آنان  به  نسبت  و 

دارد  انتظار  و  است 

در  آموزان  دانش 

اعم  گوناگون  ابعاد 

 ، شناخ�ت جنبه های  از 

 ، شخصی�ت عاطفی، 

و  مهارت ها  کسب 

که  آنچنان  توانا�ی ها 

تعایل  و  فت  پی�ش باید 

یابند. به منظور رسیدن 

فت تحصییل در  به پی�ش

مستلزم  آموزان  دانش 

عوامل  به  ن  پرداخ�ت به 

نان مطالعه، عملکرد تحصییل و سایر مهارت های تحصییل  همه ابعاد از جمله م�ی

 .)2011 همکاران،  و  )االنتاوی  است  داشته  مستقیم  تأث�ی  آنها 

را  آموزان  ی مهمی هستند، چرا که دانش  یادگ�ی ابزارهای  شبکه های اجتماعی 

اک گذاری فعالیت هایشان قادر می سازد و تعامل و  س، انتشار و اش�ت
به تاسی

نده را ساده می کنند )سلوین، 2008(. در این راستا، معلمان آموزش  همکاری فراگ�ی

و پرورش باید برای آموزش و راهنما�ی در کالس های درس خود، روش های برقراری 

ی از قابلیت های آنها را آموخته و از  ارتباط با تکنولوژی های نوین و طرز به کارگ�ی
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فراوا�ن توجه ای در وقت و هزینه دانش آموزان، معلمان و 

نظام آموز�ش صورت دهد و در غ�ی این صورت، هم نظام 

آموز�ش و هم دانش آموزان دچار هزینه ها�ی اعم از مایل 

ن دلیل تحقیق کنو�ن با هدف  و زما�ن خواهند شد. به هم�ی

بر  آن  تأث�ی  و  مجازی  اجتماعی  شبکه  موضوع  به  ن  پرداخ�ت

ی و یادداری دانش آموزان پایه نهم دوره اول متوسطه  یادگ�ی

انجام گرفته است و فرضیه های زیر را بدنبال دارد. 

ن تأث�ی آموزش از طریق شبکه های اجتماعی  فرضیه اول: ب�ی

درس  آموزان  دانش  ی  یادگ�ی بر  آموزش حضوری  و  مجازی 

زبان انگلییس پایه نهم دوره اول متوسطه تفاوت وجود دارد. 

ن تأث�ی آموزش از طریق شبکه های اجتماعی  فرضیه دوم: ب�ی

پایه  آموزان  دانش  یادداری  بر  آموزش حضوری  و  مجازی 

نهم دوره اول متوسطه تفاوت وجود دارد. 

پیشینه های پژوهیسش 

در مطالعه ای که جوادی نیا، عرفانیان، عابدی�ن و بیجاری 

)2012( با عنوان تأث�ی شبکه های اجتماعی بر عملکرد تحصییل 

دادند  انجام  جند  ب�ی پزشیک  علوم  دانشگاه  دانشجویان 

عملکرد  و  معدل  با  دانشجویان  که  رسیدند  نتیجه  این  به 

ن تر نسبت به دانشجویان با عملکرد و معدل  تحصییل پای�ی

استفاده می کنند.  اجتماعی  از شبکه  بیش�ت  باالتر، 

رسانه های  عنوان  با  تحقیقی   )2017( بالکریشنان1  ن  همچن�ی

ی انجام دادند. یافته های  اجتماعی و کاربرد آنها در یادگ�ی

پژوهش نشان می دهد که کاربرد رسانه اجتماعی در آموزش 

1. Balakrishnan 

ن  ی، تجربه مشارکت و ارتباط ب�ی و یادگ�ی

توسعه  را  دانشجویان  و  آموزان  دانش 

می دهد. این پژوهش نشانگر آن است که 

نوآورانه  ابزاری  می تواند  اجتماعی  رسانه 

ی باشد.  گذار در آموزش و یادگ�ی و تأث�ی

 )2016( ایدی  الجابری و  ن راستا،  در هم�ی

اجتماعی،  شبکه های  عنوان  با  تحقیقی 

دانشجویان؛  ی  یادگ�ی و  دانش  تبادل 

انجام  دانشجویان  موردی  مطالعه 

و  مثبت  روابط  که  داد  نشان  نتایج  داد. 

تبادل  ن گفت وگوی برخط،  معناداری ب�ی

لذت  و  رسگرمی  و  دانش  تبادل  فایل، 

دارد.  وجود  دانشجویان  برای  ی  یادگ�ی

عنوان  با  پژوهیسش   )2016( بیکردیک1 

مطالعه  عادات  ی،  یادگ�ی دهای  راه�ب

در  اجتماعی  شبکه  فعالیت های  و 

لیسانس  دوره  در  پزشیک  دانشجویان 

عادت های  داد  نشان  نتایج  داد.  انجام 

افزایش  با  مطالعه،  د  راه�ب و  مطالعه 

مجازی  اجتماعی  شبکه های  از  استفاده 

از  حد  از  بیش  استفاده  بود.  ارتباط  در 

مطالعه  عادت های  به  اجتماعی  شبکه 

فت  ضعیف می انجامد که با کاهش پی�ش

هستند.  ارتباط  در  تحصییل 

1. Bickerdike

خاالجی و دهقان )201۵( تحقیقی 

با عنوان تأمیل بر نقش شبکه های 

اجتماعی مجازی بر فرآیند آموزش 

ی با تأکید بر فرصت ها و  و یادگ�ی

چالش های آن انجام دادند. نتایج 

شبکه های  از  استفاده  داد  نشان 

به  آموزش،  در  مجازی  اجتماعی 

در  نوآوری  مختلف،  شکل های 

آموزش را افزایش می دهد. با توجه 

این  گرفته  انجام  مطالعات  به 

ی  کارگ�ی به  که  فرض مطرح است 

از شبکه های اجتماعی برای تغی�ی 

الگوهای  و  شناخ�ت  فرآیندهای 

ی متناسب با عرص دیجیتال  یادگ�ی

است.  مناسب 

با  مطالعه ای  در   )2016( فوری2 

عنوان تأث�ی سایت های شبکه های 

تحصییل  فت  پی�ش بر  اجتماعی 

دانشگاه  مهند�  دانشجویان 

نیجریه  برنو،  ایالت  مایدوگوری، 

سایت  که  رسید  نتیجه  این  به 

بر  ی  تأث�ی اجتماعی  شبکه های 

عملکرد تحصییل ندارد )کولک، و 

اما در مطالعه  ساندرس، 2008(. 

2. fori          
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مادانیا و همکاران  که بر روی دانشجویان رشته پزشیک انجام دادند 

به نتیجه ای عکس رسیدند به این صورت که دانشجویان رشته پزشیک 

استفاده می کردند عملکرد تحصییل  اجتماعی مجازی  از شبکه های  که 

ضعیف تری به نسبت سایرین که استفاده نمی کردند داشتند. همانطور 

که مشاهده شد مطالعات صورت گرفته در این زمینه به استفاده تنها 

از شبکه  استفاده  و  است  پرداخته شده  بوک  فیس  اجتماعی  از شبکه 

قرار  مطالعه  مورد  تلگرام  و  واتساپ  مثل  امروزه  پرکاربرد  اجتماعی 

هدف  با  حا�ن  مطالعه  فوق،  مطلب  به  عنایت  با  لذا  است.  نگرفته 

تحصییل  فت  پی�ش بر  مجازی  اجتماعی  به شبکه های  اعتیاد  تأث�ی  برر� 

دو گروه آزمایش استفاده شده است. 

از  عبارتند  تحقیق  طرح  از   محقق 

پیش آزمون5 پس آزمون6 بود. جامعه 

آموزان  دانش  کلیه  تحقیق  آماری 

پایه نهم دوره اول متوسطه در ییک 

از مدارس استان تهران می باشند که 

مشغول   99-98 تحصییل  سال  در 

از  ی  کارگ�ی به  با  بودند.  تحصیل  به 

ی تصاد�ن ساده، یک کالس  نمونه گ�ی

اول  دوره  مدارس  از  ییک  از  نفره   30

متوسطه انتخاب شده بعنوان نمونه 

 ، ن همچن�ی گردید.  انتخاب  پژوهیسش 

ان سطح  ن ن م�ی محقق به منظور تعی�ی

ی و یادداری7 دانش آموزان در  یادگ�ی

5. pretest       
6. Posttest 
7. Retention 

که برای این تعداد از گویه ها مقدار 

بیانگر  مقدار  این  است.  قبویل  قابل 

این است که سؤاالت آزمون ها از نظر 

 معناداری 
گ

درو�ن با آزمون ها همبستیک

برای  کا�ن  دقت  از  آزمون ها  و  دارند 

می باشند.  برخوردار  ی  اندازه گ�ی

دو  به  نفره   30 کالس  محقق  ابتدا 

برای  سپس،  کرد.  تقسیم  گروه 

آموزش درس زبان انگلییس برای گروه 

اول )گروه آزمایش(، از روش آموزش 

شاد  برنامه  مجازی  شبکه  طریق  از 

دوم(  )آزمایش  دوم  گروه  برای  و 

حضوری  آموزش  رویکرد  روش  از 

دو  هر  از  محقق  شد.  استفاده 

گروه یک پیش آزمون گرفته و پس از 

روی  بر  مداخله  انجام 

پس  و  پیش آزمون  نتایج  اول،  گروه 

مقایسه  یکدیگر  با  آزمود�ن ها  آزمون 

که  است  این  توجه  قابل  نکته  شد. 

گروه،  دو  برای  شده  ارائه  محتوای 

انگلییس  از  کتاب زبان  فصل سوم 

پایه نهم که شامل 4 بخش با عناوین 

 -3 زبان،  آواشنا�   -2 واژگان،   -1

نقش   -4 زبان،  دستور  و  قواعد 

محتوای  می باشد.  مکالمه  در  زبا�ن 

در  گروه  دو  هر  برای  موردنظر 

چهار جلسه آموزش داده شد، برای 

آموزان گروه رویکرد حضوری  دانش 

محتوای این 4 جلسه �فا از طریق 

ا�ن  سخ�ن ارائه  و  لفظی  تکنیک های 

درس زبان انگلییس پایه نهم دوره اول متوسطه از آزمون ها استاندارد استفاده کرده 

ی و یادداری دانش آموزان  نان یادگ�ی ن م�ی ، برای تعی�ی است. در این تحقیق کنو�ن

از آزمون های محقق ساخته استفاده شد. جهت تدوین گویه های هر دو آزمون 

ی و یادداری( از فصل سوم کتاب زبان انگلییس دوره پایه نهم استفاده  )یادگ�ی

شده است، هر دو دارای 20 سوال چهار گزینه ای هستند و در واقع  دو فرم 

از نظرات  موازی از یک محتوای واحد می باشند. برای به دست آوردن روا�ی 

ن پایا�ی  ن موضوع و اساتید راهنما و مشاور استفاده شد. برای تعی�ی متخصص�ی

یب پایا�ی به دست  این آزمون ها از روش کودر -ریچاردسون استفاده شد. �ن

یب پایا�ی آزمون یادداری 0. 74 بدست امد  ی 0. 76 و �ن آمده برای آزمون یادگ�ی

از  منظور  که  می باشد  دانشجویان 

بوک،  فیس  مجازی  اجتماعی  شبکه 

اینستاگرام  و  تلگرام  و  واتساپ 

می باشد. 

روش پژوهش

ان  ن م�ی برر�  کنو�ن  تحقیق  هدف 

مطالعه  در  یادداری2  و  ی1  یادگ�ی

تطبیقی از طریق شبکه مجازی برنامه 

شاد و آموزش حضوری3 و تاث�ی آن در 

درس زبان انگلییس دانش آموزان پایه 

نهم دوره اول متوسطه می باشد. در 

4 با  تحقیق کنو�ن از روش شبه آزماییسش

1. Learning        
2. Retention
3. Face-to-face
4. Quasi-experimental Method



14
00 

ال
 س

م|
ده

ز �ی
 س

ره
ما

 ش
م |

نه
ل 

سا
17

16

اجتماعی  شبکه  گروه  برای  ویل  بود، 

محتوای  محقق  شاد(،  )برنامه 

برنامه های  طریق  از  را  موردنظر 

زنده  پخش  طرفه،  یک  زنده  پخش 

ارسال  تصویری،  تماس  طرفه،  دو 

فایل در گروه و کانال، تماس صو�ت و 

پادکست  کوتاه،  فیلم های  قالب  در 

)صوت های ضبط( شده و پیام های 

مت�ن کوتاه تحت عنوان نکات تکمییل 

شد.  ارائه 

گروه،  دو  هر  در  شده  ارائه  محتوای 

فصل سوم از کتاب زبان انگلییس پایه 

 4 شامل  که  متوسطه  اول  دوره  نهم 

با عناوین:  بخش 

Session 1: Vocabulary

Session 2: Language Melody

Session 3: Grammar

Session 4: Language Function

در  یافته ها  تحلیل  و  تجزیه  جهت 

شاخص های  توصیفی،  آمار  بخش 

نمرات  استاندارد  انحراف  و  ن  میانگ�ی

در  و  است  گرفته  قرار  برر�  مورد 

بخش آمار استنباطی از آزمون تحلیل 

چند  واریانس  آزمون  کوواریانس، 

ه و آزمون t-test استفاده گردیده   متغ�ی

است. سپس داده های بدست آمده از 

 SPSS ی از نرم افزار پژوهش با به کارگ�ی

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. 

یافته ها

یافته های آمار توصیفی

توصیفی  شاخص های   1 جدول  در 

ین  بیش�ت مقدار،  ین  کم�ت شامل؛ 

استاندارد  انحراف   ، ن میانگ�ی مقدار، 

پس  و  پیش آزمون  برای  تعداد،  و 

ی به تفکیک برای هر دو  آزمون یادگ�ی

که  ارائه شده است. همانطور  گروه 

ن  میانگ�ی است،  مشخص  جدول  در 

ی در دو گروه تقریباً  پیش آزمون یادگ�ی

به  ن  میانگ�ی اما  است  هم  به  نزدیک 

متغ�ی  اجرای  از  پس  آمده  دست 

ی برای  مستقل در پس آزمون یادگ�ی

گروه اول و گروه دوم، بیانگر عملکرد 

ی  به�ت گروه اول در پس آزمون یادگ�ی

شاخص های   1 جدول  در  می باشد. 

مقدار،  ین  کم�ت شامل؛  توصیفی 

انحراف   ، ن میانگ�ی مقدار،  ین  بیش�ت

استاندارد و تعداد برای پیش آزمون و 

ی و یادداری  پس آزمون متغ�ی یادگ�ی

برای هر دو گروه ارائه شده است. با 

ن های به دست آمده در پیش آزمون و پس  مقایسه میانگ�ی

آزمون متغ�ی یادداری در دو گروه به طور ضم�ن می توان 

به این نتیجه رسید که یادداری دانش آموزان گروه اول که 

از طریق شبکه مجازی، آموزش دیده اند نسبت به گروه 

کرده است.  پیدا  افزایش  آزمون  دوم در پس 

تحلیل  کمک  با  پژوهش،  فرضیه های  برر�  از  قبل  ابتدا 

آماری  داده های  تحلیل  نرم افزار  از  استفاده  با  کوواریانس 

پیش فرض های تحلیل کوواریانس مورد برر� قرار گرفت که 

ح زیر به دست آمد.  نتایج آن به رسش

نف   مفروضه نرمال بودن با استفاده از آزمون کالمگروف اسم�ی

برر� شد و نتایج این آزمون نشان داد مفروضه نرمال بودن 

ی و یادداری در  هر دو گروه با سطح  در هر دو متغ�ی یادگ�ی

مع�ن داری بزرگ�ت از 0. 0۵ تأیید شد. 

مفروضه همگ�ن واریانس با استفاده از آزمون لوین برر� 

شد. آماره حاصل از آزمون لوین برای نمرات پیش آزمون 

ی به ترتیب )1. 094( و )0. 27۵( و برای  و پس آزمون یادگ�ی

نمرات و برای نمرات پیش آزمون و پس آزمون یادداری به 

ترتیب )0/418( و )1/98۵( است. 

بر این اساس، نتیجه در سطح 0. 0۵ معنادار نبوده و در 

وابسته  های  متغ�ی واریانس های  مفروضه همسا�ن  نتیجه 

ی  برقرار بود. مفروضه همگ�ن شیب رگرسیون با به کارگ�ی

واریانس  آزمون  نتایج  و  شد  برر�  واریانس  آزمون  از 

0۵ مفروضه   .0 از  بزرگ�ت  داری  با سطح مع�ن  داد  نشان 

مستقل  متغ�ی  و  پیش آزمون  ن  ب�ی رگرسیون  شیب  همگ�ن 

می شود.  تأیید 
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ی و یادداری به تفکیک گروه جدول 1: شاخص های توصیفی متغ�ی یادگ�ی

زآزمون تعدادمیانگ�ی

ی 1۵یادگ�ی

۵1۵. 86گروه اول پیش آزمون

91۵. ۵6گروه اول پس آزمون

۵1۵. 46گروه دوم پیش آزمون

71۵. ۵6گروه دوم پس  آزمون

1۵یادداری

61۵. 93گروه اول پیش آزمون

91۵. 96گروه اول پس آزمون

۵1۵. 8گروه دوم پیش آزمون

61۵. 7۵گروه دوم پس  آزمون

یافته های آمار استنباطی

ن تأث�ی آموزش از طریق برنامه شاد بعنوان شبکه های اجتماعی  فرضیه اول: ب�ی

ی دانش آموزان درس زبان انگلییس پایه نهم دوره  و آموزش حضوری بر یادگ�ی

اول متوسطه تفاوت وجود دارد. 

ط )1  با توجه به جدول شماره 2، مقدر f متغ�ی مستقل 0. 741 است که به رسش

=P > 0/0۵ ،df( معنادار است، یع�ن پس از خروج تاث�ی پیش آزمون، اختالف 

از طریق شبکه اجتماعی  ن نمرات دو گروه )گروهی که  ن میانگ�ی معناداری ب�ی

مجازی آموزش دیدند و گروهی که به شیوه حضوری آموزش دیدند( در پس 

بنابراین فرض صفر معنادار  انگلییس وجود دارد؛  زبان  ی درس  یادگ�ی آزمون 

احتمایل  اثر  حذف  از  پس  آزمون  پس  در  گروه  دو  ن  میانگ�ی اختالف  نبودن 

با سطح  ن دو گروه  ی ب�ی یادگ�ی ان  ن و تفاوت م�ی ای�ن از  پیش آزمون رد می شود. 

معناداری 0/0۵ و درجه آزادی 1 و اطمینان 0/09۵ تائید می شود. به عبار�ت دیگر، 

ی گروه اول و گروه دوم بعد از حذف تاث�ی احتمایل پیش آزمون  ان یادگ�ی ن ن م�ی ب�ی

ی گروه اول نسبت  ان یادگ�ی ن تفاوت معناداری وجود دارد می توان گفت که م�ی

ان قابل توجهی بیش�ت بوده است.  ن به گروه دوم به م�ی

ی دانش آموزان پس از  جدول 2: نتایج تحلیل کوواریانس پس آزمون نمرات یادگ�ی

تعدیل پیش آزمون

ات ز مجذوراتمنبع تغی�ی سطح معنادارمقدار fمیانگ�ی

0. 4014. 3799. 986مدل تصحیح شده

0. 82000. 62413. 337عرض از مبدأ

0. 90۵. 72۵۵. 639پیش آزمون

0. 0040. ۵741. 63گروه )متغ�ی مستقل(

7. 60خطا

کل

ن تأث�ی آموزش از طریق برنامه شاد بعنوان شبکه های اجتماعی  فرضیه دوم: ب�ی

اول  دوره  نهم  پایه  آموزان  دانش  یادداری  بر  حضوری  آموزش  و  مجازی 

دارد.  تفاوت وجود  متوسطه 

ط )1  با توجه به جدول شماره 3، مقدر f متغ�ی مستقل 0. 703 است که به رسش

=P > 0۵/0 ،df( معنادار است، یع�ن پس از خروج تاث�ی پیش آزمون، اختالف 

از طریق شبکه اجتماعی  ن نمرات دو گروه )گروهی که  ن میانگ�ی معناداری ب�ی

مجازی آموزش دیدند و گروهی که به شیوه متداول آموزش دیدند( در پس 

بنابراین فرض صفر معنادار  انگلییس وجود دارد؛  یادداری درس زبان  آزمون 

احتمایل  اثر  حذف  از  پس  آزمون  پس  در  گروه  دو  ن  میانگ�ی اختالف  نبودن 

ن دو گروه با سطح  ان یادداری ب�ی ن پیش آزمون رد می شود. از این رو تفاوت م�ی

معناداری 0/0۵ و درجه آزادی 1 و اطمینان 0/09۵ تائید می شود. به عبار�ت دیگر، 

ی گروه اول و گروه دوم بعد از حذف تاث�ی احتمایل پیش آزمون  ان یادگ�ی ن ن م�ی ب�ی
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می توان 
جرأت 

به  و 

گذارترین  تأث�ی از  ییک  گفت 

در 
شده 

ارائه 
س های 

رسوی

سال های  در  که  هستند  وب  و  نت  این�ت

اجتماعی  نظام  در  شگر�ن 
تحول   ،

اخ�ی

آورده اند.  به وجود  کشورهای مختلف جهان 

انعطاف پذیر  بسیار  اجتماعی  شبکه های  این 

� ساده را 
هستند و امکانات وسیع با دس�ت

در اختیار کاربران قرار می دهند که قادر است 

ی سازنده 
تمام نیازمندی های مرتبط با یادگ�ی

گرا را فراهم آورد. از زمان ظهور شبکه های 

اجتماعی مجازی تاکنون پژوهشگران بسیاری 

 ، �ش
در زمینه استفاده از آنها در امور آموز

به  و  کرده اند  اقدام   
ش ها�ی

پژوه به 

این نتیجه رسیده اند که شبکه های 

انتقادی 
تفکر 

اجتماعی، 

پروژه  ی 
یادگ�ی گروهی، 

حل  و  تیمی  محور 

گروهی 
مسأله 

ان یادداری گروه اول نسبت  ن تفاوت معناداری وجود دارد. می توان گفت که م�ی

ان قابل توجهی بیش�ت بوده است.  ن به گروه دوم به م�ی

جدول 3: نتایج تحلیل کوواریانس پس آزمون نمرات یاددادری دانش آموزان پس از 

تعدیل پیش آزمون

ات ن مجذوراتمنبع تغی�ی سطح معنادارمقدار fمیانگ�ی

0. 3043. 47۵۵. 986مدل تصحیح شده

0. ۵4000. 37113. 337عرض از مبدأ

0. 713. 47۵۵. 639پیش آزمون

0. 0030. ۵703. 63گروه )متغ�ی مستقل(

183. 778خطا

کل

 بحث       

ی و یادداری در دو  ن های دو متغ�ی یادگ�ی با توجه به مقایسه تفاوت میانگ�ی

ن نمرات گروه اول که از طریق  گروه، به این نتیجه خواهیم رسید که میانگ�ی

برنامه شاد به عنوان  شبکه مجازی آموزش دیده اند در مقایسه با گروه دوم 

ی و هم در آزمون  که به شیوه حضوری آموزش دیده اند هم در آزمون یادگ�ی

ن نتایج نشان می دهد که آموزش  یادداری به مراتب بیش�ت می باشد و همچن�ی

ی دانش آموزان پایه نهم دوره اول متوسطه  از طریق برنامه شاد، بر یادگ�ی

نت به عنوان ییک از بارزترین  ی داشته است. این�ت نسبت به یادداری تأث�ی بیش�ت
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آنها  قدرت  و  می کنند  تقویت  را 

اک  اش�ت به  و  تولید  دلیل  به  تنها 

آن  اعضای  ن  ب�ی دانش  ن  گذاش�ت

نیست، بلکه امکان بازتاب دادن و 

فراهم  ن  ن�ی را  جدید  دانش  تولید 

ایده ها  شبکه ها  این  در  می آورد. 

تولید می شوند، به چالش کشیده 

و  نقد  می کنند،  تغی�ی  می شوند، 

ارزیا�ب می شوند و همه این موارد 

تنها در چند دقیقه رخ می دهند. 

مرور اجمایل پژوهش های صورت 

استفاده  که  می دهد  نشان  گرفته 

ی،  یادگ�ی در  شبکه ها  این  از 

که  بسیاری  فرصت های  بر  عالوه 

ایجاد می کند؛ نظ�ی توانمندسازی 

 � دس�ت ندگان،  یادگ�ی و  اساتید 

مشارکت،  ی،  یادگ�ی محتوای  به 

باال  اجتماعی،  تعامالت  تسهیل 

بردن رسعت تولید و ن�ش دانش، 

مستقل  و  العمر  مادام  ی  یادگ�ی

نده.  یادگ�ی شدن 

نتایج  با  حا�ن  تحقیق  نتایج 

توسط  شده  انجام  تحقیقات 

عنوان  با  همکاران  و  نیا  جوادی 

بر  اجتماعی  شبکه های  تأث�ی 

دانشجویان  تحصییل  عملکرد 

که  لیسانس  دوره  در  پزشیک  دانشجویان  در 

مطالعه  عادت های  بود  آن  نشانگر  نتایج 

از  استفاده  افزایش  با  مطالعه،  د  راه�ب و 

استفاده  بود.  ارتباط  در  اجتماعی  شبکه های 

به عادت های  اجتماعی  از شبکه  از حد  بیش 

کاهش  با  که  می انجامد  ضعیف  مطالعه 

همسو  هستند  ارتباط  در  تحصییل  فت  پی�ش

ن با نتیجه دهقا�ن و خاالجی1  می باشد. همچن�ی

اجتماعی  نقش  شبکه های  بر  تامیل  عنوان  با 

تأکید  با  ی  یادگ�ی و  آموزش  فرآیند  بر  مجازی 

بر فرصت ها و چالش های آن که نتایج نشان 

مجازی  اجتماعی  شبکه های  از  استفاده  داد 

در آموزش، به شکل های مختلف، نوآوری در 

می دهد.  آموزش 

در پژوهش دیگر، توسط عرفان مهر و همکاران  

مجازی  اجتماعی  شبکه های  نقش  عنوان  با 

نتیجه  این  به  که  یک  ن ف�ی ان  دب�ی آموزش  در 

کت کنندگان استفاده  رسیدند که 9۵ درصد رسش

برای  جدیدی  شیوه  را  اجتماعی  شبکه  از 

می دانند  ییک  ن ف�ی مباحث  ی  یادگ�ی و  آموزش 

از  معتقدند  که  تحقیق  نتیجه  ن  همچن�ی و 

آموز�ش  هدف های  برای  اجتماعی  شبکه های 

مختلفی می توان استفاده کرد، از جمله: بحث 

گروهی،  ی  یادگ�ی ندگان،  یادگ�ی ن  ب�ی گروهی 

ه.  ن ی، تمرین و ایجاد انگ�ی رفع مشکالت یادگ�ی

1. Dehghani and Khalaji    

دیگر  پژوهش های  برخی 

ی  نشان می دهد که به کارگ�ی

شبکه های اجتماعی می تواند 

در  آموزان  دانش  ی  درگ�ی

از  دهد  افزایش  را  آموزش 

با  راسخ   تحقیق  جمله؛ 

تأث�ی  سنجش  برر�  عنوان 

اجتماعی   شبکه  از  استفاده 

یاددهی-   عملکرد  بر  تلگرام 

یک  ن ف�ی ان  دب�ی ی  یادگ�ی

نتایج  که  گیالن  استان 

که  بود  آن  از  حایک  تحقیق 

ان  دب�ی استفاده  ان  ن م�ی ن  ب�ی

تلگرام  اجتماعی  شبکه  از 

یاددهی-  در  آنها  عملکرد  و 

داری  مع�ن  رابطه  ی  یادگ�ی

دارد.  وجود 

تحقیقی  با  ن  همچن�ی و 

 2 خا�ن و  منفرد  توسط  که 

استفاده  عنوان  با  تحقیقی 

در  مجازی  شبکه های  از 

ی زبان در ایران انجام  یادگ�ی

آنها  تحقیق  نتایج  که  دادند 

آموزان  دانش  داد  نشان 

کاربران فعایل در شبکه های 

2. khani & monfared     

جند انجام دادند  دانشگاه علوم پزشیک ب�ی

و به این نتیجه رسیدند که دانشجویان با 

ن تر نسبت  معدل و عملکرد تحصییل پای�ی

به دانشجویان با عملکرد و معدل باالتر، 

بیش�ت از شبکه اجتماعی استفاده و نتیجه 

با  نان1  ریش  بلک  پژوهیسش  مطالعه 

آنها  کاربرد  و  اجتماعی  رسانه های  عنوان 

نشان  پژوهش  یافته های  که  ی  یادگ�ی در 

و  آموزش  در  اجتماعی  شبکه  کاربرد  داد 

ن  ب�ی ارتباط  و  مشارکت  تجربه  ی،  یادگ�ی

می دهد.  توسعه  را  آموزان  دانش 

رسانه  که  بود  آن  نشانگر  پژوهش  این 

و  نوآورانه  ابزاری  می تواند  اجتماعی 

ی باشد و با  گذار در آموزش و یادگ�ی تأث�ی

نتایج عید2 و الجآبری3 با عنوان شبکه های 

ی دانش  اجتماعی، تبادل دانش و یادگ�ی

مثبت  روابط  داد  نشان  نتایج  که  آموزان 

برخط،  وگوی  گفت  ن  ب�ی معناداری  و 

و  رسگرمی  و  دانش  تبادل  فایل،  تبادل 

وجود  اموزان  دانش  برای  ی  یادگ�ی لذت 

با  بیکردیک4  مطالعا�ت  تحقیق  و  دارد 

عادات  ی،  یادگ�ی دهای  راه�ب عنوان 

اجتماعی  شبکه  فعالیت های  و  مطالعه 

1. Balakrishnan     
2. Eid 
3. Al-Jabri
4. Bickerdike
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رسانه های  که  دارند  اعتقاد  و  هستند  اجتماعی 

ی و تمرین  مجازی محیط های مناس�ب برای یادگ�ی

انگلییس می باشند و در آخر با نتایج تحقیق پاپ 

زن و سلیما�ن که به مقایسه تأث�ی دو روش آموزش 

ی  ان یادگ�ی ن ا�ن بر م�ی از طریق تلفن همراه و سخ�ن

یافته ها نشان داد که هر  پرداختند و  جویان  ه�ن

ا�ن و آموزش از طریق تلفن همراه  دو روش سخ�ن

کشاورزی  ستان  ه�ن جویان  ه�ن ی  یادگ�ی ان  ن م�ی بر 

می باشد.  جهت  هم  و  همسو  است  بوده  مؤثر 

شبکه های مجازی بر یادداری 

دانش آموزان آموزان پایه نهم 

دوره اول متوسطه تأیید شد. 

بنا به یافته های در خصوص 

این فرضیه نشان داد، تفاوت 

ن نمرات یادداری  معناداری ب�ی

آزمایش وجود دارد.  دو گروه 

یادداری  ان  ن م�ی اینکه  یع�ن 

دانش آموزان حا�ن در دوره 

شاد  برنامه  اجتماعی  شبکه 

حضوری  آموزش  از  بیش�ت 

 :2 جدول  )طبق  است  بوده 

 .)P  <0/0۵  ،f=7/06۵

طبق یافته ها، محقق می تواند 

شبکه های  که  د  بگ�ی نتیجه 

عنرص  اجتماعی  و  مجازی 

ارتباطات  در  ارزشمندی 

برخط شده اند. امروزه دانش 

ساعت ها  روز  هر  آموزان 

از  باید  دیگر،  عبارت  به  می کنند.  مجازی �ف  شبکه های  از  استفاده  برای 

ن افرادی که در  شبکه های اجتماعی در راستای آموزش دانش آموزان و همچن�ی

مدارس متوسطه مشغول به تحصیل می باشند و امکان حضور در کالس برای 

آنها نسبت به مدارس روزانه مشکل تر می باشد، استفاده نمود. از این رو، 

ی کنیم که برنامه مجازی شاد به عنوان شبکه های  ما می توانیم نتیجه گ�ی

زمان  از  دارند.  را  گوناگون  دروس  ی  یادگ�ی برای  خو�ب  ظرفیت  اجتماعی 

شوراتز  مانند  هم  زیادی  پژوهشگران  تاکنون  مجازی  شبکه های  ش  گس�ت

از شبکه های  ی  کارگ�ی به  )2011( در عرصه  )2009( و روبیلون  یانگ   ،)2009(

این  به  پژوهشگران  این  پرداخته اند.  پژوهش  به  آموز�ش  امور  در  مجازی 

تفکر   ، ن�ت این�ت ابزارهای  طریق  از  مجازی  شبکه های  که  رسیده اند  نتیجه 

را  گروهی  مسئله  حل  و  تیمی  محوِر  پژوهش  ی  یادگ�ی گروهی،  انتقادی 

ن  گذاش�ت اک  اش�ت به  و  تولید  دلیل  به  فقط  آنها  و قدرت  تقویت می کنند 

ن اعضای آن نیست، بلکه امکان بازتاب دادن و تولید دانش جدید  دانش ب�ی

ن فراهم می آورند؛ در این شبکه ها ایده ها تولید می شوند، به چالش  را ن�ی

ارزشیا�ب   
گ

بزریک بسیار  به وسیله شبکه  و  تغی�ی می کنند  کشیده می شوند، 

 .)2010 همکاران،  و  ل�ی  راب  2009؛   ، هرگا�ت و  )پاسک،  می شوند 

یا چند سال طول  اینجاست که همه این موارد چند ماه  نکته قابل توجه 

ی شبکه های  نمی کشد، بلکه گاهی تنها در چند دقیقه رخ می دهند. به کارگ�ی

باشد.  ی  یادگ�ی فت تدریس و  برای پی�ش مجازی می تواند چالش و فرص�ت 

اختیار آموزش قرار  امکانا�ت که شبکه های اجتماعی مجازی در  به  با توجه 

و  تدریس  کیفیت  زمینه  در  می توانند  پرورش  و  آموزش  معلمان  داده اند، 

فت تحصییل دانش  نش پی�ش ی، یادداری مطالب، افزایش انگ�ی تعمیق یادگ�ی

ی نتیجه گ�ی

پژوهش  اول  فرضیه  داده ها،  تحلیل  به  توجه  با 

شبکه های  طریق  از  آموزش  اثربخیسش  بر  مب�ن 

ی دانش آموزان پایه  مجازی )برنامه شاد( بر یادگ�ی

در  یافته ها  شد.  تأیید  متوسطه  اول  دوره  نهم 

تفاوت  خصوص فرضیه اول پژوهش نشان داد، 

آزمایش  گروه  دو  ی  یادگ�ی نمرات  ن  ب�ی معناداری 

ی دانش  ان یادگ�ی ن وجود دارد، به عنوان دیگر، م�ی

زبان  در درس  متوسطه  اول  دوره  نهم  پایه  آموزان 

بیش�ت  شاد  برنامه  اجتماعی  دوره شبکه  در  انگلییس 

از آموزش رویکرد حضوری بوده است )طبق جدول 

ن  P <0/0۵ ،f=9/۵۵6 :1(. همچن�ی

پژوهش  دوم  فرضیه  طبق 

طریق  از  آموزش  تاث�ی  بر  مب�ن 
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امکانات  با  ند.  بهره گ�ی این شبکه ها  از  آموزان 

ف�ن و نوآوران های که در استفاده از شبکه های 

مجازی در آموزش وجود دارد، افراد با سهولت 

دست  پرور�ش  و  آموز�ش  اهداف  به  ی  بیش�ت

می یابند )رحیمی دوست و همکاران، 2017(. 
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ونییک و  ی الک�ت ن نگرش دانشجویان به یادگ�ی است. یافته ها نشان داد که ب�ی

ونییک  ی الک�ت ن نگرش دانشجویان به یادگ�ی ن ب�ی عملکرد آموز�ش آنان  و همچن�ی

و تفکر سطح باالی آنان رابطه معنادار و مثبت وجود دارد. با توجه به معنادار 

ونییک و عملکرد آموز�ش  ی الک�ت ن نگرش دانشجویان به یادگ�ی بودن رابطه ب�ی

و تفکر سطح باالی آنان، پیشنهاد می گردد آموزش مناسب و استاندارد برای 

ونییک برای آموزش برنامه ریزی  ین محتوای الک�ت دانشجویان برگزار شود تا به�ت

د. در این خصوص می توان  شود و پشتیبا�ن ف�ن الزم از طرف اساتید صورت گ�ی

ونییک را با نیازمندی ها، تجارب و زمینه دانشجویان درنظر گرفت.  محتوای الک�ت

تفکر   ، آموز�ش عملکرد  ونییک،  الک�ت ی  یادگ�ی به  نگرش  کلیدی:  واژگان 
سطح باال. 

مقدمه

و  تربیت  بر  که  فرد است   
گ

زندیک از مهم ترین دوره های   تحصییل، 
گ

زندیک

ن فرد تاث�ی می گذارد و در آنجا، لیاقت ها  ی ثمربخش و موفقیت آم�ی یادگ�ی

فت های علمی حاصل می شود؛  و توانا�ی های فرد به بار می نشیند و پی�ش

انواع چالش ها و موانع و  با   روزانه تحصییل، دانشجویان 
گ

اما در زندیک

س، تهدید  فشارهای خاص این دوره )از جمله نمرات ضعیف، سطوح اس�ت

نش و تعامل و... (  کاهش اعتماد به نفس در نتیجه عملکرد، کاهش انگ�ی

با این موانع و چالش ها،  آنان، در برخورد  مواجه می شوند که برخی از 

موفق عمل می کنند و گروهی دیگر در این زمینه ناموفق هستند )رسویل 

وسیله  نت،  این�ت و  رایانه  فناوری  ش  گس�ت و  پیدایش  با   .)1396  ، سنگا�ن

جدید و قدرتمندی در اختیار دانشگاه ها قرار گرفت که با آن هم می توانند 

ی  به مقاصد موسسه خود نایل شوند و هم محیط های یاددهی- یادگ�ی

به  را  خود  توجه  دانشگاه ها  اغلب  امروزه  کنند.  ایجاد  جدیدی  و  پویا 

ی  رابطه نگرش به یادگ�ی
ونییک با عملکرد آموز�ش و  الک�ت
تفکر سطح باال در دانشجویان

مریم ناظر شندی
کارشناس ارشد تکنولوژی آموز�ش دانشگاه آزاد تهران مرکز

کلثوم نامور

کارشناس ارشد رشته تکنولوژی آموز�ش دانشگاه اراک )نویسنده مسئول(

چکیده

ونییک، محیط های آموز�ش  ی الک�ت ، نظام یادگ�ی در عرص حا�ن

را ایجاد نموده که وابسته به هیچ موقعیت مکا�ن یا زما�ن خاص 

نیستند و به مدرسان اجازه می دهد تا یک دوره در� را به صورت 

همزمان یا ناهمزمان تدریس کنند و یا از ترکی�ب از این دو حالت 

، عملکرد آموز�ش و تفکر سطح باالی  ن استفاده کنند. در این ب�ی

ن پژوهش  دانشجویان از اهمیت باال�ی برخوردار است. در این ب�ی

ونییک با تفکر  ی الک�ت حا�ن با هدف برر� رابطه نگرش به یادگ�ی

سطح باال و عملکرد آموز�ش در دانشجویان انجام شده است. 

 می باشد. جامعه 
گ

از نوع همبستیک روش پژوهش، توصیفی و 

مورد مطالعه، دانشجویان پیام نور آران و بیدگل می باشند که 

ی تصاد�ن ساده، تعداد 100 نفر به عنوان نمونه  با روش نمونه گ�ی

انتخاب شده اند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه عملکرد 

آموز�ش زندی )1392( و تفکر سطح باال رسمد )1390( استفاده شد. 

برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss23 استفاده شده 
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معطوف  بر وب  مبت�ن  دور  راه  از  آموزش 

کرده اند. بسیاری از موسسات آموزش عایل 

کرده اند  برگزار  مجازی  آموزش  برنامه های 

و هم اکنون بسیاری از موسسات دیگر و 

دیدن  تدارک  حال  در  شتاب  با  دانشگاه ها 

و آماده نمودن برنامه های مجازی می باشند 

)مرتضوی اقدم و همکاران، 1391(. 

در دنیای دیجیتال، همه دستاوردهای ب�ش 

� از دور  ونییک شدن و دس�ت به سمت الک�ت

 )201۵ همکاران1،  و  )سیموا  دارد  برمی  گام 

حوزه های  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  و 

و  کار  تفکر،  ارتباط،  شیوه  جمله  از  زیادی 

است  داده  قرار  تاث�ی  تحت  را  مردم   
گ

زندیک

از  استفاده  که  گونه ای  به   .)2010 )هوپباچ2، 

در  تحول  و  تغی�ی  باعث  اطالعات  فناوری 

روند فعالیت های سن�ت آموزش شده است 

 )2017 ی،  کالن�ت و  رضا�ی  نودهی،  ی  )اک�ب

در  جهان  عایل  آموزش  نظام  آن  تبع  به  و 

دچار  فناوری،  رسیع  فت های  پی�ش نتیجه 

در  حقیقت  در  است.  شده  عظیم  تحویل 

ات  تغی�ی دانشجویان،  ی  یادگ�ی فاوا،  عرص 

زیادی پیدا کرده )راجاسهام3، 2011( و نظام 

را  آموز�ش  محیط های  ونییک،  الک�ت ی  یادگ�ی

موقعیت  هیچ  به  وابسته  که  نموده  ایجاد 

1. Simoa et al    
2. Hopbach
3. Rajasingham

مکا�ن یا زما�ن خاص نیستند و 

تا  می دهد  اجازه  مدرسان  به 

به صورت  را  یک دوره در� 

تدریس  ناهمزمان  یا  همزمان 

کنند و یا از ترکی�ب از این دو 

حالت استفاده کنند )پدرسن4، 

ونییک،  الک�ت ی  یادگ�ی  .)201۵

فردی  به  منحرص  توانا�ی های 

غ�ی  ارتباط  از  پشتیبا�ن  در 

در  مشارک�ت  و  همزمان 

با  و  پویا  آموز�ش  محیط 

)مور،  دارد  سازگاری  قابلیت 

 .)2013 ،5 ن دیکسون- دان و گال�ی

نقاد و  آموز�ش  اجتماع  ایجاد 

جدانشد�ن  بخش   ، مشارک�ت

ی  از آموزش عایل است. یادگ�ی

برقراری  قابلیت  ونییک،  الک�ت

صورت  به  افراد  ن  ب�ی ارتباط 

شخیص و گروهی را دارد. ییک 

از دیدگاه های معمول و مورد 

ی  یادگ�ی وسیله  به  که  قبول 

شده  عمیل تر  ونییک  الک�ت

آموزش  که  است  این  است، 

ناگزیر  باالتر،  مفاهیم سطح 

4. Pedersen     
5. Moore، Dickson-deane & 
galyen

گفتگوهای زیادی را ایجاد کرده است. پژوهش در محیط آموز�ش چهره 

را در  ی مشارک�ت  یادگ�ی ی  کارگ�ی به  بر رسانه، مزایای  به چهره و مبت�ن 

پشتیبا�ن از عملکرد آموز�ش دانشجویان و تفکر سطح باال اثبات می کند 

)آکالجادو1، 2012(. 

نگرش در یک تعریف ساده عبارت است از حالت عاطفی مثبت یا منفی 

نسبت بـه یک موضوع )آقازاده، 1394(. نگرش ممکن است خودآگاه یا 

در  ثرندایک2  گو(.  ترجمه حق   ،272  :1391 )فونتانا،  باشد  ناخودآگاه 

 
گ

آمـادیک نـوعی  را  آن  و  می کند  تأکید  فراگ�ی  نگرش  بر  ی  یادگ�ی فرایند 

ی می آورد )هرگنهـان،  نده با خود به موقعیت یـادگ�ی می داند که یادگ�ی

تجلـی  انسـان  رفتـار  در  کـه  نگرش ها�ی  سیف(.  ترجمه   ،24  :1398

نده در مورد  ند اگر تجربیات یادگ�ی می کنند از تجـارب او نشـئت می گ�ی

ی  و آموزش پیدا می کند و  آموزش مثبت باشد، نگرش مثب�ت بـه یادگ�ی

ی دارد و اگر تجارب او در ایـن مـورد منفی باشد، نگرش  فت بیش�ت پی�ش

ی دارد. محیط آموز�ش  ی در یادگ�ی فت کم�ت منفی پیدا می کند و پی�ش

تأث�ی  ی  یادگ�ی فعالیت های  بـه  نسبت  دانشجویان  نگرش  بر  می تواند 

اندرکاران  بنابراین، دست  ی(  )میلر و میلر3، 1394، ترجمه م�ی بگذارد 

کنند  برنامه ریزی  و  سیاستگذاری  بایـد طوری  ونییک  الک�ت آموزش های 

ونییک نگرش مثب�ت کسب کنند.  ان در قبال آموزش های الک�ت که فراگ�ی

ان در راستای رشد آنها به عنوان متفکرا�ن اثربخش،  تدریس به فراگ�ی

1. Acelajado
2. Thorndike
3. Miler & Miler
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آموزش  وری  �ن هدف  یک  عنوان  به 

در  ویژه  به  امر  این  است  شده  شناخته 

به  عایل  آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها 

آن  مخاطبان  که  ونییک  الک�ت ی  یادگ�ی وسیله 

همیکگ بزرگسال هستند و به واسطه پاسخگو�ی 

دوچندا�ن  اهمیت  از  جامعه  قبال  در  بیش�ت 

بایس�ت  این مؤسسات  این رو  از  برخوردار است. 

ی از اصول و روش های جدید تدریس،  با بهره گ�ی

در  باال  سطح  تفکر  مهارت های  پرورش  در  سعی 

است  بدیهی   .)2013  ، )زوهار1 باشند  داشته  ان  فراگ�ی

با توجه به مقتضیات عرص  عمده ترین خصیصه ای که 

کار  دستور  در  ان  فراگ�ی در  آن  پرورش  بایس�ت   ، کنو�ن

مهارت های  د،  گ�ی قرار  عایل  آموزش  نهادهای  و  مدرسان 

تفکر است. می توان برونداد اصیل فرایند تدریس اثربخش 

ندگا�ن جست که از مهارت های  از سوی مدرسان را در یادگ�ی

تفکر سطح باال و در نتیجه مهارت های فراشناخ�ت در مواجهه 

ی اثربخش  با مسایل مختلف برخوردارند. این امر تنها با بهره گ�ی

مدرسان از فراشناخت حاصل می گردد. مجهز کردن دانشجویان 

، آنان را به  دهای فراشناخ�ت به مهارت های تفکر سطح باال و راه�ب

ندگا�ن مستقل و خودره�ب می سازد که به طور مداوم در  عنوان یادگ�ی

امون  ات روز افزون دنیای پ�ی ی به منظور کنار آمدن با تغی�ی حال یادگ�ی

باال به  با تکنیک  ان در یک جامعه  اگر قرار است فراگ�ی خود هستند. 

ی مادام العمر و مهارت های تفکر  طور موفق عمل نمایند باید به یادگ�ی

و فرایند اطالعا�ت که الزمه جهان در حال تغی�ی است مجهز باشند بدون 

نیازمند  حا�ن  عرص  در  ونییک  الک�ت ی  یادگ�ی محیط های  از  استفاده  تردید 

1. Zohar    

محیط ها  این  از  راح�ت  به  بتوانند  تا  باالست  تفکر سطح  با  افرادی 

ند )عبدی و همکاران، 1393(.  استفاده ب�ب

وی  ن�ی تربیت  در  که  نقیسش  واسطه  به  عایل  آموزش  که  نیست  شیک 

در  توجهی  قابل  سهم  از  دارد  نو  دانش  تولید  و  متخصص  انسا�ن 

ت�یع و تسهیل توسعه پایدار کشور برخوردار است. بنابرای اتخاذ 

دهای کارامد و اثربخش جهت توسعه کیفی آن در کنار توسعه  راه�ب

با  که  هستند  آن  �پ  در  دانشگاه ها  کیل  طور  به  دارد.  ورت  کمی �ن

کیفیت  بهبود  به  مستمر  طور  به  و  گوناگون  راهکارهای  ی  کارگ�ی به 

عرضه  و  دانشجویان  آموز�ش  عملکرد   ، آموز�ش نظام  و  برنامه ها 

دازند )پویا و اسماعییل، 1397(. سازمان ها  خدمات تخصیص خود ب�پ

کارسازترین  و  موثرترین  عنوان  به  که  آمده اند  بوجود  منظور  این  به 

جامعه  انتظارات  حد  در  را  خود  هدف های  اجتماعی،  واحدهای 

تحقق بخشند. از این رو تمام کوشش های سازما�ن در جهت ترویج و 

تشویق رفتارها�ی است که از لحاظ سازمان اثربخش و از لحاظ کارکنان 

رضایت بخش و پاداش دهنده است )عالقه بند، 1396(. در این میان 

ی ها به خصوص در عرص  دانشجویان که استفاده کننده ی انواع یادگ�ی

ونییک هستند، نیازمند کوشش ها�ی جهت افزایش  ی الک�ت حا�ن یادگ�ی

عملکرد آموز�ش هستند. 

از منابع چا�پ و  با استفاده  با برر� متون و مطالعات گذشته، که 

پیوسته صورت گرفت، تألیف یا گزارش پژوهیسش مشخیص که به برر� 

رابطه سواد رسانه ای با اطالعا�ت و تفکرانتقادی در داخل ایران پرداخته 

ن تعداد این آثار )به دلیل  باشد، مشاهده نشد. در خارج از ایران ن�ی

ی  یادگ�ی حوزه  سه  در  اما  است؛  محدود  مفهوم(  این  بودن  جدید 

جداگانه  صورت  به  باال  سطح  تفکر  و  آموز�ش   عملکرد  ونییک،  الک�ت
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تاکنون پژوهش های مختلفی صورت گرفته است. تقی پورهویزی )1397(، در 

پژوهیسش با عنوان »برر� رابطه نگرش معلمان نسبت به کاربرد فناوری های 

ستا�ن  دب�ی آموزان  دانش  تحصییل  فت  پی�ش و  تدریس  فرایند  در  آموز�ش 

ن نگرش معلمان نسبت به  « به این نتیجه دست یافت که ب�ی شهرستان شوش�ت

فت تحصییل رابطه وجود  کاربرد فناوری های آموز�ش در فرایند تدریس و پی�ش

معلمان  نگرش  ان  ن م�ی و  تدریس  سابقه  جنسیت،  متغ�ی  ن  ب�ی ن  همچن�ی دارد. 

به   ،)1396( عابدی�ن  و  کرفستا�ن  دارد. عزیزی شمامی، جعفری  رابطه وجود 

ونییک و خود تنظیمی در  ی الک�ت پژوهیسش با عنوان »برر� ارتباط نگرش به یادگ�ی

فت تحصییل دانشجویان دانشگاه علوم پزشیک بابل« پرداختند. یافته های  پی�ش

ونییک و خود تنظیمی تأث�ی  ی الک�ت این پژوهش نشان داد که نگرش به یادگ�ی

فت تحصییل دارند. بنابراین نگرش مثبت دانشجویان  مثبت و معناداری بر پی�ش

تا فنون خودتنظیمی  آنها کمک خواهد کرد  به  ونییک  الک�ت ی  یادگ�ی به  نسبت 

ی را  فت و موفقیت بیش�ت ند و در نهایت پی�ش ی به کار گ�ی ی را در یادگ�ی بیش�ت

به دست آورند. رزا�ت و هاشمی )1396(، در پژوهیسش با عنوان »رابطه نگرش 

ی  ونییک و فناوری آموز�ش با یادگ�ی معلمان نسبت به استفاده از محتوای الک�ت

ن نگرش به استفاده از محتوای  دانش آموزان« به این نتیجه دست یافتند که ب�ی

ی دانش آموزان رابطه مثبت و معناداری  ونییک و فناوری آموز�ش با یادگ�ی الک�ت

ونییک و رسانه آموز�ش  ، یافته ها نشان داد که محتوای الک�ت ن وجود دارد. همچن�ی

ی رسانه های آموز�ش باید  ه و تسلط معلمان در به کارگ�ی ن به روز و کارآمد، انگ�ی

شاه جعفری، نرص  ی در دانش آموزان می گردد. عبدی، م�ی ه یادگ�ی ن ایجاد انگ�ی

و قاسمی )1393( در پژوهیسش با عنوان »رابطه آگاهی فراشناخ�ت اعضای هیأت 

علمی و آموزش تفکر سطح باال به دانشجویان« دریافتند که آگاهی فراشناخ�ت 

اعضای هیأت علمی علوم پزشیک با عملکرد آنها در ارائه آموزش تفکر سطح باال 

مرتبط است. در این راستا، الزم است سیاست ها�ی جهت آموزش آگاهی ها و 

مهارت های فراشناخ�ت به اعضای هیأت علمی در دستور کار مؤسسات آموزش 

ان  ن ن م�ی د. جعفری )1392(، به پژوهیسش با عنوان »برر� رابطه ب�ی عایل قرار گ�ی

ی مهارت های فردی مدیریت  به کارگ�ی

عملکرد  کیفیت  ان  ن م�ی و  ان  دب�ی زمان 

متوسطه  مدارس  در  آنان  آموز�ش 

شهر کنگان« پرداخت. یافته ها نشان 

مدیریت  فردی  مهارت های  که  داد 

آنان  آموز�ش  عملکرد  و  ان  دب�ی زمان 

در  و  قبول  قابل  سطح  از  باالتر 

ابعاد  ن  ب�ی می باشد.  مطلوب  حد 

زمان  مدیریت  فردی  مهارت های 

 ) ان )به جز بعد برنامه ریزی زما�ن دب�ی

با عملکرد آموز�ش آنان رابطه مثبت و 

از  یک  ندارد. هیچ  معناداری وجود 

ان زن و  مهارت های مدیریت زمان دب�ی

 ، ان پیما�ن بومی، دب�ی ان غ�ی مرد، دب�ی

ان با سوابق شغیل ۵-1، 10-6 و 16  دب�ی

ن 40-31 و  ان با سن�ی سال به باال و دب�ی

41 سال به باال پیش بی�ن کننده معنادار 

از  نمی باشد.  آنان  آموز�ش  عملکرد 

میان مهارت های فردی مدیریت زمان 

ان  ان بومی و دب�ی ان رسمی، دب�ی دب�ی

فقط  1۵-11سال،  شغیل  سابقه  با 

بعد برنامه ریزی زما�ن پیش بی�ن کننده 

آنان  آموز�ش  عملکرد  معنادار 

ن نتایج نشان داد که  می باشد. همچن�ی

به جز تعهد به اجرای برنامه هیچ یک 

ان  دب�ی زمان  مدیریت  مهارت های  از 

عملکرد  پیش بی�ن کننده  سال   20-30

ن خند�ت و  آموز�ش آنان نمی باشد. ام�ی

ن زاده )1389( در پژوهیسش  محمدحس�ی

دانشجویان  نگرش  »برر�  عنوان  با 

به  ونییک«  الک�ت ی  یادگ�ی به  نسبت 

ن  میانگ�ی که  یافتند  دست  نتیجه  این 

نسبت  دانشجویان  نگرش  نمرات 

ونییک  الک�ت آمـوزش  محیط های  بـه 

آمـوزش  محیط   )1 مؤلفۀ  چهار  در 

ی  یـادگ�ی محیط   )2 چندرسـانه ای 

مبت�ن برهـدایت آموزش دهندگان 3( 

محیط   )4 و  مستقل  ی  یادگ�ی محیط 

ترتیـب 74/۵، 74،  به  ی مؤثر  یادگ�ی

71 و 70 از 100 بود که نسبتاً مطلوب 

ن رابطه مستقیمی میان  است. همچن�ی

ن مؤلفه 1 و 4(  این مؤلفه ها )به جز ب�ی

مشاهده شد. 

با توجه به این که یک سوم جمعیت 

تشکیل  دانشجویان  را  ما  کشور 

می دهند و در جامعه ما و سیستم 

استفاده  روز  به  روز  ما  دانشگاهی 

ونییک  الک�ت ی  یادگ�ی محیط های  از 

اغلب  و  است  یافته  افزایش 

دانشجویان از این محیط ها استفاده 

چه  بدانیم  دارد  ورت  �ن می کنند، 

دانشجویان  نگرش  ن  ب�ی رابطه ای 
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ونییک و تفکر سطح باالی  ی الک�ت نسبت به یادگ�ی

آنان و در نتیجه عملکرد آموز�ش آنان وجود دارد. 

ن این سه متغ�ی به ما این امکان را  برر� رابطه ب�ی

می دهد تا به اساتیدی که از این محیط ها جهت 

ی استفاده می کنند، راهکارها�ی  آموزش و یادگ�ی

را جهت افزایش عملکرد آموز�ش دانشجویان با 

ونییک دهد.  ی الک�ت توجه به نگرش آنان به یادگ�ی

، وجود افرادی تحصیل کرده  زیرا در دنیای حا�ن

جامعه ای  ن  داش�ت باال، موجب  تفکری سطح  با 

عملکرد  ن  همچن�ی می شود.  اعتبار  دارای  و  غ�ن 

نظام  که  می دهد  نشان  دانشجویان  آموز�ش 

آموز�ش ما دارای مرتبه باال�ی می باشد. با توجه 

با این امر مهم پژوهش حا�ن با هدف برر� 

ونییک با تفکر سطح  ی الک�ت رابطه نگرش به یادگ�ی

باال و عملکرد آموز�ش در دانشجویان مورد برر� 

قرار گرفته است. برای رسیدن به این هدف دو 

فرضیه بیان شده است: 

عملکرد  با  ونییک  الک�ت ی  یادگ�ی به  نگرش  ن  ب�ی  .1

آموز�ش رابطه وجود دارد. 

تفکر  با  ونییک  الک�ت ی  یادگ�ی به  نگرش  ن  ب�ی  .2  

سطح باال رابطه وجود دارد. 

روش پژوهش

 
گ

همبستیک تحقیق  روش  از  منظور  این  برای 

استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش 

رسمد  باال  سطح  تفکر  و   )1392( زندی  آموز�ش  عملکرد  پرسشنامه 

)1390( استفاده شد. 

عملکرد  سنجش  استاندارد  پرسشنامه   : آموز�ش عملکرد  پرسشنامه 

پرسشنامه  این  است.  شده  طراحی   )1392( زندی  توسط   ، آموز�ش

دارای 2۵ سوال می باشد و سؤاالت به صورت »عایل«، »مطلوب«، 

»قابل قبول« و »قابل بهبود« است که به ترتیب از 4 تا 1 نمره گذاری 

با سواال�ت مانند )تسلط علمی به محتوای کتاب در�( به  شده و 

عامیل  تک  پرسشنامه  می پردازد.  آموز�ش  عملکرد  سنجش  سنجش 

ن   است. حداقل امتیاز ممکن 2۵ و حداک�ش 100 خواهد بود. نمره ب�ی

ن 33  ان عملکرد آموز�ش در حد پایی�ن می باشد، نمره ب�ی ن 2۵ تا 33: م�ی

ان عملکرد آموز�ش در حد متوسطی می باشد و نمره باالتر  ن تا 66: م�ی

ان عملکرد آموز�ش در حد باال�ی می باشد. در این پژوهش روا�ی  ن از 66: م�ی

یب  پرسشنامه در پروژهش زندی )1392( سنجیده و تأیید شده است. �ن

آلفای کرونباخ محاسبه شده در پژوهش زندی )1392( برای این پرسشنامه 

باالی 0/7 برآورد شد که دارای پایا�ی مطلوب می باشد. 

پرسشنامه تفکر سطح باال: این پرسشنامه توسط رسمد و همکاران )1390( 

ساخته شد. پرسشنامه دارای 7 گویه می باشد. پرسشنامه تک مؤلفه ای 

از  لیکرت  بر اساس طیف ۵ درجه ای  می باشد. نمره گذاری پرسشنامه 

بسیار ضعیف امتیاز 1، ضعیف امتیاز 2، متوسط امتیاز 3، خوب امتیاز 

4 و عایل امتیاز ۵ می باشد. حداقل امتیاز ممکن 7 و حداک�ش 3۵ خواهد 

ان تفکر سطح باال در حد پایی�ن می باشد، نمره  ن ن 7 تا 11: م�ی بود. نمره ب�ی

ان تفکر سطح باال در حد متوسطی می باشد و نمره  ن ن 11 تا  22: م�ی ب�ی

ان تفکر سطح باال در حد باال�ی می باشد. در پژوهش  ن باالتر از 22: م�ی

عبدی و همکاران )1393( روا�ی پرسشنامه توسط اساتید و متخصصان این 

حوزه تأیید شده است. پایا�ی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ 0/9۵ به 

دست آمد در نتیجه پرسشنامه از پایا�ی مطلو�ب برخوردار است. 

دانشگاه  دانشجویان  تمامی 

بیدگل  و  آران  نور  پیام 

می باشند که 100 نفر از آن ها 

تصاد�ن  ی  نمونه گ�ی روش  به 

ساده به عنوان نمونه انتخاب 

پژوهش،  این  در  شده اند. 

پرسشنامه ها،  تهیه  از  بعد 

دانشگاه  دانشجویان  ن  ب�ی در 

به  بیدگل  و  آران  نور  پیام 

گردید  توزیع  داوطلبانه  طور 

آن ها  جمع آوری  از  بعد  و 

مورد سنجش قرار گرفت. در 

این پژوهش از آمار توصیفی 

و  تجزیه   استنباطی جهت  و 

استفاده شد.  داده ها  تحلیل 

جهت تجزیه  و تحلیل توصیفی 

آمار  شاخص های  از  داده ها 

انحراف   ، ن )میانگ�ی توصیفی 

نمودارها(  و  جداول  معیار، 

و به  منظور تحلیل استنباطی 

آمار  شاخص  از  داده ها 

( استفاده 
گ

استنباطی )همبستیک

داده  تحلیل  و  تجزیه  شد. 

 spss نرم افزار  از  استفاده  با 

نسخه 23 محاسبه شد. 

از  داده ها  گردآوری  برای 
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یافته ها

های مورد مطالعۀ پژوهش جدول 1: یافته های توصیفی متغ�ی

گ
کشیدیک کجی

انحراف 
معیار

ز میانگ�ی حداک�ش حداقل تعداد متغ�ی ها

-1/1۵ -0/۵1 22/84 ۵8/22 92 1۵ 100
نگرش دانشجویان 

ی  به یادگ�ی
ونییک الک�ت

-1/1۵ 0/1۵ 19/۵7 ۵9/30 100 28 100 عملکرد آموز�ش

-0/۵9 0/27 6/1۵ 20/80 3۵ 8 100 تفکر سطح باال

ن و انحراف معیار متغ�ی  همانطور که در جدول )1(: مشاهده می شود، میانگ�ی

ن  ونییک به ترتیب ۵8/22 و 84/ 22بود. میانگ�ی ی الک�ت نگرش دانشجویان به یادگ�ی

ن و انحراف  و انحراف معیار متغ�ی عملکرد آموز�ش ۵9/30 و 19/۵7 بود. میانگ�ی

معیار متغ�ی تفکر سطح باال به ترتیب 20/80 و 6/1۵ بود. متغ�ی نگرش دانشجویان 

یب  ونییک، عملکرد آموز�ش و تفکر سطح باال دارای قدر مطلق �ن ی الک�ت به یادگ�ی

 کوچک�ت از 10 می باشد، لذا تخطی 
گ

یب کشیدیک کجی کوچک�ت از 3 و قدر مطلق �ن

ها و مؤلفه های آن قابل مشاهده نیست.  از نرمال بودن داده ها در این متغ�ی

برر�  به  سون،  پ�ی  
گ

همبستیک یب  �ن آزمون  از  استفاده  با  پژوهش  این  در 

ی  یادگ�ی )نگرش  ن  پیش ب�ی عنوان  به  که  ی  متغ�ی آیا  که  شد  پرداخته  نکته  این 

)عملکرد  مالک  متغ�ی  پیش بی�ن  توانا�ی  شده اند  گرفته  نظر  در  ونییک(  الک�ت

؟  آموز�ش و تفکر سطح باال( را دارند یا خ�ی

ونییک با عملکرد آموز�ش رابطه  ی الک�ت ن نگرش به یادگ�ی فرضیه اصیل اول: ب�ی

وجود دارد. 

ی  ن نگرش به یادگ�ی سون برای برر� رابطۀ ب�ی  پ�ی
گ

یب همبستیک جدول 2: نتایج �ن

ونییک با عملکرد آموز�ش الک�ت

ها rsigمتغ�ی

ونییک با عملکرد آموز�ش 0/۵10/260/001نگرش به آموزش الک�ت

ی  ونییک با عملکرد یادگ�ی ن نگرش به اموزش الک�ت براساس نتایج جدول )2( ب�ی

 0/۵1 رابطۀ مثبت و مع�ن داری در سطح آلفای 0/01 وجود 
گ

یب همبستیک با �ن

ونییک مثبت می باشد، عملکرد آموز�ش  دارد. یع�ن هر چه نگرش به آموزش الک�ت

از  درصد   26 با  ونییک  الک�ت آموزش  به  نگرش  می باشد.  به�ت  ن  ن�ی دانشجویان 

واریانس عملکرد آموز�ش را پیش بی�ن می کرد. 

ونییک با تفکر سطح باال رابطه  ی الک�ت ن نگرش به یادگ�ی فرضیه اصیل دوم: ب�ی

وجود دارد. 

ی  ن نگرش به یادگ�ی سون برای برر� رابطۀ ب�ی  پ�ی
گ

یب همبستیک جدول 3: نتایج �ن

ونییک با تفکر سطح باال الک�ت

ها rSigمتغ�ی

ونییک با تفکر سطح باال 0/460/210/001نگرش به اموزش الک�ت

ونییک با تفکر سطح باال  ن نگرش به آموزش الک�ت بر اساس نتایج جدول )3( ب�ی

 0/46 رابطۀ مثبت و مع�ن داری در سطح آلفای 0/01 وجود 
گ

یب همبستیک با �ن

ونییک مثبت می باشد، تفکر سطح باال  دارد. یع�ن هر چه نگرش به آموزش الک�ت

ونییک با 21/16 درصد از  ن به�ت می باشد. نگرش به آموزش الک�ت دانشجویان ن�ی

واریانس تفکر سطح باال را پیش بی�ن می کرد. 
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ی نتیجه گ�ی

آموز�ش  عملکرد  با  ونییک  الک�ت ی  یادگ�ی به  نگرش  ن  ب�ی اول:  اصیل  فرضیه 

های نگرش به  ن متغ�ی رابطه وجود دارد. جدول شماره )1( و )2( نشان داد ب�ی

ونییک و عملکرد آموز�ش دانشجویان رابطه معناداری وجود  ی الک�ت یادگ�ی

ونییک مثبت می باشد، عملکرد  دارد. به عبار�ت هر چه نگرش به آموزش الک�ت

اهمیت  شد  اشاره  که  همانطور  می باشد.  به�ت  ن  ن�ی دانشجویان  آموز�ش 

پیاده سازی و توسعه آن در هر جامعه ای که  ونییک،  الک�ت ی  یادگ�ی باالی 

مزایای  است.  ناپذیر  اجتناب  و  وری  �ن امری  است،  فت  پی�ش خواهان 

ایجاد  مکان،  و  زمان  از  فارغ  آموزش  جمله  از  ی  یادگ�ی نوع  این  ده  گس�ت

ن  همچن�ی آموزش،  بودن  جامع  و  شخیص  خصویص،  اقتصادی،  �فه 

به  را  آموز�ش  نهادهای  و  سازمان ها  از  بسیاری  آن،  بودن  و رسیع  پویا 

ونییک برای آموزش منابع انسا�ن خود کرده  ی الک�ت سمت پیاده سازی یادگ�ی

ونییک رویکرد جدیدی در حوزه  ی الک�ت است. باید در نظر گرفت که یادگ�ی

ی را در هر زمینه برای هر  ی پدید آورده که امکان یادگ�ی آموزش و یادگ�ی

فرد، در هر زمان و در هر مکان به صورت مادام العمر فراهم می کند 

ونییک با استفاده از ابزارهای  ی الک�ت )بزم، 1393(. به نظر می رسد یادگ�ی

ی از فناوری های نوین اطالعا�ت و ارتباطی  تکنولوژیک مختلف و با بهره گ�ی

ی باشد که  می تواند به عنوان ابزاری جهت بهبود کیفیت آموزش و فراگ�ی

 ، � آسان به منابع و خدمات آموز�ش از طریق ارائه تسهیال�ت جهت دس�ت

باالتر فراهم می سازد  با کیفیت به�ت و  ارائه اطالعات و دانش را  امکان 

)عزیزی شمامی و همکاران، 1396(. 

باال  تفکر سطح  با  ونییک  الک�ت ی  یادگ�ی به  ن نگرش  ب�ی فرضیه اصیل دوم: 

های نگرش  ن متغ�ی رابطه وجود دارد. جدول شماره )1( و )3( نشان داد ب�ی

معناداری  رابطه  دانشجویان  باالی  تفکر سطح  و  ونییک  الک�ت ی  یادگ�ی به 

ونییک مثبت می باشد،  وجود دارد. به عبار�ت هر چه نگرش به آموزش الک�ت

ن به�ت می باشد. آموزش تفکر سطح باال  تفکر سطح باالی دانشجویان ن�ی

ات عمیق در تدریس نیاز دارد و این امر ممکن است قابلیت های  به تغی�ی

ن کالس های درس برخوردار  مدرسان را به چالش بکشاند. به منظور داش�ت

هوشمندانه  رو�ش  به  تدریس  به  قادر  بایس�ت  مدرسان  تفکر،   
گ

ویژیک از 

آموز�ش  روال های  و  مهارت ها  با  نمی تواند  که  باشند  انعطاف  قابل  و 

سن�ت و تکنییک ثابت و تغی�ی نیافت�ن به اجرا درآید مدرسان می توانند از 

ند،  بگ�ی یاد  کنند،  تفکر  که چگونه  این  در  دانشجویان  به  آموزش  طریق 

به خاطر آورند و آموخته های خود را در موقعیت های مختلف داخل و 

ل  کن�ت و  آگاهی  افزایش  به  قرار دهند،  استفاده  مورد  خارج کالس درس 

نمایند  اقدام  آنها  در  باال  تفکر سطح  مهارت های  پرورش  و  ی  یادگ�ی بر 

دهای  )عبدی و همکاران، 1393(. تفکر سطح باال شامل مهارت ها یا راه�ب

ی مسأله محور و  یادگ�ی انتقادی، استدالل علمی، پژوهش،  تفکر  تفکر، 

حل مسأله می باشد )زوهار، 2013(. مهارت های تفکر سطح باال به عنوان 

ندگان اجازه می دهد در سطوح تجزیه و  مهارت های شناخ�ت که به یادگ�ی

کت نمایند، تعریف شده  تحلیل، ترکیب و ارزشیا�ب طبقه بندی بلوم رسش

نماید،  تقویت  را  باال  سطح  تفکر  مهارت های  بتواند  که  آموز�ش  است. 

به دانش و   ها شامل توجه 
گ

این ویژیک باشد.   ها�ی برخوردار 
گ

از ویژیک باید 

محور،  مسأله  در�  برنامه  فعال،  ی  یادگ�ی ترفیع  دانشجویان،  شناخت 

 
گ

ی بر اساس موقعیت های زندیک ن دانشجویان، یادگ�ی ن تعامل ب�ی برانگیخ�ت

واقعی می باشد )عبدی و همکاران، 1393(. 

پیشنهادهای پژوهیسش

ونییک پیشنهاد 	• ی الک�ت با توجه به تاث�ی نگرش و تمایل دانشجویان به یادگ�ی

ین  می شود آموزش مناسب و استاندارد برای دانشجویان برگزار شود تا به�ت
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از  پشتیبا�ن ف�ن الزم  و  برنامه ریزی شود  آموزش  برای  ونییک  الک�ت محتوای 

ونییک را با  د. در این خصوص می توان محتوای الک�ت طرف اساتید صورت گ�ی

نیازمندی ها، تجارب و زمینه دانشجویان درنظر گرفت. 

ی های کارآمد 	• پیشنهاد می شودکه با برگزاری کارگاه های تخصیص جهت گ�ی

ونییک به اساتید و دانشجویان آموزش داده شود.  ی الک�ت در حوزه یادگ�ی

کارا از سیستم 	• کارگاه ها و آموزش های الزم در زمینه استفاده  در زمینه 

شود.  برگزار  دانشگاه  ونییک  الک�ت آموزش  مرکز  طرف  از  ونییک  الک�ت آموزش 

ابتدا�ی  دوره  دانش آموزان  ی  یادگ�ی کیفیت  بر  مدارس  هوشمندسازی 

 .74-67  :)۵1(13 در�.  برنامه ریزی  در  پژوهش  نکا.  شهرستان 

برر�   �  .)1390( معصومه.  زاده،  ن  محمدحس�ی مقصود،   ، خند�ت ن  ام�ی

در  پژوهش  یه  ونییک.  ن�ش الک�ت ی  یادگ�ی به  نسبت  دانشجویان  نگرش 

 .1۵2-137  :)13(۵  . آموز�ش نظام های 

ونییک در دانشگاه علوم   � ی الک�ت بزم، سهیال. )1393(. برر� بس�ت یادگ�ی

آموزش  دوره های  طراحی  در  باید  ان  فراگ�ی نیازمندی های  و  الزامات 

، کیفیت تعامل فراگ�ی با رایانه باید  ن د. همچن�ی ونییک مدنظر قرار گ�ی الک�ت

چون  عوامیل  به  توجه  شود.  لحاظ  ونییک  الک�ت آموزش  نظام  طراحی  در 

به  اطالعات  سازماندهی  اطالعات،  سایر  از  مهم�ت  اطالعات  متمایزکردن 

ان بتوانند یک کل واحد و منسجمی را در ذهن خود تصور  نحوی که فراگ�ی

به طراحی  و... می تواند  ارائه اطالعات  در  ایجاد یک نظم برصی  کنند، 

ونییک، عملکرد آموز�ش  و نهایتا تفکر سطح  کاربرپسند نظام آموزش الک�ت

باال کمک کند. 

ی رسانه های آموز�ش با توجه به محتوای دروس و نیاز و اشتیاق 	• به کارگ�ی

، با تنوع مناسب همراه باشد.  ن دانشجویان و همچن�ی

منابع

نظریه های   � بر  مقدمه ای   .)1398( اچ.  متیو  اسون،  هرگنهان،  آر، 

دوران.  ن�ش  تهران:  سـیف،  اک�ب  علـی  ترجمـه:  ی،  یادگ�ی

آقازاده، محرم. )1394(. راهنمای کاربردی روش های نوین تدریس )برای   �

 . ش کالس های تک پایه و چندپایه(. تهران: ن�ش آی�ی

نقش   �  .)139۵( مرضیه.  ی،  کالن�ت رضا�ی   ، ن ام�ی نودهی،  ی  اک�ب

درما�ن  بهداش�ت  خدمات  و  پزشیک 

دوفصلنامه  یزد.  صدو�ت  شهید 

و  مطالعات  مرکز  پزشیک  آموزش 

توسعه آموزش علوم پزشیک، دانشگاه 

 .4-۵1  :)1(3 بابل.  پزشیک  علوم 

ضا، اسماعییل، فرشید.   � پویا، عل�ی

تحلیل  تلفیقی  مدل  طراحی   .)1397(

مؤلفه های  تحلیل  و  داده ها  پوشیسش 

اصیل به  منظور بهبود ارزیا�ب عملکرد 

)مورد  دانشگاه  آموز�ش  گروه های 

دانشگاه  آموز�ش  گروه های  مطالعه: 

فردو� مشهد(.  مدیریت و برنامه ریزی 

 .186-1۵9 :)2(11 . در نظام های آموز�ش

تقی پورهویزی، پرنیان. )1397(.   �

نسبت  معلمان  نگرش  رابطه  برر� 

در  آموز�ش  فناوری های  کاربرد  به 

تحصییل  فت  پی�ش و  تدریس  فرایند 

شهرستان  ستا�ن  دب�ی آموزان  دانش 

ن کنفرانس میل توسعه  . اول�ی شوش�ت

پایدار در علوم تربی�ت و روانشنا� 

تهران.  ایران. 

، غالمعیل. )1396(.   � رسویل سنگا�ن

ونییک بر خودکارآمدی  ی الک�ت تاث�ی یادگ�ی

نش تحصییل دانشجویان. رشته  و انگ�ی

مشهد.  فردو�  دانشگاه  روانشنا� 

پایان نامه کارشنا� ارشد، دانشگاه آزاد 

اسالمی واحد تایباد. 

برر�   �  .)1392( ضا.  عل�ی زندی، 

کارآفری�ن  قابلیت های  میان  رابطه 

در  آنان  آموز�ش  عملکرد  با  معلمان 

 . ن ورام�ی شهرستان  متوسطه  مدارس 

مدیریت  ارشد  کارشنا�  نامه  پایان 

گرمسار.  آزاد  دانشگاه   . آموز�ش

الهه،   � حجازی،  زهره،  رسمد، 

تحقیق  )1390(. روش  عباس.  بازرگان، 

در علوم رفتاری. تهران: انتشارات آگاه. 
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شاه جعفری، سید ابراهیم، نرص، احمدرضا، قاسمی،   � عبدی حمید، م�ی

نظام الدین. )1393(. رابطه آگاهی فراشناخ�ت اعضای هیأت  علمی و آموزش 

تفکر سطح باال به دانشجویان. مجله ایرا�ن آموزش در علوم پزشیک. 14 )۵(: 

 .371-383

ک،   � بل�ت عابدی�ن  زهرا،   ، کرفستا�ن جعفری  مصطفی،  شمامی،  عزیزی 

خودتنظیمی  و  ونیک  الک�ت ی  یادگ�ی به  نگرش  ارتباط  برر�   .)1396( میمنت. 

مرکز  مجله  بابل.  پزشیک  علوم  دانشگاه  دانشجویان  تحصییل  فت  پی�ش در 

 .127-114  :)2 و   1(  12 یزد.  پزشیک  علوم  آموزش  توسعه  و  مطالعات 

فونتانا، دیوید. )1391(. روانشنا� برای معلم، ترجمـه: حـق گو، عفـت   �

السـادات، تهـران: ن�ش شباهنگ. 

اسماعیل،   � زواریک،  زارعی  رؤیا،  نیشابور،  رحما�ن  پری،  اقدم،  مرتضوی 

فناوری  یه  ونییک.  ن�ش الک�ت آموزش  محتوای  ارزشیا�ب   .)1391( محمد.  آتشک، 

 .33-4۵  :)7(7  . آموز�ش

دانشـگاه ها،   � در  تدریس  راهنمای   .)1394( ماری.  میلر،  آر،  دبلیو،  میلر 

سمت.  انتشارات  تهران:  میـری.  ویدا  ترجمـه: 

  � Hopbach، G. (2010). Forward In: Soinila M & Stalter M (eds) 
Quality assurance of elearning. Helsinki، ENQA [The European 

Association for Quality Assurance in Higher Education]. 

  � Pedersen، L. L. (2015). BLENDED LEARNING DESIGN – THE 
POTENTIALS AND PITFALLS DESIGNING. 

  � Rajasingham، L. (2011). New challenges facing universities in 

the internet-driven global environment. European journal of open، 

Distance and E-learning. Retrieved from: 

http: //www. eurodl. org/article=430
  � Zohar، A. (2013). Challenges in wide scale implementation efforts 

to fosterhigher order thinking (HOT) in science education across 

awhole school system. Thinking Skills and Creativity. 10: 223249-. 

http://www.eurodl.org/article=430
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مقدمه

حیطه های  در  شگر�ن  تحوالت  ارتباطی  نوین  فناوری های  جهان،  در  امروزه 

به  است،  آورده  وجود  به  اقتصادی  و  سیا�  اجتماعی،   
گ

فرهنیک مختلف 

گونه ای که سیمای جوامع را در پاره ای مواقع دگرگون ساخته است. از میان 

ا�ی در این نوع تحوالت داشته است.  این تکنولوژی ها، تلفن همراه نقش ب�ن

از کشورها خصوصاً کشورهای جهان  با وجود مقاومت نشان دادن بسیاری 

، دیده  ن�ت سوم در خصوص ورود نوآوری های ارتباطی از جمله شبکه های این�ت

ی باز  می شود که تلفن همراه جای خود را در میان کشورها به طور چشمگ�ی

نموده است )سچوبل1 و همکاران، 2006( به طوری که در سال 2001 تعداد 

ی  ن تلفن های همراه در دنیا از تعداد تلویزیون ها در جهان بیش�ت شد و این چ�ی

عان  نیست جز پذیرش همگا�ن تلفن همراه توسط جهانیان برخالف تصور مخ�ت

این ابزار مب�ن بر اینکه این وسیله کوچک و جی�ب �فاً جهت استفاده های کاری 

وری باشد و تسهیل کننده روند کار تلفن های ثابت باشد، اما باز با ورود  و �ن

ات عدیده ای در حوزه فرهنگ به  ن در میان افراد جوامع تغی�ی آن و جای گرف�ت

جا گذاشته و خواهد گذاشت )زاکرمن2، 2007(. در واقع کسب و کار و امنیت، 

ن پذیرش این وسیله بوده اند، اما پس از مدت کوتاهی به استفاده  دالیل نخست�ی

 
گ

ن که همیک ن و قوان�ی ارتباطی عمده کاربران تبدیل شده اند. آداب و رسوم، س�ن

اجزای هنجاری فرهنگ جوامع اند، هرکدام به نحوی تحت تأث�ی تلفن همراه 

1. Schwebel            
2. Zuckerman

استفاده مفرط از تلفن همراه و انعکاس 
آن بر هیجان خواهی افراد

الهه ابراهیمیان
، دانشگاه عالمه طباطبا�ئ کارشناس ارشد مدیریت آموز�ش

چکیده

تلفن همراه در عرص حا�ن به عنوان یک رسانه جمعی شناخته می شود که هدف 

ارتباط در جامعه می باشد که در اشکال مختلف نوشتاری،  اصیل آن برقراری 

ش ارتباطات جامعه به عهده گرفته  کالمی و تصویری نقش بسیار زیادی در گس�ت

است. اگر چه با توجه به بنیان های ارز�ش تلفن همراه می توان گفت این وسیله 

 گوناگو�ن در جامعه است که مثبت و یا 
گ

ارتباطی دارای جنبه تخری�ب و یا سازندیک

ان غلبه و ورود اطالعات از طریق این  ن منفی بودن آن به نوعی به تاث�ی متقابل م�ی

نت و تلفن   به این�ت
گ

ابزار ارتباط پیدا می کند. ییک از عوامیل که می تواند در وابستیک

همراه نقش داشته باشد، هیجان خواهی است. یافته ها نشان می دهند افرادی 

که بازی های کامپیوتری انجام می دهند، در حال بازی هیجان زده می شوند و 

، این بازی ها را تکرار کنند.  نش ها و تحریکات بیش�ت ن این انگ�ی شاید جهت یاف�ت

نــت،  این�ت بــه  اعتیــاد  همــراه،  تلفــن  بــه  اعتیــاد  کلیــدی:   واژگان 

هیجان خواهی. 
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قرار گرفته است. به گونه ای که هنجارهای غالب آن بر همگان 

، کجباف و مجاهد1، 2014(.  تأث�ی گذاشته است )مهرا�ب

به  در شکل دهی  جدید  ارتباطی  تکنولوژی های  گفت  می توان 

تبدیل  مسلط  و  اصیل  منابع  به  جوانان،  فرهنگ  و  هویت 

شده اند. فرهنگ دیجیتال رسانه های جدید، بر ذوق، سلیقه، 

ن نیازها، ارزش ها و هنجارها تأث�ی گذاشته  الگوهای ارتباطی و ن�ی

است. اگر تا یک دهۀ گذشته فرهنگ ها و خرده فرهنگ های 

جوانان حول مرصف، به ویژه در عرصه های مربوط به پوشش 

فناوری های  حال حا�ن  در  بود،  متمرکز  موسیقی  و  لباس  و 

همراه،  تلفن  و  نت  این�ت ویژه  به  مجازی،  و  تعامیل  ارتباطی 

الزامات جدی را برای خرده فرهنگ های جوانان پدید آورده اند 

و  عمل  استقالل  فردیت،  تقویت  به  می توان  جمله  آن  از  که 

کردن  خصویص  هویت،  ن  ساخ�ت متک�ش  و  سیال  انتخاب گری، 

ن  ن آن و اهمیت یاف�ت ، ایجاد تمایز و ارزشمند ساخ�ت
گ

دنیای زندیک

ن ترتیب، پیشگامی جوانان   اشاره کرد. به هم�ی
گ

فزاینده شیوه زندیک

در استفاده از قابلیت های رسانه ای نو و مهارت بیش�ت آنان در 

استفاده از این رسانه ها، الگوهای ارتباطی جدیدی را در میان 

و  خصویص  حوزه  دو  هر  آن،  امتداد  که  داده  شکل  جوانان 

، استوارد و لوبا2، 2001(.  ن د )کام�ی عمومی را در بر می گ�ی

نت اختالل اعتیاد به تلفن همراه و این�ت

که  است  رشته ای  ن  ب�ی پدیده  یک  نت  این�ت به  اعتیاد  اختالل 

حقوق،  جامعه شنا�،  رایانه ای،  پزشیک،  مختلف  علوم 

پدیده  این  از  مختلفی  ابعاد  از  یک  روانشنا� هر  و  اخالق 

1. Mehrbi، Kajbaf & Mojahed
2. Comeau، Stewart & Loba

اعتیاد  اختالل   2003 در  گ  گلدن�ب داده اند.  قرار  برر�  مورد  را 

مواجهه  مکانیسم  عنوان  به  که  رفتاری  اختالل  نوعی  را  ن�ت  این�ت

اختالالت  معیارهای  از  و  می داند  د،  می گ�ی قرار  استفاده  مورد 

، به مرصف مواد در DSM-V گرفته شده است. 
گ

اعتیادی و وابستیک

آن  به  وابسته  را شدیداً  افراد  برخی  نت  این�ت از  استفاده  ش  گس�ت

نت شناخته شده است. همانند  ساخته که به عنوان اعتیاد به این�ت

ن با عالئمی همراه  نت ن�ی تمامی انواع دیگر اعتیاد ها، اعتیاد به این�ت

خواب،  اختالل  اجتماعی،  انزوای  می توان  قبیل  آن  از  که  است 

اضطراب را نام برد. حجم رو به رشد پژوهش های انجام شده 

اختالل  این  که  است  آن  نشان دهنده  نت،  این�ت به  اعتیاد  درباره 

- اجتماعی است. ییک از مولفه ها اختالل  نوعی اختالل روانشناخ�ت

خواب و عوامل مربوط به آن است. اختالل خواب اختالیل است 

که باعث به هم خوردن نظم طبیعی خواب، کاهش یا افزایش آن 

عادی در خواب می شود. از عوامل اثرگذار  یا بروز حالت های غ�ی

است  نت  این�ت از  افراطی  استفاده  خواب،  کمیت  و  کیفیت  بر 

 .)2010 رومر1،  و  )دونلوپ 

نت در جامعه ما به ویژه در ق�ش  با فراگ�ی شدن استفاده از این�ت

نت  دانشجو به نظر می رسد با افزایش روزافزون استفاده از این�ت

جوانان  جسما�ن  و  روا�ن  بهداشت  می تواند  امر  این  ایران  در 

به  اعتیاد  از  نا�ش  معضالت  شاهد  آینده  در  و  ساخته  متاثر  را 

نت بر دوش  نت باشیم. از جمله هزینه ها�ی که اعتیاد به این�ت این�ت

هزینه های  اقتصادی،  هزینه های  از  فارغ  می گذارد  خانواده ها 

ن در بر دارد. با توجه به افزایش ورود تلفن های  روحی و روا�ن ن�ی

ن�ت و به تبع  � آسان به شبکه های این�ت همراه، هوشمند و دس�ت

ن فردی حضوری و �ف زمان های  آن کمرنگ شدن ارتباط های ب�ی

1. Dunlo&  Romer
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در  دشواری  آن  نتیجه  در  و  �ب خوا�ب  موجب  که  شده  ل  کن�ت غ�ی

تنظیم هیجان و در نهایت دچار شدن به انزوای اجتماعی شده 

است )ها و بریویک1، 2016(. 

اثرات اعتیاد به تلفن همراه 

فن آوری  فت  پی�ش با  و  کنو�ن  جامعه  در  همراه  تلفن  از  استفاده 

ان �ب رویه استفاده، تنوع در استفاده و...  ن اجتناب ناپذیر است. م�ی

بر  همراه  تلفن  اثرات  دربارۀ  نگرا�ن ها  که  است  عوامیل  جمله  از 

ساخته  پیش نمایان  از  بیش  را  انسان  اجتماعی  و  فردی  سالمت 

تلفن همراه به  از  ات استفاده بیش از حد  است. بخیسش از مرصن

می باشد:  زیر  ح  رسش

الف( اعتیاد به تلفن همراه و سالمت جسمی فرد

شواهد علمی بسیار کمی در مورد افزایش نوع خایص از تومورهای 

مغزی در استفاده مداوم از تلفن همراه وجود دارد. در کشورهای 

اتریش، آلمان و سوئیس تاکنون دانشمندان مقاالت زیادی در این مورد 

ارائه نموده اند و از دولت ها خواسته اند که به گونه ای قانون گذاری کنند 

نان زیان به افراد برسد. اگر چه بعضاً گزارش های ضد  ین م�ی که کم�ت

و نقییصن درباره اثرات تلفن همراه بر سالمت جسمی افراد از سوی 

مراکز مختلف تحقیقا�ت منت�ش می شود؛ ویل به زعم اغلب کارشناسان 

امواج  شده  شناخته  ات  تأث�ی و  ماهیت  به  توجه  با  پزشیک  علوم 

ومغناطییس در طول موج های مختلف بر سیستم های بیولوژییک  الک�ت

ونییک همراه  نات الک�ت جسم انسان نمی توان خطرات تلفن همراه و تجه�ی

آن را نادیده گرفت و انکار نمود. البته از طرف دیگر، نباید این واقعیت 

نات  ن خطرا�ت در استفاده از بسیاری از تجه�ی را هم فراموش کرد که چن�ی

1. Ha & Breivik

ونییک  ییک و الک�ت مثل سیستم های الک�ت

اجاق های  رایانه،  تلویزیون،  جمله  از 

ماکروویو و... با کاربردهای روزانه گرفته 

نات پزشیک از قبیل پرتونگاری،  تا تجه�ی

رادار،  سیستم های  و  پرتودرما�ن 

دکل های برق و... هم وجود دارد که 

هیچ گاه مانعی برای استفاده از آنها نبوده 

است و مهم برخورد علمی و آگاهانه با 

دستاوردهای فن آوری های جدید و به 

حداقل رساندن خطرات و آسیب های 

اجتناب ناپذیری است که ممکن است در 

ورای فواید و کاربردهای هر محصول و 

دستاورد ف�ن و تکنولوژیک وجود داشته 

باشد )دیوبند، 1391(. 

سالمت  و  همراه  تلفن  به  اعتیاد  ب( 

روحی و روا�ز فرد

با  شده  انجام  تحقیقات  براساس 

نام »استفاده منطقی برای اثرگذاری 

انجام  اسپانیا  کشور  در  که  مثبت« 

شده است، جوانا�ن که در طول روز برای ساعات طوال�ن از تلفن های همراه 

استفاده می کنند احتماالً با اختالالت روا�ن مواجه خواهند شد. بر این اساس 

اعتیاد به تلفن همراه می تواند بر روی وضعیت روا�ن افراد تأث�ی گذارد اما از 

ییک خایص ندارد، بنابراین اختالالت پیش آمده  ن آنجا�ی که این اعتیاد عالیم ف�ی

از  نا�ش  روا�ن  و  روحی  اختالالت  مختلف  انواع  نیست.  مشهود  آن  از  نا�ش 

از:  تلفن همراه عبارتند  به  اعتیاد 

 و ناراح�ت نا�ش از کارکردهای بیش از حد و معمول با تلفن همراه؛    
گ

اف�دیک

بر اساس تحقیقات صورت گرفته شده، جوانا�ن که تما� را از دست می دهند 

ن و ناراحت می شوند.  یا در ارسال پیام کوتاهی ناموفق هستند بسیار غمگ�ی

همراه؛     تلفن  به  اعتیاد  اثر  بر  مهم  کارهای  و  فعالیت ها  ن  گرف�ت نادیده 

گاهاً  تلفن همراه  به  ن اشاره کرد که جوانان معتاد  این مورد می توان چن�ی در 

می کنند.  فراموش  را  خواندن  درس  یا  و  اشتغال  نظ�ی  مهمی  فعالیت های 

وجود مشکالت بد�ن از قبیل سوء هاضمه، کم خوا�ب و... از دیگر اثرات    

اعتیاد به تلفن همراه است. 

ی از اجتماع.     ن آمدن اعتماد به نفس و در نهایت گوشه گ�ی پای�ی
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بر  روا�ن  فشار  و  س  اس�ت ایجاد     		

جسمی  سالمت  بر  که  جا�ی  تا  افراد 

ن مشکالت  ن تأث�ی می گذارد و ن�ی آنها ن�ی

می نماید.  ایجاد  خایص  رفتاری 

	   باعث نوعی بیماری های شخصی�ت 

یا  خودبزرگ بی�ن  قبیل  از  جوانان  در 

خودکوچک بی�ن و امثال اینها می شود 

ازی1، 2008(.  )مهوی ش�ی

هیجان خواهی 

محققان هیجان خواهی را به صورت 

جستجوی  آن   
گ

ویژیک که  صف�ت 

تازه  متنوع،  تجربه  و  هیجان ها 

به  اقدام  میل  و  شدید  و  پیچیده 

، اجتماعی، قانو�ن  خطرهای جسما�ن

و مایل به خاطر خود تجربه ها است، 

خواه ها،  هیجان  می کند.  تعریف 

هستند.  برونگرا  و  ماجراجو  افرادی 

کسل  خسته،  یکنواخ�ت  و  تکرار  از 

و �ب حوصله و�ب قرار می شوند و در 

و  متنوع  جدید،  تجارت  جستجوی 

جم  ند )مارشال ریو، م�ت ن هیجان انگ�ی

هیجان   .)1399 محمدی،  سید 

دارد  ومندی  ن�ی ار�ش  مولفه  خواهی، 

کرد.  اشاره  آن  به  آیزنک  ابتدا  که 

1. Mahvi Shirazi

هیجان ها  به  میل  خواهی  هیجان 

و  پیچیده  تازه،  متنوع،  تجربیات  و 

 ، شدید و تمایل به مخاطره جو�ی بد�ن

خاطر  به  مایل  و  قانو�ن  اجتماعی، 

 .)2016 کام،  ین  )ش�ی تجربه ای  ن  چن�ی

به احساسات و تجربیات  نیاز  نوعی 

و  است  پیچیده  و  گوناگون  جدید، 

حا�ن  رفتاری  ن  چن�ی دارای  شخص 

این گونه  آورده  دست  به  برای  است 

ن  مخاطره آم�ی اعمال  به  تجربیات 

ییک اقدام کند )گوما،  ن اجتماعی یا ف�ی

 .)2012 مورا2،  و  مارسا 

 های افراد هیجان خواه
گ

ویژیک

هستند  افرادی  خواه  هیجان  افراد 

همچون  خصوصیا�ت  دارای  که 

و  جسور  مختاری،  خود   ، برونگرا�ی

نگرش های  در  می باشند.  ناهماهنگ 

مذه�ب و سیا� بیش�ت تمایل به آزاد 

اندییسش دارند، در برابر موفقیت های 

در  دارند.  ی  بیش�ت تحمل  مبهم 

نگرش های جنیس آنان از سلطه جو�ی 

پاسخ های  و  برخوردارند  ضعیف تری 

محرک های  به  آنان  یولوژییک  ن ف�ی

دیگر  گروه های  از  شدیدتر  جدید 

2. Goma-i-Freixanet، Martha & Muro

است )بک و همکاران، 199۵(. زاکرمن 

هیجان  که  دریافتند  وی  همکاران  و 

خواهی در نتیجه سن تغی�ی می کند. 

افراد جوان تر بیش�ت از افراد مسن تر 

جستجوی حادثه، ریسک و تجربیات 

آزمون  نمره های  دارند  گرایش  جدید 

آزمود�ن های نوجوان تا 60 ساله نشان 

افزایش  با  که هیجان خواهی  دادند 

 
گ

سن کاهش می یابد و حدود 20 سالیک

و  ماجراجو  افراد  می شود.  آغاز 

هیجان گرا از فعالیت ها یا ورزش ها�ی 

عادی دارند  که تجارب و هیجانات غ�ی

لذت شدیدی می برند، ح�ت اگر جان 

در  زاکرمن  بیافتد.  خطر  به  آنان 

می گوید  روانشنا�  المعارف  دایره 

یا اسیک روی  مسابقات موتورسواری 

که  باشد  ورزش ها�ی  از  می تواند  آب 

دارند  شدید  عالقه  آن  به  افراد  این 

تجربه   .)1391 ی،  اک�ب و  )خانجا�ن 

گرایان، از تجربه های بدیع و نو لذت 

مکان های  به  مسافرت  مثالً  می برند، 

به  کردن  گوش  غریب،  و  عجیب 

تجربه  عادی،  غ�ی  یا  مهیج  موسیقی 

 به صورت 
گ

کردن مواد مخدر یا زندیک

زاکرمن  ناهمگون،  و  جمعی  غ�ی

دائماً  بند  و  �ب قید  افراد  می گوید: 

هستند  فرصت ها�ی  جستجوی  در 

تا در محافل و جشن های پرتالطم 

کت در میگساری های  ، رسش و مح�ش

شدید و فعالیت جنیس با غریبه ها، 

قید و بندها و محذوریت ها را کنار 

بگذارید و باالخره افراد هیجان خواه 

و   ، پیش بی�ن قابل  تجارب  تکرار،  از 

به  روزمره  کارهای  و  کلیشه ای  افراد 

آسا�ن خسته می شوند به طور کیل، 

زاکرمن عقیده داشت، مردان نسبت 

خواهی  هیجان  معموالً  زنان  به 

می دهند  نشان  خود  از  قوی تر 

 .)1396 )اق دس ی ، 

هیجان  رفتارهای  می رسد  نظر  به 

اوج  به  نوجوا�ن  اواخر  در  خواهانه 

خود می رسد و در زنان و مردان مخرب 

است. افرادی که به طور منظم به 

یک مذهب متداول )قراردادی( عمل 

قرار  افرادی  زمره  در  غالباً  می کنند 

هیجان  دنبال  به  کم�ت  که  ند  می گ�ی

هیجان  مقیاس  هستند  خواهی 

مورد  نوجوانا�ن  معر�ن  برای  خواهی 

استفاده قرار گرفته که با استفاده از 

وع جنیس  مواد مخدر، روابط نام�ش

�ب پروا�ی  با   
گ

رانندیک مختلف،  افراد  با 

الکیل  وبات  م�ش اثرات  خاطر  به  یا 

https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%DB%8C%D8%AD%DB%8C%DB%8C+%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C&select-author=author-exact
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ممکن است سالمت و امنیت خود را به خطر اندازند. زاکرمن در 

1993 گزار�ش را ارایه داد که بیان می کرد تمایالت هیجان خواهانه 

در میان همکالسان )که به وسیله مقیاس هیجان خواهی ارزیا�ب 

شده بود( و رفتارهای هیجان خواهانه در میان هم سن و ساالن 

بودند،  ساز  خطر  رفتارهای  از  قدرتمندی  پیشگویان  رفقا،  و 

به ویژه اعمال جنا�ی و خشونت های اجتماعی، روش تحلییل 

زاکرمن برای بهبود روش های آموز�ش برای ایجاد مناسب ترین 

ن  ی فردی در کودکان و یا برای هماهنگ ساخ�ت شیوه یادگ�ی

شخصی�ت   های 
گ

ویژیک یا  شغیل  مسئولیت های  و  وظایف 

گفت:  زاکرمن  می گرفت.  قرار  استفاده  مورد  کارمندان 

و  پردغدغه  زا،  تنش  مسافرت های  خواهان  هیجان 

هوا�ی  ترافیک  کنندگان  ل  کن�ت  ، خلبا�ن مانند  خطرناک 

فوریت های  بخش  کارمندان  مراقبت(،  برج  )کارمندان 

با  زیادی  حد  تا  که  شغل ها�ی  یا  بیمارستان،  پزشیک 

دوست  را  دارند  رسوکار  مختلف  اجتماعی  ارتباطات 

و  تکراری  کارهای  از  آنان  گفت:  ن  دارند ویل همچن�ی

یا فعالیت های  روزمره ای که فاقد تعامل اجتماعی 

ن و متغ�ی باشد، نارایصن بوده و خسته  چالش انگ�ی

 .)2011  ،1 )روبر�ت می شوند 

 مولفه های هیجان خواهی

:  میل به انجام دادن   و ماجراجو�ی
گ

هیجان زدیک

و   
گ

تازیک خطر،  رسعت،  که  بد�ن  فعالیت های 

وی جاذبه را در بر داشته باشند،  رسپیچی از ن�ی

مانند چ�ت بازی، غوایص و سقوط آزاد. 

1. Roberti     

طریق  از  تازه  تجربیات  کردن  :  جستجو  جو�ی تجربه 

با  ناهمرنگ   
گ

زندیک سبک  یا  نقا�ش  موسیقی،  مسافرت، 

باشند.  داشته  یک  مش�ت تمایل  که  افرادی  با  جماعت، 

اجتماعی  فعالیت های  در  بودن  رها  به  :  نیاز  زدا�ی بازداری 

 .)201۵ زاکرمن1،  و  دانیل  )مک  نشده  بازداری 

تکراری،  تجربیات  از  اری  ن :  ب�ی یکنواخ�ت به  نسبت  حساسیت 

کارهای عادی و افراد قابل پیش بی�ن و واکنش ناخشنودی �ب قرار، 

هنگام روبرو شدن با این گونه موقعیت ها. 

،  مولفه  تکانیسش غ�ی خواهی  یا هیجان  خوب،  اصطالح  به  نوع 

یا هیجان  بد  نوع  می شود.  شامل  را  ماجراجو�ی  و   
گ

زدیک هیجان 

 ، زدا�ی بازداری  در  باال  نمرات  ،  از  تکانیسش اجتماعی  غ�ی خواهی 

در  باال  نمرات  و  یکنواخ�ت  به  نسبت  حساسیت  و  جو�ی  تجربه 

، حس�ن  آیزنک تشکیل می شود )سلما�ن مقیاس روان پریش خو�ی 

 .)1393 کیا،  آریانا  و 

هیجان خواهی و اعتیاد به تلفن همراه

تلفن همراه نقش  نت و  این�ت به   
گ

از عوامیل که می تواند در وابستیک ییک 

که  افرادی  می دهند  نشان  یافته ها  است.  خواهی  هیجان  باشد،  داشته 

بازی های کامپیوتری انجام می دهند، در حال بازی هیجان زده می شوند 

، این بازی ها را تکرار  نش ها و تحریکات بیش�ت ن این انگ�ی و شاید جهت یاف�ت

نوجوانان  برجسته   های 
گ

از ویژیک ( خواهی ییک 
گ

)تازیک ن هیجان  کنند. همچن�ی

 ، ن است )فاریل و کاکس، 1997( و بیش�ت با رفتارهای خطرناک و هیجان برانگ�ی

 ،  در حال مس�ت
گ

از قبیل استفاده از مواد )دونوهیوه و همکاران، 1999(، رانندیک

، 2002( مرتبط است. جستجو در  ن و تسا�ی جه و سقوط آزاد )به نقل از ل�ی ش�ی

ده به عنوان تجربه تکنولوژی  نت یا بیش�ت فعالیت های آنالین، به طور گس�ت این�ت

1. Mc-Daniel & Zuckerman   

۵7
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رو  این  از  می شود.  ارزیا�ب  برتر 

هیجان  نوعی  عنوان  به  می تواند 

شود.  مطرح  خواهی 

نت می توان  از آنجا که به وسیله این�ت

با پدیده های بسیار متنوع، جدید و 

بدیع مواجه شد و تا حدودی حس 

را  یکنواخ�ت  از  فرار  و  طل�ب  تنوع 

می تواند  نتیجه  در  ساخت،  ارضا 

افراد   
گ

وابستیک موضوع  نت  این�ت

شود.  طلب  تنوع  و  خواه  هیجان 

به عبارت دیگر این سؤال اسا� را 

مطرح می سازد که آیا افراد هیجان 

تنوع   های 
گ

ویژیک دارای  که  خواه 

تحریک  و  جو�ی  هیجان  و  طل�ب 

 
گ

وابستیک مستعد  هستند،  طل�ب 

ن  ل�ی یافته های  هستند؟  نت  این�ت به 

رابطه  مورد  در   )2002( تسا�ی  و 

نت  هیجان خواهی با اعتیاد به این�ت

داد  نشان  تایوا�ن  نوجوانان  در 

طور  به  نت  این�ت به  وابستگان  که 

وابستگان  غ�ی به  نسبت  معناداری 

در  باالتری  نمرات  نت  این�ت به 

بازداری  عدم  و  خواهی  هیجان 

یافته های  آورده اند،  دست  به 

نشان   ،)2000( همکارانش  و  الوین 

امتیاز  نت  این�ت به  وابستگان  که  داد 

هیجان  و  ماجراجو�ی  زمینه  در  ی  کم�ت

وابسته  غ�ی  افراد  به  نسبت  خواهی 

انجام  تحقیقات  در  کردند.  کسب 

شده توسط روانشناسان از جمله شیل 

ن هیجان  ب�ی که  داده شد  نشان   )200۵(

و  فیلم  قانو�ن  غ�ی دانلود  و  خواهی 

مثب�ت  رابطه های  نت  این�ت از  برنامه 

ن لوییس ضمن تحقیق  وجود دارد و ن�ی

ن  خود به این نتیجه رسیده است که ب�ی

هیجان خواهی و اعتیاد به تلفن همراه 

که  است  معتقد  و  دارد  وجود  ارتباط 

برای  تلفن همراه  از  ما   ، در زمان ها�ی

 و رسیدن 
گ

تفریح، رسگرمی، رفع خستیک

می کنیم.  استفاده  هیجان  و  شور  به 

در   
گ

�ب حوصلیک از  باال�ی  درجه  با  افراد 

باال،  خواهی  هیجان  و  فراغت  اوقات 

 به تلفن همراه مستعدتر 
گ

برای وابستیک

استفاده  ین  بیش�ت افراد  این  و  هستند 

دارند.  را  همراه  تلفن  از  نامناسب 

خواهی  هیجان  که  مواردی  جمله  از 

خود  به  را  انسان  رفتار  می تواند 

معطوف کند، استفاده از دستگاه تلفن 

گالری  شامل  آن،  خدمات  و  همراه 

تصاویر و کلیپ ها می باشد )به نقل از 

 .)2006 سویچرت1،  و  هیت�ن 

1. Hittner & Swickert  

پیشینه های پژوهیسش

نت بر نس�ب  ات استفاده از این�ت تحقیق محس�ن )1383( مربوط به برر� تاث�ی

یز است. این تحقیق به  نگری هنجاری و جهان نگری دانشجویان دانشگاه ت�ب

روش پیماییسش و بر روی 283 نفر از دانشجویان تحصیالت تکمییل دانشگاه 

متغ�ی  چند  هر  است.  آمده  عمل  به  تحصییل  مختلف  رشته های  در  یز  ت�ب

وابسته تحقیق )نس�ب نگری هنجاری و جها�ن نگری( ارتباط مستقیمی با بحث 

نت  جاری ندارد، لکن از آنجا که پژوهش فوق در چارچوب برر� اثرات این�ت

است به نتایج آن به طور خالصه اشاره می شود. 86/9 درصد از دانشجویان 

� داشته اند و 8۵/8 درصد از  نت و خدمات آن دس�ت مورد مطالعه به این�ت

اساس  بر  می کرده اند.  استفاده  آن  خدمات  و  نت  این�ت از  نمونه  دانشجویان 

نت در مورد  کاربران این�ت ن کاربران و غ�ی نتیجه این پژوهش اختالف معناداری ب�ی

افزایش  با  یع�ن  نداشته است.  دیگر وجود  ملل و جوامع  به  تعلق  احساس 

کاهش  یا  افزایش  تعلق  احساس  ان  ن م�ی نت،  این�ت از  استفاده  ان  ن م�ی کاهش  یا 

ان نس�ب نگری هنجاری تفاوت وجود  ن کاربران در م�ی ن کاربران و غ�ی نمی یابد. ب�ی

که  آنها�ی  به  نسبت  نموده اند،  استفاده  نت  این�ت از  بیش�ت  که  کسا�ن  و  دارد 

بودند.  نگر تر  ننموده اند نس�ب  استفاده 

منطقی )2017( در تحقیقی اظهار می دارد که در ایران، تلفن همراه به خصوص 

رسویس �پ ام کوتاه، عرصه ای مناسب را برای تحقق هیجان خواهی بعیصن 

از کاربران فراهم می کند. نوگرا�ی جوان ها، عامل دیگری است که سبب جذب 

ن مساله امکان  آنها به سمت تلفن همراه و امکانات جان�ب آن می شود و هم�ی

ارضای هیجان خواهی افراد را در برخورد با تلفن همراه، فزو�ن می بخشد. 

عنوان  تحقیقی  در   )2007( همکاران  و  لیوکس  بیل  و   )200۵( ا  سوگ�ی و  کامیبپو 

می دارند که ظرفیت های اعتیادآور تلفن همراه را نباید مورد غفلت قرار داد و 

تلفن همراه در میان 108   به 
گ

ن تکانش گری و وابستیک ارتباط ب�ی در پژوهیسش به 

دانشجوی زن مقطع کارشنا� پرداختند. ارزیا�ب حاصل از پژوهش چهار جزء 
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فوریت،  یع�ن  تکانش گری؛  متفاوت 

هیجان  و  پشتکار  عدم   ،
گ

�ب برنامیک

خواهی را نشان داد و ارتباط معناداری 

دو  با  همراه  تلفن  فعال  کاربران  ن  ب�ی

و  فوریت  یع�ن  تکانش گری؛  جنبه 

ساخت.  آشکار  را  خواهی  هیجان 

روش پژوهش

تحلیل  روش  با  حا�ن  پژوهش 

و  است  گرفته  انجام  کمی  محتوای 

مقاالت  کلیه  پژوهش  مورد  جامعه 

هستند  دیجیتایل  و  چا�پ  اسناد  و 

مقاله  موضوع  محور  حول  که 

واژه های  کلید  با  که  نموده اند  بحث 

هیجان  تعاریف  جمله؛  از  مشخص 

هیجان  افراد   های 
گ

ویژیک خواهی، 

و  خواهی  هیجان  مولفه های  خواه، 

نت و اعتیاد به  ن اعتیاد به این�ت همچن�ی

تلفن  به  اعتیاد  ات  تاث�ی تلفن همراه، 

پایگاه اطالعا�ت گوگل  همراه و... در 

ان، سیویلیکا و نورمگز  اسکوالر، مگ�ی

یافت شده اند. تعداد این اسناد 32 

بعد  که  بوده  است  مقاله  و  کتاب 

 17 نتایج جستجو  نمودن  از محدود 

نمونه  عنوان  به  آنها  از  معت�ب  سند 

شدند.  انتخاب  پژوهش 

ی نتیجه گ�ی

همراه  تلفن  از  زا  آسیب  استفاده 

وضعی�ت است که با استفاده فراوان 

همراه  تلفن  از  ذه�ن  اشتغال  و 

این  به  محققان  می شود.  مشخص 

نتیجه رسیده اند که استفاده بیش از 

حد از فناوری های ارتباطی می تواند 

به  اعتیاد  نوع  از  روا�ن  اختالل  به 

عاطفی  نیازهای  با  افراد  در  ویژه 

ان در نوجوانان  ن خاص و به همان م�ی

که  می کنند  عنوان  و  شود  منجر 

همراه  تلفن  اعتیادآور  ظرفیت های 

افراد  داد.  قرار  غفلت  مورد  نباید  را 

و  نت  این�ت و  همراه  تلفن  به  معتاد 

 ،  های خوداتکا�ی
گ

رسانه ها دارای ویژیک

 ، هیجا�ن حساسیت  پذیری،  واکنش 

و  کم  خودافشا�ی  داری،  زنده  شب 

دیگر،  از سوی  نوا�ی هستند.  ناهم 

)که  تفاوت های دو جنس زن و مرد 

ابعاد  در  تفاوت  از  گرفته  نشأت 

آنان  تربی�ت  و  روانشناخ�ت   ، زیس�ت

می دارد  آن  بر  را  جنس  دو  است(، 

به  جدید  ارتباطی  فناوری های  از  تا 

شکیل نسبتاً متفاوت، استفاده کنند. 

منابع

�   .)1396( ع ل ی ن ق ی .  اق دس ی ، 

یز:  ت�ب هیجان خواهی.  و  خودپا�ی 

دانشگاه.  پژوهش های  انتشارات 

ی، سعیده.   � ، زینب. اک�ب خانجا�ن

 
گ

وابستیک و  هیجان خواهی   .)1391(

فصلنامه  نت.  این�ت به  نوجوانان 

 .7۵-63  :)20(۵  . ارزشیا�ب و  آموزش 

حعفر.   �  ، حس�ن بهزاد.   ، سلما�ن

ا. )1393(. برر� نقش  آریانا کیا، الم�ی

)وظیفه شنا�،  شخصی�ت  صفات 

سازگاری و هیجان خواهی( در رفتارهای 

علوم  تازه های  فصلنامه  پرخطر. 

 .10-1  :)1(16  . شناخ�ت

رابطه   �  .)1391( دیوبند.  فائزه، 

فراغت  اوقات  خواهی،  هیجان  ن  ب�ی

خسته کننده، و عزت نفس، با اعتیاد 

به تلفن همراه. فصلنامه پژوهش های 

 .47-30  :)1۵(30  . روانشناخ�ت

نش   � مارشال ریو، جان. )1399(. انگ�ی

یح�ی  جم  م�ت هیجان.  و 
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  چکیده                                   . 

ن  تعی�ی پژوهش  این  هدف 

به  وابسته  تکنولوژی  تاث�ی 

عملکرد  بر  افزوده  واقعیت 

دوره  معلمان  تدریس 

می باشد.  تکاب  شهر  ابتدا�ی 

مطالعه  این  تحقیق  روش 

از  استفاده  با  آزماییسش  شبه 

آزمون  پس  و  پیش آزمون 

این  آماری  جامعه  است. 

ابتدا�ی  کلیه معلمان  مطالعه 

با  می باشد.   1399 سال  در  تکاب  شهرستان  پرورش  و  آموزش 

توجه مطالعات شبه آزماییسش تعداد 30 نفر از معلمان ابتدا�ی 

ی تصاد�ن  آموزش و پرورش شهرستان تکاب به روش نمونه گ�ی

ن آن ها توزیع  به عنوان نمونه آماری انتخاب و پرسشنامه ها ب�ی

شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه تکنولوژی واقعیت افزوده 

محمدوند و زین آبادی )1394( جمع آوری شد و با استفاده از 

ن قرار گرفت. نتایج  نرم افزار SPSS و آموزن �ت زوجی مورد آنال�ی

آزمون فرضیات در سطح خطای کوچک�ت از 0۵/. نشان داد که 

ه  ن تکنولوژی واقعیت افزوده بر عملکرد تدریس معلمان، انگ�ی

در  انعطاف  و  فهم  و  درک  ی،  یادگ�ی در  همکاری  ی،  یادگ�ی

ی دانش آموزان ابتدا�ی اثرگذار است.  یادگ�ی

واژگان کلیدی: تکنولوژی، واقعیت افزوده، عملکرد تدریس. 

مقدمه

فن آوری اطالعات، امکان ایجاد نوآوری 

ی  یادگ�ی و  یاددهی  تدریس،  ابزار  در 

دروس را، چه در داخل و یا خارج از 

ییک  است.  نموده  فراهم  درس  کالس 

این حوزه  در  تکنولوژی های جدید  از 

است.  افزوده  واقعیت  تکنولوژی 

محققان  دستاورد های  به  توجه  با 

ین مزیت واقعیت افزوده توانا�ی  مهم�ت

منحرص به فرد آن در ایجاد محیط های 

ترکیب  از  استفاده  با  ترکی�ب  آموز�ش 

ییک است. از این  ن اشیاء دیجیتال و ف�ی

طریق مهارت ها�ی مانند تفکر انتقادی، 

حل مسئله و برقراری ارتباط از طریق 

توسعه  راح�ت  به  ک  مش�ت تمرینات 

توسط  ا  اخ�ی که  تحقیقی  می یابد. 

که  داد  نشان  شد،  انجام  ن  محقق�ی

تکنولوژی واقعیت افزوده باعث بهبود 

دانشجویان  آزمایشگاهی  مهارت های 

می شود و کمک می کند که دانشجویان 

نگرش مثب�ت نسب به کار در آزمایشگاه ها 

 .)1397 ، داشته باشند )صفری و سلطا�ن

چالش اصیل در این مبحث، محتوای 

آموز�ش موردنظر است. چنانچه این 

آماده  آن  دیجیتال  شکل  در  محتوا 

شود، امکان راه اندازی این تکنولوژی 

ن  ن�ی مدارس  در  مستقل  صورت  به 

محتوای  که  شکل  بدین  دارد.  وجود 

رسورهای  روی  دیجیتایل  آموز�ش 

روش  می شود.  نصب  خاص 

که  است  صورت  این  به  بهره برداری 

نرم افزار مخصوص واقعیت افزوده 

والدین  یا  دانش آموزان  اختیار  در 

آن  نصب  با  تا  د  می گ�ی قرار  آن ها 

استفاده  امکان  تلفن هوشمند،  روی 

ل  ن دانش آموز از تلفن هوشمند در م�ن

موارد  در  کند.  فراهم  را  مدرسه  یا 

به  را  نرم افزار  می توان  ن  ن�ی خاص 

این  در  کرد.  طراحی  آفالین  صورت 

تلفن  روی  آن  نصب  تنها  صورت، 

از  استفاده  بدون  و  می کند  کفایت 

نت قابل استفاده است )رحیمی  این�ت

و همکاران، 2014(. 

در  مجموعه  چندین  ن  ن�ی ایران  در 

صورت  به  فعالیت ها�ی  زمینه  این 

حیث  از  که  داده اند  انجام  پراکنده 

بودن  بومی  و  استفاده   
گ

دیک گس�ت

متفاو�ت  و ضعف  قوت  پیاده سازی، 

حا�ن  حال  در  فناوری  این  دارند. 

تاث�ی تکنولوژی 
وابسته به 
واقعیت 
افزوده بر 
عملکرد تدریس 
معلمان دوره 
ابتدا�ی شهر 
تکاب
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تبلت  و  همراه  تلفن  گو�ش های  بر  عمدتا 

ارائه می شود. این تکنولوژی بر سه اساس 

و  طراحی  بدن  حرکات  و  مکان  و  تصویر 

یک  هر  ارزیا�ب  با  و  می گردد  برنامه ریزی 

می نماید  ارائه  را  کاربر  موردنیاز  اطالعات 

پیش بی�ن   .)2017 همکاران،  و  )جمایل 

می شود فعالیت در حوزۀ واقعیت افزوده، 

در هر سال  7 درصد  2019 حدود  تا سال 

ن زده  رشد داشته باشد و جالب اینکه تخم�ی

شده که رسیع ترین رشد در بازاِر این حوزه 

متعلق به تکنولوژی آموز�ش است. اینکه از 

دیگر  بخش های  بیش�ت  برخالف  یک طرف 

، پیش بی�ن می شود که انتشار  صنعت ن�ش

کتاب های در�،   رشد مضاعفی در 2014 

 .)1391 همکاران،  و  )مرا�ت  باشند  داشته 

ده ای  مراکز آموز�ش همچنان تقاضای گس�ت

دارند.  آموز�ش  کتاب های  و  متون  برای 

تکنولوژِی  احوال،  و  اوضاع  این  در  اما 

بخِش  برای  را  گام های مصممی   ، آموز�ش

جلوتر  دانش آموزان  و  می دارد  بر  آموزش 

تکنولوژییک  نوآوری های  این  از  بقیه،  از 

انعطاف پذیری  چون  می کنند،  استقبال 

ن طور  هم�ی و  دارند  آموزش  در  باال�ی 

قرار  اختیارشان  در  ده ای  گس�ت امکانات 

یک   .)1384  ، ترب�ت و   
گ

)فرهنیک می دهند 

برر� نشان داده که 80 تا 

و  دانش آموزان  درصد   90

رسانه های  از  دانشجویان 

تلویزیون،  مثل  جمعی 

استفاده  ه  غ�ی و  ماهواره 

این  به  اصالً  و  می کنند 

کاری ندارند که در مدرسه 

استفاده  آن  از  دانشگاه  یا 

یا نه. نکتۀ پنجم  می شود 

که  دیگر  عامِل  اینکه 

به  بیش�ت  توجه  به  منجر 

در  تکنولوژی  از  استفاده 

منجر  پرورش  و  آموزش 

مقاالت  انتشار  شده، 

این  انتشار  است.  علمی 

مرحلۀ  در  هم  مقاالت 

فیش برداری  و  پژوهش 

ن  نوش�ت مرحلۀ  در  هم  و 

از  استفاده  با  انتشار  و 

شده  راحت تر  تکنولوژی 

همکاران،  و  )ین  است 

2013(. ییک از فن آوری های 

ملموس تر  به  که  نوین 

کاربردی  برنامه های  شدن 

می کند  شایسته ای  کمک 

واقعیت  است.  افزوده  واقعیت 

عنا�  افزودن  معنای  به  افزوده 

است.  واقعی  دنیای  به  دیجیتال 

ایده واقعیت افزوده و مجازی از 

دهه 19۵0 میالدی توسعه یافت و 

ش امکانات  به مرور زمان، با گس�ت

از  سخت افزاری،  و  نرم افزاری 

ن تجربه های عمومی  سال 2008 اول�ی

آغاز  هوشمند  تلفن های  در  آن 

، استفاده از  شد. در سطح جها�ن

رویکردهای  و  نوین  فناوری های 

کردن  درگ�ی  برای  خالقانه 

دانش آموزان، جایگزین شیوه های 

شده  آموزش  و  پرورش  در  سن�ت 

است. جذابیت تکنولوژی های نو، 

و  نوجوا�ن  ن  سن�ی در  خصوص  به 

نیست.  پوشیده  کیس  بر   ، جوا�ن

نظ�ی  تکنولوژی ها�ی  خاصیت 

با  که  است  این  افزوده  واقعیت 

به  نیاز  )بدون  ی  درگ�ی ین  کم�ت

لوح  رایانه،  نظ�ی  خاص  ابزار 

با  و  پروژکتور(  ویدیو  و  ده  ف�ش

و  هوشمند  گو�ش  از  استفاده 

کتاب های  با  ارتباط  حفظ  ضمن 

کمک  اطالعات  می تواند  در�، 

منتقل  دانش آموز  به  را  آموز�ش 

 .)1394  ، افرسیا�ب و  )خالقی  کند 

واقعیت  فن آوری  از  استفاده 

ارائه  جهت  آموزش  در  افزوده 

آموزان،  دانش  به  در�  مطالب 

تدریس  روش های  ین  به�ت از 

مثال  برای  می باشد.  آموزش  و 

آموزش  می توانند،  آموزان  دانش 

علمی  مسائل  و  علوم  جغرافیا، 

محیط  در  مجازی  صورت  به  را 

همه  راح�ت  به  و  ببینند  واقعی 

مطالعات  کنند.  درک  را  مسائل 

تکنولوژی  که  داده اند  نشان 

واقعیت افزوده مزایای بسیاری را 

ارائه می دهد که در زمینه آموز�ش 

مثال:  برای  می شود.  استفاده 

تا  می کند  کمک  افزوده  واقعیت 

دانش آموزان در اکتشافات معت�ب 

در  کنند.  کت  رسش واقعی  دنیای 

افزوده آسان کردن  واقع واقعیت 

چشم  با  که  است  رویدادها�ی 

مسلح نمی توان آن را مشاهده  غ�ی

آموزان  دانش  ه  ن انگ�ی بنابراین  کرد. 

در  آنها  به  و  می دهد  افزایش  را 

به�ت  مهارت های  آوردن  دست  به 
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همکاران،  و  )رحیمی  می کند  کمک 

 .)2014

این  از  استفاده  افزایش  به  توجه  با 

و  فته  پی�ش کشورهای  در  تکنولوژی 

صاحب علم جهان و رضایت معلمن 

ی  یادگ�ی نوع  این  از  آموزان  دانش  و 

سال های  در  آن  اهمیت  ن  همچن�ی و 

، از این رو این پژوهش به برر�  اخ�ی

واقعیت  به  وابسته  تکنولوژی  تاث�ی 

معلمان  تدریس  عملکرد  بر  افزوده 

دوره ابتدا�ی پرداخته است. با توجه به 

مطالب مذکور و تاث�ی این تکنولوژی 

در باال بردن کیفیت آموزش و تدریس 

آن  بر  پژوهش  این   ، ابتدا�ی معلمان 

دهد  پاسخ  سوال  این  به  که  است 

واقعیت  به  وابسته  تکنولوژی  آیا  که 

معلمان  تدریس  عملکرد  بر  افزوده 

دوره ابتدا�ی موثر است؟

پیشینه های پژوهیسش

ژوان و همکاران1 )2019( در مطالعه ای 

و  آموزش  کیفیت  بهبود  برر�  به  

از  استفاده  با  کالس ها  در  ی  یادگ�ی

پرداختند.  افزوده   واقعیت  ویدئو 

کت کنندگان شامل 46 دانش آموز  رسش

1. zhoan et al        

سال اول یک گروه از دانش آموزان با 

یک جزوه تهیه شده بود، در حایل که 

دیگر خواسته شد یک ویدیو واقعیت 

سپس  کنند.  مشاهده  را  افزوده 

پرسشنامه ها در اختیار متقایصن قرار 

گرفت و نتایج به دست آمده از نظر 

ن  درک وظیفه تفاوت معناداری را ب�ی

دو گروه نشان داد. این یافته با نمرات 

برای  موردنیاز  زمان  و  آزمون  پس 

ی وظیفه موضوع سازگار بود.  یادگ�ی

نشان دهنده  بازخورد  آیتم  چندین 

از  استفاده  با  باالتر  ی  یادگ�ی کارا�ی 

ویدیوهای واقعیت افزوده  بود. 

�پ و همکاران2 )2018(  در پژوهیسش به  

مطالعه خواندن رسعت در واقعیت 

مجازی و واقعیت افزوده پرداختند. 

مطالعه آنها با هدف برر� اینکه آیا 

متفاوت   AR VRو  خواندن  عملکرد 

است  سن�ت  دسکتاپ  نمایشگر  از 

و  شصت  است.  گرفته  صورت 

در  را  چی�ن  ن های  م�ت دانشجو  سه 

کاراک�ت در   7۵0 تا   6۵0( حالت عادی 

تا   1000( باال  یا رسعت های  و  دقیقه( 

2. pi et al       

و  پیکسل در دقیقه(، خواندند   1400

سپس سواالت چند گزینه ای را پاسخ 

دادند. آنها در زمان انتخاب بر روی 

VR و ARحدود 10٪ زمان �ف شده 

خود  دسکتاپ  نمایشگر  به  نسبت 

داشتند. 

ا و لوجان1 )2018( در پژوهیسش به  ن ک�ی

واقعیت  از  آموز�ش  استفاده  برر� 

برای  نشانگرها  اساس  بر  افزوده 

بهبود استفاده از واژه ها و اعداد برای 

ترجیجلو  در  مهدکودک  یک  کودکان 

یک  تحقیقا�ت  طرح  این  پرداختند. 

کالس آزماییسش قبل از تجر�ب بود که 

شامل 10 کودک باالی 4 ساله دانشکده 

با استفاده  مهدکودک بود و داده ها 

قرار  برر�  مورد  تست  �ت  آزمون  از 

استفاده  با  داد  نشان  نتایج  گرفت. 

افزوده،  واقعیت  کاربردی  برنامه  از 

می توان سطح عملکرد تحصییل دانش 

آموزان مهدکودک را 27. 60٪ افزایش 

 .22 می توان  اعداد  از  استفاده  با  و 

60٪ آن را افزایش داد. 

1. cieza and lojan          

پژوهیسش  در   )2014( همکاران2  و  شیا 

ان  ن م�ی با  مرتبط  عوامل  برر�  به 

استفاده معلمان راهنما�ی از فناوری 

بر  مبت�ن  ارتباطات  و  اطالعات 

یاددهی  فرایند  در  افزوده  واقعیت 

پژوهش  نتایج  پرداخت.  ی  یادگ�ی و 

تکنولوژی  به   � دس�ت که  داد  نشان 

روز و به ویژه سخت افزار و نرم افزار، 

ن فرهنگ سازما�ن مدارس در  همچن�ی

استقبال  مدارس،  مدیریت  با  ارتباط 

از فاوا و کاربردهای آن زمینه ساز و 

استفاده  و  ی  کارگ�ی به  تسهیل کننده 

می باشد.  آموزش  فرایند  در  معلمان 

به ترتیب عوامل فردی و درون نظام 

توسط  فاوا  کاربرد  می تواند  آموز�ش 

را  آموزش  امر  در  راهنما�ی  معلمان 

پیش بی�ن کند. 

در   )2014( همکاران3  و  نیکارین 

مولفه های  برر�  به  مطالعه ای 

کاربست  جهت  معلمان  موردنیاز 

افزوده  واقعیت  فناوری  و  تکنولوژی 

در�  برنامه ریزی  فرایند  در   )ICT(

2 Sheia       
3. Nicarean 
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انجام شده در سوابق  بر اساس برر� های  پرداختند.  مدار 

ین مولفه های دانیسش و مهار�ت جهت  ، مهم�ت نظری و پژوهیسش

ن  کاربست ICT توسط معلمان، بنابر اظهارات صاحب نظران ب�ی

ن مولفه های دانش و مهارت  الملیل تهیه شد. سپس جهت تبی�ی

مقدما�ت و دانش و مهارت تخصیص کاربست ICT توسط معلم 

برنامه  اجرای  در�،  برنامه های  تدوین  و  طراحی  زمینه؛  در 

فت تحصییل  ن ارزشیا�ب برنامه در� و پی�ش در� و تدریس و ن�ی

دانش آموزان، مورد استفاده قرار گرفت. 

کاربرد  برر�  به  پژوهیسش  در   )1397( سلطا�ن  و  انزا�ب  صفری 

واقعیت مجازی و واقعیت افزوده موبایل در آموزش محتوای 

درس علوم مقطع ابتدا�ی پرداختند. نتایج پژوهش آنها نشان داد 

ی درس علوم ابتدا�ی تاث�ی فراوا�ن دارد  این تکنولوژی در یادگ�ی

و می تواند تصویر ذه�ن قوی در دانش آموزان به وجود آورد و 

اگر مراکز دانش بنیان دست به کار شوند و به عنوان تولیدکننده 

سخت افزار موردنیاز آموزش و پرورش وارد این حیطه شوند و 

ده ای انجام دهند آینده درخشا�ن در  ن حمایت های گس�ت مسئول�ی

این زمینه برای دانش آموزان به جود خواهد آمد. 

طالب و محمودی )1397( در مطالعه ای به برر� واقعیت افزوده 

و مفاهیم و کاربرد آن در آموزش پرداختند. نتایج نشان می دهد که 

واقعیت افزوده با �ف نظر از نقاط ضعفی که دارد بیش از هر 

ی، به دانش آموزان در جهت درک مطالب و به�ت اندیشیدن  ن چ�ی

آن ها کمک می کند و این در حایل است که نیاز کنو�ن جوامع وجود 

ذه�ن خالق و کارا جهت ابداع مسایل جدید می باشد. 

و  آموزش  اثر  به  مطالعه ای  در   )1396( همکاران  و  رج�ب 

ی دانش آموزان پرداختند.  تدریس به  صورت ترکی�ب بر یادگ�ی

داد  نشان  ه  تک  متغ�ی کوواریانس  تحلیل  با  پژوهش  نتایج 

در  ترکی�ب  آموزش  برنامه  اجرای  که 

ف�ن  شاخه  دانش آموزان  آموزش 

ان  ن م�ی افزایش  موجب  حرفه ای  و 

ی دانش آموزان می شود.  یادگ�ی

بادله )1396( در مطالعه ای به برر� 

ونییک و تدریس به  تاث�ی محتوای الک�ت

یادداری  ی و  یادگ�ی کارگاهی در  روش 

درس ریایصن پرداخت. یافته ها نشان 

ونییک  داد که استفاده از محتوای الک�ت

و تدریس به روش کارگاهی در افزایش 

ی و یادداری درس ریایصن دانش  یادگ�ی

است  موثر  ابتدا�ی  پایه سوم  آموزان 

و  ی  یادگ�ی سطح  افزایش  موجب  و 

یادداری دانش آموزان می شود. 

�امی و همکاران )139۵( در مطالعه ای 

به برر� کاربرد فناوری واقعیت افزوده 

به عنوان یک روش چندحیس در بهبود 

نارساخوا�ن پرداختند. نتایج نشان داد 

با  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  که 

شخیص سازی  همچون   ها�ی 
گ

ویژیک

ی، رویکرد چندحیس و افزایش  یادگ�ی

تعامالت با محتوا، می تواند نقش مهمی 

مهارت های  و  دانش  ی  شکل گ�ی در 

ی  یادگ�ی ناتوا�ن های  با  آموزان  دانش 

ایفا کند. در این میان، پتانسیل فناوری 

نیای  د  ترکیب  در  افزوده  واقعیت 

واقعی با محتوای مجازی، شیوه های 

ی و بهبود کیفیت  جدیدی برای یادگ�ی

آموزش های رایج ارایه می دهد و فرایند 

تعامیل،  تجربه  یک  به  را  ی  یادگ�ی

چندحیس و لذتبخش تبدیل می کند. 

مطالعه ای  در   )1394( روحی  و  حقی 

به برر� طراحی کاربرد آموزش الفبای 

ی از فناوری واقعیت  فار� با بهره گ�ی

افزوده پرداختند. نتایج گواه این مطلب 

منحرص   های 
گ

ویژیک به  باتوجه  که  بود 

به فرد این فناوری مانند جلب توجه 

مخاطب و ایجاد سطح مناس�ب ازحس 

ی  غوطه وری به نظر می رسد به کارگ�ی

این فناوری در حوزه ها�ی مانند آموزش 

و  شود  واقع  مفید  می تواند  کودکان 

پیشنهاد استفاده از واقعیت افزوده از 

آن جهت که آموزش با رسانه ای محبوب 

و مدرن ارایه می کند می تواند آموز�ش 

رسگرم کننده را در �پ داشته باشد. 

در   )1393( همکاران  و  هاشم  بن 

ی  یادگ�ی تاث�ی  برر�  به  مطالعه ای 
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دانشجویان  خالقیت  بر  ونییک  الک�ت

و  تجزیه  از  حاصل  نتایج  پرداختند. 

تحلیل داده ها نشان داد که خالقیت 

دانشجویان گروه آزمایش در مقایسه 

یب اطمینان9۵ ٪،  ل با �ن با گروه کن�ت

به طور معناداری افزایش یافته است. 

روش پژوهش

شبه  مطالعه  این  تحقیق  روش 

و  پیش آزمون  از  استفاده  با  آزماییسش 

این  آماری  پس آزمون است. جامعه 

مطالعه کلیه معلمان ابتدا�ی آموزش 

سال  در  تکاب  شهرستان  پرورش  و 

حجم  به  توجه  با  می باشد.   1399

مطالعات  در  استفاده  مورد  نمونه 

تعداد  آزماییسش  شبه  و  مقایسه ای 

آموزش  ابتدا�ی  معلمان  از  نفر   30

روش  به  تکاب  شهرستان  پرورش  و 

نمونه  عنوان  به  تصاد�ن  ی  نمونه گ�ی

پرسشنامه ها  ابتدا  و  انتخاب  آماری 

شد.  توزیع  آن ها  ن  پیش ب�ی شکل  به 

پرسشنامه تکنولوژی واقعیت افزوده 

 )1394( آبادی  زین  و  محمدوند 

ه  ن دارای 2۵ گویه و چهار مولفه انگ�ی

همکاری   ،)6 تا   1 )سواالت  ی  یادگ�ی

 ،)14 تا   7 )سواالت  ی  یادگ�ی در 

و   )20 تا   1۵ )سواالت  فهم  و  درک 

تا   21 )سواالت  ی  یادگ�ی در  انعطاف 

براساس  مقیاس  این  می باشد.   )2۵

 ،)1( مخالفم  کامال  از  لیکرت  طیف 

 ،)3( ندارم  نظری   ،)2( مخالفم 

 )۵( موافقم  کامال  و   )4( موافقم 

این  روا�ی  است.  شده  بندی  درجه 

و  محمدوند  مطالعه  در  مقیاس 

اساتید و  از  تن  ابادی توسط 7  زین 

 
گ

گان با استفاده از آزمون همبستیک خ�ب

مورد  عامیل  تحلیل  و  گروهی  درون 

ن پایا�ی این  تایید قرار گرفت. همچن�ی

آماری  نمونه های  ن  ب�ی در  پرسشنامه 

کرونباخ   آلفای  یب  از �ن استفاده  با 

واقعیت  تکنولوژی  مقیاس  کل  برای 

شاخص های  برای  و   ./74 افزوده 

ی،  ی، همکاری در یادگ�ی ه یادگ�ی ن انگ�ی

ی  درک و فهم و انعطاف در یادگ�ی

 ./81  ،./78  ،./76 مقادیر  ترتیب  به 

از  نشان  که  گردید  برآورد   ./77 و 

پایا�ی مطلوب بود. پس از جمع آوری 

پرسشنامه های مربوط به پیش آزمون، 

معلمان طی 8 جلسه یک ساعته طی 

دو هفته با فناوری آموز�ش واقعیت 

آن  کاربرد   
گ

افزوده و نحوه و چگونیک

آشنا شدند. با فاصله دو هفته پس 

از اتمام جلسات آموز�ش دوباره پرسشنامه مذکور به نمونه های انتخا�ب تحویل 

داده شد و پس از تکمیل آن، دوباره جمع آوری گردید و جهت تجزیه و تحلیل 

تحلیل کدگذاری شد تا اطالعات مربوط به قبل و بعد از استفاده از تکنولوژی 

از  پژوهش  فرضیات  برر�  جهت  د.  گ�ی قرار  مقایسه  مورد  افزوده  واقعیت 

آزمون �ت زوجی با مقایسه نمرات پرسشنامه قبل و بعد از استفاده از تکنولوژی 

واقعیت افزوده بهره گرفته می شود. در ضمن تمامی مراحل آماری مذکور و 

د.  مورد نظر توسط نرم افزارSPSS 24 مورد برر� قرار می گ�ی

یافته ها

جدول1: آزمون توزیع نرمال بودن داده ها

کولموگروف - تعدادنام متغ�ی

نف اسم�ی

سطح معناداری

عملکرد تدریس
602/. 643/. 187قبل

983/. 987/. 187بعد

ی ه یادگ�ی ز انگ�ی
694/. 390/. 187قبل

84۵/. 986/. 187بعد

ی همکاری در یادگ�ی
6460/798/. 187قبل

764/. 697/. 187بعد

درک و فهم
1870/4890/974قبل

697/. 897/. 187بعد

ی انعطاف در یادگ�ی
1870/۵970/062قبل

866/. 684/. 187بعد
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نف با مقادیر  با توجه به تحلیل نتایج جدول 1 باید گفت؛ چون آماره ی کلموگروف- اسم�ی

ی،  ی، همکاری در یادگ�ی ه یادگ�ی ن به دست آمده برای متغ�ی عملکرد تدریس معلمان، انگ�ی

ی قبل و بعد از استفاده از تکنولوژی واقعیت افزوده  درک و فهم و انعطاف در یادگ�ی

ن 1/96+ و1/96- قرار گرفته  ، مقدار آن ب�ی آن در سطح بزرگ تر از 0/0۵ معنا دار است یع�ن

است. در نتیجه با اطمینان 0/9۵ فرضH1 رد می گردد. یع�ن توزیع داده ها نرمال می باشد. 

ی جهت برر� داده ها استفاده کرد.  در نتیجه باید از آزمون های پارام�ت

فرضیه اول: تکنولوژی وابسته به واقعیت افزوده بر عملکرد تدریس معلمان دوره ابتدا�ی 

موثر است. 

ن نمرات عملکرد تدریس معلمان قبل و بعد از استفاده تکنولوژی واقعیت  جدول 2: تفاوت میانگ�ی

افزوده

قبل از استفاده از  تکنولوژی 
واقعیت افزوده

بعد از استفاده از  تکنولوژی 
واقعیت افزوده

درجه 
آزادی

Tمقدار*p-value

ز میانگ�ی
انحراف 

معیار
زحداک�شحداقل میانگ�ی

انحراف 
معیار

حداک�شحداقل

عملکرد 
تدریس 

2/۵21/4714/673/8۵3/361/14۵1864/1790/000

ن نمرات عملکرد تدریس معلمان قبل و بعد از استفاده تکنولوژی واقعیت  برای مقایسه میانگ�ی

ن نمرات عملکرد  افزوده از آزمون �ت زوجی استفاده شد. با توجه به جدول شماره 2 میانگ�ی

تدریس قبل )2/۵2( و بعد )3/84( استفاده از تکنولوژی واقعیت افزوده تفاوت معناداری 

را نشان داد )P>0/0۵(. به عبارت دیگر عملکرد تدریس معلمان بعد از استفاده از تکنولوژی 

واقعیت افزوده مطلوب تر است. 

ی دانش آموزان دوره  ه یادگ�ی ن فرضیه دوم: تکنولوژی وابسته به واقعیت افزوده بر انگ�ی

ابتدا�ی موثر است. 

ی دانش آموزان قبل و بعد از استفاده تکنولوژی  ه یادگ�ی ن ن نمرات انگ�ی جدول 3: تفاوت میانگ�ی

واقعیت افزوده 

بعد از استفاده از  تکنولوژی واقعیت افزودهقبل از استفاده از  تکنولوژی واقعیت افزوده
درجه 
آزادی

Tمقدار*p-value
ز میانگ�ی

انحراف 
معیار

زحداک�شحداقل میانگ�ی
انحراف 
معیار

حداک�شحداقل

زه  انگ�ی
ی یادگ�ی

2/94 ./7891/394/044/10 ./9871/144/97186۵/6940/001

ی قبل و بعد از استفاده تکنولوژی واقعیت افزوده از  نه یادگ�ی ن نمرات انگ�ی برای مقایسه میانگ�ی

ی قبل )2/94(  نه یادگ�ی ن نمرات انگ�ی آزمون �ت زوجی استفاده شد. با توجه به جدول شماره 3 میانگ�ی

و بعد )4/10( استفاده از تکنولوژی واقعیت افزوده تفاوت معناداری را نشان داد )P>0/0۵(. به 

ی بعد از استفاده از تکنولوژی واقعیت افزوده مطلوب تر است.  نه یادگ�ی عبارت دیگر انگ�ی

ی دانش آموزان  فرضیه سوم: تکنولوژی وابسته به واقعیت افزوده بر همکاری در یادگ�ی

دوره ابتدا�ی موثر است. 

ی دانش آموزان قبل و بعد از استفاده تکنولوژی  ن نمرات همکاری در یادگ�ی جدول 4: تفاوت میانگ�ی

واقعیت افزوده

بعد از استفاده از  تکنولوژی واقعیت افزودهقبل از استفاده از  تکنولوژی واقعیت افزوده
درجه 
آزادی

Tمقدار*p-value
ز زحداک�شحداقلانحراف معیارمیانگ�ی حداک�شحداقلانحراف معیارمیانگ�ی

همکاری در 
ی یادگ�ی

2/1۵ ./7391/174/124/39 ./9101/794/86186۵/3690/001

ی قبل و بعد از استفاده تکنولوژی واقعیت  ن نمرات همکاری در یادگ�ی برای مقایسه میانگ�ی

ه  ن انگ�ی ن نمرات  با توجه به جدول شماره 4 میانگ�ی افزوده از آزمون �ت زوجی استفاده شد. 

ی قبل )2/1۵( و بعد )4/12( استفاده از تکنولوژی واقعیت افزوده تفاوت معناداری را  یادگ�ی

ی بعد از استفاده از تکنولوژی واقعیت  نشان داد )P>0/0۵( . به عبارت دیگر همکاری در یادگ�ی

افزوده مطلوب تر است. 



14
00 

ال
 س

م|
ده

ز �ی
 س

ره
ما

 ش
م |

نه
ل 

سا
77

76

فرضیه چهارم: تکنولوژی وابسته به واقعیت افزوده بر درک و فهم دانش آموزان 

دوره ابتدا�ی موثر است. 

ن نمرات درک و فهم قبل و بعد از استفاده تکنولوژی واقعیت افزوده جدول ۵: تفاوت میانگ�ی

متغ�ی         
گروه

قبل از استفاده از  تکنولوژی واقعیت 
افزوده

بعد از استفاده از  تکنولوژی واقعیت 
افزوده

درجه 
آزادی

Tمقدار*p-value

ن میانگ�ی
انحراف 

معیار
نحداک�شحداقل میانگ�ی

انحراف 
معیار

حداک�شحداقل

7841/704/80186۵/6۵40/001/. 2/۵91/3211/474/213/97درک و فهم

ن نمرات درک و فهم قبل و بعد از استفاده تکنولوژی واقعیت  برای مقایسه میانگ�ی

ن نمرات  افزوده از آزمون �ت زوجی استفاده شد. با توجه به جدول شماره ۵ میانگ�ی

درک و فهم قبل )2/۵9( و بعد )4/80( استفاده از تکنولوژی واقعیت افزوده تفاوت 

معناداری را نشان داد )P>0/0۵(. به عبارت دیگر درک و فهم دانش آموزان بعد از 

استفاده از تکنولوژی واقعیت افزوده مطلوب تر است. 

ی  فرضیه پنجم: تکنولوژی وابسته به واقعیت افزوده بر انعطاف پذیری در یادگ�ی

دانش آموزان دوره ابتدا�ی موثر است. 

ی قبل و بعد از استفاده تکنولوژی  ن نمرات انعطاف پذیری در یادگ�ی جدول 6: تفاوت میانگ�ی

واقعیت افزوده

متغ�ی         گروه

قبل از استفاده از  تکنولوژی واقعیت 
افزوده

بعد از استفاده از  تکنولوژی واقعیت افزوده

درجه 
آزادی

Tمقدار*p-value

ن میانگ�ی
انحراف 

معیار
نحداک�شحداقل میانگ�ی

انحراف 
معیار

حداک�شحداقل

انعطاف پذیری در 
ی یادگ�ی

2/3۵1/3۵91/374/073/9۵ ./7891/794/76186۵/6360/000

ی قبل و بعد از استفاده تکنولوژی  ن نمرات انعطاف پذیری در یادگ�ی برای مقایسه میانگ�ی

ن  واقعیت افزوده از آزمون �ت زوجی استفاده شد. با توجه به جدول شماره 6 میانگ�ی

ی قبل )2/3۵( و بعد )4/76( استفاده از تکنولوژی  نمرات انعطاف پذیری در یادگ�ی

افزوده تفاوت معناداری را  واقعیت 

دیگر  عبارت  به   .)P>0/0۵( داد  نشان 

دانش  ی  یادگ�ی در  پذیری  انعطاف 

آموزان بعد از استفاده از تکنولوژی 

واقعیت افزوده مطلوب تر است. 

ی نتیجه گ�ی

تکنولوژی  که  داد  نشان  نتایج 

تدریس  عملکرد  بر  افزوده  واقعیت 

معلمان اثر مثبت دارد و می تواند در 

بهبود آموزش دروس توسط معلمان 

نتایج  باشد.  داشته  مطلو�ب  نقش 

ژوان  تحقیق  نتایج  با  تحقیق  این 

همکاران  و  �پ   ،)2019( همکاران  و 

شیا   ،)2018( لوجان  و  ا  ن ک�ی  ،)2018(

و  انزا�ب  صفری   ،)2014( همکاران  و 

محمودی  و  طالب   ،)1397( سلطا�ن 

)1397(، بادله )1396( و حقی و رومی 

ن  تبی�ی در  می باشد.  همسو   )1394(

این فرضیه بیش�ت محققان معتقدند 

واقعیت  تکنولوژی  از  استفاده  که 

ی درس ابتدا�ی تاث�ی  افزوده در یادگ�ی

فراوا�ن دارد و می تواند تصویر ذه�ن 

قوی در دانش آموزان به وجود آورد 

به  دست  بنیان  دانش  مراکز  اگر  و 

تولیدکننده  عنوان  به  و  شوند  کار 

سخت افزار موردنیاز آموزش و پرورش 

ن  مسئول�ی و  شوند  حیطه  این  وارد 

انجام دهند  ده ای  حمایت های گس�ت

برای  زمینه  این  در  درخشا�ن  آینده 

دانش آموزان به وجود خواهد آمد. 

 ، آموز�ش تکنولوژِی  که  گفت  باید 

بخِش  برای  را  مصممی  گام های 

دانش آموزان  و  می دارد  بر  آموزش 

نوآوری های  این  از  بقیه،  از  جلوتر 

چون  می کنند،  استقبال  تکنولوژییک 

آموزش  در  باال�ی  انعطاف پذیری 

ده ای در اختیار  دارند و امکانات گس�ت

فناوری  این  می دهند.  قرار  معلمان 

و  پردازش  جمع آوری،  بر  عالوه 

ی جذاب  یادآوری اطالعات، به یادگ�ی

و  معلمان  برای  رسگرم کننده ای  و 

دانش آموزان کمک خواهد کرد. 

نتایج نشان داد که تکنولوژی وابسته 

ی  ه یادگ�ی ن به واقعیت افزوده بر انگ�ی

دانش آموزان مثبت دارد و می تواند 

توسط  دروس  آموزش  بهبود  در 

باشد.  داشته  مطلو�ب  اثر  معلمان 

تحقیق  نتایج  با  تحقیق  این  نتایج 

ژوان و همکاران )2019(، �پ و همکاران 

شیا   ،)2018( لوجان  و  ا  ن ک�ی  ،)2018(

و  انزا�ب  صفری   ،)2014( همکاران  و 
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محمودی  و  طالب   ،)1397( سلطا�ن 

)1397(، بادله )1396( و حقی و رومی 

ن  تبی�ی در  می باشد.  همسو   )1394(

 )1394( رومی  و  حقی  فرضیه  این 

 های 
گ

ویژیک به  توجه  با  معتقدند 

مانند  فناوری  این  فرد  به  منحرص 

ایجاد سطح  و  توجه مخاطب  جلب 

به نظر  از حس غوطه وری  مناس�ب 

در  فناوری  این  ی  کارگ�ی به  می رسد 

کودکان  آموزش  مانند  حوزه ها�ی 

می تواند مفید واقع شود و پیشنهاد 

آن  از  افزوده  واقعیت  از  استفاده 

جهت که آموزش با رسانه ای محبوب 

می تواند  می کند  ارایه  مدرن  و 

آموز�ش رسگرم کننده را در �پ داشته 

تکنولوژی  این  از  استفاده  با  باشد. 

آموزش  می توانند،  آموزان  دانش 

را  علمی  مسائل  و  علوم  جغرافیا، 

به صورت مجازی در محیط واقعی 

را  مسائل  همه  راح�ت  به  و  ببینند 

درک کنند. مطالعات نشان داده اند 

که تکنولوژی واقعیت افزوده مزایای 

بسیاری را ارائه می دهد که در زمینه 

واقعیت  می شود.  استفاده  آموز�ش 

افزوده کمک می کند تا دانش آموزان 

واقعی  دنیای  معت�ب  اکتشافات  در 

واقعیت  واقع  در  کنند.  کت  رسش

افزوده آسان کردن رویدادها�ی است 

مسلح نمی توان آن را  که با چشم غ�ی

دانش  ه  ن انگ�ی بنابراین  کرد.  مشاهده 

آنها  به  و  افزایش می دهد  را  آموزان 

در به دست آوردن مهارت های به�ت 

کمک می کند. 

نتایج نشان داد که تکنولوژی وابسته 

در  همکاری  بر  افزوده  واقعیت  به 

ی دانش آموزان اثر مثبت دارد  یادگ�ی

دروس  آموزش  بهبود  در  می تواند  و 

توسط معلمان نقش مطلو�ب داشته 

نتایج  با  تحقیق  این  نتایج  باشد. 

ا و  ن )2018(، ک�ی تحقیق �پ و همکاران 

لوجان )2018(، شیا و همکاران )2014(، 

صفری انزا�ب و سلطا�ن )1397(، بادله 

)1396( و حقی و رومی )1394( همسو 

معتقد   )2013( چی  ن  ل�ی می باشد. 

مجازی  واقعیت  تکنولوژی  که  است 

قرار  مکان های دور  در  که  مردمی  با 

جها�ن  باشگاه های  طریق  از  دارند 

ارتباط و تعامل برقرار می کنند، دانش 

آموزان کشورهای گوناگون می توانند 

با همکاری هم در پروژه مورد عالقه 

خود فعالیت کنند. واقعیت مجازی 

فضاهای  در  واقعی  افراد  با  تعامل 

خایل ایجاد شده را امکانپذیر می کند. 

افراد  با  تعامل  مجازی  واقعیت 

واقع  غ�ی روش های  به  را  واقعی 

واقعیت  می کند.  می�  گرایانه 

و  داده ها  دستکاری  و  ایجاد  مجازی 

آنها  حل  منظور  به  مجرد  مفاهیم 

با عملیات ریایصن را فراهم می کند. 

واقعیت مجازی تعامل با موجودات 

و  اشخاص  نمایندگان  نظ�ی  مجازی 

نشان دهنده  که  تاریخی  چهره های 

دیدگاه های  و  متفاوت  فلسفه های 

و  بحث  یک  در  و  هستند  مختلف 

کت  رسش شده  شبیه سازی  گفتگوی 

می دهد.  قرار  س  دس�ت در  را  دارند 

واقعیت مجازی امکان ارتباط با افراد 

و  مکان ها�ی را به دانش آموزان ارائه 

دنیای  در  آموزان  دانش  که  می دهد 

ندارند.   � دس�ت آنها  به  واقعی 

دادن  نشان  برای  مجازی  واقعیت 

که  می روند  کار  به  نها�ی  چ�ی و  اشیا 

مستلزم  آنها  دقیق  و  موثر  برر� 

تغ�ی مقیاس اندازه و یا زمان است. 

واقعیت مجازی، مکان ها، فضاها و 

آنها  کیفیت  در  تغی�ی  بدون  را  اشیا 

علمی  مبادله  امکان  و  می کند  ایجاد 

اعات  اخ�ت و  ابداعات  در  همکاری  و 

در  تازه  یافته های  درباره  گفتگو  و 

علوم مختلف را برای همه معلمان و 

دانش آموزان در رسارس دنیا فراهم 

می کند. 

نتایج نشان داد که تکنولوژی وابسته به 

واقعیت افزوده بر درک و فهم دانش 

در  می تواند  و  دارد  مثبت  اثر  آموزان 

معلمان  توسط  دروس  آموزش  بهبود 

نقش مطلو�ب داشته باشد. نتایج این 

تحقیق با نتایج تحقیق ژوان و همکاران 
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و  ا  ن ک�ی  ،)2018( همکاران  و  �پ   ،)2019(

لوجان )2018(، شیا و همکاران )2014(، 

صفری انزا�ب و سلطا�ن )1397(، طالب 

و محمودی)1397(، بادله)1396( و حقی 

در  می باشد.  همسو   )1394( رومی  و 

ن این فرضیه صفری انزا�ب و سلطا�ن  تبی�ی

)1397( معتقدند که تکنولوژی واقعیت 

افزوده باعث بهبود مهارت های کال� 

و آزمایشگاهی می شود و کمک می کند 

که دانش آموزان نگرش مثب�ت نسب به 

کار در کالس و آزمایشگاه داشته باشند. 

دانش آموز می تواند با نگاه کردن روی 

با  کتاب،  در  مندرج  آزمایش  عکس 

استفاده از تلفن هوشمند، به رسعت 

یابد.  دست  مذکور  آزمایش  فیلم  به 

دلیل  به  اطالعات،  انتقال  روش  این 

تعامل دوسویه و استفاده هوشمند از 

ابزار در اختیار دانش آموز و دانشجو 

می تواند به درک به�ت مفاهیم در� 

کمک شایا�ن کند. به عقیده کالکوفن1 

به  افزوده  واقعیت  تکنولوژی   )2009(

امون  کاربر امکان درک به�ت از محیط پ�ی

را با استفاده از افزودن مفاهیم مجازی 

فراهم  بعدی هستند،  اغلب سه  که 

جمع آوری،  در  فناوری  این  می آورد. 

به  اطالعات  یادآوری  به  و  پردازش 

دانش آموزان کمک می کند. به  عالوه 

ی جذاب و رسگرم کننده ای برای  یادگ�ی

دانش آموزان به دنبال خواهد داشت. 

ی درس علوم  این تکنولوژی در یادگ�ی

می تواند  و  دارد  فراوا�ن  تاث�ی  ابتدا�ی 

تصویر ذه�ن قوی در دانش آموزان به 

وجود آورد و به دانش آموزان در جهت 

آنها  اندیشیدن  به�ت  و  مطالب  درک 

کمک می کند. 

نتایج نشان داد که تکنولوژی وابسته 

به واقعیت افزوده بر انعطاف پذیری 

1. Kalkofen         

و  دارد  مثبت  اثر  آموزان  دانش  ی  یادگ�ی در 

می تواند در بهبود آموزش دروس توسط معلمان 

تحقیق  این  نتایج  باشد.  داشته  مطلو�ب  نقش 

و  �پ   ،)2019( همکاران  و  ژوان  تحقیق  نتایج  با 

و  شیا   ،)2018( لوجان  و  ا  ن ک�ی  ،)2018( همکاران 

همکاران )2014(، صفری انزا�ب و سلطا�ن )1397(، 

طالب و محمودی )1397(، بادله )1396( و حقی 

ن این  و رومی )1394( همسو می باشد. در تبی�ی

بر  مبت�ن  آموزش  که  شد  یادآور  باید  فرضیه 

ی های فردی را  فناوری واقعیت افزوده، یادگ�ی

ارتقا می دهد تا هر دانش آموز بتواند به مطال�ب 

� پیدا کند. این آموزش ها،  که نیاز دارد دس�ت

ی سفار�ش پیشنهاد می دهند  تجربه های یادگ�ی

را  آنها  از  استفاده  اجازه  آموزان  دانش  به  که 

از واقعیت  استفاده  با  در هر محیل می دهد. 

مجازی و افزوده، هر کیس می تواند درس هایش 

د و این  را هم داخل و هم خارج مدرسه پیش ب�ب

موضوع یک راه حل عایل برای کودکا�ن است که 

ص�ب کا�ن برای رسعت کند کالس درس را ندارند. 

فرایندهای  مجازی  واقعیت 

داده  فت  پی�ش را  ی  یادگ�ی

پیدا  انطباق  گونه ای  به  و 

نیازهای  برای  که  می کند 

جداگانه  طور  به  کودک  هر 

واقعیت  شود.  مناسب 

مجازی درس ها را ارزشمندتر 

تشخیص  که  چرا  می کند 

دادن  نشان  زمان  می دهد 

مربوط  فرامت�ن  اطالعات 

وقت  چه  درس  موضوع  به 

کارکردهای  دیگر  از  است. 

کارکرد  افزوده  واقعیت 

جمع آوری و تحلیل داده های 

و  دانش آموز  هر  فت  پی�ش

باارزش  گزارش های  فرستادن 

روانشناسان  معلمان،  به 

فناوری  است.  مشاوران  و 

می تواند  افزوده  واقعیت 
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آزمون رسیعی را طراحی کند تا دورنما�ی از سطح کیل دانش در کالس 

ایطی که معلمان بخواهند برنامه آموز�ش  درس داشته باشد. در رسش

از دانش آموزان تنظیم کنند، می توانند به سیستم  را برای بعیصن 

واقعیت افزوده ورودی بدهند تا سطح سخ�ت آن را افزایش یا کاهش 

ی  دهند. این کار به دانش آموزان ضعیف تر تا حد ممکن در یادگ�ی

ند  نهوش اجازه می دهد بیش�ت یاد بگ�ی کمک می کند و یا به کودکان ت�ی

افزوده  واقعیت  فناوری  در  کنند.  شکوفا  را  خود  ذا�ت  استعداد  و 

منابع

ونییک و تدریس به روش کارگاهی در   � ضا. )1396(. تاث�ی محتوای الک�ت بادله، عل�ی

 .1۵1-131 :)44(13 . ، مجله روانشنا� تربی�ت ی و یادداری درس ریایصن یادگ�ی

انداز، سوسن، شاه عیل زاده، محمد،   � ب�ن هاشم، سیدکاظم، فرخی ت�ی

خالقیت  بر  ونییک  الک�ت ی  یادگ�ی تاث�ی  برر�   .)1393( مولود.  مشهدی، 

 .72  -62  :)4(۵ ونییک.  الک�ت ی  یادگ�ی دانشگاهی  مجله  دانشجویان، 

الفبای   � آموزش  کاربرد  طراحی   .)1394( صمد.  روحی،  پرستو،  حقی، 

ن کنفرانس میل بازی های  ی از فناوری واقعیت افزوده، اول�ی فار� با بهره گ�ی

رایانه ای؛ فرصت ها و چالش ها، اصفهان، دانشگاه اصفهان با همکاری بنیاد 

اصفهان.  دانشگاه  رایانه ای،  بازی های  میل 

بر   � آن  تاث�ی  و  افزوده  واقعیت   .)1396( آزاده.   ، افراسیا�ب عیل،  خالقی، 

 . ن الملیل نوآوری و تحقیق در ه�ن و علوم انسا�ن ن همایش ب�ی آموزش. اول�ی

، حسنعیل، زندی، بهمن، اکرادی، احسان، شاکری، محسن. )1396(.   � رج�ب

دانش آموزان؛  ی  یادگ�ی بر  ترکی�ب  به  صورت  تدریس  و  آموزش  اثر  مطالعه 

مطالعه موردی رشته های ف�ن و حرفه ای، مجله تدریس پژوهی. ۵)2(: 81-69. 

. )139۵( برر� کاربرد فناوری   � ، جواد، ماهر، مجت�ب �امی، نسیبه، راس�ت

ن کنفرانس  . دوم�ی واقعیت افزوده به عنوان یک روش چندحیس در بهبود نارساخوا�ن

میل بازی های رایانه ای؛ فرصت ها و چالش ها، اصفهان، دانشگاه اصفهان. 

، مهدی. )1397(. کاربرد واقعیت مجازی   � ، سلطا�ن ن ، حس�ی صفری انزا�ب

ایران،  در  ابتدا�ی  علوم مقطع  آموزش محتوای درس  در  افزوده  واقعیت  و 

اردبیل،  محتوا(،  آموزش  )دانش  تربی�ت  موضوعی-  دانش  کشوری  همایش 

اردبیل.  استان  فرهنگیان  دانشگاه 

طالب، زهرا، محمودی، زهرا. )1397(. واقعیت افزوده و مفاهیم و کاربرد   �

که  بگویند  و  کنند  بیان  را  نظراتشان  می توانند  ن  ن�ی آموزان  دانش 

روند آموز�ش تند یا کند است و درخواست تغی�ی در آن را بدهند. 

مب�ن  پژوهش  یافته  به  توجه  با  پژوهش  پیشنهادات  خصوص  در 

عملکرد  بر  افزوده  واقعیت  به  وابسته  تکنولوژی  مثبت  تاث�ی  بر 

؛ پیشنهاد می گردد که نهادهای مربوطه  تدریس معلمان دوره ابتدا�ی

به آموزش و پرورش و مراکز دانش بنیان دست به کار شوند و به 

این  وارد  پرورش  و  آموزش  موردنیاز  تولیدکننده سخت افزار  عنوان 

ده ای انجام دهند تا آینده  ن حمایت های گس�ت حیطه شوند و مسئول�ی

درخشا�ن در زمینه تدریس و آموزش برای معلمان دانش آموزان به 

وجود آید. در خصوص پیشنهادات آ�ت پیشنهاد می شود که در رابطه 

های موثر در عملکرد تدریس معلمان مانند نقش فضا  با سایر متغ�ی

د.  ن پژوهش ها�ی صورت گ�ی و زمان آموزش ن�ی



14
00 

ال
 س

م|
ده

ز �ی
 س

ره
ما

 ش
م |

نه
ل 

سا
85

84

روانشنا�،  فناوری  و  دانش  کنفرانس  ن  دوم�ی آموزش،  در  آن 

علوم تربی�ت و جامعه شنا� ایران، تهران، موسسه برگزار کننده 

همایش های توسعه محور دانش و فناوری سام ایرانیان. 

، رسوناز. )1384(. شناخت و تاث�ی   � ، ترب�ت ، عیل اک�ب
گ

فرهنیک

، مجله فرهنگ و  واقعیت های مجازی در ارتباطات نوین انسا�ن

مدیریت. 3)9(: . 37-60

�   .)1390( هوشنگ.  زاده،  قیل  صابر،  هکردی،  عیل،   ، مرا�ت

ن  ورت توجه به تکنولوژی های نوین در آموزش و پرورش، نخست�ی �ن

کنگره میل فضای اجتماعی و آسیب های اجتماعی نو پدید. 

  � Cieza E، Lujan D. (2018). Educational Mobile 

Application of Augmented Reality Based on Markers to 

Improve the Learning of Vowel Usage and Numbers for 

Children of a Kindergarten in Trujillo. Journal: Procedia 
Computer Science، Volume 130، 352358-. 

  � Jamali، Siti Salmi. Shiratuddin، Mohd Fairuz. Wai 
Wong، Kok. L. Oskam، Charlotte  (2017). Utilising 
Mobile-Augmented Reality  for Learning Human 

Anatomy. Procedia  - Social and Behavioral Sciences، 

197 659668-. 

  � Joanne Y، Sze-Ham W، Kit-Lun Y، Kannass Ch، 

Ka-Hing W. (2019). Improving quality of teaching and 

learning in classes by using augmented reality video، 

Computers & Education، 10(128): 88101-. 

  � Nincarean D، Alia، M Bilal، H، Noor Dayana A، 

Rahman، M H Abdul. (2013). Mobile Augmented 

Reality: The Potential for Education [Journal]. 

– malaysia: Procedia – Social and Behavioral 

Sciences. l. 103. 

  � Pei-L، Patrick R، Jian Zh، Zhi G، Jiaqi Li. (2018). 

Speed reading on virtual reality and augmented 

reality. Journal Computers & Education، 10(125): 

240245-

  � Rahimi، Ali. Seyed Golshan، Niloofar. And 
Mohebi، Hooman. (2014). Virtual Reality as a 

Learning Environment in  Iranian  EFL  Context: 

Personal، Technical، and  Pedagogical. Procedia    

Social  and  Behavioral  Sciences، 136: 234239-. 

  � Shea Patrick O، Mitchell، Rebecca، Johnston، 

Catherine، Dede. (2014). Chris Lessons Learned 

about Designing Augmented Realities [Journal]. 

united states of america: Int’l Journal of Gaming and 

Computer-Mediated Simulations، march: l. 1. 

  � Yen، Jung-Chuan. Tsai، Chih-Hsiao. Min، 
Wu. (2013). Augmented  reality  in  the  higher  

education: Students science  concept  learning  and  

academic  achievement  in  astronomyy. Procedia - 

Social  and  Behavioral  Sciences، 103: 165173-. 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/03601315
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ی زاییسش جهت پرورش  ، از عوامل نظریه یادگ�ی طراحان آموز�ش

 ، ن�ش انگ�ی فرایندهای  چون  نظریه  این  تاکید  مورد  مهارت های 

و  ساخت  زاییسش ضمن  فرایندهای  و  دانش  خلق  سازی،  درگ�ی

کند.  استفاده  کودکان  برای  بازی ها  کاربرد 

ــری،  ــه ای فک ــازی رایان ــه ای، ب ــازی رایان ــدی: ب واژگان کلی

طراحــی بازی هــای رایانــه ای فکــری، تولیــد بــازی رایانــه ای 

 . ی زایــیسش  بــر نظریــه یادگــ�ی
فکــری مبتــ�ز

                 
مقدمه      

هر یک از ما، بسیاری از آموخته  هایمان، آنچه که در اذهان 

و اعماق وجودمان ثبت و ضبط شده است را نا�ش از دوران 

کودیک مان و مهم تر از همه بازی ها�ی که در آن دوران انجام 

داده  ایم می دانیم، طوری که آثار آن هنوز هم در روحیات و 

، مضاف بر بازی های 
 ما پابرجاست. در حال حا�ن

گ
نحوه زندیک

از  ی  بهره گ�ی برای  است  مناس�ب  بسیار  زمان  سابق،  ییک  ن ف�ی

ابزارهای  از  جدیدی  نسل  خلق  برای  ساز  بازی  فناوری های 

 بتوانند 
ندگان در هر س�ن تا تمامی یادگ�ی  ،

تکنولوژی آموز�ش

ی تجر�ب به دست  وری که از طریق یادگ�ی
به مهارت های �ن

می آید، مجهز شوند. اما آیا می توان بازی ها را با درک ظرفیت 

ی  ی گونه بازی ها طوری طراحی کرد که در راستای یادگ�ی یادگ�ی

دهندگان  توسعه  اگر  بله،  شوند؟  واقع  مفید  معنا  زایش  و 

نیازسنجی  با  بتوانند  آموز�ش  رایانه ای  بازی های  طراحان  و 

صحیح، الگوها�ی در راستای برآورده نمودن نیازهای کودکان، 

دهای  راه�ب  ، آموز�ش دهای  راه�ب ی،  یادگ�ی محتوای  اهداف، 

کلیه   کیل  طور  به  و  ارتباطی   - اطالعا�ت رسانه های  ی،  یادگ�ی

کنند.  پیاده  و  ی طراحی  یادگ�ی نیازمندهای محیط 

بومیان چکیده                             عنوان  با  که  امروز  نسل  میان  کرده اند، در  رشد  دیجیتال  در عرص  با دیجیتال  ی  یادگ�ی که  دارد  وجود  تفکر  این  ارجح غالبأ  آموز�ش  روش  بازی ها،  از  ی برای بسیاری از کودکان این نسل در آینده استفاده  بیش�ت ارتباط  به جهت  زیرا  بود،  در خواهد  دارد  س�ن  گروه  این  زندیکگ  سبک  با  کسب که  به  دیجیتال  بومیان  کردن  واقع شدن دانش به�ت عمل می کند. البته این بازی ها تشویق  موثر  برای  و  نیستند  ی مفاهیمی است، که برای رسگرمی است با طراحی یک بازی این نکته شدند که طراحی یک بازی زما�ن دارند. تولیدکنندگان این گونه بازی ها متوجه نیاز به بازبی�ن نوع توسعه و طراحی خود نوشدارو  طراحی زما�ن که قصدش یادگ�ی در  طراحان  بود.  خواهد  یک�ی بازی های رایانه ای فکری بایس�ت به بازنوییس متفاوت  ایجاد  با  بازی  از  بزریکگ  ی بخش های  یادگ�ی هدف  با  بازی ها  در  ات  دازند. این مقاله قصد دارد ضمن توجه تغی�ی بازی های ب�پ تولید  فرایند  ک  مش�ت مسائل  رایانه ای از منظر توسعه دهندگان بازی و به 

ساخت 
بازی های 
رایانه ای 
فکری 
برمبنای 
نظریه 
ی  یادگ�ی
زاییسش برای 
کودکان

سعید پور روستایی مرضیه سعیدپور و 
اردکانی

ای تکنولوژی  m. saedpoorآموز�ش دانشگاه عالمه طباطبا�ئدانشجوی دک�ت
@yahoo. com

استادیار علوم رایانه دانشگاه 
ناتینگهام

Saeed.pouroostaei
@atu. ac. ir
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بازی رایانه ای 

سیلن و زیمرمن1 )2002(، بازی رایانه ای 

مهم  پدیده های  از  ییک  عنوان  به  را 

، سیستمی تعریف می کنند   ب�ش
گ

زندیک

که در آن بازیکن درگ�ی یک کشمکش 

مجازی  کشمکش  می شوند،  مجازی 

و  شده  تعریف  قوانی�ن  توسط  که 

کّمی  سنجش  قابل  نتیجه  یک  به 

رایانه ای  بازی های  می شود.  ختم 

محیط  در  تعامیل  رسگرمی  نوعی 

که  هستند  مجازی  شده  شبیه سازی 

توسط دستگاه های رایانه ای مجهز به 

از  نقل  )به  می شوند  اجرا  پردازشگر 

 .)2019 کالمپورتیس2، 

نرم افزارهای  رایانه ای،  بازی های 

تعامیل  کاربردی هستند که برای ایجاد 

طراحی  رسگرمی  هدف  با  مشارکت 

گردیده اند )رولینگز3، اندرسون4، 2003(. 

ی  بازی های رایانه ای، نرم افزارهای ه�ن

هستند که از ترکیب چند رسانه ای ها 

مانند  دیگر  محاسبا�ت  فناوری های  و 

شبکه برای استفاده هوشمندانه بازیکن 

1. Syln and Zimmerman
2. Kalmpourtzis
3. Rollings
4. Anderson

بتواند  بازیکن  تا  گردیده اند  طراحی 

مجازی  محیط  در  هدفمند  تجربه ای 

باشد.  داشته 

به  را  رایانه ای  بازی   ،)1999( کالبرز5 

عنوان یک فعالیت یا ورزش که شامل 

است  شانس  یا  دانش   مهارت ها، 

تعریف می نماید که از قواعدی ثابت 

در برابر حریف برای حل یک مسئله 

ص  1999؛  )کالبرز،  می کند  وی  پ�ی

18(. کرافورد6 )1984(، بازی رایانه ای 

ی،  درگ�ی تعامل،  ارائه،  عنوان  به  را 

ی  چالش و محیطی سالم برای یادگ�ی

واقعی  اعمال  عواقب  از  فارغ  که 

است.  نموده   تعریف  هستند، 

را  رایانه ای  بازی   ،)2004( آکسلند7 

جریان  مرزها،  و  ن  قوان�ی براساس 

مأموریت  ها،  اهداف،  بافت،  بازی، 

توانا�ی  و  بازی  محیط  چالش ها، 

دمپیس8  است.  نموده  تعریف  بازی 

عنوان  به  را  رایانه ای  بازی   ،)2002(

اهداف،  با  کننده ای  درگ�ی فعالیت 

محدودیت ها، پرداخت ها، عواقب و 

بازی که در بعیصن  بر  ن حاکم  قوان�ی

5. klabber      
6. Chris crawfored
7. Oxland
8. Dempsey

رقابت  از  عنا�ی  دارای  جنبه ها 

هستند، تعریف نموده  است )به نقل 

 .)2018 همکاران1،  و  کیم  از 

بازی رایانه ای فکری2

جمله  از  فکری  رایانه ای  بازی های 

بر اساس ساختار  بازی ها�ی است که 

افزایش مهارت  با هدف  انسان3  فکر 

بازی  و  طراحی  مساله  حل  و  تفکر 

4)2004(، بازی رایانه ای  می شوند. کس�ت

فکری را فعالیت ورز�ش مغز می داند 

که به تشخیص الگوها در زمینه های 

مختلف می پردازد. ایشان معتقد است 

کارا�ی  ین  به�ت به  دستیا�ب  برای  مغز 

ن به  خود به تحریک نیاز دارد و پرداخ�ت

بازی های فکری ییک از راه های فعال 

ن مغز است.  نگه داش�ت

5 ) 200۵(، بازی رایانه ای فکری  کاس�ت

مسائل  حل  برای  پازیل  عنوان  به  را 

تمری�ن  عنوان  به  که  نموده  تعریف 

برای مغز با تمرکز بر رسگرمی به کار 

1. Kim، Song، Lockee، & Burton
2. Free Mind Game
مختلف،  شناخ�ت  دستگاه ها  با  ذهن  ساختار   .3
مجموعه  ای از بازنما�ی ها و پردازش های مربوط به آن 
پیش بی�ن  و  ن  تبی�ی امکان  که  است  در مغز  بازنما�ی ها 

می کند فراهم  را  رفتار 
4. Koster
5. Kaster

می رود. دمپیس6 و همکاران، )1996(؛ 

عنوان  به  را  بازی   ،)1981(  ،7 مالو�ن

که  ذه�ن  مهارت  یا  ییک  ن ف�ی تضاد 

نمودن  دنبال  برای  مشارکت  به  نیاز 

منظور  به  ن  قوان�ی از  مجموعه  ای 

تعریف  دارد،  اهداف  به  دستیا�ب 

یک  فکری  رایانه ای  بازی  نموده اند. 

می تواند  که  است  شناخ�ت  فعالیت 

شناخ�ت  فرایندهای  فت  پی�ش موجب 

و ادرایک شود زیرا انجام آن مستلزم 

ارائه  و  اطالعات  رسیع  پردازش 

العاده  فوق  و  منطقی  پاسخ های 

و  ی  دل�ب از  نقل  )به  است  رسیع 

رایانه ای  بازی های   .)1388 دیگران، 

عاری  هیجان  ن  داش�ت ن  ع�ی در  فکری 

منظور  به  خشونت  هر گونه  از 

و  ادراک  تخیل،  قوه  ی  کارگ�ی به 

کاربر طراحی شده اند.  ی  تصمیم گ�ی

پرورش  موجب  بازی ها  از  گروه  این 

نظم،  دقت،  قبیل  از  فکری  قوای 

منطق، قدرت تحلیل، پرورش هوش 

می شوند.  کنجکاوی  حس  و 

 ،)2008( همکارانش8  و  بوت  بازی 

جهت  عامیل  را  رایانه ای  بازی های 

6. Dempsey and et al
7 . malone
8. Boot et al    
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طراحی بازی های رایانه ای فکری1 

طراحی بازی های رایانه ای، به عنوان 

یک فرآیند خالقانه و نوآورانه ی تصور 

بتواند  باید  بازی  دنیای  توصیف  و 

را  بازی  آموز�ش  و  رسگرمی  اهداف 

به عنوان چارچو�ب برای توسعه ایده 

با  یع�ن  دهد.  قرار  هم  کنار  بازی 

؛ که در آن طراح بازی،  هدف آموز�ش

آموزش را به عنوان یک اولویت مهم 

 ؛ 
گ

قرار می دهد. با هدف رسگرم کنندیک

را  رسگرمی  بازی،  طراح  آن  در  که 

قرار  مهم  اولویت  یک  عنوان  به 

ایط است که  می دهد. تنها در این رسش

بخیسش  می توانند  رایانه ای  بازی های 

به سیستم  که  مداخله  ای شوند  از 

شکاف  بر  تا  می  کنند  کمک  آموز�ش 

خود  اهداف  به  و  بزنند  پل  پیش رو 

یابند.  دست 

جهت  رایانه ای  بازی  طراح  یک 

نیازمند  موفق  طراحی  یک  انجام 

بازی های   های 
گ

ویژیک به�ت  شناخت 

آنها  شناخت  زیرا  است،  رایانه ای 

ی  نش، رضایت و یادگ�ی می تواند انگ�ی

ندگان را توامان تحت تاث�ی قرار  یادگ�ی

1. Intellectual Computer Game 
Design

دهد. در یک جمع بندی می توان به 

توسعه  که  کرد  اشاره  یک  مش�ت نقاط 

دهندگان بازی های رایانه ای بایس�ت 

در اسناد طراحی بازی های رایانه ای 

دازند:        ب�پ بدان 
ن  1. قوان�ی

 2. اهداف و مقاصد

 
گ

3. محرکات حیس پویا با هدف برانگیختیک

نش(  )انگ�ی

 4. کشمکش و چالیسش رقابت وار  

 5. ارائه شخصیت ها، اشیاء و فضای 

بازی به صورت داستان وار به گونه ای 

ی  ن فان�ت

 6. رابط کاربری با انواع تعامالت 

 7. ارزشیا�ب 

 8. بازخورد

 9. نتایج
 10. ایم�ن

)  11. مربیگری )اشارات، کمک و راهنما�ی

ل      12. کن�ت

یک  طراحی  عنا�  ن  دانس�ت البته 

توسعه  و  آموز�ش  طراحان  بر  بازی 

کا�ن  اما  است  الزم  بازی  دهندگان 

نیست، زیرا نمی توان یک محیط های 

رایانه ای  بازی های  بر  مبت�ن  ی  یادگ�ی
رایانه ای  بازی  طراح  یک  کرد.  خلق 

نورولوژیست های  می دانند.  اجرا�ی  مدیریت  و  تمرکز  حافظه،  افزایش 

مغز  بر  رایانه ای  بازی های  تاث�ی  بر روی  زیادی  کالیفرنیا مطالعات  دانشگاه 

بازی های  انجام  که  رسیده اند  نتیجه  این  به  آنها  داده اند.  انجام  انسان 

مسائل،  حل  زمینه  در  را  مغز  از  بخش ها�ی  گذاری  تاث�ی می توانند  فکری 

ی و پردازش اطالعات افزایش دهند. محققان دانشگاه روچس�ت  تصمیم گ�ی

اعالم کرده اند بازیکنان بازی های رایانه ای با افزایش قدرت استنباط احتمایل 

رو به رو می شوند قابلی�ت که به آنها اجازه می دهد با دریافت اطالعات از 

ند.  بگ�ی رسیع  و  درست  تصمیم های  اطرافشان،  محیط 

ی غ�ن می تواند  یادگ�ی با فراهم نمودن تجارب  رایانه ای فکری  بازی های  یک 

کنجکاوی  ن  برانگیخ�ت عمیق،  ی  یادگ�ی ترویج   ، شناخ�ت توانا�ی های  توسعه  به 

تفکر  به  ندگان  یادگ�ی تشویق   ،)2003  ،1 گ
)یک خاص  موضوعات  در  ندگان  یادگ�ی

این  ی کمک کند )خو، گنتییل2، 2007(.  خالق و توانا�ی حل مسئله در یادگ�ی

و  تفکر  مهارت های  می توانند  تخیل  و  واقعیت  ن  ب�ی فاصل  حد  در  بازی ها 

ن  ی کودک را در سطوح باالتری ارتقاء دهند، ضمن اینکه برای ساعا�ت ن�ی یادگ�ی

از فرهودی، 1387(.  نقل  )به  باشند  برای وی رسگرم کننده 

بازی های فکری موجب افزایش هوش سیال هم می شوند. هوش سیال ییک 

وری حل مسئله خالق است. این بازی ها با تمرین های ذه�ن  از عنا� �ن

( موجب بهبود عملکرد  خود با تقویت حافظه )مهارت های حافظه ای و اجرا�ی

پردازش،  رسعت   ، ذه�ن انعطاف  بازی ها  این  می شوند.  شناخ�ت  و  عقیل 

یحی و فعالیت ق�ش پیشا�ن مغز را افزایش می دهند )به نقل از  حافظه ت�ش

هاتفی، 139۵(. 

رایانه ای فکری آشنا شدید  بازی های  رایانه ای و  بازی های  با مفهوم  اینجا  تا 

حال باید به موضوع طراحی این بازی ها پرداخت تا با روند ساخت آنها بیش�ت 

آشنا شد. 

1. Gee      
2. Khu & Gentylee
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محیط های  یک  خلق  جهت  فکری 

بر  بایس�ت  بازی  بر  مبت�ن  ی  یادگ�ی

 های زیر 
گ

مبنای عوامل فوق به ویژیک

باشد؛  داشته  توجه  هم 

ی واضح و تعریف     اهداف یادگ�ی

شده ای را مورد لحاظ قرار دهد. 

محتوای     و  تعریف  را  سناریو�ی 

موردنظر را از طریق داستان رسا�ی و 

دهد.  ارائه  روایت 

سناریوهای تعریف شده به�ت است    

قابل انتقال به تجارب دنیای واقعی باشند. 

نه بخش و جذاب     محیط بازی انگ�ی

باشد ویل لزوماً رسگرم کننده نباشد. 

فعال     مشارکت  بازی  محیط 

ی بطلبد.  ندگان را در محیط یادگ�ی یادگ�ی

ی،     یادگ�ی موقعیت  با  متناسب 

با  سازگار  پشتیبا�ن ها�ی  و  چالش ها 

کند.  طراحی  اهداف 

ی را با توانا�ی فکری     آهنگ یادگ�ی

نده هماهنگ کند.  یادگ�ی

چالش     بازی  در  وظایف  سطح 

از  فراتر  پله  یک  یع�ن  باشد  ن  برانگ�ی

باشد.  ندگان  یادگ�ی توانا�ی  حد 

به وسیله اقدامات تعریف شده،    

قرار  بازی  دنیای  در  را  آزادی ها�ی 

دهد. 

ی و هم ارزیا�ب را به     هم یادگ�ی

طول  در  پنهان  و  همزمان  صورت 

کند.  پیاده  بازی 

در محیطی امن اجازه اشتباه، تکرار    

اشتباه و دریافت بازخورد را بدهد. 

و     شده  زمان بندی  بازخورد 

نده ممکن  سازد.  هدفمندی را به یادگ�ی

اطالعا�ت     و  ه ای  ن انگ�ی بازخوردهای 

واضحی را برای هر اقدامی که توسط 

نده انجام می شود، فراهم کند.  یادگ�ی

قالب     در  مر�ب  تسهیلگری 

اشارات، کمک و راهنما�ی می تواند به 

دستیا�ب  پیمایش مس�ی  در  نده  یادگ�ی

کند.  کمک  بازی  اهداف  به 

ک جوامع توسعه بازی  وجوه مش�ت

ساخت  جهت  آموز�ش  طراحی  و 

موفق فکری  رایانه ای  بازی  یک 

توسعه دهنده  جوامع  که  باور  این 

از   ، آموز�ش طراحی  جوامع  و  بازی 

نظر اهداف و فرآیندهای دخیل در 

طراحی متفاوت هستند، پایان یافته 

می دهد  نشان  تحقیقات  زیرا  است. 

که فرآیندهای مورد استفاده توسعه 

توسعه  عنوان  تحت  بازی  دهندگان 

پس  و  تولید  پیش تولید،  مفهوم، 

با  فراوا�ن  ک  مش�ت  های 
گ

ویژیک تولید 

آموز�ش  طراحان  که  دارد  مراحیل 

طراحی،  تحلیل،  عنوان  تحت 

توسعه، اجرا و ارزیا�ب به کار می برند. 

دهندگان  توسعه  یع�ن  گروه  دو  هر 

تولید  در  آموز�ش  طراحان  و  بازی 

انجام  به  فکری  رایانه ای  بازی  یک 

می پردازند؛  زیر  اقدامات 

در فاز تحلیل و توسعه مفهوم، . 1 

و  بازی  مفهوم  سند  تهیه  به 

ندگان، بافت  شناسا�ی اهداف، یادگ�ی

می پردازند تا رسمایه مایل الزم را برای 

کنند.  کسب  بعدی  فاز  به  ورود 

به . 2  پیش تولید  و  طراحی  فاز  در 

انطباق  و  بازی  طراحی  اسناد  تهیه 

رخدادهای  تفاوت های  و  شباهت ها 

خلق  جهت  داستا�ن  و  آموز�ش 

می پردازند.  معنادار  تعامال�ت 

نقش . 3  تولید،  و  توسعه  فاز  در 

پررنگ تر  بازی  دهندگان  توسعه 

برنامه  بتوانند  باید  زیرا  می شود 

خود  همکاران  توسط  شده  نوشته 

بتا  و  آلفا  مختلف  نسخه های  در  را 

کنند.  پیاده 

اجرای . 4   ، ارزیا�ب و  اجرا  فاز  در 

می تواند  پشتیبا�ن ها  با  بازی  کارآمد 

ارزیا�ب ها  با  را عمیل سازد.  اجرا  فاز 

برای  بازی  طال�ی  نسخه  به  می توان 

با  البته  یافت،  دست  نها�ی  بازتولید 

ارزیا�ب  فاز  که  موضوع  این  به  علم 

ورتأ پایان کار نیست، زیرا براساس  �ن

نتایج ارزیا�ب های مختلف، بازی وارد 

می شود.  توسعه  از  دیگری  چرخه 

فرایند توسعه بازی                 

فاز توسعه مفهوم همسو با فاز تحلیل

در این فاز آنچه که توسعه دهندگان 

بازی باید در قالب سند مفهوم 

بازی تهیه کنند عبارتند از: 

فرضیه یا مفهوم ارجح )توصیف . 1 

ایده اصیل یا مبا�ن که هس�ت بازی را 

به وجود می آورد و آن را از بازی های 

دیگر متمایز می کند(

اهداف بازی . 2 

ایط برتری . 3  ه بازیکن )مانند رسش ن انگ�ی

بازی( 

گیم پیل )آن چه بازیکن درهنگام . 4 

اجرای بازی، انجام می دهد(

شخصیت ها . 5  )رخدادها،  داستان 

و فضای اصیل(

کاربره، . 6  )یک  بازی  ژانر  نوع/ 

چندکاربره( متناسب با محتوای بازی 



14
00 

ال
 س

م|
ده

ز �ی
 س

ره
ما

 ش
م |

نه
ل 

سا
95

94

احتمایل  ندگان  یادگ�ی ن  پیش�ی تجربه  و 

رایانه ای.  بازی  از 

پلت فرم توسعه و انتقال )کسب . 7 

یا  موجود  بازی  موتور  برای  مجوز 

الزامات  و  جدید(  موتور  یک  ایجاد 

سخت افزاری

در این فاز طراحان آموز�ش می توانند 

خلق  در  کلیدی  نقیسش  ن  داش�ت با 

و  اولیه  نمونه  یک  ایجاد  ایده ها، 

در  متقاعدکننده  سندهای  تولید 

دهندگان  توسعه  به  کمک  راستای 

دهند:  انجام  را  زیر  اقدامات  بازی 

ی یع�ن دانش . 1  ن اهداف یادگ�ی تعی�ی

و مهارت  مربوطه

نده ها - . 2   های یادگ�ی
گ

شناخت ویژیک

مخاطبان/ بازار هدف

بافت . 3  و  ی  یادگ�ی بافت  شناسا�ی 

عملکرد

ن روش آموز�ش پایه )دیک، . 4  تعی�ی

و  )اسمیت   )200۵ کاری1،  و  کاری 

 .)2007 راگان2، 

فاز پیش تولید همسو با فاز طراحی

در فاز پیش تولید اگرچه سازماندهی 

1. Dick، Carey & Carey
2. Smith and Rogan

بازی  طراحی  اسناد  محتواهای  و 

و  سازمان  نویسنده،  به  توجه  با 

این  اما  است،  متفاوت  بازی  ژانر 

اسناد، توسعه  سند مفهوم را نشان 

می دهند و معموالئ با برر� های کیل 

و توصیف جزئیات، این موارد را در 

ند:  می گ�ی بر 

و . 1  فضاها  )شخصیت ها،  داستان 

وقایع(

و . 2  ابزارها   ، ن )قوان�ی پیل  گیم 

) ف ا هد ا

ل های کاربر. 3  کن�ت

رابط کاربری. 4 

هوش مصنوعی. 5 

سطوح بازی. 6 

ی و ف�ن. 7   های ه�ن
گ

ویژیک

جزئیات تولید. 8 

تحلیل ریسک. 9 

بودجه توسعه. 10 

توجه  با  پیش تولید،  هنگام  در 

یک  دهندگان،  توسعه  اینکه  به 

اتژی  اتژی آموز�ش را ایجاد و اس�ت اس�ت

ترکیب  پیل  گیم  و  داستان  با  را 

سازماندهی  توصیف،  پس  می کنند، 

و  ی  یادگ�ی اهداف  دسته بندی  و 

توسط  بافت  و  نده  یادگ�ی تحلیل   یا 

تا  می شود  موجب  آموز�ش  طراحان 

ن اهداف و ارزیا�ب ها   ب�ی
گ

از هماهنیک

گردد؛  حاصل  اطمینان 

شناسا�ی و اولویت بندی اهداف . 1 

قالب . 2  و  ارزیا�ب  روش های  ن  تعی�ی

ارزیا�ب

اتژی ها و وقایع پایه. . 3  اعمال اس�ت

فاز تولید همسو با فاز توسعه

در مرحله توسعه همسو با فاز تولید 

مراحل زیر به ترتیب انجام می شود؛ 

ن . 1  نوش�ت به  وع  رسش برنامه نویس ها 

کدهای رایانه ای برنامه می کنند. برای 

سوء  هر گونه  رساندن  حداقل  به 

برنامه  انتقال  هنگام  در  برداش�ت 

کاغذی به کد نرم افزاری، باید برنامه 

ی و  هم از نظر محتوای مورد یادگ�ی

ن�ش بازی )مانند   های انگ�ی
گ

از نظر ویژیک

واقع نما�ی گرافیک، کاربردی بودن رابط 

شده(  ارائه  چالش های  سطح  کاربر، 

 .)2004 زیمرمن،  و  )سیلن  کرد  روشن 

در نسخه آلفا، بازی از آغاز تا پایان . 2 

قابل اجرا است، اما احتمال وجود اشکاال�ت 

ی  هست و ممکن است که دارا�ی های ه�ن

هنوز نها�ی نشده باشند، اما موتور و رابط 

کاربری کامل می باشند. 

کردن . 3  برطرف  بر  بتا  نسخه  تولید 

اشکاالت و ترکیب همه دارا�ی ها تاکید 

می کند. هدف از انجام این آزمایش ها 

)کاربرد بازی بر روی تمام پلت فرم های 

پشتیبا�ن شده(، برطرف کردن اشکاالت 

و تنظیم عملکردهاست. 

بتا . 4  آزمایش  بازی  که  آن  از  پس 

طال�ی  نسخه  گذاشت،  رس  پشت  را 

آماده، مدیر ارشد محصول و پایگاه 

 
گ

آمادیک و  کرده  برر�  را  اشکال  داده 

می پذیرد.  را  تولید  برای  محصول 

گردآوری . 5  داده های  کاربرد  با 

کوچک  گروه  ارزیا�ب های  از  شده 

بتا  نسخه  زمینه ای  آزمایش های  و 

طال�ی  نسخه  به  نها�ی  اصالحات  با 

بازی تبدیل می شود. این نسخه برای 

می شود  ارائه  بسته بندی  و  بازتولید 

 .)2008 استاپلیتون1،  و  ومی  )ه�ی

فاز پس تولید همسو با فاز اجرا 
و ارزیاب        

کارآمدی  برای  بازی  مناسب  اجرای 

کامل بازی آموز�ش امری حیا�ت است: 

نیازمند . .  بازی  هر  کارآمد  اجرای 

ترکیب آن با برنامه آموز�ش دوره می  

1. Atsushi Hiromi and Christopher 
Stapleton



14
00 

ال
 س

م|
ده

ز �ی
 س

ره
ما

 ش
م |

نه
ل 

سا
97

96

1 ی زاییسش نظریه یادگ�ی

عصب شناخ�ت  پژوهش های  در  ریشه  زاییسش  ی  یادگ�ی نظریه ی 

ی  یادگ�ی از  کاربردی  نظریه ی  یک  نظریه ی  این  دارد.  اک2  وی�ت

اک، 1992(، که از ترکیب پژوهش ها در  سازنده گرایانه است )وی�ت

ی شناخ�ت منتج شده  حوزه های عصب شناخ�ت و اصول یادگ�ی

ن چهار  ی را به عنوان فعل و انفعال ب�ی است. این نظریه، یادگ�ی

زاییسش  نهایتاً  و  دانش  ی، خلق  یادگ�ی  ، ن�ش انگ�ی فرآیندهای  عنرص 

نده  ترسیم می کند که همه آنها از طریق فرایندهای فراشناخ�ت یادگ�ی

می شوند.  تنظیم 

آن  در  که  است  ی  یادگ�ی یاددهی-  د  راه�ب  ، زاییسش ی  یادگ�ی نظریه 

به  انتخا�ب  به طور  بایس�ت  پیچیده  موضوع  یک  فهم  برای  نده   یادگ�ی

این  تولید  که  سازد  مرتبط  هم  با  را  آن ها  سپس  و  کند  توجه  وقایع 

ن خود  رابطه ها می تواند با دانسته های قبیل خودشان باشد یا این که ب�ی

نده  وقایع و اطالعات جدید بوجود آید که در نهایت از این طریق یادگ�ی

می رسد.  موضوع  از  عمیقی  درک  به  و  می کند  تولید  معنا  برای خود 

فرآیندهای  بر  نده  یادگ�ی مقاصد  و  اهداف   ، زاییسش ی  یادگ�ی نظریه  در 

ن�ش )مثل، سطح تالش و... ( تأث�ی می گذارند که به صورت یک واسطه  انگ�ی

ی )مثل، انتخاب اطالعات و... ( عمل می کند. فرآیندهای  ن فرآیندهای یادگ�ی ب�ی

کانو�ن مدل در نظر  نقطه   ) یا خالصه ها...  و  )مثل، خلق شباهت ها  زایش 

ند،  گرفته می شوند که در طول فرآیند خلق دانش مورد استفاده قرار می گ�ی

نده  ی دانش و تجربه قبیل یادگ�ی البته تمامی این فرآیندها از طریق به کارگ�ی

پدیده ی  به عنوان یک  را  زاییسش  ی  یادگ�ی کار  اک مراحل  د. وی�ت شکل می گ�ی

عنوان  به  معلم  اقدامات  آن،  طی  در  که  می کند  توصیف  شونده  تکرار 

1. Generative Learning Theory
2. Merlin Carl Wittrock

 استفاده 
گ

باشد. درضمن، راهنما�ی ها و پشتیبا�ن های کا�ن درباره چگونیک

نده بلکه برای معلم هم در حوزه آموز�ش  از بازی نه تنها برای یادگ�ی

ن و  (، ارائه گردد )بالنیچ، مول�ی ( و هم در حوزه رسگرمی )کم�ت )بیش�ت

 .)2004 درسل1، 

ورتأ پایان . .  فاز ارزیا�ب برای طراحان و توسعه دهندگان بازی ها �ن

از چشم انداز  ارزیا�ب  نتایج  براساس  آنها  که  است  ممکن  نیست.  کار 

نده، اصالحا�ت را بر روی طراحی انجام دهند و بازی را  معلم و یادگ�ی

 .)200۵ ، ن وارد چرخه دیگری از توسعه کنند )ه�ی

بازخورد . .  دریافت  برای  مختلفی  های  مس�ی بازی،  توسعه  در  البته 

نسبت به موفقیت/ شکست وجود دارد. جامعه درگ�ی بازی مقدار مناس�ب 

، انجمن های آنالین،  ، همتاارزیا�ب از بازخوردها را از طریق خودارزیا�ب

بر روی وب سایت های  بازیکنان  نقدهای  مجالت، داده های فروش و 

بازی دریافت می کنند. 

ی اتفاق . 4  ی )آیا یادگ�ی این ارزیا�ب ها باید باید هم به جنبه های یادگ�ی

نده جذاب بوده( و  ن�ش )آیا برای یادگ�ی افتاده( و هم به جنبه های انگ�ی

دازند  هم رضایت بازار )به خو�ب از آن استقبال می شود( از بازی ها ب�پ

)به نقل از زمیلنسیک و ویلکاس2، 2010، ص420-460(. 

با همکاری دو گروه  رایانه ای فکری  بازی  با روند ساخت یک  اینجا  تا 

توسعه دهندگان بازی و طراحان آموز�ش آشنا شدید. در ادامه بیش�ت 

با  این موضوع می پردازیم که چگونه می توان بازی رایانه ای فکری  به 

مهارت های  پرورش  جهت  زاییسش  ی  یادگ�ی نظریه  گزاره های  به  توجه 

خلق  سازی،  درگ�ی  ، ن�ش انگ�ی فرایندهای  چون  نظریه  این  موردتاکید 

کرد.  طراحی  زاییسش  فرایندهای  و  دانش 
1. Bvlanykh، Mullen and Dursley
2. Zemliansky & Wilcox
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دادن  رخ  برای  نده  یادگ�ی به  کمک  در  عمده ای  نقش  تسهیل کننده 

می کند.  ایفا  ی  یادگ�ی

ی  نده طی فرآیند یادگ�ی پیش فرض اسا� در این نظریه، فعال بودن یادگ�ی

ن مجموعه فعالیت ها�ی است که او انجام می دهد تا درک و فهم  و همچن�ی

اک، 1974(. از نظر  عمیقی از موضوع از طریق ایجاد معنا بدست آورد )وی�ت

ی می تواند به دو شکل  ندگان طی فرآیند یادگ�ی وی، فعالیت و مشارکت یادگ�ی

نده از قبل حداقل  د: اول این که دانش جدید طوری باشد که یادگ�ی صورت گ�ی

ن آنها رابطه ایجاد می کند و از  ن مواقعی او ب�ی آشنا�ی با آن داشته باشد، در چن�ی

طریق ترکیب آنها با هم برای خود معنای جدیدی تولید می نماید. به عبارت 

ن اطالعات و داده های ورودی جدید با دانش و تجارب قبیل  نده ب�ی دیگر یادگ�ی

ن  دهای شناخ�ت ب�ی نده با استفاده از راه�ب رابطه برقرار می سازد. دوم: یادگ�ی

اطالعات جدید رابطه برقرار ساخته و آنها را برای خود معنادار نموده و معنای 

اک، 1992، 1991، 1990(. در اینجا آموزش زما�ن  جدیدی خلق می نماید )وی�ت

نده فراهم آورند  ی فرصت ها�ی را برای یادگ�ی موثر است که محیط های یادگ�ی

تا او به طور موثر بتواند پیوندها را خلق نموده و معنا�ی را از آنها به وجود 

آورد )به نقل از زنگنه، 1392(. 

ی زاییسش  مولفه های اصیل نظریه یادگ�ی

اک )1974( متشکل از 4 مولفه ی مهم  ی زاییسش وی�ت نظریه ی یادگ�ی

ی، خلق دانش و نهایتاً  ، یادگ�ی ن�ش است که عبارتند از فرآیندهای انگ�ی

ح هر یک و نحوه پیاده سازی  زاییسش که در ادامه به طور مخترص به رسش

آنها در طراحی بازی های رایانه ای فکری خواهیم پرداخت. 

ز�ش .. فرایندهای انگ�ی

ی  ن�ش نظریه یادگ�ی اک1 )1992(، معتقد است با فرایندهای انگ�ی وی�ت

نده به سمت ایجاد، حفظ و  زاییسش باید بتواند باعث هدایت یادگ�ی

1. Wittrock M. C     

ی  یادگ�ی ضمن  نه  انگ�ی این  نگهداری 

دو  با  نش  انگ�ی اک  وی�ت نظر  از  شود. 

نده به  مولفه اسا� جلب عالقه یادگ�ی

موضوع و نسبت دادن موفقیت ها به 

نده  توانا�ی ها و کوشش های فردی یادگ�ی

به  نده  یادگ�ی هدایت  باعث  می تواند 

 ، عبار�ت به  گردد.  معنا  خلق  سمت 

نده  یادگ�ی تا  عالقه می تواند کمک کند 

با دقت و تمرکز بر فعالی�ت توجه کرده 

نهای دیگر ترجیح دهد،  و آن را بر چ�ی

ن حال از تالش و کوشیسش که در  در ع�ی

د و  این راستا به خرج می دهد لذت ب�ب

نماید.  رضایت  و  توانمندی  احساس 

شکست ها  و  موفقیت ها  اعتباربخیسش 

او  که  می شود  باعث  نده  یادگ�ی توسط 

خود  پشتکار  و  توانا�ی  از  نا�ش  را  آنها 

موفقیت  بتواند  نده  یادگ�ی اگر  بداند. 

نسبت  خود  تالش  ان  ن م�ی به  را  خود 

افزایش  به  منجر  موضوع  این  دهد، 

نش و متعاقبأ تالش بیش�ت او برای  انگ�ی

موفقیت های افزون تر می گردد تا زما�ن 

و�ن  که آن موفقیت را به یک عامل ب�ی

 ،1  بازی نسبت دهد )وای�ن
گ

چون سادیک

 .)2008 گرابوسیک،  از  نقل  به   1979

بر  عالوه  مقاله ای  طی   )2009( کلر2 

1. Weiner      
2. Keller

عالقه و انتساب در قالب فرایندهای 

ن�ش به ارتباط، اطمینان، رضایت  انگ�ی

هم  خودتنظیمی  و  اراده  نهایتاً  و 

اشاره نمود. ارتباط اشاره به مفاهیم 

اتژی ها�ی دارد که ارتباط محیط  و اس�ت

اهداف،  با  را  ی  یادگ�ی یاددهی- 

تجارب  نهایتاً  و  ی  یادگ�ی سبک های 

نده در هنگام طراحی مورد  قبیل یادگ�ی

توجه قرار می دهد )کلر، 2009(. طبق 

ی  یادگ�ی برای  نش  انگ�ی اطمینان  اصل 

نده  زما�ن ارتقاء پیدا می کند که یادگ�ی

به این اعتقاد برسد که او می تواند به 

خو�ب بر وظایف و تکالیف تعبیه شده 

تسلط پیدا کند و آنها را به خو�ب یاد 

های  متغ�ی اصل  این  واقع  در  د.  بگ�ی

ل  نده از کن�ت مربوط به احساس یادگ�ی

برای  انتظار  ن  همچن�ی و  شخیص 

ی را انعکاس  موفقیت در جریان یادگ�ی

با اصل  )کلر، 2009(. مطابق  می دهد 

ی  یادگ�ی برای  نش  انگ�ی هم  رضایت 

نده  یادگ�ی که  د  می گ�ی فزو�ن  زما�ن 

برای  را  بخیسش  رضایت  بازده های 

ی پیش بی�ن و تجربه کند  وظیفه یادگ�ی

و احساسات مثب�ت را در مورد تجارب 

استمرار  تا  باشد  داشته  ی اش  یادگ�ی

ی در او پرورش یابد  نش به یادگ�ی انگ�ی

کلر، 2009(.  از  نقل  )به 
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سازی شناخ�ت  .. درگ�ی
ندگان از نظر شناخ�ت از  سازی یادگ�ی ی زاییسش درگ�ی در نظریه یادگ�ی
نده  جمله موارد تجویزی بعدی است که در جلب و حفظ توجه یادگ�ی
موثر  عمیق  ی  یادگ�ی به  نائل شدن  برای  ی  یادگ�ی فرآیند  در طول 
سازی رفتاری در  سازی شناخ�ت با تأکید بر اهمیت درگ�ی می باشد. درگ�ی
سازی هیجا�ن )عالقه  ی )مشارکت( از یک رابطه ی مثب�ت با درگ�ی یادگ�ی

، هو و هوی1، 2012(.  ن ی( برخوردار است )ج�ی و رضایت از یادگ�ی

.. خلق دانش 
ی زاییسش نقش کلیدی در خلق معنا  نکته بعدی که در نظریه یادگ�ی
ندگان ایفا می کند، فرایندهای خلق دانش است.  و تولید دانش یادگ�ی
فرآیندهای خلق دانش آن دسته از مولفه های حافظه هستند )اعم 
( که  از پیش تصورات، عقاید، مفاهیم، فرآیندهای شناخ�ت و تجار�ب
از طریق کورتکس پیشا�ن مغز فعال می شوند و به مدیریت فرآیند 
ه سازی اطالعات می پردازند. این مولفه ها  دریافت، رمزگذاری و ذخ�ی
رابطه ها و گره ها را شکل می دهند و بدین ترتیب فهم و شناخت تولید 
ی حافظه ی  ی زاییسش مهم است، شکل گ�ی می گردد. آنچه در یادگ�ی
اک، 1991و 1990(. رابطه ای است که طی آن مغز اطالعات جدید را به حافظه ی مربوطه  موجود خود مرتبط می سازد )وی�ت

4. فرایندهای زاییسش 
ی زاییسش به عنوان  در ماهیت این نظریه عملگرا، فرآیندهای یادگ�ی
آخرین مهارت شناخ�ت نبایس�ت فراموش شود. زیرا فرایندهای زاییسش به 
نده کمک می کنند تا به طور فعاالنه و پویا )الف( به طور انتخا�ب        Jin-Ho and Hui .1یادگ�ی

یا تعمدی به هر یک از وقایع توجه کند و )ب( معنا�ی را برای وقایع زایش 
اک، 1992(.  مدل زاییسش در زمینه آموزش چه اشارا�ت برای طراحی آموز�ش داردکند )وی�ت

طراحی،  تحلیل،  از  سیستماتییک  فرایندی  درگ�ی  آموز�ش  طراحان 
طراحی  می باشند.  ی  یادگ�ی یاددهی-  فرایند  ارزشیا�ب  و  اجرا  توسعه، 
زایش  به  نده  یادگ�ی می شود  باعث  ی  یادگ�ی زاییسش  مدل  در  آموز�ش 
دازد و بس�ت توجه به 4  ن اطالعات جدید و تجارب قبیل ب�پ روابط ب�ی
ی زاییسش را فراهم کند. چشم پو�ش  فرایند تعریف شده توسط یادگ�ی
نده  از هر کدام از این فرایندها می تواند منجر به منفعل شدن یادگ�ی

ی شود.  یادگ�ی در  معمول  رویکردی غ�ی اتخاذ  و  نظر ذه�ن  از 
مراحل  اجرای  و  در طراحی  را  کاربرد  ین  بیش�ت زاییسش  ی  یادگ�ی نظریه 
دارد، گرچه اشارات و رهنمودها�ی هم برای تحلیل و ارزشیا�ب هم دارد. 
با 4 فرایند زاییسش  4 مورد از ۵ مرحله فرایند طراحی آموز�ش همسو 
ی به کار می روند: فرایندهای  هستند که درکنار هم جهت خلق یادگ�ی

 . ی، خلق دانش، فرایندهای زاییسش ، فرایندهای یادگ�ی �ش ن انگ�ی
ی زاییسش بایس�ت فعالیت های زیر  در طراحی آموز�ش طبق نظریه یادگ�ی

انجام شود: 
نده است.  ی و یادگ�ی 1. هدف مرحله تحلیل؛ فهم وظیفه یادگ�ی

دهای مناسب و تکنیک ها�ی است که  نیازهای تعریف شده در مرحله تحلیل را بهم ارتباط می دهد. 2. هدف مرحله طراحی؛ انتخاب راه�ب
3. هدف مرحله توسعه؛ خلق آموز�ش موثر از طریق طراحی پیام ها�ی 
نده می شود. است که سازماندهی و موجب برخی سطوح فعالیت های ذه�ن در بخیسش  از وجود یادگ�ی

ن این موضوع است که آیا آموز�ش که اجرا  4. هدف مرحله ارزشیا�ب تعی�ی
می شود موثر و کارا است. 
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ی زاییسش جدول 1: فرایند توسعه آموزش همسو با نظریه یادگ�ی

فرایندهای 
توسعه 
آموزش

فرایندهای نظریه 
ی زاییسش یادگ�ی

اشارات و کاربردها

تحلیل

نش فرایندهای انگ�ی

ی فرایندهای یادگ�ی

فرایندهای خلق 
دانش

فرایندهای زاییسش

نده به عنوان درک  درک خود مفاهیم توسط یادگ�ی
نده عالیق جاری یادگ�ی

نده، مفاهیم فهم عقاید یادگ�ی

توانا�ی فراشناخ�ت و تجارب قبیل

درک فرایندهای شناخ�ت موردنیاز وظیفه

طراحی

فرایندهای خلق 
دانش

فرایندهای زایش

ی،  دهای انتخاب شده جهت کمک به یادگ�ی راه�ب
نده نسبت به تالش های خود،  نگرش یادگ�ی

ی شخیص خود ل بر یادگ�ی رضایت مندی، کن�ت

ندگان را در  انتخاب فعالیت ها�ی که یادگ�ی
فرایندهای ارتباط دهی اطالعات و یا ارتباط دهی 

اطالعات با دانش خود درگ�ی می کند

یتوسعه فرایندهای یادگ�ی
دهای طراحی موثر پیام جهت کسب  کاربرد راه�ب

و حفظ توجه

فرایندهای زایشارزشیا�ب

نده فعاالنه  ارزشیا�ب این موضوع که آیا یادگ�ی
درگ�ی فعالیت زاییسش خود می باشد

ارزشیا�ب برون دادهای بدست آمده توسط 
نده جهت یادداشت کج فهمی ها یادگ�ی

ز�ش     1. فرایندهای انگ�ی

نده  اک )1990، 1991( پیشنهاد شناسا�ی فرصت ها�ی را برای یادگ�ی در این بخش وی�ت

ی  ل و مسئولیت پذیری ضمن فعال نمودن شان در فرایند یادگ�ی ن کن�ت جهت داش�ت

دهای آموزش و طراحی که با نگرش رسوکار دارند باید منجر  می دهد )ص 1۵(. راه�ب

دهای آموز�ش را  نش شوند. او فعالیت ها و راه�ب به عالیق پایدار، استقامت و انگ�ی

ح زیر پیشنهاد می دهد:  به رسش

ندگان  ی نسبت به تالش شخیص خود یادگ�ی  1  بهبود نگرش یادگ�ی

ندگان   2  بهبود خودپنداره یادگ�ی

ی خود  ن رضایت از فرایند یادگ�ی  3  داش�ت

نده  نده از خود به عنوان یادگ�ی  4  تعدیل درک و برداشت یادگ�ی

ی خود ل، افزایش مسئولیت پذیری و پاسخگو�ی فرد برای یادگ�ی ن کن�ت  ۵  داش�ت

 6  و کاربرد جایزه و تشویق که می تواند به طور مستقیم به تالش های شخیص خود 

نده نسبت داده شود.  یادگ�ی

نده باید بتواند از روش های مختلفی  یک طراح بازی جهت ایجاد عالقه در یادگ�ی

به منظور افزایش کنجکاوی چون کاربرد پدیده های بدیع، کاربرد موضوعات 

ی، کاربرد تمثیل و طرح سوال  ن ، استفاده از داستان با ِتمی فان�ت ن چالش برانگ�ی

استفاده کند )کلر1، 1983 به نقل از فردانش، 138۵(. 

نمودن  بخش  رضایت  اهداف،  تنظیم  جهت  نده  یادگ�ی برای  فرص�ت  تدارک 

نده با کاربرد محرکات حیس پویا، هماهنگ نمودن  ی برای یادگ�ی فرآیند یادگ�ی

تمجیدهای  و  پاداش ها  دادن  نسبت  نده،  یادگ�ی توانا�ی ذه�ن  با  بازی  آهنگ 

نده  مستقیم به تالش های یادگ�ی کالمی بازی به طور مستقیم یا غ�ی کالمی و غ�ی

نده در راستای توجه به عامل انتساب کمک کند )یل، لیم و  می تواند به یادگ�ی

 .)2008 گرابوسیک2، 
1. Clare       
2. Lee، Lim and Grabusky
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ی 2. فرایندهای یادگ�ی

بر  توجه  و   
گ

انگیختیک مغز  در 

تاث�ی  افراد  ی  یادگ�ی فرایندهای 

می گذارند. محرک های خارجی توجه 

فرد را از طریق سیستم فعال سازی 

ند.  ن می انگ�ی بر  ریتکول  صعودی 

و  پویا�ی  فعال سازی،  این  بدون 

توجه انتخا�ب به محرک های محیطی 

تاث�ی  نمی شود.  انجام  معنا�ی  زایش 

ون  ب�ی محیط  از  توجه  و   
گ

انگیختیک

ذهن  داخیل  تعامالت  با  بایس�ت 

فعالیت های  گردد.  همراه  نده  یادگ�ی

آموزش و طراحی می توانند به کسب 

زیر  موارد  شامل  که  توجه  حفظ  و 

کنند:  کمک  می باشند 

 1  جلب توجه فرد نسبت به آموزش 

و  برنامه ریزی  یل،  خودکن�ت طریق  از 

سازماندهی

 2  تهیه اهداف رفتاری و پرسش های 

هدایت کننده 

 3  تهیه توضیحات الزم از اهمیت 

شده  انتخاب  موضوعات 

ناشناخته ها،  سواالت،  کاربرد    4  

معماها و  تعلیق ها  ناسازگاری ها، 

نده  یادگ�ی ارادی  توجه  هدایت    ۵  

پیام  بودن  نو  با  معناسازی  برای 

آموز�ش و یا نو بودن شکل ارائه پیام 

موردنظر. 

در  ن  داش�ت مشارکت  و  توجه  برای 

بازی  طراح  ی  یادگ�ی فعالیت های 

یافته  نظام  کاوشگری  از  می تواند 

زیرا   .)2001 )ولفه1،  کند  استفاده 

عنا�  از  دادن  پاداش  و  کردن  درگ�ی

و  ی  یادگ�ی محیط  ن  موثرساخ�ت حیا�ت 

انجام فعالیت های  به  افراد  تشویق 

می باشد.  محیط  آن  شده  خواسته 

ی و پاداش  مغز وق�ت در حالت درگ�ی

و  ی  یادگ�ی کسب  برای  د  می گ�ی قرار 

می باشد.  پذیراتر  تغی�ی 

از  می تواند  بازی  طراح  یک 

مبت�ن  و  شده  تعریف  سناریوهای 

به تجارب  انتقال  قابل  که  بر مسأله 

کند  استفاده  باشد،  واقعی  دنیای 

نده  یادگ�ی جانبه  همه  مشارکت  تا 

داشته  �پ  در  ی  یادگ�ی محیط  در  را 

انتخاب  مهارت  ن  گذاش�ت البته  باشد. 

خود  که  نده   یادگ�ی عهده  به  مسأله 

تجربۀ مسأله گشا�ی  از  بخش مهمی 

می تواند  است،  واقعی  دنیای  در 

به  را  نده  یادگ�ی تعلق  و  سازی  درگ�ی

1. Wolfe         

کند.  دوچندان  بازی  محیط 

معتقدند   ،)1983( ماندینخ1  و  کارنو 

می تواند  مسأله  حل  و  مساله  ارائه 

را  شناخ�ت  سازی  درگ�ی باالی  سطوح 

سازی  درگ�ی باشد.  داشته  دنبال  به 

تجیل  خو�ب  به  زما�ن  ندگان  یادگ�ی

ی برای  می کند که آنها در محیط یادگ�ی

یک مدت زمان طوال�ن به طور ذه�ن 

به وظایف چالیسش توجه نمایند. آنها 

نوعی  شناخ�ت  سازی  درگ�ی معتقدند 

را  نده  یادگ�ی که  ارادی است  ی  یادگ�ی

ی  به مشارکت در فعالیت های یادگ�ی

وامی دارد تا مهارت ها و دانش اصیل 

از  نقل  )به  نمایند  را کسب  موضوع 

، هو و هوی، 2012(.  ن ج�ی

.. فرایندهای خلق دانش 

فرایندهای خلق دانش بخش ها�ی از 

پیش بی�ن ها،  شامل  هستند-  حافظه 

و  فراشناخت ها  مفاهیم،  عقاید، 

لوب های  طریق  از  که   – تجارب 

که  می شوند  فعال  مغز  پیشا�ن 

ه اطالعات  کسب، رمزگذاری و ذخ�ی

را مدیریت می کنند. فرایندهای خلق 

مفاهیم،  موجود،  عقاید  ن  ب�ی دانش 

1. Carnot and Mandynkh

محیطی  محرکات  و  پیش بی�ن ها 

بدین  تا  می کنند  برقرار  را  ارتباطا�ت 

د  گ�ی صورت  مطلب  درک  وسیله 

آثار  عمده   .)1991  ،1990 اک،  )وی�ت

همکاران  با  اک  وی�ت پژوهش های  و 

1987؛  اک،  وی�ت )کوریلسیک،  خود 

 ،)1993 بوئر،  و  اک  وی�ت بنسون، 

که  است  پیش بی�ن ها�ی  شناسا�ی 

ی  یادگ�ی سوءبرداشت های  بر   
گ

جملیک

برخی  می گذارند.  تاث�ی  نده  یادگ�ی

در  ناسازگاری ها  خلق  می کنند  ادعا 

آموزش  بر  است  راهی  نده  یادگ�ی

 )1990( اک  وی�ت برداشت ها.  سوء 

بحث می نماید که این موقعیت های 

تجار�ب  دقت  به  باید  ناسازگارانه 

نده  یادگ�ی برای  که  کنند  انتخاب  را 

نده نتواند به  واقعی هستند، تا یادگ�ی

به عنوان موارد  آسا�ن موقعیت ها را 

مورد  در  پیش بی�ن  کند.  رد  اشتباه 

ی تحت  یادگ�ی ی و فرایندهای  یادگ�ی

ی می باشد.  ات اولیه یادگ�ی تاث�ی تاث�ی

باشد  داشته  ورت  �ن است  ممکن 

ی  یادگ�ی درباره  را  فرد  عقاید یک  که 

ارزش  نده جهت درک  یادگ�ی نقش  و 

زاییسش  فعالیت های  در  مشارکت 

دهیم.  تغی�ی 
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اک )1990، 1991( شامل موارد زیر می باشد:  د توسط وی�ت توصیه های این راه�ب

ارتباط دادن آموزش با دانش و عالیق پیش زمینه. 1 

ی . 2  تدریس فرایندهای فراشناخ�ت جهت نظارت فعاالنه بر یادگ�ی

ی فعال . 3  یح نتایج محسوس از یادگ�ی ت�ش

توصیه می شود طراح بازی جهت خلق حافظه ای رابطه ای از داستان رسا�ی در 

ونده  یک بافت اصیل )برگرفته از دنیای واقعی(، چالش های متناسب و پی�ش

که طیفی از توانا�ی ها و ضعف های شخص را نشانه می رود، استفاده کند. 

باعث می شوند که فرد  ونده  پی�ش با سطوح دشواری  تمرینا�ت  انجام  قطعأ 

وزی را تجربه کند. البته تمرینات  وزی و شادی- پ�ی چرخه ای مثبت از تالش- پ�ی

( که در   همزمان مهارت های پردازش ذه�ن )شناخ�ت
گ

باید بتوانند در یکپارچیک

عملکرد مغزی موثر می باشند، مفید واقع شوند. 

ی موضوعات موردنظر  یادگ�ی برای  بازی  ن محیط  برانگ�ی تکالیف چالش  ارائه 

ن اطالعات جدید با طرحواره های موجود و متعاقبأ  می تواند در مرتبط ساخ�ت

ی باید  به خلق معنا کمک نماید. طراح بازی ها در انتخاب موقعیت یادگ�ی

توجه کند که برگرفته از دنیای واقعی باشد. زیرا هر چه محیط بازی اصیل 

ساخت های  می تواند  به�ت  خود  فعال  نقش  با  نده   یادگ�ی باشد،  متناسب  و 

شناخ�ت مربوطه را از طریق جهت دهی در یادآوری، توضیح یا بازنما�ی فعال 

سازد. انجام دادن وظایف و حل مسائل به صورت تعامیل در سناریو�ی که 

کند  کمک  نده  یادگ�ی به  می تواند  شده  طراحی  موضوعی  کارشناسان  توسط 

تجربه و مهارت های شناخ�ت الزم را برای مواجهه با مسائل مشابه در دنیای 

نده درتنظیم مناسب شناخت خود در فرایند  واقعی کسب کند. البته یادگ�ی

ن می باشد )رول و همکاران1، 200۵(.  بازی نیازمند پشتیبا�ن و راهنما�ی مر�ب ن�ی

دانش  ارتباط  کیفیت،  وسعت،  کفایت،  به  باید  بازی  ن  ح�ی طراح  اینجا  در 

ن  با دانش پیش�ی نده  ی توجه کند. زیرا یادگ�ی با فرآیند یادگ�ی نده  قبیل یادگ�ی

1. Roll       

فرآیندهای  از  نمی تواند  خود  ی  یادگ�ی در  چندان  نامرتبط  و  ناقص  کم، 

دانش  کردن  فعال  ی،  یادگ�ی برای  برنامه ریزی  مانند  کلیدی  خودتنظیمی 

دهای  راه�ب ی  کارگ�ی به  و  موضوع  از  خود  فهم  و  درک  بر  نظارت  قبیل، 

ی خود طی بازی استفاده کند )الکساندر و  موثر شناخ�ت در تنظیم یادگ�ی

 .)2004 و1،  شاپ�ی  ،2004 ت،  سی�ب کاتری،  آزیویدو،  1989؛  همکاران، 

4. فرایندهای زاییسش 

نده  یادگ�ی ساخته های  تسهیل  زمان  و   
گ

ن چگونیک دانس�ت زاییسش  آموزش  ه�ن 

اک، 1990، ص  ن و دانش وی می باشد )وی�ت ن بخش ها�ی از م�ت از ارتباط ب�ی

ندگان روابطی را زایش می کنند  3۵3(. با تحریک لوب های پیشا�ن مغز، یادگ�ی

ندگان با تلفیق  ن بخش های از آنچه که آنها می بینند و می شنوند. یادگ�ی ب�ی

اطالعات با داشته های حافظه مجدد سازماندهی، توسعه و مفهوم سازی 

می کنند. 

دو نوع فعالیت می تواند به عنوان زایش قضاوت شود. مواردی که روابط 

که  می کنند  زایش  محیط  از  مختلفی  بخش های  ن  ب�ی شده ای  سازماندهی 

شامل عناوین، رسفصل ها، سواالت، اهداف، خالصه ها، جداول، نمودارها 

محرک های  ن  ب�ی یکپارچه ای  روابط  که  موارد  این  است.  اصیل  ایده های  و 

خارجی و بخش های مختلف حافظه برقرار می کنند شامل نمایش، استعاره، 

اک،  ی است )وی�ت ، ترجمه و نتیجه گ�ی تمثیل، مثال، تصویر، کاربرد، تفس�ی

1990، ص 3۵4(. هر دوی این فعالیت ها می توانند استفاده شوند در قال�ب 

نده و یا توسط معلم بسته به موقعیت توسط طراح  که زایش توسط یادگ�ی

بازی به کار رود. 

کار  کمک  بازی  فرایند  طی  می تواند  که  است  مواردی  از  مر�ب  تسهیلگری 

نده کمک کند تا  باشد. یع�ن مر�ب با هدایت به جای خود می تواند به یادگ�ی

به صورت خودگردان مفاهیم را ضمن بازی کسب کند. مر�ب با ایفای نقش 

1. Alexander، & Azyvyd، Cutter، Siebert & Shapiro 
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 ، ورز�ش حرک�ت  ی  یادگ�ی و  رشد 

 .136-134  ،42 شماره 

دی لوکسن، دیوید. )ویراستار(   �

در  مصنوعی  هوش  )زیرچاپ(. 

مراقبت های بهداش�ت رفتار و روان. 

و  اردکا�ن  پوروستا  سعید  ترجمه 

مرضیه سعیدپور )تاریخ انتشار به 

 .)2016 اصیل  زبان 

، شوت و ون اک. )1396(.   � ری�ب

ی. مسائل و روندها در  بازی و یادگ�ی

. ترجمه   طراحی و تکنولوژی آموز�ش

سعیدپورو  مرضیه  زنگنه،  ن  حس�ی

تهران:   . رمضا�ن مو�  سونیا 

انتشارت آوای نور. )تاریخ انتشار به 

 .)2012 اصیل،  زبان 

ن )1392(. طراحی،   � زنگنه، حس�ی

بر  مبت�ن  مدل  اعتباریا�ب  و  تدوین 

افزایش  منظور  به  زاییسش  ی  یادگ�ی

در  باال  سطح  ی  یادگ�ی بازده های 

ندگان در درس زیست شنا�  یادگ�ی

نامه ی  پایان  ستان.  دب�ی دوره ی 

دانشگاه  نشده،  چاپ  ی،  دک�ت

 . طباطبا�ئ عالمه ی 

موم�ن   � مرضیه،  سعیدپور، 

. )139۵(. کاربست اصول  راد، اک�ب

رایانه ای.  بازی های  در  آموز�ش 

بازی های  میل  کنفرانس  ن  دوم�ی

چالش ها.  و  فرصت ها  رایانه ای؛ 

اصفهان.  دانشگاه 

موم�ن   � و  مرضیه  سعیدپور، 

مبت�ن  ی  یادگ�ی  .)1396(  . اک�ب راد، 

 . آموز�ش رایانه ای  بازی های  بر 

فصلنامه علمی- تخصیص فناوری 

عالمه  دانشگاه  تهران:   . آموز�ش

 .)3 )شماره   . طباطبا�ئ

�   .)138۵( هاشم.  فردانش، 

 . آموز�ش تکنولوژی  نظری  مبا�ن 

سمت.  تهران: 

�   .)1387( هاجر.  فرهودی، 

بازی های  از  استفاده  تاث�ی  برر� 

رایانه ای آموز�ش بر افزایش خالقیت 

ن کنفرانس  کودکان مقطع سوم. اول�ی

و   TRIZ خالقیت شنا�  میل 

مهند� و مدیریت نوآوری ایران، 

پژوهشکده علوم خالقیت شنا�، 

      .4-6 ص  تهران،   TRIZ و  نوآوری 

�   .)139۵( مژگان.  هاتفی، 

تقویت  در  فکری  بازی های  نقش 

اسباب  و  بازی  ماهنامه  حافظه. 

 .31  .32 بازی. 

نده )در مواقع لزوم( جهت تحلیل  مر�ب گری خود بنا بر درخواست یادگ�ی

نده می تواند بازخورد الزم را به او در انجام تکالیف و نظایر  عملکرد یادگ�ی

مستقیم بدهد )فردانش، 138۵(. در تکالیف بازی ارائه انواع  آن به طور غ�ی

بازخوردها از سوی مر�ب واقعی و یا عامل مجازی می تواند با آزادسازی 

نقش  انتقال دهنده  این  خود  که  باشد  ارتباط  در  ن  دوپام�ی انتقال دهنده 

ی ضمن بازی خواهد داشت )لوکسن، 2016(.  مهمی در لذت بردن از یادگ�ی

ی   نتیجه گ�ی

در حال حا�ن توسعه دهندگان بازی های رایانه ای آموز�ش به این اجماع 

فرآیند  از  متفاوت  بسیار  فکری  رایانه ای  بازی های  طراحی  که  رسیدند 

قراردادی طراحی بازی ها است، زیرا این بازی ها از همان آغاز رویکردی 

با خود  - حرک�ت  روا�ن و  شناخ�ت  مهارت های  پرورش  با هدف  را  آموز�ش 

یدک می کشند. البته اگر توسعه دهندگان بازی های رایانه ای فکری بتوانند 

ی مبت�ن بر بازی را با گنجاندن دستورالعمل ها�ی برگرفته  محیط های یادگ�ی

آنها  کنند،  ی زاییسش غ�ن  یادگ�ی ی مناسب چون نظریه  یادگ�ی از نظریات 

ندگان مشغول بازی هستند، آنها را به  قادر خواهند بود همچنان که یادگ�ی

سمت کسب مهارت های موردنظر این نظریه سوق دهند. مطمئنأ توجه 

به مباحث عنوان شده در این مقاله می تواند رسآغازی باشد برای راهنما�ی 

دانش  چگونه  و  کجا  زمان،  چه  که  فکری  رایانه ای  بازی های  طراحان 

نده و  پداگوژییک و دانش ف�ن موردنظر خود را با توجه به هدف، یادگ�ی

ی زاییسش مبت�ن بر  زمینه آموز�ش موردنظر جهت بهینه کردن محیط یادگ�ی

بازی های رایانه ای فکری به کار ببندند. 

منابع  

بهره   � بر  رایانه ای  بازی های  تاث�ی   .)1388( دیگران.  و  ی، محمود  دل�ب

؛ زمان واکنش و زمان حرکت نوجوانان. فصلنامه علمی- پژوهیسش  هو�ش
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چکیده

 برر� تاث�ی آموزش سواد رسانه ای 
هدف پژوهش حا�ن

از  استفاده   
گ

چگونیک و  انتقادی  تفکر  به  گرایش  بر 

شبکه های اجتماعی بود. جامعه آماری پژوهش شامل 

کلیه دانشجویان دوره کارشنا� دانشگاه چمران اهواز 

که در سال تحصییل 1398-1397 مشغول به تحصیل 

نفر   30 شامل  پژوهش  این  در  کنندگان  کت  بودند. رسش

گروه  در   
تصاد�ن صورت  به  که  بودند  دانشجویان  از 

ل )1۵ نفر( توزیع شدند.  آزمایش )1۵ نفر( و گروه کن�ت

گروه آزمایش به مدت 8 جلسه تحت تاث�ی آموزش سواد 

ی  ن چ�ی ل  کن�ت گروه  که  حایل  در  گرفتند،  قرار  رسانه ای 

دریافت نکردند. به منظور گردآوری داده های پژوهش 

 )2000( ریتکس  انتقادی  تفکر  به  گرایش  پرسشنامه  از 

و  پرسشنامه اثرات مثبت و منفی شبکه های اجتماعی 

تاث�ی آموزش سواد 

رسانه ای بر گرایش به تفکر 

 استفاده 
گ

انتقادی و چگونیک

از شبکه های اجتماعی 

دانشجویان  
محسن باقری، 

 سعید شاه 

حسینی، حدیث 

کولیوند

استادیار گروه علوم 

، دانشگاه اراک تربی�ت

استادیار گروه علوم 

، دانشگاه اراک تربی�ت

کارشناس ارشد 

 ، تکنولوژی آموز�ش

دانشگاه اراک

مقیمی و لطیفی )1394( استفاده شد و به منظور تجزیه و تحلیل 

ن از روش تحلیل کواریانس استفاده شد. نتایج پژوهش  داده ها ن�ی

انتقادی  تفکر  به  گرایش  بر  رسانه ای  سواد  آموزش  که  داد  نشان 

شبکه های  از  استفاده  کیفیت  بر  و  است  داشته  تاث�ی  دانشجویان 

است.  نداشته  تاث�ی  دانشجویان  اجتماعی 

ــر  ــه تفک ــش ب ــانه ای، گرای ــواد رس ــوزش س ــدی: آم واژگان کلی

اجتماعــی.  شــبکه های  انتقــادی، 

مقدمه

 می کنیم که رسانه ها ما را از هر سو احاطه 
گ

امروزه در جها�ن زندیک

امو�ن رسشار از اطالعات و اخبار جدیدی است  کرده اند. فضای پ�ی

ن فضا�ی سواد  در چن�ی می گذارند.  تاث�ی  ما   
گ

زندیک بر  لحظه  که هر 

منابع  و  رسانه ها  از  استفاده   
گ

چگونیک تا  می کند  کمک  رسانه ای 

ن اطالعات ارائه شده توسط  یم. اینکه از ب�ی اطالعا�ت آنها را یاد بگ�ی

به  بگذاریم  کنار  را  انتخاب و چه مطال�ب  را  رسانه ها چه مطال�ب 

دانش رسانه ای ما بر می گردد. این فرایند مستلزم دستیا�ب به سطح 

معقویل از سطح مهارت ها و دانیسش است که بر پایه آن بتوان رابطه 

رابطه  حالت  از  و  پیش گرفت  در  رسانه ها  با  ارتباط  در  فعال تری 

انفعایل یک سویه با رسانه ها خارج شد. سواد رسانه ای این امکان را 

می دهد تا با آموزش و افزایش آگاهی مخاطبان به چارچوب شناخ�ت 

و انتقادی برسیم و نگاه نقادانه ای بر رسانه ها، اخبار و اطالعات 

به  ورود   )1390 )طلوعی،  باشیم  داشته  آنها  از سوی  شده  منت�ش 

نان زیادی  اطالعات برای همگان آسان تر شده است. هر روز به م�ی

� به 
 دس�ت

گ
اطالعات جدید تولید و عرضه می شود. مشکل چگونیک



14
00 

ال
 س

م|
ده

ز �ی
 س

ره
ما

 ش
م |

نه
ل 

سا
115

114

به�ت  پردازش  بلکه  نیست،  اطالعات 

آنها است )تقی زاده، 1393(

آموزش سواد رسانه اى، چهارچو�ب را 

براى سوادهاى جدید فراهم می کند 

مشارکت  و  کردن  کار   ،
گ

زندیک براى  که 

یکم  و  بیست  قرن  در  شهروندى 

ورى هستند )ثومن و جولز، 2004(.  �ن

آموزش رسانه اى و آموزش سواد رسانه 

اى در اواخر قرن بیستم استفاده شد، 

 بهبود 
گ

زما�ن که تحقیق درباره چگونیک

است.  مدارس  در  اى  رسانه  آموزش 

هاى  مهارت  توصیف  براى  نکته  این 

بیست  قرن  در  شهروندان  موردنیاز 

است.  گرفته  قرار  تاکید  مورد  یکم  و 

 � دس�ت توانا�ی های  رسانه ای  سواد 

ّپیام و  و استفاده از رسانه ها، تولید 

ارزیا�ب  و  تحلیل  رسانه ها،  با  ارتباط 

انتقادی محتوای رسانه ها تعریف شده 

 .)2009 )اکستاندارد،  است 

است  معتقد  ن  ن�ی  )1388( شکرخواه 

ازتکنیک  نهاى  آم�ی اى،  رسانه  سواد 

رسانه ها  از  مؤثر  استفاده  هاى 

بینش  دریافت  و  دانش  کسب  و 

برنامه  و  اهداف  تشخیص  براى 

است.  یکدیگر  از  رسانه ها  هاى 

آموزش  پروژه های  اصیل   های 
گ

ویژیک

اکتشاف  و  کاوش  رسانه ای،  سواد 

تحت  موضوعات  در  تنوع  فردی، 

فعال  مشارکت  با  همراه  پوشش 

مخاطبان  و  رسانه ها  مسئوالنه  و 

آموز�ش هم  نگرش های دوره  است. 

استفاده  و  تولید  مهارت های  بیش�ت 

از متون رسانه ای را آموزش  انتقادی 

رسانه ای  سواد  دارای  فرد  می دهند. 

و  ونیک  الک�ت رسانه های  می تواند 

، تحلیل و ارزیا�ب  مکتوب را رمزگشا�ی

متون  اجزای  تحلیل   ، ن همچن�ی کند. 

رسانه ای می تواند در زمینه پیام های 

باشد  مفید  رسانه ها  ایدئولوژیک 

)سیلوربات، 2009(. با توجه به توسعه 

در  موردنیاز  مهارت های  و  رسانه ها 

رابطه با آنها، آموزش سواد رسانه ای 

مورد  دنیا  آموز�ش  مراکز  در  امروزه 

است.  گرفته  قرار  توجه 

روش پژوهش

پژوهش حا�ن یک مطالعه نیمه آزماییسش با طرح پیش آزمون و پس آزمون 

به  آنها  آزمود�ن ها،  انتخاب  از  بعد  طرح  این  در  است.  ل  کن�ت گروه  با 

ل جایگزین شدند. سپس قبل از  صورت تصاد�ن در دو گروه آزمایش و کن�ت

اجرای متغ�ی مستقل )X( آموزش مؤلفه های سواد رسانه ای )آزمود�ن های 

و  انتقادی  تفکر  پیش آزمون(  وسیله  به  گروه  دو  هر  در  شده  انتخاب 

و  گرفتند  قرار  ی  اندازه گ�ی مورد  اجتماعی  شبکه های  از  استفاده   
گ

چگونیک

)آموزش مؤلفه های سواد رسانه  متغ�ی مستقل  آزمایش در معرض  گروه 

ل متغ�ی مستقل )آموزش مؤلفه های سواد  ای( قرار گرفت و در گروه کن�ت

 
گ

انتقادی و چگونیک )تفکر  پایان، متغ�ی وابسته  اجرا نشد. در  رسانه ای( 

استفاده از شبکه های اجتماعی( در هر دو گروه به وسیله پس آزمون مورد 

ی قرار گرفتند نگاره طرح مورد بحث به صورت زیر است:  اندازه گ�ی

جدول 1: مدل اجرا�ی پژوهش

گروه ها گمارش تصاد�ز پیش آزمون متغ�ی مستقل پس آزمون

گروه آزماییسش R T۵ X T2

ل گروه کن�ت R T۵ - T2

 

که  واحدها  یا  افراد  از  مجموعه ای  از  است  عبارت  آماری  جامعه  مقدار 

ک باشند. معموالً در هر تحقیق، جامعه  دارای حداقل یک صفت مش�ت

مورد برر� یک جامعه آماری است که تحقیقگر مایل است درباره صفت یا 

دازد )رسمد و همکاران، 1392(.  صفت های متغ�ی واحدهای آن به مطالعه ب�پ

جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان دوره کارشنا� دانشگاه اهواز 
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ی در  که در سال تحصییل 98-1397 مشغول به تحصیل بودند. روش نمونه گ�ی

ی، افراد جامعه براساس  س است. در این نوع نمونه گ�ی این پژوهش در دس�ت

ی اقتضا�ی هم  س به آنها تعریف می شود که به آن نمونه گ�ی راح�ت نس�ب دس�ت

کت کنندگان در این پژوهش شامل 30 نفر از دانشجویان بودنند  گفته می شود. رسش

ل )1۵ نفر( توزیع  که به صورت تصاد�ن در گروه آزمایش )1۵ نفر( و گروه کن�ت

شدند. گروه آزمایش به مدت 8 جلسه تحت تاث�ی آموزش سواد رسانه ای قرار 

ی دریافت نکردند.  ن ل چ�ی گرفتند، در حایل که گروه کن�ت

ابزارها�ی که جهت جمع آوری اطالعات از گروه نمونه در نظر گرفته شده است 

عبارتند از: 

)CTDI( )2003( 1. پرسشنامه گرایش به تفکر انتقادی ریتکس 

 2. پرسشنامه اثرات مثبت و منفی شبکه های اجتماعی مقیمی و لطیفی )1394(

گروه  دو  در  تصاد�ن  به صورت  آنها  آزمود�ن ها،  انتخاب  از  بعد  این طرح  در 

 )X( مستقل  متغ�ی  اجرای  از  قبل  سپس  شدند.  جایگزین  ل  کن�ت و  آزمایش 

انتخاب شده در هر دو گروه  )آزمود�ن های  آموزش مؤلفه های سواد رسانه ای 

 استفاده از شبکه های اجتماعی 
گ

به وسیله پیش آزمون( تفکر انتقادی و چگونیک

ی قرار گرفتند و گروه آزمایش در معرض متغ�ی مستقل )آموزش  )مورد اندازه گ�ی

ل متغ�ی مستقل )آموزش  مؤلفه های سواد رسانه ای( قرار گرفت و در گروه کن�ت

مؤلفه های سواد رسانه ای( اجرا نشد. در پایان، متغ�ی وابسته )تفکر انتقادی و 

 استفاده از شبکه های اجتماعی( در هر دو گروه به وسیله پس آزمون 
گ

چگونیک

ی قرار گرفتند نگاره طرح مورد بحث به صورت زیر است:  مورد اندازه گ�ی

جدول2: مدل اجرا�ی پژوهش

گروه ها گمارش تصاد�ز پیش آزمون متغ�ی مستقل پس آزمون

گروه آزماییسش R T۵ X T2

ل گروه کن�ت R T۵ - T2

آموزش مؤلفه های سواد رسانه ای: 

مداخله آموز�ش به صورت کارگاه آموز�ش طی 8 جلسه 2ساعته، هفته ای دو 

جلسه انجام گرفت. همان طور که در جدول مشاهده می کنید محتوای جلسات 

بر اساس الگوی مؤلفه های آموزش سواد رسانه ای طرح ریزی شده است: 
جدول 3: محتوای جلسات آموز�ش

محتوای جلسات جلسات

ن اعضای گروه آزماییسش با محتویات جلسات،  طرح مسئله، آشنا ساخ�ت
تعریف مؤلفه ها، کارکردهای سواد رسانه ای

جلسه اول

تعریف و بسط کارکرد های تفکر انتقادی، شبکه های اجتماعی، اثرات 
شبکه های اجتماعی برای دانشجویان

جلسه دوم

ی در آن  ن در موقعیت فریصن یک ارتباط گر و تصمیم گ�ی قرار گرف�ت
موقعیت

جلسه سوم

ارائه الگوها و راهکارهای تطبیقی کشورهای مختلف در آموزش سواد 
رسانه ای

جلسه چهارم

ارزیا�ب انتقادی جنبه های مختلف و محتوای رسانه ها، جهت خلق 
ارتباطات در زمینه های گوناگون

جلسه پنجم

پخش قطعه فیلم در مورد محتوای سواد رسانه ای و تشکیل کالس 
کارگاهی مشارک�ت

جلسه ششم

آگاهی نسبت به محدودیت های رسانه در آموزش سواد رسانه ای، درک 
ورت مخاطب شنا� به عنوان پیش نیاز آموزش سواد رسانه ای،  �ن

مطالعه الگوهای آموز�ش سواد رسانه ای در رسانه های دنیا
جلسه هفتم

جلسه پرسش و پاسخ در ارتباط با پاسخگو�ی به سواالت دانش جویان در 
مورد سواد رسانه ای و مولفه های آن

جلسه هشتم

ن دانشجویان مقطع کارشنا� دانشگاه اهواز   به منظور اجرای پژوهش از ب�ی

دو کالس به طور تصاد�ن انتخاب گردید. 30 نفر به صورت تصاد�ن در دو گروه 

ل )1۵ نفر( جایگذاری شدند. گروه آزماییسش طی یک  آزماییسش )1۵ نفر( و کن�ت
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ماه، 8 جلسه 2 ساعته، هفته ای دو جلسه تحت آموزش مؤلفه های سواد 

نکردند.  دریافت  را  آموز�ش  هیچ  ل  کن�ت گروه  اما  گرفتند.  قرار  رسانه ای 

بعد از اتمام آموزش برای هر دو گروه پس آزمون اجرا گردید و درنهایت 

داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده های 

به دست آمده، از شاخص های و روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی 

، درصد،  استفاده شده است از آمار توصیفی برای به دست آوردن فراوا�ن

دست  به  برای  استنباطی  آمار  از  سپس  و  استاندارد،  انحراف   ، ن میانگ�ی

آوردن تحلیل کوواریانس و آزمونt  مستقل و زوجی به کمک نرم افزار

spss  استفاده شد. 

یافته ها

در گزارش حا�ن به منظور به دست آوردن دید کیل از داده ها، با استفاده 

ن و انحراف معیار(  ، میانگ�ی از شاخص های آمار توصیفی )جداول فراوا�ن

ها پرداخته شد.  به ارائه اطالعات توصیفی مربوط به هر یک از متغ�ی

بنابراین ابتدا به برر� و ارائه اطالعات توصیفی مربوط به متغ�ی تفکر 

ل پرداخته شده است.  انتقادی در دو گروه آزمایش و کن�ت

ل  ن و انحراف معیارگرایش تفکر انتقادی در دو گروه آزمایش و کن�ت جدول 4: میانگ�ی

در پیش آزمون و پس آزمون

زتعدادگروه هاآزمون انحراف معیارمیانگ�ی

پیش آزمون
1۵۵۵/243/69آزمایش

ل 1۵۵4/273/72کن�ت

پس آزمون
1۵۵7/893/81آزمایش

ل 1۵۵4/373/70کن�ت

ن و انحراف معیار پیش آزمون در گروه  با توجه به جدول باال میانگ�ی

 )3/72 )3/69و  و  و۵4/27(   ۵۵  /24( ترتیب   به  ل  کن�ت و  آزمایش 

ن و انحراف معیار  ن در پس آزمون میانگ�ی گزارش شده است. همچن�ی

گروه آزمایش به ترتیب )۵7/89 و 3/81( گزارش شده است. چنانچه 

ن گروه آزمایش در مرحله پس آزمون، نسبت  مالحظه می شود، میانگ�ی

در  مندرج  نتایج  اساس  بر  می دهد.  نشان  افزایش  پیش آزمون  به 

جدول 1، می توان به این توصیف دست زد که آموزش سواد رسانه ای 

 ) با استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات )چند رسانه ای آموز�ش

باعث افزایش تفکر انتقادی در دانشجویان گروه آزمایش شده است. 

ل در  ن تفکر انتقادی در گروه های آزمایش و کن�ت نمودار1: مقایسه میانگ�ی

پیش و پس آزمون

از  استفاده   
گ

چگونیک متغ�ی  به  مربوط  توصیفی  اطالعات  سپس 

ل در پیش آزمون و پس  شبکه های اجتماعی در گروه آزمایش و کن�ت

گردید.  ارائه  آزمون 

74 
 

  پیش آزمون افزایش نشان می ه  نسبت ب  ، آزمون  میانگین گروه آزمایش در مرحله پس،  شود  . چنانچه مالحظه می شده است
ای با استفاده از فناوری    ف دست زد که آموزش سواد رسانهی توان به این توص  ، می1بر اساس نتایج مندرج در جدول  .  دهد

 شده است.    ان گروه آزمایش باعث افزایش تفکر انتقادی در دانشجوی( آموزشی  ای چند رسانه ) اطالعات و ارتباطات 

 
 آزمون  و پس شیو کنترل در پ شیآزما یها در گروه یتفکر انتقاد  نیانگیم سهیمقا: 1نمودار

   
آزمون    کنترل در پیش   در گروه آزمایش و   نگی استفاده از شبکه های اجتماعی اطالعات توصیفی مربوط به متغیر چگوسپس  
 آزمون ارائه گردید.    و پس 

 آزمون و پس آزمون  شیکنترل و آزمون در پ یگروه ها یاجتماع یها استفاده از شبکه یچگونگ   اریو انحراف مع نیانگیم: 5جدول 
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 استفاده از شبکه های اجتماعی گروه های 
گ

ن و انحراف معیار چگونیک جدول ۵: میانگ�ی

ل و آزمون در پیش آزمون و پس آزمون کن�ت

ن کل مولفات منتج به اثرات مثبت استفاده از   با توجه به جدول باال میانگ�ی

شبکه های اجتماعی در گروه آزمایش در مرحله پس آزمون برابر با 18۵/  ۵7 

ن کل  و در مرحله پیش آزمون برابر با ۵7/712 است، از طر�ن دیگر اگر میانگ�ی

را در مولفات شامل اثرات منفی را در دوگروه پیش و پس آزمون مورد برر� 

اثرات منفی در  به  اثرات مولفات منتج  ن کل  قرار دهیم می بینیم که میانگ�ی

مرحله پس آزمون )64/02۵( با مقدار پیش آزمون )63/07۵( عدد تقریبا مشابهی 

ی  را نشان می دهند؛ به عبار�ت این نتایج در گروه آزمایش شاهدی بر �ب تاث�ی

مداخالت انجام شده در طی دوره آموز�ش بر روی گروه آزمایش در متغ�ی 

شبکه های اجتماعی می باشد، که به شکل گویا در نمودار زیر قابل مشاهده 

هست. 

ن استفاده از شبکه های اجتماعی در گروه های آزمایش در  نمودار 2: مقایسه میانگ�ی

پیش و پس آزمون

در ادامه به منظور تحلیل آماری فرض یه پژوهش، ابتدا مفروضات روش تحلیل 

کواریانس شامل طبیعی بودن توزیع نمرات از طریق آزمون کولموگروف- اسد 

ل در  نوف، همگ�ن واریانس ها از طریق آزمون لوین، پایا بودن متغ�ی کن�ت م�ی

گروه های مختلف مورد برر� قرار گرفت. 

77 
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آموزش سواد رسانه ای بر گرایش به تفکر انتقادی و کیفیت استفاده از شبکه های 

اجتماعی دانشجویان تأث�ی دارد. 

الف( پیش فرض اول: طبیعی بودن توزیع داده ها 

ن نرمال بودن متغ�ی گرایش به  نف جهت تعی�ی جدول 6: نتایج آزمون کولموگروف - اسم�ی

تفکر انتقادی

pسطح معناداری z آماره pسطح معناداری z آماره متغ�ی

 ./200  ./162  ./200  ./110
گرایش به تفکر 

انتقادی

 

ن نرمال بودن متغ�ی شبکه های اجتماعی نف جهت تعی�ی جدول 7: نتایج آزمون کولموگروف - اسم�ی

سطح 
pمعناداری

z آماره
سطح 

pمعناداری
z آماره متغ�ی

 ./09۵  ./203  ./087  ./206 ارتباط مجازی

 ./200  ./1۵9  ./097  ./203
توسعه مشارکت های  

اجتماعی

 ./08  ./2۵9  ./08  ./2۵9 ن�ت تبلیغات هدفمند  این�ت

 ./091  ./2۵7  ./090  ./2۵8 آموزش

 ./0۵4  ./218  ./0۵3  ./218 ترویج شایعات

 ./106  ./201  ./106  ./201 تبلیغات ضددین

 ./117  ./238  ./113  ./238 نقض حریم خصویص

 ./201  ./167  ./200  ./167 ات منفی رفتار تأث�ی

 همانطورکه نتایج جدول باال نشان می دهد، مقادیر به دست آمده برای آماره 

 .)/ .>p 0۵( معنادار نیستند / .=α 0۵ محاسبه شده در سطح خطای  zهای

ن استنباط می شود که  لذا فرض H 0 تایید و فرض H 1 رد می شود. بنابراین چن�ی

های مورد مطالعه از توزیع نرمال برخوردارند. بر این اساس فرض نرمال  متغ�ی

ها مورد مطالعه برقرار است.  بودن متغ�ی

ب( پیش فرض دوم: همگ�ز واریانس ها  

جدول 8: نتایج آزمون لوین

سطح 

معناداری

درجه آزادی 

2

درجه آزادی1 Fآماره متغ�ی

 ./774 12 1  ./261
گرایش به تفکر 

انتقادی

 ./1۵7 12 1 172 ،2 ارتباط مجازی

 ./607 12 1  ./۵21
توسعه مشارکتهای 

اجتماعی

 ./123 12 1 2/۵06
تبلیغات هدفمند 

ن�ت این�ت

 ./122 12 1 2/۵0۵ آموزش

 ./334 12 1 1/729 ترویج شایعات

 ./767 12 1  ./272 تبلیغات ضددین

 ./401 12 1  ./987
نقض حریم 

خصویص

 ./438 12 1  ./899 ات منفی رفتار تأث�ی
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( واریانس ها از آزمون لوین استفاده شد که نتایج  برای برر� همگ�ن )همسا�ن

نشان داد مقادیر به دست آمده برای آماره های F آزمون لوین محاسبه شده 

همگ�ن  فرض  لذا   )/  .>0۵sig( نیستند.  مع�ن دار   α=  ./0۵ آلفای  سطح  در 

واریانس ها رد نمی گردد، یع�ن فرض همگ�ن واریانس ها برقرار است. 

که  می گردد  مشاهده  پیش فرض های مطرح شده،  مجموع  نتایج  به  توجه  با 

و  می باشند  دارا  را  کواریانس  تحلیل  به  ورود  قابلیت  پژوهش  این  داده های 

های وابسته مورد برر� قرار داد.  می توان، تفاوت های دو گروه را در متغ�ی

ل جدول 9: نتایج آزمون تحلیل کواریانس برای دو گروه آزمایش و کن�ت

سطح 
معناداری

F
ز  میانگ�ی

مجذورات
df

مجموع 
مجذورات

منبع تغی�ی شاخص

 ./906  ./306  ./386 1  ./386 پیش آزمون

 ./0093  ./238  ./818 1  ./818

تفاوت دو گروه 
آزماییسش در

ل  پس آزمون با کن�ت
پیش آزمون

 ./001 خطا

 ./20۵ کل

نتایج جدول باال آزمون تحلیل کواریانس برای برر� تفاوت دو گروه آزمایش 

ل با حذف عامل پیش آزمون را نشان می دهد. با توجه به سطر دوم  و کن�ت

ل  ل اثر پیش آزمون مشاهده می گردد که دو گروه آزمایش و کن�ت جدول و با کن�ت

در   )/  <Sig 238F=/و0۵   ( می باشند  آزمون  پس  در  معناداری  تفاوت  دارای 

نتیجه مقدار آمار مشاهده 238/. از مقدار بحرا�ن در سطح اطمینان 0۵/. و 

درجه آزادی 1بزرگ�ت است. بنابراین نمرات پس آزمون برای دو گروه آزمایش و 

اثر پیش آزمون از لحاظ آماری در سطح اطمینان 0۵/. دارای  ل  با کن�ت ل  کن�ت

سواد  آموزش  که  فرض  این  درصد   ٪9۵ اطمینان  با  و  است  معنادار  تفاوت 

انتقادی  تفکر  به  گرایش  بر  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  بر  مبت�ن  رسانه ای 

دانشجویان تأث�ی دارد تأکید می گردد، عالوه بر این با توجه به اینکه فرضیه های 

جز�ئ پژوهش زیرمجموعه فرضیه کیل می باشند به شکل ویژه در قسمت هر 

کدام از فرضیه های فرعی این رابطه به شکل ویژه تر مورد برر� و از تکرار 

آزمون مربوطه در اینجا خودداری می شود. 

فرضیه جز�ئ 1: 

آموزش سواد رسانه ای بر گرایش به تفکر انتقادی دانش جویان تأث�ی دارد. 

جدول 10: نتایج آزمون تحلیل کواریانس برای گروه آزمایش در گرایش به تفکر انتقادی 

ن تاث�ی متغ�ی مستقل با در نظر گرف�ت

F     سطح معناداری
ز  میانگ�ی

مجذورات
df

مجموع 
مجذورات

ات منبع تغی�ی مولفه

./032        ./677  ./108 2  ./21۵ متغ�ی مستقل

تفکر 
انتقادی

./041 ./6۵7 ./104 1  ./209 پیش آزمون

./041        ./6۵7 ./104 1 ./209

اثر اصیل 
آموزش

مستقل*پیش 
آزمون
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 ./0۵ سطح  در  شده  گزارش   )  ./6۵7(   Fمقدارآماره باال  جدول  به  توجه  با 

معنادار است )p≤ ./0۵(. بنابراین با توجه به اینکه مقدار )P 041=. /( است، 

انتقادی  ن استنباط می گردد که آموزش سواد رسانه ای بر گرایش به تفکر  چن�ی

دانشجویان دانشگاه اهواز تأث�ی معنادار دارد و فرضیه جز�ئ اول تحقیق مورد 

قرار گرفت.  تایید 

فرضیه جز�ئ 2: 

آموزش سواد رسانه ای بر کیفیت استفاده از شبکه های اجتماعی دانشجویان 

تأث�ی دارد. 

سطح 
معناداری

F
ز  میانگ�ی

مجذورات
df

مجموع 
مجذورات

مولفه

 ./689  ./389  ./282 1

1

 ./282 ارتباط مجازی

 ./724  ./33۵  ./۵42  ./۵42
توسعه مشارکت های 

اجتماعی

 ./698  ./361  ./341  ./341
تبلیغات هدفمند 

ن�ت این�ت

 ./429

 ./4۵3

 ./931

 ./916

 ./176

 ./187

1

1

 ./176 آموزش

 ./187 ترویج شایعات

 ./2۵6  ./416  ./243 1  ./243 تبلیغات ضددین

 ./4۵7  ./91۵  ./186 1  ./186 نقض حریم خصویص

 ./248  ./418  ./234 1  ./234 ات منفی رفتار تأث�ی

با توجه به مقادیر به دست آمده از جدول باال در سطح معناداری هر کدام از 

مولفات و با مقایسه با سطح 0۵/. مشاهده می شود که بیش�ت است، به عبار�ت 

ن متغی�ی مستقل و متغی�ی وابسته ما معنادار نیست )p<0۵/(، در  تعامل ب�ی

دیگر  سوی  از  است.  شده  رعایت  رگرسیون  شیب  همگ�ن  پیش فرض  نتیجه 

متغی�ی  مولفات  به  مربوط   F آماره  برای  آمده  دست  به  مقادیر  به  توجه  از 

ن استنباط  شبکه های اجتماعی در سطح α 0۵=. / معنادار نیست. بنابراین چن�ی

ن گروه آزمون و گواه تفاوت معنادار وجود ندارد و آموزش با  می گردد که ب�ی

استفاده از مولفه های سواد رسانه ای بر نحوه استفاده از شبکه های اجتماعی 

دانشجویان تاث�ی معناداری نداشت. بر این اساس فرضیه تایید نمی شود. 

ی نتیجه گ�ی

فرضیه اول: آموزش سواد رسانه ای بر گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان تاث�ی 

دارد. 

بر  سانه ای  ر  سواد  آموزش  پژوهش  این  در  آمده  دست  به  نتایج  اساس  بر 

آمده  دست  به  داده های  و  دارد  تاث�ی  دانشجویان  انتقادی  تفکر  به  گرایش 

ل و مقایسه و پیش آزمون و پس آزمون را نشان  ن گروه کن�ت تفاوت مع�ن دار ب�ی

ی مداخالت  می دهد. یافته های این نتایج در گروه آزمایش شاهدی بر �ب تاث�ی

 
گ

چگونیک متغ�ی  در  آزمایش  گروه  روی  بر  آموز�ش  دوره  طی  در  شده  انجام 

می باشد.  اجتماعی  شبکه های  از  دانشجویان  استفاده 

بحث نظری فرضیه اول: 

 روح حاکم بر سواد رسانه ای »تفکر انتقادی« است، بدین معنا که باید چراغ 

ن  ی و بختیاری، 1393( هال�پ استقالل فردی را همواره روشن نگه داشت )نص�ی

مهارت های  یا  دها  راه�ب برخی  از  »استفاده  به مع�ن  را  انتقادی  تفکر   )1996(

شناخ�ت که احتماال منجر به افزایش پیامد مطلوب  می شوند« می داند. از نظر  

او تفکر انتقادی تفکری است که هدفمند، توأم با استدالل و جهتدار است. 

تفکر انتقادی آن نوع تفکری است که در حل مساله، استنتاج برآورد احتماالت 

د. تفکر انتقادی سبب می شود که فرد  ی مورد استفاده قرار می گ�ی و تصمیم گ�ی

از مدارک و شواهد موجود، باالترین درک را داشته باشد و درک کردن، فرد را 
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ن مهم وجود دارد، آشکار  قادر می سازد تا نظرات و معا�ن را که در ورای هر چ�ی

بینانه و تفکر  ن سازد )حسی�ن راد و علمداری، 1390( تفکر انتقادی به تفکر ت�ی

ی را باور کنیم و چه اعمایل را انجام  ن بر مبنای استدالل درباره اینکه چه چ�ی

طبقه  در  و  است  تفکر  باالترین سطح  انتقادی  تفکر  می شود.  گفته  دهیم، 

، به طبقه ارزشیا�ب مربوط می شود.  بندی بلوم از هدف های آموز�ش

از  دانشجویان  استفاده   
گ

چگونیک بر  رسانه ای  سواد  آموزش  دوم:  فرضیه 

است.  اثرگذار  اجتماعی  شبکه های 

انجام  مداخالت  ی  �ب تاث�ی بر  شاهدی  آزمایش  گروه  در  نتایج  این  یافته های 

 استفاده 
گ

شده در طی دوره آموز�ش بر روی گروه آزمایش در متغ�ی چگونیک

می باشد.  اجتماعی  شبکه های  از  دانشجویان 

بحث نظری فرضیه دوم: 

شبکه های مجازی ساختاری اجتماعی است که از گروه ها�ی )که عمومآ فردی 

از  خاص  نوع  چند  یا  ییک  توسط  که  است  شده  تشکیل  هستند(  جمعی  یا 

 .)1393 جوانمرد،  و  )فاریا�ب  متصل اند  هم  به   ها 
گ

وابستیک

دانشجویان از مرصف کنندگان اصیل رسانه های مختلف به شمار می روند و 

مختلف  برنامه های  به   � دس�ت در  سهولت  و  رسانه ها  همگرا�ی  با  سو�ی  از 

، شبکه های  ن�ت رسانه ای مانند شبکه های تلویزیو�ن ماهوارهای، سایت های این�ت

اجتماعی، آنها به نوعی بدون آگاهی و آموزش های الزم به ویژه در زمینه سواد 

ند که الزم است با  رسانه ای انتقادی در معرض پیام های رسانه ها قرار می گ�ی

اجرای دوره های سواد رسانه ای، برای توانمند کردن و ارتقای آگاهی های الزم 

در استفاده از رسانه ها تالش شود. 
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ن سلیمی، رئیس دانشگاه در این  به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دک�ت حس�ی

ن  یاد و خاطره دک�ت عیل شیخ االسالمی، نخست�ی نکوداشت  مراسم، ضمن 

رئیس دانشگاه عالمه طباطبا�ئ به ارائه گزارش بخیسش از فعالیت های انجام 

شده در دانشگاه پرداخت. 

ن یک دانشگاه، مشکالت بسیار  وی با طرح این پرسش که چرا باید برای ساخ�ت

طاقت فرسا را تحمل کرد؟ ادامه داد: دلیل این امر  این است که دانشگاه نماد 

“جناب آقای 

دک�ت اسماعیل 

زارعی زواریک در 

جمع استادان 

نمونه دانشگاه 

” عالمه طباطبا�ئ

ز گرامی داشت مقام  آئ�ی

استاد با حضور رئیس، 

معاونان و جمعی 

از استادان برگزیده 

دانشکده های دانشگاه عالمه 

طباطبا�ئ به صورت حضوری 

و مجازی برگزار شد. 

عقالنیت و نهادی است که اگر بتوان آن را برساخت، بنای عقالنیت، اخالق 

 در کشور ساخته می شود. هنگامی که بنای اندیشه و دانش در 
گ

و فرهیختیک

جامعه ساخته می شود، این بنا به یک بنای ماندگار بدل می شود. دانشگاهی 

که برساخته می شود باید ریشه دار باشد، چرا که نمادهای عقالنیت، زما�ن به 

برای  می توان  این گونه  و  ریشه دار شوند  که  می شوند  بدل  تناور  درخت  یک 

مدت طوال�ن از میوه های آن بهره مند شد. دک�ت سلیمی افزود: نهاد دانشگاه 
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بدواند، �پ محکمی  و ریشه  اجتماعی همراه شود  با ساختار  وق�ت 

پیدا می کند. امیدوار بودیم که در کشور ما هم دانشگاه های جدید 

ن  به ویژه، دانشگاه ها�ی مانند دانشگاه عالمه طباطبا�ئ بتوانند چن�ی

جایگاهی پیدا کنند و به نماد تحول اجتماعی و مد�ن تبدیل شوند. 

تالش  تا  و همکاران شد  من  برای  ه ای  ن انگ�ی جایگاه،  این  به  رسیدن 

کنیم و این دانشگاه را به نماد اندیشه ورزی و معرفت بدل کنیم. 

بودیم.  روبه رو  اصیل  مشکل  دو  با  راه  این  در  کرد:  عنوان  وی 

ن مشکل، چگونه دانشگاه شدن بود. دانشگاه عالمه طباطبا�ئ  نخست�ی

ن دلیل مانند  از ادغام ده ها مدرسه عایل ایجاد شده بود و به هم�ی

و  کالبد  بود.  نگرفته  آنها شکل  ن  ب�ی مستقل  پراکنده، هویت  جزایر 

فضای روا�ن که احساس تعلق به یک مجموعه دانشگاهی را ایجاد 

ن هیئت علمی  کند، وجود نداشت. از استانداردهای الزم برای داش�ت

استادان  ن  ب�ی همفکری  و  دوس�ت  مفاهمه،  فضای  نبود.  برخوردار 

ایفا  دانشگاه  تصمیم سازی  فرآیند  در  نقیسش  آنها  و  نداشت  وجود 

نمی کردند. رئیس دانشگاه عالمه طباطبا�ئ افزود: دانشگاه در انتخاب 

دانشجویان،  ورودی  دانشکده ها،  روسای  ن  تعی�ی گروه ها،  مدیران 

ن نامه ها نقیسش  جذب اعضای هیئت علمی و تصویب بسیاری از آی�ی

ن  ن رف�ت ن دلیل احساس هویت جمعی در حال از ب�ی نداشت، به هم�ی

اولیه و بسیار  بود. دانشگاه عالمه طباطبا�ئ ح�ت نمادهای هوی�ت 

به دانشگاه هویت  ساده مانند رسود، پرچم و رسدر دانشگاه، که 

نداشت.  را  می بخشد 

عمل  گونه ای  به  باید  دانشگاه  به  شدن  تبدیل  در  داد:  ادامه  وی 

می کردیم که از همان ابتدا برای دانشگاه ماندن هم برنامه وجود 

تولید  و  می شدیم  دانشگاه ها  جدید  نسل  وارد  باید  باشد.  داشته 

دانش می کردیم. دانشگاه عالمه طباطبا�ئ تا هفت سال پیش سهم چندا�ن در 

تولید دانش کشور نداشت. بنابرین کیفیت آموزش و پژوهش خود را باید به 

صورت ماندگاری افزایش می دادیم و برند دانشگاه را به گونه ای ارتقا می دادیم 

که وق�ت نام دانشگاه مطرح می شود، سخ�ن از محل کشاکش های سیا� و 

ن هیچ شناخ�ت از دانشگاه عالمه  ن الملل ن�ی ماندگار به میان نیاید. در عرصه ب�ی

و  ایجاد می کردیم   
گ

پویا�ی فرهنیک باید یک  بنابراین  نداشت،  طباطبا�ئ وجود 

نشاط اجتماعی را به دانشگاه و دانشجویان بر می گرداندیم. 

سلیمی با بیان اینکه برای انجام کار با تضادهای دوگانه ای روبه رو بویم، اذعان 

ات در جامعه، باید به رسعت دانشکده ها  داشت: با توجه به رسعت باالی تغی�ی
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ساخته  دانشگاه  پژوهشکده های  و 

می شد.  جذب  مجر�ب  استادان  و 

چندین  وجود  به  نیاز  ن  همچن�ی

در  این  و  می شد  احساس  خوابگاه 

ن اعتبار  صور�ت بود که دانشگاه تام�ی

مایل نمی شد. وی ادامه داد: از یک 

طرف باید به رشد مقاالت پژوهیسش با 

کیفیت و ن�ش کتاب پرداخته می شد 

و از طرف دیگر مانع چاپ و ترویج 

گاهی  می شدیم.  �ب کیفیت  مقاالت 

دانشگاه کارآفرین را در برابر دانشگاه 

ن  معرفت آفرین قرار می دادند به هم�ی

دلیل از یک سو باید تئوری های روز 

طرف  از  و  می گرفتیم  فرا  را  دنیا 

مبادا  می کردیم،  مراقبت  باید  دیگر 

را  ما  دنیا  روز  تئوری های  از  تقلید 

کند.  تبدیل  مقلد  دانشگاه  یک  به 

در  کرد:  خاطرنشان  دانشگاه  رئیس 

 و سیا� 
گ

عرصه فعالیت های فرهنیک

به دلیل  از یک سو فضا را  باید  ن  ن�ی

از  و  می کردیم  باز  عمومی  مطالبه 

سوی دیگر جلوی کسا�ن را که مدام 

فشار  قرمزها  خط  ن  شکس�ت برای 

برخی  این ها  می گرفتیم.  می آوردند، 

از فضاهای دوگانه ای بود که انجام 

با  ویل  می کرد  سخت  بسیار  را  کار 

و  کارکنان  استادان،  و همت  پشتکار 

وع به حرکت  دانشجویان توانمند رسش

کردیم.  مس�ی  این  در 

علوم  و  حقوق  دانشکده  استاد 

با  طباطبا�ئ  عالمه  دانشگاه  سیا� 

دانشگاه  ییک  ن ف�ی توسعه  به  اشاره 

گفت: تاسیس چهار دانشکده الهیات 

و  بد�ن  تربیت  اسالمی،  معارف  و 

، علوم ارتباطات و آمار،  علوم ورز�ش

مستقل،  هویت  با  رایانه  و  ریایصن 

ین کتابخانه های  تاسیس ییک از بزرگ�ت

مرکز  اندازی  راه  دانشگاهی، 

بهداشت و درمان، موزه، مراکز رشد 

 ، و نوآوری، آزمایشگاه علوم شناخ�ت

ساخت  سیب،  باغ  تفریحی  مجتمع 

دانشگاهی،  مساجد  زیباترین  از  ییک 

ن الملل که باعث  راه اندازی مرکز ب�ی

ن  ب�ی دانشجویان  برابری  سه  افزایش 

اندازی  راه  شد،  دانشگاه  در  الملل 

و  آزاد  تخصیص  آموزش های  مرکز 

آزفا،  مرکز  تاسیس   ، افزا�ی مهارت 

تاسیس مهمان رسا و خوابگاه مهدیه، 

تاسیس  مهدکودک،  اندازی  راه 

واحد  اندازی  راه  استادان،  رستوران 

، تشکیل بنیاد حامیان  نوین پژوهیسش

هتل  اندازی  راه  دانشگاه،  ان  ّ خ�ی و 

برای دانشجویان رشته هتلداری، ایجاد و نوسازی 72 هزار م�ت مربع 

از فعالیت های  زیربنا و 27 هزار م�ت مکعب محوطه سازی بخیسش 

اخ�ی  در سال های  دانشگاه  ییک  ن ف�ی ش فضای  گس�ت در  انجام شده 

است.  بوده 

ن به رسعت رشد مقاله های علمی و پژوهیسش در دانشگاه  وی همچن�ی

ن نرخ رشد، تا دو  عالمه طباطبا�ئ اشاره کرد و تاکید کرد: با ادامه هم�ی

سال آینده جزو ۵00 دانشگاه برتر دنیا در تمام رتبه بندی های مهم 

دانشگاهی،  بندی جامع  رتبه  در  دانشگاه  این  امروزه  بود.  خواهیم 

از ارکان اصیل و جزو 10 دانشگاه نخست کشور محسوب می شود و 

نظرات کارشناسانه استادان، دانش آموختگان و دانشجویان دانشگاه 

عالمه طباطبا�ئ مورد توجه نهادها و سازمان های دول�ت و سه قوه 

مجریه، مقننه و قضائیه قرار گرفته است. 

با  این مراسم  در  دانشگاه،  آموز�ش  احمدوند، معاون  دک�ت شجاع 

یک روز معلم و استاد، به ارائه گزارش بخیسش از عملکرد حوزه  ت�ب

حوزه  گفت:  وی  پرداخت.  اخ�ی  سال های  در  دانشگاه  آموز�ش 

آموزش، حوزه سن�ت دانشگاه است ویل در قسمت ها�ی کارهای نو و 

 ، ایط کرونا�ی خالقیت های جدیدی انجام شده است، به ویژه در رسش

تحوالت جدیدی در حوزه آموزش اتفاق افتاد. ییک از کارهای آموزش 

تدوین و بازبی�ن رشته ها است. با جمع بندی نیازمندی های جدید، 

هفت رشتۀ جدید در مقطع کارشنا�، 30رشته در مقطع کارشنا� 

ی و در مجموع  44 رشته جدید  ارشد و هفت رشته در مقطع دک�ت

به جمع رشته های دانشگاه اضافه شده است. 

اصالح  بخش  در  آموزش  حوزه  فعالیت های  به  احمدوند  دک�ت 

ساختار سازما�ن اشاره کرد و گفت: تعریف گروه استعداد درخشان و 

خانۀ تخصیص  ونییک، دب�ی ی الک�ت ادارۀ فارغ التحصیالن، مرکز یادگ�ی
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ه با هدف تمرکز بر امور اعضای هیئت علمی و ارائۀ خدمات شایسته تر،  ن هیئت مم�ی

برنامه های  بازنگری  و  تدوین  امور  مدیریت  برای  در�  برنامه ریزی  شورای  تأسیس 

در� و اصالح ساختار مدیریت آموزش های تخصیص آزاد و مهارت افزا�ی قسم�ت از 

این بخش است.  فعالیت های 

و  مهم  بسیار  حرکت  را  استادان  برای  افزا�ی  دانش  دوره های  برگزاری  ن  همچن�ی وی 

و  با حضور 3 هزار  افزا�ی  دانش  109 دوره  تعداد  افزود:  و  کرد  توصیف  ارزشمندی 

148 استاد برگزار شد و بخش مهمی از موفقیت همکاران ما در روش های تدریس و 

ونییک محصول این دوره ها بوده است. به طور کل 12 هزار و 460  آموزش های الک�ت

ساعت نفر آموزش در این دوره ها ارائه شده است. وی در ادامه گفت: ارائه کارنامه 

اعضای هیئت علمی، تدوین نظام نامه اخالق آموز�ش دانشگاه، ارتقای اعضای هیئت 

علمی، اجرای سیاست طرح درس، ارتقای سیستم خدمات آموز�ش دانشگاه از سما به 

گلستان، راه اندازی کالس های دوگان و ممنوعیت تدریس مدرسان با مدرک کم�ت از 

ی، بخش دیگری از فعالیت های چند سال اخ�ی معاونت آموز�ش در چند سال  دک�ت

اخ�ی بوده است. 

ونییک افزود: این  احمدوند با اشاره به استفاده از سیستم »بیگ بلوباتن« برای آموزش الک�ت



14
00 

ال
 س

م|
ده

ز �ی
 س

ره
ما

 ش
م |

نه
ل 

سا
139

138

سیستم مجازی جزو مجهزترین سیستم هاست. با توجه 

� سهل و آسان   مهم دس�ت
گ

به اینکه این سیستم دو ویژیک

همه کاربران و برخورداری از سیستم جلسات و دفاع از 

پایان نامه ها و رساله ها را دارد تاکنون در حدود 900 دفاع 

آموز�ش  انجام شده است. معاون  این سیستم  با  ارشد 

ن نامه ارتقا،  دانشگاه عالمه طباطبا�ئ با اشاره به اصالح آی�ی

ن نامه مد�ت در دستور کار قرار گرفته است  گفت: این آی�ی

و ییک از محورها�ی که باید اصالح می شد ماده 2آموز�ش 

ن نامه بود. در حوزه  بود که در عمل یک ماده خن�ش در آی�ی

، کمیت و کیفیت تدریس، نمره ارزشیا�ب کم�ت از  آموز�ش

پایان نامه ها و رساله ها هم در  ارتقا می شود.  مانع  سه، 

حوزه آموز�ش قرار گرفته اند. نمره آموز�ش از 30 به 40 افزایش 

، ارائه مقاله انگلییس اجباری  یافته است. در حوزه پژوهیسش

جایگزی�ن  می توان،  کردند  الزام  دانشگاه ها  اگر  و  نیست 

مانند نگارش کتاب پیشنهاد شود، مقاله های داخیل هم از 

Q1 تاQ2رتبه بندی می شود. نظریه های اصیل وزن مهمی 

ن مقاله انفرادی برای علوم انسا�ن  پیدا کرده است. نوش�ت

اجباری و وزن طرح های پژوهیسش حل مشکالت کشور زیاد 

شده است. 

نمونه  استادان  از  مراسم  این  پایان  در  است  گفت�ن 

دانشکده های مختلف تقدیر و دانشکده های روانشنا� 

، حقوق و علوم سیا� و ادبیات فار�  و علوم تربی�ت

و زبان های خارجی به عنوان دانشکده های برتر در سال 

، پژوهیسش و... معر�ن  1399 از لحاظ معیارهای آموز�ش

شدند. 

کت مقدم  دک�ت عیل اک�ب افرمجا�ن و دک�ت صدیقه رسش

خارجی،  زبان های  و  فار�  ادبیات  دانشکده  از 

قاسمی  عبدالرسول  دک�ت  و  جهانگرد  اسفندیار  دک�ت 

نژاد  محمدعیل  هللا  روح  دک�ت  اقتصاد،  دانشکده  از 

دک�ت  اسالمی،  معارف  و  الهیات  دانشکده  از  عمران 

زاده دهکردی  دک�ت حمیدرضا رحما�ن  و  کاشا�ن  جواد 

اسماعیل  دک�ت  سیا�،  علوم  و  حقوق  دانشکده  از 

دانشکده  از  قادری  مصطفی  دک�ت  و   زواریک  زارعی 

الدین  سیدجمال  دک�ت   ، تربی�ت علوم  و  روانشنا� 

دک�ت  ارتباطات،  علوم  دانشکده  از  جهرمی  زاده  اک�ب

خاتمی  محمد  سید  دک�ت  و  ترکستا�ن  محمدصالح 

وزآبادی از دانشکده مدیریت و حسابداری، دک�ت  ف�ی

شکوفه ب�ن هاشمی از دانشکده آمار، ریایصن و رایانه، 

از  را�  عادلیان  حمیده  دک�ت  و  شیخی  محمد  دک�ت 

اعالباف  مرتیصن  دک�ت  اجتماعی،  علوم  دانشکده 

صباغی از دانشکده موسسه آموزش عایل بیمه اکو و 

تربیت  و  دانشکده علوم ورز�ش  از  دک�ت سارا کشگر 

بد�ن به عنوان استادان نمونه دانشگاه عالمه طباطبا�ئ 

شدند.  معر�ن   1399 سال  در 
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ی ز همایش میل یادگ�ی  »اول�ی
 سیار از نظر تا عمل« برگزار شد. 

دکتر محمدرضا نیلی
عضو هیات علمی گروه تکنولوژی آموز�ش دانشگاه عالمه طباطبا�ئ و رییس 

ی سیار و دب�ی علمی همایش هسته یادگ�ی
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ی سیار، از نظر تا عمل« از سوی هسته پژوهیسش  ن همایش میل »یادگ�ی اول�ی

 ، طباطبا�ئ عالمه  دانشگاه  آموز�ش  تکنولوژی  گروه  همکاری  با  سیار  ی  یادگ�ی

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموز�ش وزارت آموزش و پرورش و دیگر نهادها 

به گزارش  برگزار گردید.  30 بهمن ماه به صورت مجازی  و دانشگاه ها، 29 و 

آگاهی،  دانش،  سطح  ارتقای  هدف  با  همایش  این  دانشگاه،  عمومی  روابط 

ی سیار، ارائه مبا�ن نظری و یافته های علمی در این حوزه  توسعه کیفیت یادگ�ی

ی سیار در دانشگاه ها  ن بحث و برر� چالش های پیاده سازی یادگ�ی و همچن�ی

و  استادان، صاحب نظران  با حضور  زمینه  این  در  نوآوری ها  آخرین  ارائه  و 

پژوهشگران این حوزه برگزار شد. 

ی سیار؛ زیرساخت های فناوری،  مبا�ن نظری الگوهای طراحی محیط در یادگ�ی

ی  ی سیار؛ اصول و استانداردهای یادگ�ی  و اجتماعی؛ بومی سازی یادگ�ی
گ

فرهنیک

سیار؛  ی  یادگ�ی و  ویژه  آموزش  سیار؛  ی  یادگ�ی مدیریت  سیستم های  سیار؛ 

ی  یادگ�ی و چالش های  موانع  ی سیار؛ موردکاوی  یادگ�ی در  ارزیا�ب  و  سنجش 

ی سیار، تربیت  سیار و راهکارهای توسعه آن؛ حفظ بهداشت روا�ن در یادگ�ی

ی سیار؛ مباحث  ی سیار؛ روش های پژوهیسش در یادگ�ی وی انسا�ن برای یادگ�ی ن�ی

ی  ی سیار؛ اقتصاد و یادگ�ی حقو�ت مالکیت معنوی و مالحظات اخال�ت در یادگ�ی

ی سیار از جمله محورهای این همایش بودند.  سیار و تجارب زیسته در یادگ�ی

در این همایش دک�ت عیل خایک صدیق معاون آموز�ش وزیر علوم، تحقیقات 

و فناوری؛ دک�ت حسن ملیک معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی 

ایران،  اطالعات  فناوری  سازمان  و  وزیر  معاون  ناظمی  ام�ی  دک�ت   ، آموز�ش

ونییک  ی الک�ت دک�ت امید فاطمی رئیس مرکز فناوری های دیجیتایل و مرکز یادگ�ی

علمی  هیأت  عضو  و  تکنولوژیست  نوروزی  داریوش  دک�ت  تهران،  دانشگاه 

ا�ن داشتند. الزم به ذکر است این همایش در  دانشگاه عالمه طباطبا�ئ سخ�ن

ن  دو بخش مجزا شامل بخش مقاله نوییس و ارائه مقاالت علمی آکادمیک و ن�ی

تجربه زیسته اقدام به پذیرش آثار کرد. 

ابعاد  در  را  ی  چشمگ�ی ات  تغی�ی هوشمند  تلفن  مانند  نوظهور  فّناوری های 

، اقتصادی، اجتماعی  مختلف آموز�ش

 ب�ش ایجاد کرده است. ییک 
گ

و فرهنیک

نوین،  فّناوری های  کارکردهای  از 

ی  یادگ�ی و  یاددهی  فرایند  تسهیل 

حل  در  نده  یادگ�ی توان  افزایش  و 

موبایل  است.  واقعی   
گ

زندیک مسایل 

فرد  منحرصبه    های 
گ

ویژیک خاطر  به 

، سهولت  مانند همه جا�ی و همه زما�ن

چندگانه،  کاربردهای  انتقال،  در 

پخش  و  ضبط  بودن،  چندرسانه ای 

تصویری،  و  صو�ت  رسانه های  انواع 

نت و استفاده از  اتصال به شبکه این�ت

برنامه بسیار متنوع و متعدد کاربردی 

و  بازی  موبایل(،  )اپلیکیشن های 

شبکه های  و  سایت ها  به   � دس�ت

جزء  تا  شده  باعث   
گ

همیک اجتماعی 

 ب�ش باشد به گونه ای که 
گ

الینفک زندیک

همراه نبودن آن باعث اختالل جدی 

در فعالیت های روزمره و به بن بست 

کشیده شدن فعالیت کاری و شغیل 

ن جهت نبود تلفن  گردیده و به هم�ی

همراه باعث نوعی تشویش و نگرا�ن 

کارکردهای  از  افراد می باشد. ییک  در 

در  ی  یادگ�ی موبایل  مهم  بسیار 

می شود  باعث  که  است  موقعیت 

هنگام  به  آ�ن  به صورت  نده  یادگ�ی

برای حل  ایط واقعی،  حضور در رسش

مشکل از آن بهره برده و عمالً هدف 

 است 
گ

ی را که حل مسائل زندیک یادگ�ی

تحقق بخشد. برای استفاده بهینه از 

اصحاب  باید  نوظهور  فناوری های 

تعلیم  امر  ن  متخصص�ی و  فرهنگ 

در  را  مهم  محور  سه  به  تربیت  و 

دهند.  قرار  مدنظر  سیاستگذاری ها 

تکنولوژی،  فت های  پی�ش کردن  رصد 

با  متناسب  انسا�ن  وی  ن�ی تربیت 

بر  تاکید  با  و  فناورانه   های 
گ

شایستیک

و  دیجیتال  نده  یادگ�ی نسل  پرورش 

برای  پداگوژییک  دهای  راه�ب ارتقا  ن  ن�ی

ی  بهره گ�ی با  کشور  آ�ت  نسل  آموزش 

از تکنولوژی آموز�ش همراه با تدارک 

ی مناسب از جمله  محیط های یادگ�ی

محورهای اسا� نظام های آموز�ش 

است. 

در  سیار  ی  یادگ�ی از  بهره مندی 

گریبان  کرونا  که  کنو�ن  ویژه  ایط  رسش

ورت  �ن شده،  ی  ب�ش جامعه  گ�ی 

دوچندان دارد و اکنون که نظام های 

آموز�ش به سمت مجازی شدن سوق 

روش های  از  استفاده  کرده اند،  پیدا 

اولویت  در  حضوری  غ�ی و  نوین 

مدرسه ای  آموز�ش  نظام های  کاری 
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آموزش عایل قرار گرفته است. در  و 

ایط تسلط و سیطره فضای بحرا�ن  رسش

تعطییل  به  و  ویروس  این  از  نا�ش 

فعالیت  از  بسیاری  شدن  کشانده 

، به همت رسبازان  هاو مشاغل حیا�ت

مختلف  سطوح  در  تربیت  و  تعلیم 

صورت  به   کالس ها  اگرچه  آموز�ش 

ندگان  مجازی برگزار می گردد و یادگ�ی

به  جا  هر  در  موبایل  از  استفاده  با 

فرایند  جریان  در  و  پیوسته  کالس 

ند اما  ی قرار می گ�ی یاددهی و یادگ�ی

یان  این رسش شد  اشاره  که  همان گونه 

حیا�ت نیاز به ترزیق تفکر پداگوژییک 

�فا  آموزش  از  ن  گرف�ت فاصله  برای 

این  و  دارد  ونییک  الک�ت به  حضوری 

هم  جلسات  برگزاری  مستلزم  امر 

اندییسش و تبادل نظر و انتقال تجارب 

ن و مدیران می باشد.  اساتید، معلم�ی

و  سیاستگذاری  دیگر  مهم  نکته 

و  پساکرونا  دوران  برای  برنامه ریزی 

برای  کرونا  ویروس  محدودیت  رفع 

تجارب  است.  آموز�ش  نظام های 

 
گ

چگونیک و  بحران  این  از  حاصله 

و  مجازی  فضای  از  ی  بهره گ�ی

گذار  برای  نوین موجود  فناوری های 

و  کتاب  بر  مبت�ن  سن�ت  آموزش  از 

طراحی  فضای  به  محوری،  استاد 

ی تعامیل، فعالیت  محیط های یادگ�ی

تقویت  زمان،  هر  و  جا  هر  محور، 

شخیص سازی  و  ی  یادگ�ی اجتماعات 

و  ذوق  با  متناسب  آموزش  شدن 

�ب توجهی  است.  نده  یادگ�ی استعداد 

عقب  و  آمده  دست  به  ظرفیت  به 

ان  گرد به دوران گذشته، خسارت ج�ب

ناپذیری به نسل جدید وارد می نماید. 

سیار؛  ی  یادگ�ی میل  همایش  ن  اول�ی

هسته  همت  به  نظر  تا  عمل  از 

ی سیار و با همکاری  پژوهیسش یادگ�ی

دانشکده  آموز�ش  تکنولوژی  گروه 

دانشگاه  تربی�ت  علوم  و  روانشنا� 

عالمه طباطبا�ی در روزهای 29 و 30 

گردید.  برگزار   1399 سال  ماه  بهمن 

همایش  عنوان  در  که  همان طور 

دو  که  است  آن  بر  سعی  یادشده 

محورهای  از  عمل،  و  نظر  محور 

باشد.  همایش  برنامه های  اصیل 

و  نظری  مبا�ن  روز  یک  در  بنابراین 

گردید.  اجرا  کارگاه ها  دیگر  روز  در 

نشست  همایش،  برگزاری  از  قبل 

همایش  موضوع  با  مرتبط  تخصیص 

تحت عنوان »شبکه شاد؛ فرصت ها و 

چالش ها« در تاریخ 1۵ دی ماه 1399 

ن عزیز به صورت مجازی  م آموزش و پرورش و معلم�ی ن مح�ت با حضور مسئول�ی

م  برگزار گردید که نتایج آن در قالب توصیه های سیاس�ت از سوی ریاست مح�ت

م آموزش و پرورش به منظور ارتقا  دانشگاه عالمه طباطبا�ی برای وزیر مح�ت

گردید.  ارسال  مدارس  در  مجازی  آموزش 

ی سیار از مجموع 210 مقاله ارسال شده، 2۵ مقاله برای  در همایش میل یادگ�ی

ن چهار مقاله برای ارایه  ی و ن�ی ارایه شفاهی، ۵8 مقاله به صورت ارایه پوس�ت

تجارب زیسته، پذیرفته گردید. مقاالت پذیرفته شده به صورت ارایه شفاهی 

است  می گردد. طبیعی  منت�ش  دیگر  مجله  در  مقاالت  بقیه  و  مجلد  یک  در 

عیل رغم داوری های صورت گرفته، مسئولیت صحت و سقم مطالب مندرج 

ورت چاپ  در مقاالت، به عهده نگارندگان مقاالت است زیرا با توجه به �ن

داوران  و  نویسندگان  زیرنظر  علمی  ویرایش  فرصت  کوتاه،  زمان  در  مقاالت 

اندک بود و لذا به ویرایش اد�ب اکتفا گردید. 

م دانشگاه  در اینجا بر خود الزم می دانم از حمایت های �ب دریغ ریاست مح�ت

و  پژوهش  سازمان  م  مح�ت ریاست  سلیمی،  دک�ت  آقای  ؛  طباطبا�ی عالمه 

م پژوهیسش دانشگاه؛ آقای  ؛ آقای دک�ت ملیک، معاونت مح�ت برنامه ریزی آموز�ش

؛  م دانشکده روانشنا� و علوم تربی�ت وزآبادی، ریاست مح�ت دک�ت دهقا�ن ف�ی

ن  ن�ی و  آقای دک�ت عسکری  دانشکده؛  پژوهیسش  برجعیل و معاونت  آقای دک�ت 

ی  یادگ�ی پژوهیسش  م هسته  اعضا مح�ت  ، آموز�ش تکنولوژی  گروه  اساتید  کلیه 

تطویل  علت  بعه  که  برگزاری همایش  در  اندرکار  عوامل دست  کلیه  و  سیار 

ن  کالم از ذکر اسامی آن عزیزان پوزش می طلبد، صمیمانه تشکر گردد. همچن�ی

هر  برگزاری  برای  رهنمود  ارایه  ضمن  که  همایش  داوران  و  علمی  کمیته  از 

ن  چه به�ت همایش، در داوری مقاالت از هیچ گونه تال�ش دریغ ننمودند و ن�ی

از سازمان های حمایت کننده به ویژه مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان که در 

اطالع رسا�ن و تبلیغات ما را یاری کردند کمال تشکر دارد. 
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نشست تخصیص »شبکه آموز�ش دانش آموزان )شاد(؛ 

ی سیار 1۵  فرصت ها و چالش ها« توسط هسته پژوهیسش یادگ�ی

دی ماه 1399 در دانشگاه عالمه طباطبا�ئ برگزار شد. 

  نشست تخصیص
  »شبکه آموز�ش شاد؛ فرصت ها 

 و چالش ها«
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آموزش های  گوناگون  روش های  از 

ان  راه�ب اعزام  مانند  حضوری  غ�ی

بسته های  توزیع  و  تولید   ، آموز�ش

ن کمک خالصانه  ونییک و همچن�ی الک�ت

در  وی  می شود.  استفاده  همکاران 

و  چالش  دوگانه های  به  بحث  ادامه 

دانش آموزان  معلمان،  برای  فرصت 

دوران  آموزش  در  خانواده ها  و 

انفرادی شدن  اشاره و فرصت  کرونا 

دانش آموز  شدن  فعال  و  آموزش 

کمک  ن  همچن�ی و  مجازی  فضای  در 

از  را  آموزان  دانش  به  خانواده ها 

دانست.  مجازی  آموزش  قوت  نقاط 

دوگانه  چالش های  این  افزود:  او 

بروز  باعث  طر�ن  از  معلمان  برای 

خالقیت و برداشته شدن محدودیت 

زما�ن و مکا�ن مطرح است ویل توقع 

س بودن معلم  خانواده ها به دردس�ت

کرده  را  وقت  تمام  بودن  جوابگو  و 

ن خصوص اضافه  است. او در هم�ی

جزء  اکنون  خانواده  چه  اگر  کرد: 

فعالیت های مدرسه شده اما چالش 

آن، دخالت های غ�ی اصویل بعیصن از 

خانواده ها در امر آموزش بود، و لذا 

در  شده ایم.  تفریط  و  افراط  دچار 

مجازی  آموزش  و  جامعه  خصوص 

نوعی کوچ اجباری به دنیای فناوری 

آموز�ش رخ داده است. در این انتقال 

نقش معلم و جایگاه معلم پیش از 

قدر  خانواده ها  و  گردید  پیش روشن 

زحمات معلمان را به مراتب بیش�ت از 

گذشته می دانند ویل رشد اجتماعی و 

مهارت های ارتباطی دانش آموزان در 

ن معلمان به  تعامل با خودشان و ن�ی

از گذشته است.  مراتب کم�ت 

به  اشاره  با  زاده  حکیم  دک�ت 

آموزش  خصوص  در  موفقیت ها�ی 

این  برای  این مدت گفت:  مجای در 

 الزم را نداشتیم 
گ

کوچ اجباری آمادیک

توانستیم،  کوتاه  زمان  در  ویل 

مشکالت را حل نماییم. فرصت کرونا 

و  آموزان  دانش  مهارت  شد  باعث 

معلمان در حل مسئله تقویت گردد و 

معلمان به روش های آموزش متعدد 

با رویکردهای نوین روی آورند ویل در 

عوض چالش های متعددی مانند به 

حاشیه کشیده شدن تربیت و تمرکز 

تمرکز  آموزش،  بر  اندازه  از  بیش 

و  آموزش  در  مادی  جو�ئ  �فه  بر 

پرورش، وجود شکاف های طبقا�ت از 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، این نشست تخصیص به ابتکار هسته 

با  و  مجازی  به صورت  دانشگاه عالمه طباطبا�ئ  ی سیار  یادگ�ی پژوهیسش 

استقبال کم نظ�ی مخاظبان )۵40 نفر( برگزار شد و نقاط قوت، چالش ها 

ی های اصیل، عدالت آموز�ش  و جایگاه شبکه شاد در استمرار فرایند یادگ�ی

� به فرصت های آموز�ش از طریق شبکه شاد، الگوهای  به منظور دس�ت

آموز�ش مورد استفاده معلمان در شبکه شاد مورد بحث و برر� قرار گرفت. 

دک�ت رضوان حکیم زاده، معاون آموزش ابتدا�ی وزارت آموزش و پرورش، 

 ، آموز�ش برنامه ریزی  و  پژوهش  سازمان  فناوری  مشاور  باهو،  محسن 

، مشاور وزیر آموزش و پرورش و مسئول برنامه شاد، دک�ت مهدی  الحسی�ن

واحدی رسدب�ی مجله رشد فناوری آموز�ش و عضو هیأت علمی دانشگاه 

عالمه طباطبا�ئ و دک�ت نییل احمد آبادی، عضوهیات علمی دانشگاه عالمه 

طباطبا�ئ به ارائه دیدگاه های خود در خصوص موضوع نشست پرداختند. 

در ابتدای نشست دک�ت نییل احمدآبادی، دب�ی علمی نشست توضیحا�ت را 

ی ویروس کرونا و معضالت به وجود آمده در آموزش،  با توجه به همه گ�ی

ن دانشگاه ها و  تالش آموزش و پرورش و آموزش عایل برای باز نگه داش�ت

تعطیل نشدن کالس های درس، فعال شدن سامانه های آموزش مجازی، 

تالش آموزش و پرورش در برپا�ی فرایند آموز�ش از طریق صدا و سیما، 

شبکه شاد و شبکه رشد ارائه کرد. دک�ت حکیم زاده: برای آموزش مجازی باید 

، تقویت تولید محتوا و زیرساخت های  وی انسا�ن به دنبال توانمندسازی ن�ی

مانند  اقداما�ت  جلسه،  کنندگان  برگزار  از  تشکر  ضمن  ایشان  باشیم  آن 

برای  دوره  برگزاری  معلمان،  توانمندسازی  مکمل،  محتواهای  ن  گذاش�ت

خانواده ها و تمهیدات الزم برای دوره های پیش دبستا�ن را از فعالیت های 

ایط بحرا�ن حا�ن برشمرده و اظهار داشت: تمام  آموزش و پرورش در رسش

دانش آموزان  اختیار  در  قالب محتوای چند رسانه ای،  در  ابتدا�ی  دروس 

ندارند   � دس�ت نت  این�ت به  آموزا�ن  دانش  که  محروم  مناطق  در  است. 
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آموز�ش  نظام  در  اول  اولویت  را   حضوری  آموزش  او  است.  آن  مصادیق 

وی  برشمرد و ترصیح کرد: برای آموزش مجازی باید به دنبال توانمندسازی ن�ی

، تقویت تولید محتوا و زیرساخت های آن باشیم. در این جلسه ایشان  انسا�ن

سوایل با این مضمون پرسید که »چگونه می توانیم چالش فضای مجازی را در 

ان کنیم ؟« و درخواست کرد در پاسخ به این  رابطه با نقش حمای�ت والدین ج�ب

نمایند.  کمک  پرورش  و  آموزش  به  سوال 

در  ی  یادگ�ی مستقیم  تعامل  اصیل  بس�ت  عنوان  به  باید  را  شاد  شبکه  باهو: 

دی و تحوالت علم و فناوری در نظر گرفت  مشاور  سطح مدرسه، تفکرراه�ب

از مسئوالن  تشکر  ن ضمن  ن�ی آموز�ش  برنامه ریزی  و  پژوهش  فناوری سازمان 

برگزاری این نشست گفت: کرونا باعث شده فرصت های نوی�ن در فرایند تعلیم 

و تربیت به وجود آید که می تواند رسفصل های خو�ب برای مباحث پژوهیسش 

متاسفانه  باشد.  پرورش  و  آموزش  برنامه های  بازبی�ن  یا  و  پژوهش  سازمان 

و  ندارد  وجود  کرد  استفاده  آن  از  بتوان  بحرا�ن  ایط  در رسش که  زیسته  تجربه 

مناس�ب  تاب آوری  گذار؛  تاث�ی  مولفه های  تاب آوری  ن مسئله سبب شده  هم�ی

دانش  انتظار  در  چالیسش  و  نباشد 

اینکه  بر  تاکید  با  باشد. وی   آموزان 

وزمندان  معلمان عزیز کشورمان، پ�ی

اصیل این میدان سخت بودند یادآور 

عنوان  به  باید  را  شاد  شبکه  شد: 

ی  بس�ت اصیل تعامل مستقیم یادگ�ی

و  دی  تفکرراه�ب مدرسه،  سطح  در 

تحوالت علم و فناوری، آینده پژوهی 

ه در نظر گرفت و استفاده برد.  و غ�ی

 ایشان در خصوص اصول و ارزش ها 

ی هوشمندانه  اظهار داشت: بهره گ�ی

از فضای مجازی و مواجهه فعال با 

آینده  تکمییل،  و  تقوی�ت  نگاه  با  آن 

پژوهی و پایش تحوالت موثر فضای 

تربیت  و  تعلیم  فرایند  بر  مجازی 

در  پژوهش  اهتمام  عمومی،  رسمی 

این عرصه به منظور ایفای نقش فعال 

پیش رو؛  چالش های  با  مواجهه  در 

با  متناسب  زیرساخت های  توسعه 

خدمات  و  محتوا  اشاعه  و  تولید 

مربوط به تعلیم و تربیت در فضای 

از فضای مجازی  ی  بهره گ�ی مجازی؛ 

برای تحقق عدالت آموز�ش و تربی�ت 

تفاوت های  رعایت  کمی،  ابعاد  در 

؛   و جغرافیا�ی
گ

فردی جنسی�ت فرهنیک

بخیسش از این اصول و ارزش هاست 

د. ایشان  که باید مورد توجه قرار گ�ی

ن  پرداخ�ت شاد،  آینده  خصوص  در 

از  استفاده  از  قبل  پداگوژی  به 

ین  فناوری و تکنولوژی، تدوین دک�ت

از  جهت  تغی�ی   ،) سیاس�ت )نظریه 

مدیریت  به  کالسیک  مدیریت  تفکر 

الگوی  از  استفاده  نتیک،  سای�ب

محتوا  به  توجه  ونییک،  الک�ت ی  یادگ�ی

نکات  از  را  ی  یادگ�ی در  آن  نقش  و 

: شاد  حائز اهمیت برشمرد. الحسی�ن

می تواند به عنوان یک دستیار علمی 

د او  مهم مورد بهره برداری قرار گ�ی

بزرگ  رو�ش  تحول  به  اشاره  با  ن  ن�ی

فرصت ها�ی  به  مجازی  آموزش  در 

شاد  آموز�ش  شبکه  مشخصا  که 

شاد  داشت:  اظهار  و  کرد  ایجاد 

از  ایط بحرا�ن ییک  این رسش در  طبیعتاً 

دستاوردهای بسیار بزرگ و ارزشمند 

است که شعار آن »تداوم آموزش« 

است. او با اشاره به محدودیت ها�ی 

گفت:  شاد  شبکه  با  رابطه  در  که 

اختیار  در  که  امکانا�ت  به  توجه  با 

دست  به  بسیار  دستاوردهای  بود 

آوردیم. زیرا از کوچ دانش آموزان به 

ی شد که  اپلیکیشن های دیگر جلوگ�ی

یک اطمینان بخیسش برای خانواده ها 
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سواد  توانستیم  شاد  برنامه  از  استفاده  با  افزود:  او  است.  کرده  فراهم 

 که برنامه شاد به ما داد این بود 
گ

یم. فرصت بسیار بزریک فناورانه را باال ب�ب

برداریم.  گام  فناوران  سواد  بهبود  راستای  در  که 

نت  او در ادامه سخن خود با بیان این که در استفاده از این اپلیکشن این�ت

رایگان فراهم شد بیان داشت: ییک از موضوعات مهم دیگر حدود دو و نیم 

میلیون نفر بازمانده از تحصیل داشتیم که یک مزیت نس�ب برای آنها فراهم 

ل فعالیت ها در پیشخوان مدیری�ت ما در سطوح مختلف در حال  شد. کن�ت

انجام است. درصدد هستیم به تک  تک مدارس پیشخوان های مدیری�ت را 

ارائه دهیم و این موضوع می تواند به اندازه اطلس های آموز�ش موثر باشد. 

ایشان اشاره کرد: شاد می تواند به عنوان یک دستیار علمی مهم مورد بهره 

تدریس  خود،  عادی  تدریس  ضمن  می توانند  ن  معلم�ی و  د  گ�ی قرار  برداری 

زنده برگزار کنند که روزانه حدود 6 هزار کالس داریم. ایجاد فرصت ارتباط 

، میا�ن و رده باالی آموزش و پرورش  ن مدیران اجرا�ی مدیری�ت رسیع و آسان ب�ی

ایط آموز�ش بحرا�ن است. در ادامه  در مدیریت بحران از عوامل موثر در رسش

ن نکته بحث انتظار باال و  الحسی�ن به چالش های برنامه شاد پرداختند. اول�ی

بیش از اندازه از برنامه شاد است. عدالت دیجیتایل اقتضا می کند همه دانش 

ین امکانات فضای مجازی استفاده کنند اما با توجه  آموزان بتوانند از به�ت

نده هوشمند، شبکه میل اطالعات  � به دستگاه های گ�ی به محدودیت دس�ت

نت کشور تنها 70 درصد جمعیت دانش آموزان را پوشش داده و ٪30  و این�ت

ند که آموزش و پرورش با انتخاب روش های  خارج از این موقعیت قرار می گ�ی

، فضای مجازی و در برخی مناطق با  ترکی�ب از جمله آموزش های تلویزیو�ن

آموزش حضوری توانسته تا حدی این معضل را مرتفع کرده است. 

بحث دیگری که نظام آموز�ش را رنج می دهد بحث عدم مهارت و آموزش های 

کا�ن معلمان است که عمالً معلم و دانش آموز نمی توانند از یک�ی از ظرفیت های 

شاد استفاده کنند. چالش دیگر فقدان ابزار کا�ن و عوامل الزم برای حفاظت از 

ن عدم وجود پشتیبان  دانش آموز در برابر آسیب های فضای مجازی است و همچن�ی

برای دانش آموزان ا ست که امیدواریم به زودی بتوانیم این موضوع را رفع نماییم. 

ی ظرفیت بخش خصویص از معضالت و چالش ها�ی است که در شاد  عدم به کارگ�ی

ی ظرفیت بخش خصویص در شاد است  با آن درگ�ی هستیم بحث عدم به کارگ�ی

که در آینده نزدیک، شاد با کلیه امتیازهای خودش البته در چارچوب نظام حاکمی�ت 

آموزش و پرورش، در عرصه رقابت اظهار وجود می نماید. ضعف در پشتیبا�ن از 

سیستم مطرح است که در حال حا�ن کال سن�ت های مربوط به شاد فعالیت دارند و 

بیش از 2۵00 ارتباط با پشتیبان های کال سن�ت داریم و راهنما�ی ها انجام می شود که 

بسیاری از موارد مربوط به ناکا�ن بودن آموزش است. شاد سه سعی خواهد کرد به 

عنوان یک پلت فرم تعامیل آموز�ش نسبت به قبل قابل قبول تر عمل کند. در پایان 

ایشان به این موضوع پرداختند که برای کارمان به چشم انداز و ساختار نیاز داریم تا 

ن بیاییم. اطلس آموز�ش برای هر مدرسه پیش بی�ن شده تا هیچ دانش  از حاشیه به م�ت

ون از شبکه شاد نماند.  آموزی در ب�ی

دک�ت واحدی رسدب�ی مجله رشد فناوری آموز�ش و عضو هیأت علمی دانشگاه عالمه 

طباطبا�ئ او با اشاره به آمار 7۵ درصد رضایت از شاد اظهار داشت: بازخوردها�ی که 

ان  ن در این جلسه و در رسانه ها نشان داده می شود این آمار را نشان نمی دهد و م�ی

رضایت کم�ت است. دک�ت واحدی از مزایای شبکه شاد به پلتفرم مستقل اشاره کرد 

و مشکالت ف�ن شبکه شاد را در کندی ارسال پیام در موبایل و سیستم های تحت 
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وب برشمرد و افزود: در شاد صفحات 

اک گذاشته  به اش�ت به راح�ت  کامپیوتر 

شاهد  محتوا�ی  جنبه  از  و  نمی شود 

محتواهای کم کیفیت و یا لینک های 

در  خصوصا  آموز�ش  محتوای  فاقد 

ورزش  و  ه�ن  انشا،  مانند  درو� 

هسیتم. در خصوص کنشگران اصیل 

اختیارات  و  مسئولیت  شاد  شبکه  در 

مشخیص وجود ندارد و تکالیف مدیر، 

والدین  و  دانش آموز  معلم،  معاون، 

توجه  ورت  �ن است.  نشده  تعریف 

از  ی  جلوگ�ی والدین،  آموزش های  به 

به  توجه  محتوا،  تولید  در  انحصار 

استخدام تکنولوژیست های آموز�ش و 

ن توجه به حوزه تربیت از نکا�ت   همچن�ی

است که باید به آنها بیش�ت پرداخته شود. 

نشست  این  در  ن  ن�ی آرا  رزم  دک�ت 

کرونا�ی  پیشا  جها�ن  چالش های 

مانند  تربیت شامل مواردی  و  تعلیم 

ان )پوشش تحصییل(،  � فراگ�ی دس�ت

بهبود کیفیت آموزش، کمبود معلمان 

دستاوردها  آنان،  توانمندسازی  و 

ن  ن�ی و  تربی�ت   - آموز�ش پیامدهای  و 

توجه به دانش آموزان با نیازهای ویژه 

برشمرد. وی اضافه کرد این چالش ها 

به  پساکرونا�ی  و  کرونا�ی  دوران  در 

در  موجود  کاس�ت های  انواع  همراه 

مدرسه،   ، آموز�ش سیستم  جامعه، 

و...  والدین  و  دانش آموز  معلم، 

و   ها 
گ

پیچیدیک بحران ها،  زمان  در 

دشواری های متعددی را در حوزه های 

مختلف نظام آموز�ش به وجود آورده 

خصوصاً  تربی�ت  و  تعلیم  مسائل  و 

کیفیت آموز�ش را تهدید می کند. رزم 

 ، روا�ن سالمت   ، جسما�ن سالمت  آرا، 

 ،
گ

مسایل اقتصادی- اجتماعی– فرهنیک

ی را به  مساله فناوری و مساله یادگ�ی

بیان  آموزش  در  اسا�  مساله  پنج 

کرد. دک�ت نییل در جمع بندی مباحث 

با  این نشست گفت:  مطرح شده در 

سال  یک  به  قریب  گذشت  به  توجه 

از بحران کرونا در بخش های مختلف 

جامعه مانند حوزه آموزش الزم است 

یک خودارزیا�ب با نگاه نقادانه با توجه 

اقدامات  به جنبه های مثبت و منفی 

انجام شده داشته باشیم. او برگزاری 

از صاحب  که  ن نشست ها�ی  این چن�ی

نظران و گروه های هدف تشکیل شده، 

انجام  بر  و  برشمرد  وری  �ن بسیار 

و  جامعه  نیاز  با  مرتبط  پژوهش های 

ارائه نتایج به متولیان امری تاکید کرد. 

بیان  ادامه  در  احمدآبادی  نییل  دک�ت 

داشت: در غ�ی این صورت با رسعت 

تحوالت نا�ش از بحران کرونا و طبیعتا 

آن،  با  مقابله  برای  اقدامات  لزوم 

این امکان را به وجود می آورد که در 

مس�ی خطا گام برداریم و عیل رغم 

وی انسا�ن پشیمان  �ف هزینه و ن�ی

سوی  از  ارسایل  ن های  م�ت شویم. 

مت�ن  چت  بخش  در  م  مح�ت حضار 

پژوهیسش  محورهای  می دهد  نشان 

د  بسیاری باید مورد مطالعه قرار گ�ی

مواجه  بحران  با  شاد  آینده  وگرنه 

مشابه  مشکالت  به  ایشان  می گردد. 

در آموزش عایل اشاره و بیان داشت: 

وع خو�ب در سازمان ها برای  نقطه رسش

برون رفت از چالش کرونا و تعطیل 

داد  رخ  دانشگاه ها  و  مدارس  نشدن 

نیست.  کار  اتمام  به معنای  این  اما 

بزودی مجموعه  پایان گفت:  وی در 

و  تحلیل  استخراج،  حضار  نظرات 

وزارت  در  امر  ن  مسئول�ی به  یافته ها 

آموزش و پرورش تقدیم می گردد. وی 

تقویت آموزش ضمن خدمت معلمان 

با  آشنا�ی  محتوا،  تولید  راستای  در 

مانند  نوین  آموز�ش  رویکردهای 

کالس معکوس، مشارکت والدین در 

ی  ، جهت گ�ی چارچوب اصول آموز�ش

به  مالیم  شیب  با  آموز�ش  نظام 

امر  نیمه متمرکز خصوصا در  سمت 

تولید محتوا، راه اندازی نهاد ارزیا�ب 

انتخاب  و  شده  تولید  محتواهای 

 ، ن معلم�ی ن  ب�ی توزیع  و  فاخر  اثرهای 

و  دانشگاه  ک  مش�ت جلسات  برگزاری 

وهای  ی ن�ی آموزش و پرورش، به کارگ�ی

برای  آموز�ش  تکنولوژی  متخصص 

محتوا،  کردن  استاندارد  به  کمک 

د آموزش مجازی و  تدوین سند راه�ب

تقویت تلویزیون آموز�ش برای مناطق 

محروم و ایجاد هسته های پژوهیسش 

در  مجازی  آموزش  خصوص  در 

وزارت و ادارات کل آموزش و پرورش 

انان  سخ�ن که  دانست  مواردی  از  را 

حا�ن در جلسه به آن اشاره کرده اند 

آموزش  کیفیت  ارتقا  در  می تواند  و 

با  پایان  در  وی  باشد.  موثر  مجازی 

ی  یادگ�ی همایش  برگزاری  به   اشاره 

 1399 ماه  بهمن  پایان  در  سیار 

از  طباطبا�ئ  عالمه  دانشگاه  توسط 

پژوهشگران و محققان کرد تا  مقاله 

و تجارب خود در این خصوص را تا 

خانه این همایش  پایان دی ماه به دب�ی

 )mlearning. atu. ac. ir(  به نشا�ن

نمایند.  ارسال 
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ا�ن  « با سخ�ن نشست »علم ذهن، مغز و تربیت )MBE( و تکنولوژی آموز�ش

دک�ت محمود تلخا�ب عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان و مدیر گروه ذهن، 

به  آذر 1399   2 تاریخ  در  آموزش عایل علوم شناخ�ت  تربیت موسسه  و  مغز 

عالمه  دانشگاه  آموز�ش  تکنولوژی  گروه  و  دانشجو�ی  علمی  انجمن  همت 

گـــزارش وبینــار تخصــیص »علم ذهـن، 
»  مغز و تربیت )MBE( و تکنولوژی آموز�ش

گردآوری: زهرا یزدانی
دانشجوی کارشنا� ارشد تکنولوژی آموز�ش و عضو 

شورای مرکزی انجمن علمی تکنولوژی آموز�ش دانشگاه عالمه طباطبا�ئ

برگزار  دانشجویان  و  اساتید  با حضور  پژوهش  مناسبت هفته  به  ؛  طباطبا�ئ

یولوژیک و معماری مغز را  ن شد. در ابتدا دک�ت تلخا�ب ساختار و کارکردهای ف�ی

 ) یح نمودند. ایشان ترصیح کردند که کارکردهای شناخ�ت )فرآیندهای ذه�ن ت�ش

آمریکا  است.  مسئله  حل  و  ادراک   ، اجرا�ی کارکردهای  حافظه،  زبان،  شامل 
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رخدادها�ی  ایشان  گفته  به  است.  کرده  نام گذاری  »مغز«  دهه  را   90 دهه 

 How گذار بودند از جمله: در سال 2000 کتاب ی این رشته تاث�ی در شکل گ�ی

ن الملیل ذهن، مغز و  people learn منت�ش شد. در سال 2007 انجمن ب�ی

ن شماره مجله MBE منت�ش شد. از سال 2010  تربیت تاسیس می شود و اول�ی

در بسیاری از دانشگاه ها گروه های پژوهیسش و دپارتمان ها�ی با عناوین علوم 

و....  ی  یادگ�ی علوم  تربیت  و  مغز  ذهن  تربیت،  عصب   ، تربی�ت اعصاب 

شد.  تاسیس 

ایشان در رابطه با تاریخچه این رشته در سطح میل فرمودند: سال 1392 در 

اندازی  MBE در پژوهشکده علوم شناخ�ت راه  ایران دوره کارشنا� ارشد 

ن تفکر )شناخت( آدمی،  شد. سپس بیان داشتند؛ علوم شناخ�ت به دنبال تبی�ی

اجتماعی  و  مولکویل   ، نورو�ن  ، شناخ�ت سازوکارهای  ی  ن آم�ی هم  طریق  از 

است. مسئله این است پژوهش تربی�ت به اذعان بسیاری از متخصصان و 

، دانشگاه  مربیان )از جمله ریچارد پرینگ استاد دانشگاه آکسفورد و برای�ت

دازد. در واقع امور آموزش  تورنتو( نتوانسته است به بهسازی امر آموزش ب�پ

 MBE ی شده است. حال به واسطه معرفت عامه )common sense( راه�ب

ن اقدامات تربی�ت بر شواهد علمی برخاسته از مطالعات  مدعی مبت�ن ساخ�ت

ن هدف ظهور علم ذهن، مغز، تربیت ایجاد ارتباط  ذهن و مغز است. اول�ی

، رشد و علوم تربی�ت است تا بتوان زمینه  ن زیست شنا�، علوم شناخ�ت ب�ی

ژرف تربی�ت را در پژوهش خلق کرد و امیدوارانه انتظار توانا�ی تدریس موثرتر 

و کارآمدتر را داشت. 

ن  ایشان آیندهMBE  و تکنولوژی آموز�ش را در دو بخش ابهام ها و آینده ها تبی�ی

 Invasive مداخالت  کاربرد  موجود  چالش های  ابهام ها،  بخش  در  نمودند. 

شناخ�ت در آموزش است. اما امیدها�ی که نسبت به تلفیق این دو رشته است  

ی اثربخش و توسعه  شامل فهم به�ت عملکرد مغز و طراحی محیط های یادگ�ی

رسمایه شناخ�ت با تکنولوژی آموزش شناخ�ت می باشد. انتهای جلسه با پرسش 

ن اساتید و دانشجویان پایان یافت.   و پاسخ راجب موضوع جلسه ب�ی
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وبینار تخصیص »طراحی  گزارش 
ونییک« الک�ت ی  یادگ�ی و  آموز�ش 

گردآوری: مریم رجبیان ده زیره
ی تکنولوژی آموز�ش دانشگاه عالمه  دب�ی انجمن و دانشجوی دک�ت

طباطبا�ئ تهران

علمی  انجمن  توسط  آقازاده  محرم  دک�ت  آقای  با  مصاحبه 

دانشجو�ی تکنولوژی آموز�ش دانشگاه عالمه طباطبا�ئ تهران 

در تاریخ 26 اسفند ساعت 19 ایل 20: 30 در پلتفرم اسکای روم 

صورت گرفت. در این مصاحبه، ارائه دهنده آقای دک�ت محرم 

یونسکو،  در  در�  برنامه  مطالعات  ارشد  )مشاور  آقازاده 

آقای  مصاحبه  مجری  و  ونییک(  الک�ت ی  یادگ�ی ه  کارشناس خ�ب

دانشگاه شهید  علمی  هیئت  )عضو  خلیفه  الله  قدرت  دک�ت 

چمران اهواز( حضور داشتند. این مصاحبه با استقبال 174 

کت کننده صورت گرفت. در ادامه مصاحبه، پرسش و  نفر رسش

ح زیر صورت گرفت:  پاسخی به رسش

.. فعالیت های خود را در CANI College توضیح دهید؟

ننس شخیص است.  این موسسه متعلق به من است. یک ب�ی

آموزش  خدمات  جمله  از  می دهیم  ارائه  را  مختلفی  کارهای 

ونیک را انجام می دهیم. خوشبختانه در آمریکای شمایل  الک�ت

ی زیادی دارد  از فناوری آموز�ش صحبت خواهیم کرد که مش�ت



14
00 

ال
 س

م|
ده

ز �ی
 س

ره
ما

 ش
م |

نه
ل 

سا
163

162

نده است که بر اساس عالئق ما کار می کند. لپ تاپ و موتور  گوگل یک یادگ�ی

ن ها  جستجوگر گوگل، اطالعات ویژه ای به ما می دهند چرا؟ برای اینکه این ماش�ی

و  آموزش  حوزه  در  نده  یادگ�ی ن های  ماش�ی سمت  به  آمریکا  ند.  می گ�ی یاد  دارند 

بیل گیتس به رساغ دنیای آموزش می رود و تحقیقا�ت  مدارس در حرکت است. 

آینده انجام می شود. پیش بی�ن کردند در کالس درس  تحت عنوان کالس درس 

چه اتفا�ت می افتد و چه تحوال�ت خواهد بود حداقل اینکه در آمریکا این اتفاق در 

وع شده و در کالس های آینده ما تکنولوژی  هفت کشور مطالعات تطبیقی اش رسش

جایگزین معلم نخواهد بود. اما تکنولوژی در خدمت معلم است. ما به عنوان 

تکنولوژیست آموز�ش باید زمینه تخصیص را ایجاد کنیم ویل خودمان رو محدود 

نکنیم که چه خواهد بود. باید صالحیت و مهارت را ارتقا داد. 

.. در موسسات و کالج ها�ی که فعالیت داشتید چقدر در طراحی دوره های 
ونییک به بحث طراحی آموز�ش توجه می شود و جایگاه طراحی  ی الک�ت یادگ�ی

آموز�ش کجاست؟

مخصوصا طراحی آموز�ش خییل خریدار دارد و از آن پول درمی آید و با عالئق 

یک را با دانشگاه هند طراحی می کنم و  من سازگار است. االن دوره های مش�ت

ی اصیل برای دوره ها�ی که طراحی می کنیم، یونسکو است.  مش�ت

.. با توجه به اینکه از ماجرای ویروس کرونا می گذرد، عیل رغم تمام 
معای�ب که ویروس کرونا در زمینه کسب و کار، تجارت و... داشت، به 
بد نشد و  آموز�ش  تکنولوژی و طراحی  برای حوزه  ما  نوعی در کشور 
آموز�ش  تکنولوژی  و  آموز�ش  طراحی  رشته  دانشگاه ها  در  شد  باعث 
ی  یادگ�ی با توجه به تجار�ب که شما در آموزش و  بیش�ت شناخته شود. 
ز کرونا آموزش مجازی به چه شکیل بوده و  دارید، قبل از کرونا و ح�ی

ونییک گذاشته؟ ی الک�ت ی بر روی آموزش مجازی و یادگ�ی کرونا چه تاث�ی

یونسکو شعاری دارد بدین معنا که "آموزش نمی تواند منتظر بماند1". آموزش 

یک قطاری است که در حال حرکت  است و نمی توان آن را متوقف کرد این 

مهند� همزمان موضوع  می گویند.  مهند� همزمان  دنیای صعنت  در  را 

مهمی است یونسکو آمد بالفاصله در ارزیا�ب رسیع برای واحدهایش اعالم 

ین کار این است که مهارت های دیجیتایل معلمان را افزایش دهیم، به  کرد به�ت

رسعت چارچوب مهارت ها را آماده کردند و به کشورهای مختلف ارائه کردند 

این  و  کردند  مختلف  برنامه  و  دقیق  اطالعات  توسعه  به  وع  و خودشان رسش

دیجیتال  آموزش  دنیای  که  بود  آینده  دنیای  مادلینگ  روی  بر  واکنش رسیع 

ی ویدئو�ی  ی از طریق تلویزیون و یادگ�ی خواهد بود. برگشتیم به دنیای یادگ�ی

و  ونییک خییل پی�ش ی الک�ت و حاال به آمریکای شمایل برمی گردیم که در یادگ�ی

است، برآورد ما از کالج این بود که ۵0 درصد مشاغل کالسیک آموزش برنمی 

و  می افتد  اتفاق  آموزش  حوزه  در  که  است  رادیکایل  تحول  یک  این  گردد، 

ونییک به شکل مختلف است. روندش در آمریکا رسیع  ی الک�ت جایگزینش یادگ�ی

ی ماشی�ن از طریق هوش مصنوعی  بود قبل از کرونا هم رسیع بود. یادگ�ی

مثل  انجام می دهند  نده  یادگ�ی ن  ماش�ی از طریق  را  کارها  پیش می رفت، همه 

1. Education cannot wait
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دانشگاه های آمریکا و اروپا بال استثنا 

طراح آموز�ش دارند. در دنیای غرب 

ح�ت  شمایل  امریکای  چه  اروپا  چه 

فردی بخواهد بقال شود برای شاگرد 

بقال شدن باید دوره سه روزه ببیند 

برای  است،  آموزش  نیازمند  این  و 

اینکه فردی که بقایل می کند باید آدم 

آگاهانه  تصمیمات  و  باشد  آگاهی 

انجام  که  کاری  برابر  در  د چون  بگ�ی

ی  می دهد و کاال�ی که به دست مش�ت

به  برگردیم  است.  مسئول  می دهد 

و  ف�ن  سازمان  بگوییم  باید  ایران 

حرفه ای به ازای هر کدام باید دست 

آموز�ش  طراح  کارشناس  سه  کم 

مداوم  که  باشد  داشته  استخدام 

دنیای  و  دهند  انجام  را  کار  این 

بازار کار را باید به رسمت بشناسند. 

بمانند  زنده  نمی توانند  موسسات 

بدون اینکه دوره فعایل داشته باشند. 

می خواهید  آمریکا  و  اروپا  در  وق�ت 

ی  دک�ت و  ارشد  کارشنا�،  دوره  یک 

فارغ  کم  دست  باید  بماند  زنده 

بعد  ماه  شش  بتوانند  التحصیالن 

نکنند  پیدا  کار  اگر  و  کنند  پیدا  کار 

می شود.  قطع  رشته  به  مربوط  وام 

داشته  آگاه  ما فروشنده  است  خوب 

اروپا  و  کانادا  آمریکا  در  باشیم. 

همیشه برای طراح آموز�ش کار وجود 

طریق  از  صنعت  چرخه  چون  دارد 

شغل ها،  درصد   98 می چرخد.  آنها 

هستند  کوچک  کت های  رسش مشاغل 

و نیازمند طراح آموز�ش هستند. کار 

هست.  سکه  آموز�ش  طراحی 

ی  ز 4. در ایران، دانشگاه های ما چ�ی
آموزش  در  آموز�ش  طراح  نام  به 
فرمی  پلت  آمدند  دانشگاه  نداریم 
و  کردند  معر�ز  اس  ال ام  نام  به 
و  کنند  تولید  را  محتوا  خواستند 
طراح  نقش  بخوانند.  دانشجویان 

آموز�ش کجاست؟

در  شمایل  آمریکای  دانشگاه های  در 

داریم  مرکزی  دانشگاه ها  و  کالج ها 

و  تدریس  تعایل  مرکز  عنوان  تحت 

ی. در اینجا طراحان آموز�ش و  یادگ�ی

اساتید  به  آموز�ش  تکنولوژیست های 

یاد می دهند در طول زمان و به طور 

رسویس  دهند،  رسویس  مستمر 

را  نگاهمان  باید  ما  شدن.  حرفه ای 

تغی�ی دهیم و تا زما�ن که تغی�ی ندهیم 

ونییک یک سیستم است  ی الک�ت یادگ�ی

در   . محتوا�ی تولید  اتفاق  یک  نه 

نقص  دچار  که  است  سیستم  ایران 

. سیستم باید  است نه طراح آموز�ش

خودش را ریوایز کند و زنده نگه دارد. 

برخالف رشته های دیگر ما تولیدمحور 

یک  آموز�ش  طراح  یک  هستیم. 

می دهد  نشان  و  هست  تولید کننده 

که تولیدات ما در دنیای آموزش چه 

باشد.  داشته  می تواند  ا�ت  تاث�ی

از  دانشگاه ها  و  موسسات  در   .۵

آموز�ش  طراحی  برای  الگوها�ی  چه 

استفاده می شود؟ 

افتاده  جا  و  کالسیک  الگوهای  از 

به  را   ADDIE می کنند.  استفاده 

می کنند.  استفاده  مختلف  نام های 

استفاده  کمپ  کالسیک  الگوی  از 

می کنند  استفاده  ی  ن چ�ی از  می کنند 

که به آنها پاسخ دهد و در آمریکا از

کشورها  سطح  در  آموزش    ADDIE

آن  درون  در  و  می کنیم  استفاده 

می دهیم.  قرار  را  جدید  تئوری 

که  آمریکا  توسعه  و  آموزش  انجمن 

در  را  فعال  ی  پیش یادگ�ی سال ها  از 

ا  قالبADDIE  استفاده می کنند اخ�ی

طراحی  از  گرفتند،  ایده  صنعت  از 

می کنند.  استفاده  چاالک  آموز�ش 

الگو و  باید یک  آموز�ش  فناوری  در 

فکر اصیل داشته باشیم که به قول 

پاسخ  عمل  میدان  در  پژوهشگران 

می دهد  پاسخ  الگو  این  شود.  داده 

می بریم.  آن  درون  را  تئوری ها  و 

ایران که  از نقص های عمده در  ییک 

ما کتاب های کالسیک رشته خودمان 

نظریه  با  هنوز  ما  نمی خوانیم.  را 

باید نظریه ها  نیستیم.  آشنا  آموزش 

بدانیم  و  کنیم  استفاده  اقتضا�ی  را 

یم.  ب�ب کار  به  چطور  را  نظریه  هر 

چه  موفق  آموز�ش  طراح  یک   .6

توانا�ی های ف�ز و پداگوژییک نیاز دارد؟

نظریه های  باید  آموز�ش  طراح  یک 

بداند.  آخر  تا  اول  از  را  ی  یادگ�ی

عمیل و کاربردی بلد باشد نه تئوری. 

نظریه ها توصیفی هستند ما به ازای 

یع�ن  آموزش  نظریه  باید  تئوریه ها 

گفته  که  آنجا  باشیم.  بلد  را  تجویز 

از  بتوانیم  که  شاخص ها�ی  می شود 

یم و بتوانیم در  ی بگ�ی نظریه یادگ�ی

تجویز  بحث  کنیم  استفاده  آموزش 

نظریه های  تبدیل  پس  پیش می آید. 

ییک  آموز�ش  دهای  راه�ب به  ی  یادگ�ی

از وظایف طراح آموزش است. باید 

هم نظریه هم عمل بلد باشد و در 

بلد  کار هم  ابزارهای  باید  این  کنار 

باشد. زما�ن طراح آموز�ش می شوید 
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که مجموعه مهارت های دیجیتال را داشته باشید. تعریف طراحی 

کاربرد، ارزشیا�ب و  آموز�ش ریزر: علم و عمل طراحی، تدوین، 

باید  آموز�ش  طراحی  کالسیک  تعریف  جای  به  است.  مدیریت 

ل کیفیت را استفاده  الگوی مدیریت پروژه برای طراحی جهت کن�ت

کنیم. کار طراحی آموز�ش یک کار مدیریت پروژه است. تا زما�ن 

ی بلد نیستیم. زما�ن مدیریت  ن یم چ�ی که مدیریت پروژه را یاد نگ�ی

مهارت های  و  تئوریه ها  و  مهارت ها  تمام  باشیم،  بلد  پروژه  که 

که  مهار�ت  نوع  چهار  می آید.  ما  خدمت  به  سواد  و  کار  دنیای 

مهارت های  دارد:  نیاز  آموز�ش  طراح  یا  و  آموز�ش  تکنولوژیست 

مهارت  به  مربوط  که  اسا�  یا  و  بنیادی  دیجیتال،  انتقال  قابل 

سواد هستند و مهارت های دنیای کار، مهارت های برقراری ارتباط؛ 

مهارت  گروهی،  مشارکت  انتقادی،  تفکر  مهارت های  واقع  در 

ارتباطی.  مهارت های  و  ی  تصمیم گ�ی

7. اشتباهات رایج طراحان آموز�ش چیست؟

ما وق�ت طراحی آموز�ش می کنیم باید بتوانیم اهداف را با روش ها 

کردن  هماهنگ  در  آموز�ش  طراحان  کنیم.  هماهنگ  و سنجش 

ن خطا که اتفاق  اهداف، روش و سنجش دچار مشکل هستند. هم�ی

کاربرد نظریه ها دچار خطا می شویم. مثال هدف  می افتد ما در 

اینها همخوا�ن  نیست  گرا  سازنده  روش  ویل  گرا�ی هست  سازنده 

کند.  پیدا   
گ

هماهنیک دها  راه�ب و  کاربردها  نظریه ها،  باید  ندارند. 

د تولید از  اینجا در کاربرد ابزار دیجیتال هم خطا صورت می گ�ی

هسته اصیل به سایر بخش ها انتقال می یابد. 

8. آیا نرم افزارهای خایص برای طراحی آموز�ش وجود دارد 
یا می شناسید؟

چون طراحی آموز�ش به�ت هست که ابزارگرا نباشد و خودش را 

باید هسته اصیل  اپلیکیشن ها محدود کند ما  از  به نوع خایص 

بعد  و  کنیم  صورتگری  بتوانیم  نقاش  یک  مثل  باشیم  بلد  را 

طراح  کنیم.  وارد  دیجیتال  دنیای  در  یا  و  آفالین  می توانیم 

 ایجاد 
گ

ن اهداف، روش و سنجش، هماهنیک آموز�ش اول باید ب�ی

برود.  ابزار  به رساغ  کند و بعد 

در�  برنامه ریزی  با  آموز�ش  تکنولوژی  رشته  تفاوت   .9
چیست؟ مرز این دو رشته کجاست؟

برنامه ریزی در� یک فعل هست که محصولش برنامه است. این 

، برنامه در� تولید شده  برنامه باید اجرا شود، یک فناور آموز�ش

را باید عملیا�ت کند تا به کالس درس برود. دوستان برنامه ریز در� 

به�ت است برای تولید برنامه و عملیا�ت کردن از تخصص متخصصان 

مربوط   )Learning( ی  یادگ�ی بخش  کنند.  استفاده  آموز�ش  فناور 

به تکنولوژی آموز�ش و بخش Curriculum مربوط به مطالعات 

برنامه در� است. این دو رشته با هم همکار و هر دو به دنبال 

نقشه  یک  در�  برنامه  کالسیک  تعریف  هستند.  هدف  یک 

ی است. ییک باید برنامه را بکشد و ییک باید اجرا کند و این  یادگ�ی

تقسیم وظایف.  یع�ن 
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ا�ن با ارائه آقای دک�ت صفا�ی موحد مدرس دانشگاه تهران و  این سخ�ن

کت میل نفت ایران در تاریخ 1 اسفند  مشاور توسعه منابع انسا�ن رسش

1399 به مدت 2 ساعت به همت انجمن علمی- دانشجو�ی تکنولوژی 

آموز�ش دانشگاه عالمه طباطبا�ئ برگزار شد. 

ین  ا�ن که با حضور عالقه مندان این حوزه برگزار شد مهم�ت در این سخ�ن

 های نسل Z مورد برر� قرار گرفت. در ابتدا دک�ت صفا�ی موحد به 
گ

ویژیک

ِ رویکردی در نظام  ورت توجه به نسل Z پرداختند. به نظر ایشان تغی�ی �ن

آموزش و پروش اتفاق نیفتاده است، بنابراین نباید منتظر این تغی�ی بود و 

خودمان باید دست به کار شویم و کاری کنیم که نسل دل زده از آموزش 

جذب دانش اندوزی شود. روش های کنو�ن جذاب نیستند و دلیل آن هم 

این است که روش های آموزش با نسل ها منطبق نیست. 

در ادامه ایشان به تعریف نسل Z پرداختند و فرمودند نسل Z یک نسل 

تقریباً 20 ساله هستند که بومیان دیجیتال هم نامیده می شوند؛ چرا 

 خود دیده اند. عمده 
گ

که از زما�ن که متولد شده اند فناوری را در زندیک

وقت این افراد در فضای مجازی �ف می شود، در این صورت این فرد 

 گزارش وبینار تخصیص 
»نسل Z از آموزش چه می خواهد؟«

گردآوری: صالح اسمعیلی
نائب دب�ی انجمن علمی دانشجو�ی تکنولوژی آموز�ش
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ین  ن است؟ مهم�ت چگونه می تواند وارد مدرسه ای شود که مربوط به نسل های پیش�ی

 های نسل Z از نظر آقای دک�ت صفا�ی موحد عبارت اند از: 
گ

ویژیک

به . .  نسل  این  محتوا:  منفعل  دریافت کننده  نه  محتواست  تولید کننده   Z نسل 

عامل  و  می پردازند  محتوا  تولید  به  دارد  وجود  که  مختلفی  افزارهای  نرم  واسطه 

به  باید  می کنیم.  محتوا  پذیرش  به  وادار  را  آنها  مدارس  به  ورود  با  که  هستند 

ندگان اجازه داد که عاملیتشان را حفظ کنند. این نسل رسانه های خاص خود  یادگ�ی

را دارند که ما با نشاندن آنها در این کالس های در� اختیارشان را محدود می کنیم 

با آنها اقدام می کنیم.  و در تقابل 

 های این نسل عدم حرکت در یک مس�ی خطی است. این نسل تمایل . 2 
گ

ییک دیگر از ویژیک

زیادی به حرکت به صورت عنکبو�ت دارند. در مدارس ما حرکت خطی وجود دارد و از اول تا 

ندگان این نسل جز تمسخر  انتها یک مس�ی برای همه افراد وجود دارد. فشار آوردن به یادگ�ی

نتیجه ای نخواهد داشت. 

د بلکه . 3  ت است. آنها فقط از طریق کتاب یاد نمی گ�ی این نسل به دنبال تنوع و ک�ش

ند و به  از طریق پادکست، واقعیت مجازی و افزوده و رسانه های مختلف یاد می گ�ی

ت بوده و به شیوه های مختلف عمل می کنند.  عبار�ت نسل تنوع و ک�ش

در . 4  گیمرها معروف است.  به نسل  دارد و ح�ت  زیادی  بازی عالقه  به   Z نسل 

نمی شود.  زیادی  توجه  امر  این  به  ما  آموز�ش  نظام 

افراد . ۵  این  به  باید  را  نیست. چه محتوا�ی  نیازمند سواد محتوا�ی �ف   Z نسل

ارائه کرد که به�ت از آن در شبکه های اجتماعی وجود ندارد؟ این نسل نیازمند سواد 

این نسل  به  باید  از اطالعات موجود واقعی نیست. پس  انتقادی است. بسیاری 

نحوه تشخیص و انتخاب محتوا را یاد داد. 

از . 6  نشد.  آنها  از حرکت  مانع  و  کرد  به مس�ی درست هدایت  باید  را  نسل  این 

استفاده  و...  کاهوت  ادمودو،  مانند  آموز�ش  ویژه  فضای  و  اجتماعی  شبکه های 

است" اطالعات   
گ

آلودیک عرص  فعیل،  "عرص  کنیم. 

این نسل عاشق دیده شدن است. باید از این امکان خطرناک که در حال حا�ن . 7 

لینکداین  مانند  کرد.  استفاده  در مس�ی درس�ت  دارد  اجتماعی وجود  در شبکه های 

که شبکه متخصصان است. به�ت است دیده شدن را در این فضای امن ایجاد کرد. 

اینستاگرام وقت زیادی را �ف می کنند نسل فست فودی هستند  افرادی که در 

آن وقت �ف  برای  باشد  از یک دقیقه  بیش�ت  ی  یادگ�ی و در صور�ت که محتوای 

ان زما�ن است  ن نمی کنند. این نسل فراخنای توجه محدودی دارد. فراخنای توجه م�ی

که فرد می تواند به یک مطلب توجه کند. 

این نسل خییل راحت سطح سواد مخاطبانشان را تشخیص می دهند. به راح�ت . 8 

اطالعات را جستجو می کنند. دانای کل وجود ندارد و هر کیس به یک اندازه دانش 

دارد. دانش بر دو نوع است یا می دانیم یا اینکه از محل آن اطالع داریم. این نسل، 

نسل پرسشگری و کنجکاوی است. زمان تعلیم و تربیت سوال محور رسیده است. 

خطرا�ت که نسل Z با آنها مواجهند: 

: آنها فکر می کنند هر چه در شبکه های اجتماعی می بینند . 1  ن توهم زیاد دانس�ت

این  دانش است، در حایل که شبه دانش است و عمق ندارد. وظیفه ما در قبال 

نسل، این است که به آنها نشان دهیم درک آنها چقدر سطحی و ناقص است. 

اطالعات سطحی: این نسل در برابر مسلسل اطالعات بسیار زیاد است. این . 2 

ند. این اطالعات معت�ب نیستند.  افراد در مورد همه موضوعات اطالعات می گ�ی

ی از الگوهای ضدتربی�ت. 3  الگوگ�ی

روابط عاطفی- جنیس زودرس. 4 

ا�ن دک�ت صفا�ی موحد سواالت و نظرات خود را مطرح  ن سخ�ن کت کنندگان در ح�ی رسش

نموده و مشارکت فعایل داشتند. 
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ی نظام های  وبینار علمی تمرین عامدانه با ارائه دک�ت سید احمد رحیمی، دک�ت

ی در دانشگاه ایال�ت فلوریدا  ی، پژوهشگر پسادک�ت آموز�ش و فناوری های یادگ�ی

در   1399 بهمن   18 تاریخ  در  آمریکا،  فلوریدا  دانشگاه  علمی  هیئت  عضو  و 

ساعت 18 ایل 20 به همت  انجمن علمی- دانشجو�ی تکنولوژی آموز�ش دانشگاه 

عالمه طباطبا�ئ تهران با همکاری انجمن فناوری آموز�ش ایران، گروه تدریس 

ن الملیل چابهار برگزار گردید.  اورژانیس و دانشگاه ب�ی

این وبینار علمی با حضور دانشجویان عالقمند و تعدادی از اساتید برگزار شد 

ارائه فرمودند.  تمارین  بندی  از تعریف و دسته  ایشان مقدمه ای  ابتدا  که در 

ایشان انواع تمرین ها به سه دسته تقسیم نمودند: تمرین ساده، تمرین هدفمند 

 های هر یک از تمارین را بیان نمودند. 
گ

و تمرین عامدانه. سپس تعریف و ویژیک

تمرین ساده؛ تکرار بدون تمرکز بر روی مورد خاص تا زما�ن که کارها به حد خودکار 

برسد، می باشد مثل مثل تنیس بازی کردن با دوستان بعد از چند جلسه. تمرین 

هدفمند؛ باید دارای یک هدف مشخص باشد. فرد باید دارای تمرکز بوده و 

ون هدایت  نده در محیط امن آرام آرام به ب�ی بازخورد تکوی�ن دریافت کند، یادگ�ی

نده با اینجاد روش ها�ی با ممارست بر توانا�ی خود می افزاید.  می شود. یادگ�ی

»تمریــن  تخصــیص  وبینــار  گــزارش 
ــی  ــد)Deliberate Practice(  راه هدفمن
بــرای کســب تخصــص و یــا ارتقــا بازدهــی 
ــتعدادی« ــر اس ــا ه ــه ای و ب ــر زمین در ه

گردآوری: زهرا یزدانی
، دانشجوی کارشنا� ارشد تکنولوژی آموز�ش عضو انجمن تکنولوژی آموز�ش
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باید دارای یک هدف مشخص باشد، فرد  تمرین عامدانه؛ 

کند.  دریافت  تکوی�ن  بازخورد  و  باشد  داشته  تمرکز  باید 

هدایت  ون  ب�ی به  خود  امن  محیط  از  مرور  به  نده  یادگ�ی

نده با ایجاد روش ها�ی با ممارست بر توانا�ی  می شود. یادگ�ی

خود می افزاید. در یک موضوع و یا فیلد مشخص که بتوان 

قائل  کار  تازه  و  متخصص  فعالیت های  ن  ب�ی تفاوت  آن  در 

درگ�ی  کار  در  تمرین  طراحی  برای  تجربه  با  مر�ب  یک  شد؛ 

می شود. پس از بیان هر یک از تعاریف فوق ایشان قانون 

ده هزار ساعت را معر�ن کردند. اما قانون ده هزار ساعت 

ن 10 هزار ساعت برای استاد شدن،  چیست؟ به طور میانگ�ی

آن  در  تخصص  دنبال  به  که  زمینه ای  در  شدن  ین  به�ت

هستید نیاز است. تمرین عامدانه نه ساده. ایشان در بیان 

تمرین عامدانه  برای  باید  تمرین عامدانه فرمودند:  اهمیت 

ن کار اصیل فرصت برای  زمان خایص اختصاص داد. در ح�ی

انجام  حال  در  حقیقت  در  شما  نیست؛  تکرار  و  تمرین 

ین اجرای خود هستید شاید در لحظه متوجه خطای  به�ت

، باور  خود نباشید. نتیجه تمرین هدفمند: بازنما�ی ذه�ن

از  معموال  مبتدیان  است.  دانش  نه  مهارت  رشدپذیری، 

ابتدا دست به کار می شوند به دنبال تاکتیک ها پاسخ های 

سطحی هستند و به جزییات توجه می کنند بدون توجه 

رایصن  تفس�ی  و  تحلیل  ن  اول�ی با  هم،  با  آنها  ارتباط  به 

مقابل  در  و  نمی گردند  بر  مساله  به  دوباره  و  می شوند 

ات مقاومت نمی کنند. در ادامه ایشان چندین مثال  تغی�ی

از چند پژوهش انجام شده در این زمینه بیان کردند و 

نمودند.  ارائه  ین  برای حا�ن را  پژوهش ها  نتایج 

ایشان برای تمرین عامدانه توانا�ی ها�ی را الزم می دانستند 

و توانا�ی های مرتبط با تمرین عامدانه را پشتکار و اشتیاق 

و  توانای خودتنظیمی  بلندمدت،  اهداف  بر روی  کار  در 

معر�ن  نقادانه  تفکر  و  سخ�ت  زمان  در  ص�ب  یل،  خودکن�ت

 تاکید 
گ

نمودند. در پایان بر کاربرد تمرین عامدانه در زندیک

حال  در  که  کاری  هر  بهبود  برای  داشتند  بیان  و  نمودند 

انجام آن هستید می توان از تمرین عامدانه بهره برد مثل 

کت کنندگان  ، برنامه نوییس و..... رسش ا�ن مقاله نوییس، سخ�ن

در انتهای جلسه سواالت و نظرات خود را مطرح نموده و 

پایان جلسه به پرسش و پاسخ پرداخته شد. 
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وبینار علمی کاربرد کاراک�ت در آموزش با ارائه 

ی رشته  خانم سمیه رزبان، دانشجوی دک�ت

تکنولوژی آموز�ش دانشگاه تربیت مدرس 

در تاریخ 26 بهمن 1399 برگزار شد و شامل 

عناوین زیر بود:        

مرور چند مثال از کاربردهای کاراک�ت در    

آموزش

ادف     ، کلیدواژه های م�ت تعریف کاراک�ت
کاراک�ت

ی    تاث�ی کاراک�ت بر یادگ�ی

اهمیت هدفمند بودن   

نقش های کاراک�ت   

انسا�ن    کاراک�ت عامل انسا�ن باشد یا غ�ی

بیان مطالب به صورت نوشتاری یا    

گفتاری

زبان رسمی یا محاوره   

کاراک�ت متحرک یا ایستا   

ان ظاهر شدن کاراک�ت    ن م�ی

ی     تاث�ی جنسیت کاراک�ت بر یادگ�ی

کاراک�ت و موفقیت در شبکه های اجتماعی   

های رایگان و     معر�ن منابع دانلود کاراک�ت

رایگان  غ�ی

    . معر�ن منابع آموز�ش طراحی کاراک�ت

گزارش وبینار 
تخصیص 
»کاربرد 
کاراک�ت در 
آموزش«

 گردآوری:
 فاطمه اسدی
دانشجوی کارشنا� ارشد 
تکنولوژی آموز�ش دانشگاه 

عالمه طباطبا�ئ
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SQU-  در ابتدای نشست یک وبسایت با نام

pHo- عنوان  با  آموز�ش  ویدیوی  یک   ،LA

بازی های   ، آموز�ش چندرسانه ای   ،mescho

واقعیت مجازی معر�ن شدند و  و  آموز�ش 

سپس در ادامه خانم رزبان به تعریف کاراک�ت 

پرداختند و کلید واژه های آواتار، شخصیت و 

کاراک�ت  ادف  تا حدودی م�ت را  آموز�ش  عامل 

طبق  ن  همچن�ی کردند.  بیان  آموزش  در 

تحقیقات  دیدگاه  از  و  انجام  برر� های 

بسیاری کودکا�ن که آموزش همراه با کاراک�ت 

را دریافت کردند 30 درصد پاسخ های صحیح 

ها  ی به موضوعات در� دادند. کاراک�ت بیش�ت

ی  یادگ�ی بهبود  موجب  درصد   48 تا   24 در 

کودکان  در  را  پرسشگری  روحیه  و  شده 

تقویت می کند. کاراک�ت نقش های بسیاری از 

جمله: راهنما، روایت کننده داستان یا مثال، 

اصیل  نکات  تاکید کننده  همکار،  رقیب، 

آموزش، مشکل ساز، ارزیاب آموز�ش را در 

عنوان  به  می تواند  و  دارد  به عهده  آموزش 

در  آنچه  و  باشد  انسا�ن  غ�ی یا  انسا�ن  عامل 

این راستا اهمیت دارد رفتار انسا�ن اوست. 

ی  به�ت نقش  محاوره  زبان  ن  داش�ت ن  همچن�ی

ی ایفا می کند و عموما کاراک�ت های  در یادگ�ی

ان  ن گزارتر هستند. در رابطه با م�ی متحرک تاث�ی

ها در آموزش الزم به ذکر  ظاهر شدن کاراک�ت

ها  است که معلم بداند نیازی نیست کاراک�ت

حضور  محتوا  در  همواره  آموزش  طول  در 

داشته باشند و در رابطه با جنسیت کاراک�ت 

نده  یادگ�ی عهده  به  را  انتخاب  است  به�ت 

استفاده  خن�ش  جنسیت های  از  یا  بگذاریم 

صورت  به  ها  کاراک�ت دانلود  برای  کنیم. 

و  شد  معر�ن   freepic. com سایت  رایگان 

graphicma- سایت رایگان  غ�ی دانلود   برای 

ma. com/cartoon-characters/. در پایان 

مانند  کاراک�ت  افزارهای طراحی  نرم  نشست 

 Adobe Character و   Adobe Illustrator

Animator و Anime Studio معر�ن شد و 

ان امکانات موجود برای  ن هر کدام از نظر م�ی

ن  همچن�ی گرفت،  قرار  تحلیل  مورد  طراحی 

و  یوتیوب  در  جستجو  مانند  راهکارها�ی 

ی  یادگ�ی برای  آموز�ش  گوناگون  سایت های 

ارائه شد.  کاراک�ت  و ساخت  تولید  طراحی، 
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  ادغام 

 فرایند طراحی

 آموز�ش

 با تئوری 

نده محور: یادگ�ی

4D مدل جامع 

چرا این کتاب مهم است؟

 های جدیدی 
گ

مدل جامع 14D، ویژیک

 ، اثربخیسش را برای بهبود و توسعه 

فرآیند  بیش�ت  جذابیت  و  کارا�ی 

طراحی آموز�ش و نتایج آموزش ارائه 

می دهد. این مدل، یک رویکرد جامع 

به فرآیند طراحی آموز�ش داشته و 

در چهار فعالیت عمده سازماندهی 

می شود: تعریف، طراحی، توسعه و 

ش2.  بازآرا�ی و گس�ت

 های برجسته این مدل 
گ

ویژیک
عبارتند از: 

فرایند طراحی جامع    

تحلیل،     الگوهای  و  چرخه ها 
3)ADE( ارزشیا�ب  و  طراحی 

 با نظریه آموز�ش   
گ

یکپارچیک

آموزش تخصیص موضوع و تکلیف   

توایل های جامع آموز�ش   

نده محور    آموزش یادگ�ی

آموز�ش    مداخالت غ�ی

1. The Holistic 4D     
2. Define، Design، Develop، and 
Deploy
3. Analysis-design-evaluation 

چارلز ام. رایگلوث

دانشگاه ایندیانا

یانجو آن

 دانشگاه تگزاس شمایل

با همکاری

نسوسیک  الکساندر روم�ی

اکیوس دانشگاه س�ی

 : Routledgeنارسش

20 اکت�ب 2020

سکینه طالبی
ی تکنولوژی  دانشجوی دک�ت

آموز�ش دانشگاه عالمه 

طباطبا�ی

 Merging the 

 Instructional  

 Design Process   

 with Learner-

 Centered Theory: 

 The Holistic 4D  

 Model
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		    نمونه سازی رسیع

قابل  اهداف  و  طراح  		   اهداف 

1 مشاهده

		   ارزشیا�ب فرآیندها و فرآورده ها

این کتاب برای سه گروه مخاطب در 

نظر گرفته شده است: 

برای   ،2 آموز�ش طراحان     کمک 

آنها طراحی  تالش های  دهی  جهت 

، برای  	    دانشجویان طراحی آموز�ش

ی اینکه چگونه  کمک به آنها در یادگ�ی

طراحان  آموز�ش خو�ب باشند.

آموزشیاران،  و  مربیان  	   معلمان، 

و  طراحی  در  آنها  به  کمک  برای 

محور نده  یادگ�ی آموزش های  توسعه 

معر�ز کتاب

چند  و  بخش  چند  شامل  کتاب  این 

می باشد:  فصل 

مقدمه 

فصل 1: طراحی و توسعه آموزش

تعریف

کنید:  تعریف  را  پروژه تان   :2 فصل 

1. demonstration objectives
2. practicing instructional designers

آموز�ش پیش طراحی  فعالیت های 

طراحی

طراحی:  برای  مالحظا�ت   :3 فصل 

ی یادگ�ی و  آموزش  نظریه های 

فصل 4: سایر مالحظات برای طراحی

 : آموز�ش طراحی   1 سطح   :۵ فصل 

تحلیل،  باالی  سطح  فعالیت های 

ارزشیا�ب و  طراحی 

 : آموز�ش طراحی   2 سطح   :6 فصل 

تحلیل،  میانه  سطح  فعالیت های 

ارزشیا�ب و  طراحی 

 : آموز�ش طراحی   3 سطح   :7 فصل 

تحلیل،  ن تر  پای�ی سطح  فعالیت های 

ارزشیا�ب و  طراحی 

 : آموز�ش طراحی   3 سطح   :8 فصل 

اتژی های آموز�ش برای خودآموزی یا  اس�ت
آموزش های خصویص در هنگام نیاز3

توسعه 

فصل 9: توسعه
فصل 10: ارزشیا�ب تکوی�ن

ش بازآرا�ی و گس�ت

فصل 11: پیاده سازی

3. Just-in-Time Tutorials

فصل 12: ارزشیا�ب پایا�ن

1 سخن پایا�ز

آگاهانه  فرایند  یک   ، آموز�ش طراحی 

و منظم اما انعطاف پذیر برای برنامه 

ریزی، تحلیل، طراحی، توسعه، اجرا 

محیط های  در  آموز�ش  ارزشیا�ب  و 

است.  رسمی  غ�ی و  رسمی  آموز�ش 

گیج  اصطالحات  توسعه،  و  طراحی 

مفهوم  هم  زیرا  هستند  کننده ای 

شامل  را  خرد  مفهوم  هم  و  کالن 

منظر  از  اغلب  مربیان  می شوند. 

محتوا یع�ن آنچه باید آموزش دهند، 

در  می پردازند.  آموز�ش  طراحی  به 

دیدگاه  از  آموز�ش  طراحان  مقابل، 

که  مواردی   - تکالیف  به  حل مسئله 

نزدیک  شوند-  داده  آموزش  باید 

به  ن  ن�ی زیادی  توجه  اما  می شوند. 

نحوه آموزش به رو�ش مؤثر، کارآمد 

مورد  در  البته  دارند.  ن�ش  انگ�ی و 

ی باید آموزش داد" و  ن اینکه "چه چ�ی

مالحظا�ت  داد"  آموزش  باید  "چگونه 

وجود  رسمی  آموزش  ایجاد  زمان  از 

است.  داشته 

 این کتاب با استفاده از یک رویکرد 

1. Epilogue       

باال،  سطح  طراحی  شامل  که  جامع 

ن است،  پای�ی سطح متوسط و سطح 

راهنما�ی ها�ی را برای موضوعات اصیل 

تحلیل   ، آموز�ش غ�ی مداخالت  مانند 

نمونه سازی  رویکردهای  موقع،  به 

نده محور،  یادگ�ی آموزش  رسیع، 

پروژه محور در هر زمان و هر مکان را 

ی  فراهم می کند. این کتاب با بهره گ�ی

نویسندگان،  توجه  قابل  تجربه  از 

چشم انداز تازه ای را به نسل بعدی 

تا  می دهد  ارائه  آموز�ش  طراحان 

تلفیق  را  توسعه  و  طراحی  اصول 

روند.  فراتر  و  کرده 

معر�ز بیش�ت کتاب

مقدمه

ی،  یادگ�ی درباره  ما  دانش 

ابزارهای   ، آموز�ش اتژی های  اس�ت

فن آوری و فرایندهای طراحی آموز�ش 

قابل  طور  به  قرن،  این  آغاز  از 

اک�ش  اما  فت کرده است  توجهی پی�ش

همگام2  آموز�ش  طراحی  مدل های 

شد  باعث  موضوع،  این  نبوده اند. 

ییک  متحده  ایاالت  هوا�ی  وی  ن�ی که 

از متخصصان طراحی آموز�ش )تیم 

2. kept pace       
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( را برای مدت  نویسنده کتاب حا�ن

مدل  تا  کند  استخدام  سال  یک 

فرآیند طراحی آموز�ش خود را به روز 

کند. نتیجه حاصله، یک مدل، شامل 

 های قابل توجه بود تا اثربخیسش 
گ

ویژیک

و  آموز�ش  طراحی  فرآیند  کارا�ی  و 

دستورالعمل حاصل را بهبود بخشد. 

 ، هوا�ی وی  ن�ی برای  مدل  ساخت  با 

جامع  مدل  نام  به  جدیدی  مدل 

4D، ایجاد گردید که رویکردی جامع 

به روند طراحی آموز�ش داشته و در 

چهار فعالیت اصیل1، سازمان یافته 

و  توسعه  طراحی،  تعریف،   است: 

ش. در ادامه هر یک  بازآرا�ی و گس�ت

می شوند.  داده  ح  رسش آنها  از 

روند طراحی جامع. مدل جامع . . 

آموزش های  مشکل  حل  برای   ،4D

«2- استعاره  ی�ن پراکنده و »»برش ش�ی

گام های  به  آموزش  کردن  خرد  از 

کوچک-، از یک فرایند طراحی جامع 

آنکه  جای  به  و  می کند  استفاده 

محتوا  کردن  خرد  با  طراحی،  فرایند 

به قطعات کوچک و طراحی آموزش 

وع  رسش قطعات  این  از  یک  هر  برای 

1. major activities    
2. cookie cutter

شود، این فرآیند با تجزیه و تحلیل، 

)ADE(  سطح باال  طراحی و ارزشیا�ب

وع می شود به طوری که در ابتدا،  رسش

روش  و  محتوا  از  مبهم  دید  یک 

آموزش ایجاد می کند و به دنبال آن 

یک ADE سطح متوسط   که جزئیات 

ی را ارائه می دهد و در نهایت  بیش�ت

ن تر که تمام جزئیات  ADE سطح پای�ی

معلوم  روش ها  و  محتوا  برای  را 

تا  اجازه می دهد  این مدل،  می کند. 

طراحی  فرآیند  در  ی  بیش�ت خالقیت 

برای انسجام بیش�ت در نتایج آموزش 

د.  بگ�ی شکل 

تحلیل-طراحی-. .  چرخه های 

الگوهای  سند  و   )ADE( ارزشیا�ب 

پروژه  یک  که  هنگامی  طراحی. 

طراحی آموز�ش تالش می کند تا همه 

طراحی  انجام  از  قبل  را  تحلیل ها 

تکمیل کند، ممکن است برخی موارد 

که نیازی نیست هم مورد تحلیل قرار 

ند و برخی از موارد مورد نیاز،  می گ�ی

، وق�ت زمان  ن تحلیل نشوند. همچن�ی

ن تحلیل و استفاده از نتایج  زیادی ب�ی

طرح می گذرد، اطالعات از حافظه، 

 ،4D جامع  مدل  لذا  می شوند  محو 

نیاز  راهنما�ی برای تحلیل در هنگام 

می کند  کمک  و  داده  ارائه  را   )JIT(

به محض  تصمیم طراحی  از هر  تا 

انجام   1 تکوی�ن ارزشیا�ب  امکان، 

تصمیمات  در  فت  پی�ش هر  و  شود 

این  به  آینده گنجانده شود.  طراحی 

راهنما�ی ها�ی  کتاب،  این  در  ترتیب، 

طراحی،  تحلیل،  چرخه های  برای 

ارزشیا�ب )ADE( ارائه می شود که در 

تحلیل هایJIT و ارزشیا�ب فوری برای 

تصمیمات طراحی مورد استفاده قرار 

کتاب،  این  در  ن  همچن�ی ند.  می گ�ی

باال،  الگوها�ی برایADE  در سطوح 

ن تر طراحی ارائه می گردد.  میا�ن و پای�ی

این الگوها، روند مستندسازی نتایج 

می کنند.  تسهیل  را  طراحی  فرآیند 

 . . . آموز�ش نظریه  با  ادغام 

آموزش  کیفیت  در  تأث�ی  ین  بیش�ت

روش های  از  متأثر  طراحی،  مورد 

آموز�ش که انتخاب می شوند، است. 

در  آموز�ش  نظریه  طریق،  بدین 

این  و  شده  ادغام   ،4D جامع  مدل 

کارا�ی  بهبود  باعث  یکپارچه سازی 

اثربخیسش  و  آموز�ش  طراحی  فرآیند 

می شود.  آموزش  نتایج 

موضوع . 4  تخصیص  آموزش 

1. formative evaluations

ریشه های  به  توجه  با  تکلیف.  و 

طراحی  مدل های  اک�ش  رفتارگرایانه  

آموخته  آنچه  تمام  به  آنها   ، آموز�ش

نظر  تکلیف،  عنوان  به  می شود، 

بر  اولیه  تحلیل  بنابراین،  دارند. 

تجزیه و تحلیل وظایف متمرکز است. 

آموزش  زمینه های  اک�ش  در  امر  این 

اما در بسیاری  ، پاسخگوست  مهار�ت

دیگر از زمینه های آموز�ش که شامل 

تخصیص2هستند،  برتر  موضوعات 

به خو�ب جواب نمی دهد. مدل جامع 

4D، راهنما�ی های الزم برای توسعه 

ارائه  را  تکلیف  و  موضوع  تخصیص 

می دهد. 

جامع3. . ۵  آموز�ش  توایل های 

کرده  کمک  ما  به  طرحواره4  تئوری 

ی  یادگ�ی که  کنیم  درک  تا  است 

بهبود می یابد که در یک زمینه  زما�ن 

رخ  کیل  و  ده  گس�ت دانش  از  معنادار 

با  که  مرات�ب  سلسله  توایل های  دهد. 

وع  رسش جز�ئ  و  کوچک  مهارت های 

در  ترکیب  به  اقدام  با  می شوند 

مهم  اصل  این   ، بزرگ�ت مهارت های 

ی را نقض می کنند. مدل جامع  یادگ�ی

2. topic expertise     
3. Holistic instructional sequences
4. Schema theory
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ارائه  آموز�ش  توایل های  جامع  طراحی  برای  را  الزم  راهنما�ی های   ،4D

ی برای تکلیف و موضوع  می دهد به این ترتیب، نباید پیش نیازهای یادگ�ی

شوند.  گرفته  نادیده  تخصیص، 

طریق . 6  ی  از  یادگ�ی فزاینده ی  قدرت  محور.  نده  یادگ�ی آموزش 

انجام دادن1 )مبت�ن  بر پروژه، مبت�ن بر مسئله، پرسش محور، سازنده محور، 

شده،  شخیص سازی   محور2، 
گ

طراحی شایستیک همانند  تکلیف محور( 

رسمیت  به   ، مکا�ن هر  و  زما�ن  هر  آموزش  و  خودگردان   ، مشارک�ت

ن آموزش های  شناخته شده اند؛ با این حال، راهنما�ی برای طراحی  چن�ی

 4D نده محوری، کیل و سطحی است. در این راستا، مدل جامع یادگ�ی

به  نتیجه  در  و  بوده  آموزش ها  این  طراحی  برای  راهنما�ی  دربردارنده 

ن�ش و موثر نمایند.  طراحان کمک می کند تا آموزش های خود را بیش�ت انگ�ی

در . 7  راهنما�ی ها�ی  شامل   4D مدل جامع   . آموز�ش مداخالت غ�ی

ن می باشد  آموز�ش برای بهبود عملکرد ن�ی  شناسا�ی مداخالت غ�ی
گ

چگونیک

که این امر، همراه با افزایش عملکرد و اجتناب از توسعه آموزش در 

آموزش است.  بودن سایر مداخالت در  صورت موثرتر و همراه 

ن شامل راهنما�ی برای استفاده . 8  نمونه سازی رسیع. این مدل همچن�ی

ن کاهش کیفی  از هر دو نوع نمونه سازی اعم از نمونه سازی رسیع و ن�ی

یا کّمی آن و در نتیجه افزایش کارا�ی فرآیند طراحی آموز�ش است. 

اهداف . 9  از  طراحان  مشاهده.  قابل  اهداف  و  طراح  اهداف 

برای راهنما�ی در طراحی آموز�ش خود استفاده می کنند. گاهی اوقات 

ی خود بهره  ن از اهداف راهنما�ی طراحی در کمک به یادگ�ی ان ن�ی فراگ�ی

هدف  دو  این  برای  مختلفی  اطالعات  که  است  این  مسئله  می برند. 

1. learning by doing
2. competency-based

برای  را  راهنما�ی ها�ی   ،4D جامع  مدل  است.  نیاز  مورد  متفاوت، 

اهداف   ، ن همچن�ی می دهد.  ارائه  ن  ن�ی متفاوت  هدف  دو  این  طراحی 

مفید  و  بوده  اعی  ن ان�ت صورت  به  معمول  طور  به  ندگان،  یادگ�ی برای 

نیستند. لذا در این کتاب، راهنما�ی ها�ی برای طراحی هدف مشخص تر 

می گردد.  ارائه  نامیده شده،  مشاهده(  قابل  )هدف  که  مفیدتر  و 

ارزشیا�ب فرآیند و نتیجه1. ارزشیا�ب های تکوی�ن برای آموزش بسیار . .. 

ن مهم است. مدل  مهم هستند اما ارزشیا�ب از روند طراحی آموز�ش ن�ی

جامع 4D راهنما�ی ها�ی را برای ارزشیا�ب در طول مراحل و پایان طراحی 

2 را پس از  ن راهنما�ی برای ارزشیا�ب پایا�ن آموز�ش ارائه می دهد. همچن�ی

 ،4D ن فراهم می کند. در شکل 1 مدل جامع اجرای سیستم آموزش ن�ی

ارائه شده است. 

شکل1. مدل 4D )رایگلوث و آن، 2021(

1. Product and process
2. summative evaluation
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این کتاب شامل بخش ها و  فصل های زیر است: 
آن  ریشه  آموز�ش چیست،  که طراحی  این مبحث می گوید   ،1 فصل 

آموز�ش  طراح  یک  برای  مهارت ها�ی  چه  و  است  مهم  چرا  چیست، 

شده ترین  شناخته  از  مخترصی  معر�ن  سپس،  است.  الزم  خوب 

مدل های طراحی آموز�ش را ارائه داده و نهایتا، یک نمای کیل از مدل 

طراحی آموز�ش به روز شده را در مدل جامع 4D: )تعریف، طراحی، 

ارائه می دهد.  ش(  و گس�ت بازآرا�ی  توسعه، 

)Define ،اول D( تعریف

وع مراحل  ی قبل از رسش فصل 2، فعالیت ها�ی را که انجام آنها برای راه�ب

از:  عبارتند  موارد  این  می کند  توصیف  را  هستند  مهم  آموز�ش  طراحی 

و  سازما�ن  عملکرد  مشکل  شناسا�ی هرگونه  )برای  عملکرد  تحلیل  و  تجزیه 

 ،) آموز�ش ی مناسب برای رفع آنها، انواع مداخالت آموز�ش و غ�ی تصمیم گ�ی

: برای شناسا�ی آنچه باید  1 نیازهای آموز�ش )اهداف اصیل آموز�ش ارزیا�ب

پروژه  مدیریت  برنامه  تهیه  )برای  پروژه  برنامه ریزی  شود(،  داده  آموزش 

2 )تدوین یک برنامه  (، و برنامه ریزی سیستم آموز�ش فرآیند طراحی آموز�ش

برای انجام تکالیف سیستم آموز�ش پس از تدوین آموزش(. 

)Design ،دوم D( طراحی

آنها را توضیح  ی و اهمیت  یادگ�ی از  به خوانندگان، مقوله ها�ی  فصل 3، 

1. assessment          
2. instructional system planning

وضعیت  کدام  برای  آموز�ش  روش  کدام  اینکه  ن  تعی�ی در  می دهد 

ح مخترصی از  آموز�ش مناسب است. مطال�ب بیان می شود، سپس رسش

( و به دنبال  ی )رفتارگرا، شناخت گرا و سازنده گرا�ی نظریه های یادگ�ی

ارائه می گردند.  آموز�ش  نظریه های  از معروف ترین  تعدادی  آن 

فصل 4، در این فصل، نه مالحظه  مهم که باید در طول فرآیند 

ن  طراحی آموز�ش به خاطر داشت، توصیف می شوند: 1( تمایز ب�ی

تکلیف و موضوع تخصیص 2( انواع تحلیل ها�ی که باید انجام 

شوند 3( مفهوم تحلیل در هنگام نیاز 4( نقش متخصصان 

سند  ماهیت   )6 رسیع  نمونه سازی  نوع  دو   )۵ موضوعی 

نده محور و معلم محور  طراحی 7( انواع رویکردهای یادگ�ی

ن�ش و 9( انتخاب رسانه.  دهای انگ�ی در آموزش 8( راه�ب

 فصل ۵، مدل جامع 4D، راهنما�ی دقیق برای سه فعالیت 

( سطح  عمده ADE )تجزیه و تحلیل، طراحی و ارزشیا�ب

باال را ارائه می دهد که آن موجب می شود تا یک دید کیل 

و مبهم از آموزش ایجاد شود. این دید شامل یک نمای 

مشخص  آموزش،  روش های  و  توایل  محتوا،  از  کیل 

نمودن زمان انجام ارزشیا�ب تکوی�ن و تجدیدنظر در 

این فعالیت ها می باشد. 

فصل 6، این فصل، راهنما�ی دقیق را در هشت 

فعالیت عمده ADE برای مدل جامع در"سطح 

ارائه می دهد. سطحی که در آن، دید   " میا�ن
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واضح تری از محتوا  ، توایل، اهداف، 

و  آموز�ش  روش های  ارزشیا�ب ها، 

رسانه  ها، تکلیف و موضوع تخصیص، 

نظر  تجدید  و  ارزشیا�ب  انجام  زمان 

می شود.  ارائه 

فصل 7 و 8، در این فصل، راهنما�ی 

عمده  فعالیت  هشت  برای  دقیق 

 " ن پای�ی "سطح  در  جامع  مدل   ADE

ین  بیش�ت که  سطحی  می شود.  ارائه 

محتوا،  زمینه های  در  دید  وضوح 

ترتیب و روش های آموز�ش بر اساس 

و  تکلیف  برای  آموزش  موجود  منابع 

به  می گردد.  ارائه  تخصیص  موضوع 

ویژه، فصل 8 راهنما�ی  برای طراحی 

ارائه  را  نیاز  هنگام  آموزش های 

ن آنها نشان می دهند  می دهد. همچن�ی

و  تکوی�ن  ارزشیا�ب  زما�ن  چه  که 

تجدیدنظر در این فعالیت ها انجام 

شود و با راهنما�ی برای توسعه برنامه 

اجرا�ی و به روزرسا�ن برنامه مدیریت 

پروژه، این فصل را به پایان می رسد. 

 )Develop ،سوم D( توسعه

فصل 9، مالحظات اصیل و راهنما�ی 

را  )توسعه(   1D ن  سوم�ی برای  دقیق 

فت ها  پی�ش از  برخی  می کند.  فراهم 

به طور دوره ای در طی فرایند طراحی 

بسته  توسعه،  روند  می افتد.  اتفاق 

راهنما�ی  با  مختلف همراه  عوامل  به 

 ، آموز�ش رسانه های  تولید  برای 

داستان نوییس،  و  نوییس  فیلم نامه 

آموزش  توسعه  طراحی گرافیک، 

راهنمای  توسعه  و  فته  پی�ش فن آوری 

نده و راهنمای مر�ب مورد بحث  یادگ�ی

بر  ن  همچن�ی فصل  این  د.  می گ�ی قرار 

اهمیت ارزشیا�ب های مستمر و بازنگری 

در طول فرایند توسعه تأکید می نماید. 

فصل 10 مالحظات اصیل و راهنما�ی 

دقیق برای انجام ارزشیا�ب مداوم از 

فرآیند  طول  در  را  آموز�ش  طراحی 

می کند.  فراهم  آموز�ش  طراحی 

به  راهنما�ی  ارجاعات  طول  در 

1. Define، Design & Develop 

فعالیت های ارزشیا�ب تکوی�ن در فصل های ۵-9، ماهیت تکراری و بازگش�ت 

می شوند.  داده  نشان  آموز�ش  طراحی  فرایند 

)Deploy ،چهارم D( ش بازآرا�ی و گس�ت

فصل 11، این فصل، راهنما�ی دقیق برای Dچهارم1 مدل جامع 4D، را ارائه 

ن شامل راهنما�ی برای اطمینان از عملکرد ارائه و تحویل2،  می دهد. همچن�ی

مدیریت و پشتیبا�ن سیستم آموز�ش است. 

ی ارزشیا�ب تکوی�ن از سیستم آموز�ش  فصل 12، راهنما�ی دقیق برای راه�ب

را فراهم می کند. 

- یک پس نگاشت یا سخن پایا�ن با ارائه برخی نکات پایا�ن 

- یک ضمیمه شامل کلیه الگوها یا فرم های ارائه شده در این کتاب تا شما 

بتوانید از آنها ک�پ برداری کنید. 

نویسندگان از پیشنهادهای اصالحی در ویرایش های بعدی کتاب استقبال 

ید:  می کنند. با آنها از طرق زیر تماس بگ�ی

   reigelut@indiana. edu یا yunjo. an@unt. edu 
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دانشجویان و 
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رشته تکنولوژی 

آموز�ش دعوت 

به عمل می آید که 

حاصل پژوهش های 

علمی و ارزشمند 

خود را به منظور 

آگاه سازی سایرین از 

دستاوردهای به روز 

این رشته و حوزه های 

مربوط به آن، جهت 
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