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های کارگاهی دروس شناسی نظام آموزش الکترونیک در رشتهآسیب

 هنری و ارائه راهکارهای مؤثر
 چکیده

های دانشگاهي و فضای كنوني جامعه، سمت و سوی بسياری از دروس كارگاهي و آزمایشگاهي در برخي رشته بیان مسئله

های بسياری را با خود در امر آموزش و بخصوص یادگيری تحصيلي را به سمت آموزش الكترونيكي سوق داده، ولي چالش

توجه به اینكه آموزش الكترونيكي در بسياری از دروس تئوری وارتباطات مجازی دانش آموزان و دانشجویان همراه داشته است. با 

های قبل رایج بوده، ولي امروزه ماهيت آموزش الكترونيكي، لزوم بررسي دقيق عوامل مؤثر ها از سالها و دانشگاهدر برخي رشته

های های مجازی فعاليتكالسهای مدیریت آموزش الكترونيكي، های آموزشي مؤثر را با تأكيد بر سيستمبر یادگيری و شيوه

نماید. با این حال مسائل اینچنيني همواره نقدهایي را به آموزش الكترونيكي و مجازی در بسترها كالسي مجازی و ... ،ایجاب مي

 و رویكردهای مختلف وارد نموده است.

سي نظام آموزش الكترونيكي های یادگيری مؤثر در برخي دروس با هدف بررپژوهش حاضر ضمن معرفي برخي از روش هدف: 

در این زمينه پرداخته و با رویكردی آسيب شناسانه در ی مختلف های كارگاهي دروس هنری و عوامل مؤثر به رویكردهادر رشته

 .های موجود و پيش رو را واكاوی نموده استاین فضا، چالش

مرتبط، با پيش بيني احتماالت آتي در این تحليلي و تحليل محتوای موضوعات -این پژوهش به روش توصيفي: شروش پژوه

 ای بهره برده است. محور، پرداخته است و از مطالعات اسنادی وكتابخانه

ریزی ساز برنامهتواند زمينهمي در نظام آموزش الكترونيكي بار اصلي بر قسمت یادگيری است نه الكترونيک، این تحليل ها:یافته

های آموزشي پيشنهادی در نحوه امتحان یا شروع ها و شيوهیادگيری مؤثر باشد. برخي ظرفيت مناسب و متناسب با شيوه آموزشي و

 ذكر شده است. هاهای درس در سطح كشور وجود دارد كه در قسمت پيشنهادكالس

  کلیدواژه:
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 مقدمه

 شودمي راهنمایي استاد، توسط صرفاً یادگيرنده آن، رهگذر كه از است تعاملي یندیآفر به تبدیل حال در یادگيری

 یادگيری فرآیند به  نوین، فناوری ابزارهای كاربرد طریق از كه كننده است تسهيل و ناظر یک جایگاه در استاد و

 (.۸۴، 1۳۸۳،  داوری و مهرمحمدی فراستخواه،) دهدمي جهت اطالعاتي منابع متعدد به دسترسي به و زندمي دامن

ترین ساز و كارهای آموزش عالي نيمه حضوری و غيرحضوری و دانشگاه از راه دور از مؤثرترین و شناخته شده

ای و الگوهای نظام چندرسانههای افزایش دسترسي به آموزش عالي بوده است كه در آن با استفاده از قابليت

های خودسنجي، رادیو، تلویزیون، نوارهای مانند مكاتبه، كتب خودآموز و نيمه خودآموز، آزمون)ارتباطي متنوع 

های های حضور كامل فيزیكي و اختصاص زمانآموزش عالي از محدودیت( صوتي و تصویری، مشاوره و راهنمایي

ورود كامپيوتر و ظهور جامعة  اخير، هایدههشود. در ميتر ود و قابل انعطافرهای درسي، فراتر ميمعين در كالس

 غير و حضوری نيمه عالي آموزش الكترونيكي، ابعاد یادگيری پدیدة و اینترانتي و های اینترنتيای و ظرفيتشبكه

 از آموزش عالي جمله از و آموزشكمي  رشد وجود (. با9۲ ،1۳9۲اند )فراستخواه،داده توسعه بيشتر حضوری را

 جامعه در و یادگيری آموزشي موجود فرهنگ هنوز مجازی، آموزش مؤسسات برخي آمدن وجود به نيز و دور راه

 كامپيوتر به دسترسي برای های موجودفرصت .روست روبه موانعي با مطلوب وضع یک به نيل برای ایران كنوني

 بيشتر مثل ایران جامعة كنوني در اینترنت از استفاده است؛ روند شده دانسته نابرابر ما كنوني در جامعة اینترنت و

 امروز دنيای درخور آموزشي فرهنگ .است بوده نامتعادل و ناموزون گذار حال در یک جامعة در ایتوسعه روندهای

 .كندمي طلب را تربيت و تعليم از متناسبي و اخالقيات است اندیش كثرت و سيال و پویا دیگر زمان از هر بيش

آموزش الكترونيكي مد نظر نيست، بلكه اهميت موضوع در فضای ایجاد شده و یادگيری  باید اذعان داشت كه صرفاً

های دانشگاهي و آموزشي را تحت شعاع خود الكترونيكي است. آموزش الكترونيكي محتوای كارگاهي برخي رشته

های هنری و رشته ویژه بهوند تدریس مواجه ساخته است. قرار داده و مربيان و مدرسان را با مسائل مختلفي در ر

آزمایشگاهي كه نياز به ارتباط دو طرفه استاد و دانشجو و آزمون وخطای درسي و رفع اشكال عملي در ارائه دارد، 

های تواند در آموزش الكترونيكي دانشجویان و دانش آموزان رشتهاین امر بيشتر مشهود است. عواملي كه مي

ها را تحت الشعاع قرار دهد، متعدد هستند، نآینده شغلي وتحصيلي آ ثيرگذار باشد وأ، فني و كارگاهي تهنری

بدليل اینكه این دانشجویان در فضای محيطي وحسي تعریف شده و ارتباط نزدیک وتنگاتنگ با رنگ، بو، فضا، 

ها نآكه بدون  ؛س مواجه هستندطبيعت و احساسات بياني و لمسي و دیداری و شنيداری مختلفي در این درو

 آموزشيرسمي های سيستم هنوز ثيرگذاری خواهد بود.أگذراندن برخي دروس بدون این عوامل فاقد كارایي یا ت

 آموزشي فرهنگهای بایسته بسط اند الزاماتنتوانسته كشور در موجود یندهایآفر و و ساختارها هاسياست و

نيامده  فراتر سنتي سبک از حضوری نيمه و دور از راه آموزش الگوی واقع درد. بدهن توسعه كشور را در فرانوین

 حضوری در غير نيست. آموزش مند بهره نهادینه، به صورت ای با جامعه شبكه متناسب هایقابليت از و است

های مجازی در استفاده از آموزش .است متعلق دور راه عالي از آموزش دوم و اول نسل به عمدتاً هنوز ایران،

 در برابرها را تعطيالت طوالني مدتي كه بر اثر شيوع ویروس كرونا به مدارس تحميل شد، فصل جدیدی از آموزش

شود، اما در كشور ما تجربه جدیدی هاست اجرا ميهایي كه در برخي از كشورها سالمدارس كشور گشود، آموزش

به صورت گسترده تجربه شد در عرصه فناوری اطالعات و ارتباطات و   باراست و در تعطيالت اخير برای نخستين

ای پذیرفته شده برای ارائه آموزش آن در حوزه تعليم و تربيت، آموزش الكترونيكي به شيوههای به كارگيری قابليت
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،  1۳9۲،مزینيو فردانش، علي آبادی، مومني راد، است )گوناگون در كنار آموزش حضوری مبدل شده های در زمينه

 الكترونيک، این ابزار رعدم مدیریت درست و دورشدن از رسالت اصلي نرم افزار در سيستم امو صورت ركه د (۷۶

 دایجاد كن اعتماد مردم به مدرسه و دانشگاه  هایي را به نظام آموزشي وتواند به ضد خود تبدیل شده و خسارتمي

شناسي و رفع انتقادهایي وارد است كه نيازمند آسيبموزشي نقد و آهای لذا به برخي شيوه (.1۳99)جاویدنسب، 

موانع در این زمينه است. بر اساس مطالب پيش گفته این پژوهش در پاسخ به رفع این موانع، با رویكردهای 

شناسي مسائل مرتبط به این موضوع پرداخته ودرنهایت راهكارهای مؤثر در این زمينه طرح مختلف به آسيب

ها در دروس تئوری در نآای پيش گفته به نحوه عملكرد دانشجویان و شيوه یادگيری هپژوهشنموده است. 

شرایط عادی اجتماعي و در برخي مراكز پرداخته اند و امری ضروری نبوده است در حالي كه در پژوهش حاضر 

ي ودر همه بنا بر وضعيت بحراني جامعه وشيوع ویروس كرونا یادگيری در فضای مجازی برای تمام سطوح تحصيل

غير قابل اجتناب بوده و تمام مناطق جغرافيای كشور را شامل  های دانشگاهي امری ضروری ومقاطع و رشته

زمایشگاهي و های های دانشگاهي در حوزهنوع رشته شده است كه بنا به موقعيت اقليمي و جغرافيایي ومي

پذیر بودن امكانات را به همراه داشته است . لذا كارگاهي مشكالتي در حوزه ارتباطي و اطالع رساني یا دسترس 

های كارگاهي بخصوص موزش مجازی در رشتهآثيرگذار در امر أت پژوهش حاضر از جهت در نظر گرفتن ابعاد

 .های هنری قابل اهميت استرشته
 

 روش پژوهش
ها و گزارشات آنالین و بروز و اخبار مرتبط با دانشجویان رشته هنر تحليلي از یافته -این پژوهش با روش توصيفي

در شرایط امروزی كه نيازمند استفاده از یادگيری الكترونيكي هستند، استفاده نموده است. در این خصوص نيز به 

 هایآموزش دروس عملي وكارگاهي دانشجویان رشته هایشيوه وابزارها محتوای دروس آموزش دانشگاهي و 

های مرتبط با این حوزه از چهار بعد آموزش دهندگان، آموزش گيرندگان، فضای ها و آسيبنآهنری و آموزش 

 ها از مطالعات مرتبط استخراج وتدوین شده است.آموزشي و ابزارهای یادگيری پرداخته شده كه برخي شاخص

 

 پیشینه پژوهش
ثير دو روش آموزش مجازی و أایسه تمق »خود با عنوان مطالعه ( در1۳95) بيرالوند وخوشنویسان، كوهپایه زاده، 

های یادگيری سنتي در یادگيری، اذعان داشتند كه همراه با رشد سریع تكنولوژی و آموزش مبتني بر اینترنت روش

های یادگيری مجازی سوق داده شده است. سعيدی های سنتي به سوی محيطتركيبي گسترش یافته و كالس

های آموزش از راه دور بر موفقيت تحصيلي ثير برنامهأت»خود با عنوان  (، در مطالعه1۳9۰نجات و وفایي نجار)

مل برانگيز نحوه عملكرد دانشجویان با توجه به نوپایي روش است كه نياز به أبيان كردند تنها عامل ت« دانشجویان

يد در سيستم اسات ( برخي از۲۰1۰) ؛ ام سي دنيل؛ وب؛ هرمان و ویتينظر روبليراز  .بررسي و پيگيری دارد

كارآمد و تجاری و راهي برای ایجاد ارتباط با  های اجتماعي مجازی را به عنوان فناوریبستر شبكه آموزشي

 دانند.دانشجویان خود مي
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 و موانع فضای آموزش مجازیها چالش
، «دور راه از هایآموزش كيفيت ارتقای و توسعه» توسعة كشور هایبرنامه شده در  اعالم هایسياست جمله از

 انواع ارتباطات با و اطالعات فناوری ساختي زیر هایو ظرفيت الكترونيكي شبكه تنها نه اما است، بوده

 و تفكر و نوع شناخت از و نرمهای شرط پيش با هنوز بلكه مواجه است،ها افتادگي پس و فنيهای محدودیت

 پيش .داریم فاصله ویادگيری نوین یاددهي فرهنگ و اندیشگي و ارتباطيهای خصوص پارادایم در حقوقي محيط

 است، حياتي و الزم بسيار دور راه از و ارتباطات اینترنت رایانه، نوین، هایفناوری به تجهيز سخت مانند هایشرط

است (. الزم 95، 1۳9۲باشند )فراستخواه،  داشته را اثربخشي مطلوب وانندتنمي فرهنگي هایشرط پيش اما بدون

 پرورش آموزش و مانند پذیری فرهنگ و پذیری جامعه در كشور از طریق نهادهای« جامعه یادگيرنده »سرمشق 

نشدن  فراهم و فراهم شود. مهيا كشور در حقوقي مناسبي محيط شود، داده توسعه ، رفتارهای تعامليبشود دروني

 هنجاری و فرهنگيهای بایسته و مجازی فضاهایو  ایشبكه جامعة با فاصلة محسوسي تنها ها، نهشرط پيش این

 از كند، كمي رشد حيث از و ظاهر به هرچند نيزرسمي  مجازی دور و راه از عالي آموزش بلكه داشت، آن خواهد

 همراه نيز آن مانند و و شكست تحصيلي افت همچون عوارضي با و خواهد داشت مشكل كيفي و محتوایي حيث

 .(1۰، 1۳۸۰، فراهاني ؛1، 1۳۸۲زاده، ابراهيمد )بو خواهد

 

 شناسی و بحث و تحلیل برگرفته از تجارب و رویکردهای مختلف آسیب
های شيوع ویروس كرونا منجر به ایجاد وضعيتي ناپایدار در مسائل متفاوت اغلب كشورها شده است. لذا آسيب

ما رخ داده و  آموزش و پرورش در كشوركه در حوزه  ناشي از این وضعيت در ابعاد مختلف آموزشي و تحصيلي

موجب قطع جریان آموزش شده است، همواره به عنوان یک دغدغه برای مدرسه و خانواده مطرح بوده است تا 

های گروه  مادی و معنوی پيدا كنند. در چنين شرایطي معموالًهای هایي برای جلوگيری از اتالف سرمایهروش

های دارند تا نيازهای جامعه هدف را برطرف كنند كه با مخالفتهایي را برميگامها جلوتر از دولترسمي غير 

ارج گذاشته و  است كه چند صدایي رامينظانظام آموزش الكترونيكي برآمده از  .شوندمي پنهان و آشكار مواجه

دانشجویي  –شاگردی و استاد –هنوز بر جامعه ما نظام قدرت معلم  در حالي كه زیربنایي كثرت گرایانه دارد، 

فضایي  در حالي كه حاكم است. در نظام آموزش الكترونيكي بار اصلي بر قسمت یادگيری است، نه الكترونيک. 

 فني و اقتباس این جنبه از تكنولوژی است. ميكه در انجمن و در نظام آموزش الكترونيک ما حاكم است، نظا

ساالر است. از آنجا كه اقتباس كنندگان و مجریان اصلي این رویكرد فن مينظام آموزش الكترونيک كشور نظا

در تركيب  در حالي كه اند. اند، روش خود را بر اساس قدرت تخصصي خود اعمال كردهآموزش افرادی فني بوده

تر كردن آموزش الكترونيكي بار اصلي باید بر روی یادگيری و آموزش باشد، نه اینكه روز به روز دغدغه خودكار

داشته باشيم. اغلب مواقع به جای اینكه بيشتر در این فكر باشيم كه چگونه از  ایند آموزش و یادگيری رآفر

فناوری اطالعات در آموزش استفاده كنيم، گاهي به اجبار پوشش فناوری اطالعات بر تن تعليم و های قابليت

آموزش قائل به بستر فرهنگي نيز باشيم. حاصل این نگاه گيرد، بخصوص اگر در تعليم و تربيت و تربيت، قرار مي

كارگيری رویكردهای صرفاً رفتاری به حوزه آموزش به ،فن ساالرانه به حوزه آموزش الكترونيكي گاهي تقویت كننده

 .شونداست. به عبارتي اغلب افراد در پي سودجویي از این بحران مي
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له، أمسائلي همچون طراحي آموزشي، سناریو نویسي، حل مسدر حوزه آموزش الكترونيكي كشور جای بررسي 

آنجا كه در حوزه  ازیادگيری، تعامل و مواردی از این قبيل وجود ندارد. های بارشناختي، اجتماع یادگيری، سبک

تكنولوژی آموزشي هيچ وقت بحثي از اقتباس تكنولوژی به ميان نيامده است، آموزش الكترونيكي هم به صورت 

در راستای تحميل ساختارهای قدرت و نظام فن ساالرانه غرب پذیرفته شده، بدون اینكه نقدی را همراه  خام و

سنتي و مذهبي ما در تعارض قرار مي گيرد كه باید برای آن برنامه  داشته باشد بسياری از مظاهر این فضا با نگاه

ای كه خيلي راحت از لهأنگيزش است مسحلقه مفقوده مهم نظام آموزش كشور ما بحث ااز سویي  ریزی نمود.

 (.5۶، 1۳91آبادی، فردانش و مزیني، علي راد،كرد )مومنيكنار آن نباید عبور 

، سينما، نقاشي، موسيقي، معماری، مرمت و صنایع دستي و گرایشات مختلف تئأترهایي مانند عكاسي، رشته

بودن، احساس و لمس و بازخورد ها كنار هم گروهي هنری، جدای از فضا، دكور، نور، رنگ، بو، دیدن و شنيدن،

مفهوم خواهد بود و هریک از این رشته  فهم و ایجاد انگيزه بدون معنا و ثيرات آن برای درك وأفضاهای طبيعي و ت

ها در این مبحث ممكن نبود، متناسب با واحدهای آموزشي خود نياز به نآهای هنری و غيره كه ذكر همه 

فضاهای مجهزی به غير از موارد اشاره شده فوق هستند كه تنها در دانشگاه فراهم است و از نظر و ها دستگاه

تمرین بپردازد.  هزینه بصورتي نيستند كه دانشجو بتواند در منزل یا محيط دیگری به یادگيری و فضایي یا

طلبد باید راهكارهای را مي تليه و كارگروهيآكه تمرین و ممارست در فضای  تئأتر در خصوص سينما و همچنين

موزشي در نظر گرفت تا در این فرصت گذشته و باقي مانده تحصيلي دانشجو لطمه آله أمتناسب برای حل این مس

هایي مانند هنرهای سنتي و صنایع ندیده و در صورت ورود به بازار كار با مشكل مهارتي مواجه نباشد. در رشته

م با همراهي أممارست تو طلبد نيز، تنها تمرین وزش عملي كارگاهي خاص را ميموآو ابزار ها دستگاهدستي كه 

استاد است كه دانشجو را متوجه نقاط ضعف خود نموده و در پایان ترم موفق به یک ارائه عملي خوب یا ژوژمان 

های فني مهارتموزی دانشجو را باال ببرد. آتواند مهارتگرداند، در غير اینصورت صرف آموزش مجازی نميمي

تواند همزماني دست و چشم و احساس های عملي آزمایشگاهي و كارگاهي ميحضوری و گروهي در چنين رشته

لذا  مورد نظر پدید آورد. ثير و فهم هنرأت دانشجو را متوازن سازد و هماهنگي بين این عوامل برای درك و

ابزارهای ، این ابعاد شامل ش الكترونيک مورد بررسي استدانشگاهي از چهار بعد در نظام آموزهای های رشتهآسيب

این ابعاد  1تصویر فضاهای آموزشي. در  بسترها و، هنرجویان و دانشجویان، مدرسان ومربيان، كادميکآ آموزشي و

 . ترسيم شده است

 

 های بسترها و فضاهای آموزشیها و چالشآسیب
ها در مناطق مختلف یا زمایشگاهآ ها وتكنولوژی در برخي كارگاهتوان به ضعف فضای پيشرفته ميدر این حوزه 

هایي از كمتر توسعه یافته جفرافيایي كشورمان اشاره داشت. هنوز روستاها و مكان محروم یا توسعه نيافته و

ي موزش كالسي استاندارد دچار عقب ماندگآها از نظر تكنولوژی خطوط اینترنتي یا فضای ها و استانشهرستان

 هستند.
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 کادمیکآهای ابزارهای آموزشی و ها و چالشآسیب
ترین عوامل تعيين كننده موفقيت برنامه آموزشي است و كيفيت محيط آموزشي به محيط آموزشي یكي از مهم

های آموزشي نيز بدليل برخي روش .مهم در یادگيری مؤثر شناخته شده استعنوان یک تعيين كننده بسيار 

توانست قبل از این بحران كرونا مي حالي كههای درسي دانشجویان هنوز مغفول مانده، در حضوری بودن در كالس

بدليل  سفانهأهای درس به عنوان ابزار كمكي برای آموزش و یادگيری دانشجویان به حساب آید كه متدر كالس

تواند موزشي نادیده انگاشته شده بود و اكنون در این شرایط كه ميآهای عدم نياز یا عدم بروز رساني تكنولوژی

دسترسي آسان را كمي به  ها یا سهولت دستيابي وشنایي مقدماتي با آنآراهگشا باشد، نرم افزارهای جانبي یا 

 اندازد. ير ميأخت

 

 های مدرسان و مربیان ها و چالشآسیب

 و محور فرآیند نوین، هایسرمشق كه در حالي بودند شناخت محور و موضوع محور قبلي، متداولهای آموزش

 ،دانشجو به استاد از اطالعات عمودی و انتقال یكطرفهیعني  آموزشي یكسویة و بسته الگوهای .محور هستند ارتباط

 چند مدرس برای یک مدل .است اطالعات آزاد تبادل از تعاملي افقي و دوسویه و باز الگوهای به گذار حال در

 یک سناریوی استاد از جزوة جای به باید و داده است دانشجو با چندین مدرس چندین به را خود جای دانشجو

 گروهي توسط درسي استاد، مدیریت یک توسط درسي مدیریت جای به و سخن گفت بازیگران از گروهي با درس

 به ایفرارشته و ایرشته بين هایو تخصصها تخصص نيمه ها،تخصص از متنوعي تركيب پژوهشي با آموزشي

 مهندسان، كارشناسان، متخصصان، كه از كنند همكاری برنامه درسي یک برای الزم است گروهي .آید ميان

 .شوند تشكيل كارگردانان و كنندگان ها، تهيهگرافيست

. 
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  هنرجویان و های دانشجویانها و چالشآسیب
توان به سرعت نامطلوب شبكه اینترنت، اطالع كافي نداشتن برخي از دانش ميآموزش مجازی های از محدودیت

آموزان در هنگام استفاده از شبكه اینترنت كه سبب به وجود آمدن اشكال در روند اجرای آموزش الكترونيک بود. 

آموزش دیگر مثل های صورت گرفته مشخص شده كه شيوه ۲۰1۲ر سال الزم به ذكر است در پژوهشي كه د

موجود در تعليم سنتي را پر های توانند به ميزان آموزش مجازی، خالءبكارگيری از مالتي مدیا یا پاورپوینت نمي

و  گرددميای برای دانش آموزان نمایند. همچنين مشخص گردیده كه آموزش مجازی موجب ایجاد فضای تازه

های آموزشي در زیر معرفي بنابر موارد فوق تعدادی از شيوه. ۲شود مهارت و دانش خود را پرورش دهندميسبب 

 و تعریف شده است:

 به بعد ۲۰۱۸از سال  نوین آموزش الکترونیکهای معرفی شیوهالف.

باشد، در مي های اخيردر سال آموزش الكترونيکهای هایي از آموزش الكترونيكي كه به عنوان بهترین شيوهنمونه

دیگر نوین و جدید هستند، های از ابتدا وجود داشته است و برخي شيوهها ذیل اشاره شده است، برخي از این روش

توان در برخي دروس تئوری دانشجویان هنر مورد استفاده قرار گيرد كه درك عملي و كارگاهي تنها ميها این شيوه

 كمتری دارند:

 (AR( و واقعیت افزوده )VRواقعیت مجازی ). ۱

 ۲۰1۸در  موزش الكترونيکآ ترین شيوهدر حال حاضر محبوب ۴و واقعيت افزوده ۳واقعيت مجازیهای تكنولوژی

های باشد. واقعيت مجازی مدت زمان زیادی است كه وجود دارد اما با آمدن واقعيت افزوده و تركيبي، فرصتمي

استفاده ها و فيلمها برای بازی معموالً VR و AR به وجود آورده است. البته الكترونيكيآموزش  جدیدی برای

( برای دروس آزمایشگاه و VRشود. واقعيت مجازی )مياستفاده   آموزش الكترونيک ها برایشوند، ولي از آنمي

ای باید انجام یا اینكه كار پيچيده تواند استفاده شود همچنين برای شرایطي كه خطرناك هستند وميها كارگاه

برای  AR از فراگيران شود.در واقع معموالًاستفاده مي آموزش آنالین ( برای(AR شود، كاربرد دارد. واقعيت افزوده

كنند. با استفاده از یک ميبه دست آوردن اطالعات بيشتر در مورد یک مكان، ابزار یا تكنولوژی استفاده 

 .(۲)تصویر تواند شي را اسكن كند و اطالعات بيشتری را در مورد آن كسب كندميفراگير  QR كد

 

 دارندها بكارگيری این فناوریدر مایل تهایي كه سازمان ،هااین تكنولوژیهای و هدستها با كاهش قيمت عينک

 شوند.ميبيشتر استفاده  ۲۰1۸در  آموزش الكترونيک درها توانند استفاده كنند. این فناوریميبرای آموزش  VR و AR از

 .۲تصویر

 واقعيت مجازی در آموزش الكترونيک.

  www. pafcoerp.comمنبع: 

https://pafcoerp.com/-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-/articleid/411/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9-%d8%af%d8%b1-%db%b2%db%b0%db%b1%db%b8
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 فراگیرانهای شخصی سازی یادگیری با توجه به نیاز. ۲

شوند. بر ميسفارشي ها موجود در كتابخانههای شود كه ماژولميآموزش شخصي سازی شده بدین شكل ایجاد 

ها كمک كند تا در مواردی كه ضعيف هستند شود تا به آنميها ارائه به آنها اساس عملكرد كاربران، ماژول

ای از ابزارهای كمكي را به منظور بهبود وضعيت تحصيلي خود در اختيار خواهند فراگيران، مجموعه پيشرفت كنند.

را  آزمون آنالین ه گذاری بيشتری بكنند. فقط یک بارنيازی ندارند كه سرمایها داشت. بدین شكل دیگر آموزشگاه

سازند و دیگر نيازی به هزینه ميرا برای كاربران ها ای از ماژولكنند و كتابخانهميكنند و آن را ارزیابي ميبرگزار 

آموزش الكترونيكي سيستم  گيرند كهميدیگری ندارند. هر زبان آموز تنها مواردی كه نياز دارند بياموزند را فرا 

lms ،كند. ميیند را پياده سازی آاین فر 

 میکرو آموزش. ۳

به ها و آموزشگاهها باشد و مزایای بسياری را برای سازمانميدر حال حاضر یک شيوه بسيار مؤثر  5ميكرو آموزش

های طریق بروزرسانيوری و ردیابي آسان را از همراه دارد. مزایای خاصي همچون آموزش سریع، افزایش بهره

كوتاه شناخته شده است، اما تجربه های كوتاه یا كليپهای به عنوان فيلم ميكرو آموزش مداوم به همراه دارد.

زماني مؤثر و  ميكرو آموزش تواند یک بازی كوتاه، آزمون و ویدئو تعاملي باشد.مي ميكروآموزش نشان داده كه

طریق آموزش از  ،ميكرو آموزش در واقع هایي را برای اهداف مشخصي نياز دارند.ها ماژولكاربردی است كه سازمان

 شود.ميبيشتر دیده  ۲۰1۸در  آموزش الكترونيک ثير این نوع ازأت كوچک است.های كوتاه مدت در قالبهای فعاليت

 گزینش محتوا. ۴ 

فراگيران به صورت آنالین اطالعات را ارائه دهند. توانند به ميوجود دارند كه  (Open Sourceابزارهای منبع باز )

توانند گسترش داده شوند تا به دانش آموزان مفاهيم درست و كامل، آموزش داده شود. ميمحتوا های كتابخانه

-m) یادگيری از طریق گوشي همراه و e-leaerning یا یادگيری الكترونيكي رایجهای اصوالً بر روشها سازمان

learning ) كنند.ميتمركز 

 یادگیری تعاملی مبتنی بر ویدئو. ۵ 

ویدئو یک رسانه عالي برای انتقال اطالعات است زیرا هم جذاب است و هم  ،با توجه به سهولت یادگيری بصری

امكاني آموزشي را از طریق ایجاد های توانند محبوبيت فيلمميها سازمان مطالب به راحتي قابل فهم خواهند بود.

در این ها داخلي بيشتر كنند. كاركنان سازمانهای به سایتها برای گفتگو كاربران و تعامل كاربران یا ارسال ویدئو

-eنرم افزارهای  شوند و زمان بيشتری را صرف یادگيری با استفاده ازميروش بيشتر درگير یادگيری 

learning آموزش های یوتيوب هست، ویدئوهای تماشای آموزشكنند. این روش، یک مرحله باالتر از مي

ها كمک كند هست تا كارمندان را جذب كند و به آنها و آزمونها االت، خالصهؤشامل س ۲۰1۸در  الكترونيكي

 اند، فراموش نكنند. تا آنچه را كه فراگرفته

 

 یادگیری اجتماعی .۶ 

كنند ابزارهایي مياجتماعي نيست، گرچه مردم اغلب این دو را یكسان فرض های همانند شبكه ۶یادگيری اجتماعي

ای نياز به ابزار حرفههای تخصصي نيست. محيطهای ای و بحثحرفههای مانند فيسبوك یا تویيتر برای محيط

سيستم  استفاده ازتری دارند كه برای یادگيری است نه برای به اشتراك گذاشتن اطالعات شخصي فرد. با قوی
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یادگيری  توانند ازميها كند، سازمانميرا فراهم  یادگيری اجتماعي مورد نظرهای كه ویژگي lmsآموزش مجازی 

 بسيار كارآمد است. ۲۰1۸در  موزش الكترونيکآ استفاده كنند و این روش برای اجتماعي

 شجویان معرفی برخی ابزارهای ترکیبی برای آموزش برخی دروس دانب. 

تعطيلي مراكز آموزشي تدابيری را اتخاذ كردند، از این رو  براساس شرایط موجود مراكز آموزشي و دانشگاهي برای

های مورد نياز كافي نبودن زیرساخت در تدریس دانشگاهي مطرح شد كه های اجتماعياستفاده از شبكه

ها، نداشتن تجربه اجرایي مراكز آموزشي برای استفاده از رو مجازی، تقليل راندمان یادگيری در این روش، دانشگاه

های مورد نياز اغلب دانشجویان، عدم تجربه دانشجویان برای استفاده از این روش است. نداشتن زیرساخت

اس افزایش انگيزه دانشجویان و درك بهتر اهداف دروس را داشته باشد و در بيشتر های تركيبي باید براسروش

)حاجيان،  باشدهای دروس كاهش چشمگيری داشته موارد ضمن افزایش عالقمندی دانشجویان تعداد افتاده

 مواردی چون: .(1۳99

 کمک آموزشی استفاده از لوح فشرده. ۱

های های مرتبط، تعریف پروژههای مورد نياز، مقاالت، عكسپاورپوینتكمک آموزشي كه در آن از  لوح فشرده 

های گذشته به االت امتحاني ترمؤهای مورد نياز و مجموعه سهای صوتي سر كالس و دیگر فایلمرتبط، فایل

تواند برای دانشجویان در برخي از دروس مؤثر باشد. در این روش بعضي از صورت مفصل در شرایط فعلي مي

شود كه دانشجو به راحتي ای ارایه ميیا چند اسالید به گونه اهيم فني و پایه درس به صورت هوشمند در یک مف

 .مطلب فوق را بفهمد

 های خالصه درساستفاده از فایل. ۲

هایي به زبان ساده، قابل فهم و درك با استفاده از منابع مختلفي كه آن درس داشته برای دروس مختلف خالصه

ای تهيه شود كه به راحتي با مطالعه آن مطالب یک دانشجو یا یک فرد دیگر به راحتي بتواند ضمن به گونه

در شرایط مورد نياز، اثبات مطالب  و بعضاً و جامع بودن مطالبمطالب در زمان خيلي كم از بنيه علمي فراگيری 

 .برخوردار باشد

 های مختلفو تمرین استفاده از مسائل. ۳

های ای كه در بيشتر مواقع با حل یک پروژه طرح شده بيشتر سرفصلهای مرتبط با درس به گونهروش حل پروژه

دانشجو یک طرح واقعي از ابتدا تا انتها را در ای طرح شود كه درس را شامل گردد، در چنين حالتي اگر پروژهآن 

 .طول ترم یاد بگيرد افزایش انگيزه و عالقمندی به درس و یادگيری راحت درس را در برخواهد داشت

 های صوتیضبط فایل. ۴

با تواند در افزایش انگيزه مؤثر باشد و حتي در برخي از شرایط های مرتبط با دروس ميها و فيلماستفاده از عكس

 .را طرح و حل نمود های مرتبط ارایه و در اختيار دانشجو قرار داده شده و مسائليها و فيلمعكس

 هامختلف با عکس طرح حل مسائل. ۵

وار پيش نياز برخي دروس دانشگاهي پيش نياز دروس بعدی است به صورت فرضي چند درس به صورت سلسله

تدوین شود كه دانشجو در برای یک سلسله دروس مرتبط تهيه و ای دروس دیگری هستند. تكاليف باید به گونه

كند كه بداند این های بعدی را تنها مطالعه ميهای پروژه را انجام و قسمتدرس پيش نياز اولي یكسری از قسمت
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های مجازی در شرایط فعلي كه به صورت اجبار مورد استفاده است استفاده از شبكه .زیربنای درس دیگر است

 (.1۳99)حاجيان،  گردداستفاده  های مجازیای عمل شود كه از این تجارب همزمان با روشید به گونهبا

 

 نتیجه
دارند تا نيازهای جامعه هدف را برطرف كنند كه با ميهایي را بر گامها جلوتر از دولترسمي غير های گروه 

ها موزشي بر اساس اهداف، سياستآنياز است كه فضاهای بنابراین  .شوندميپنهان و آشكار مواجه های مخالفت

و راهنمای ارسالي و اقتضائات واحد آموزشي از قبيل تعداد دانشجویان وهنرجویان، فضای كالبدی دوره تحصيلي 

با توجه به .برنامه ریزی كند و با همدلي، اقناع مخاطب، ارائه خدمات با كيفيت به حضور بيشتر كمک كند غيره و

ای شده است و دانشمندان و سائل و از آنجا كه سرعت رشد علم و تكنولوژی در دهه اخير روزانه و لحظهاین م

اند تا همه بتوانند از های مؤثری برداشتهمتوليان علوم تربيتي و آموزشي نيز برای همراه شدن با این روند گام

جهان آشنا شده  اقصا نقاطو كشفيات بشر در  های جدیدبرابر برای یادگيری استفاده كنند و با روشهای فرصت

اند. انجام داده های زیادی برای استفاده از دانش روز و آموزشي نيز تالشعلمي برداری كنند موسسات و بهره

دیداری و های برگزاری جلسات آموزشي از طریق ویدیو كنفرانس، فضای مجازی، نرم افزارهای آموزشي و رسانه

كاربردی به صورت آنالین و آفالین و با قدرت و قابليت بازخورد تعاملي، از اختراعات های يشنشنيداری و اپليك

ابتدایي تا دانشگاه به خوبي باز كرده است. این ابزارها های آموزشي از دورههای بشر است كه جای خود را در نظام

اند تا در شرایط اضطرار ليان آموزش قرار دادهباشند فرصت بسيار خوبي را در اختيار متوميمكمل جریان آموزش 

بيني در ضمن داشتن خوش .و عدم امكان حضور در كالس درس به عنوان یک روش جایگزین استفاده شوند

های مجازی و نرم افزارها از شبكه ميریزان استفاده عمواستفاده از نرم افزار، ضروری است كه مسئوالن و برنامه

 .رو شده و اشكاالت را به حداقل ممكن برسانندپيشهای آسيب را بررسي كرده و مانع از وابزارهای آموزشي
نالین دروس تئوری بصورت مجازی با استفاده از ابزار پژوهشي و آموزشي الكترونيكي آبرگزاری  راهكارهایي چون

ه؛ كه با رعایت فاصله پيشرفته برای دانشجویان رشته هنر و موكول كردن دروس عملي هر ترم به یكماه فشرد

موزش آگذاری بصورت تقسيم دانشجویان به چند گروه و آموزش درس عملي در چند سری تا همه دانشجویان 

ببينند وبرای دانشجویاني كه خارج از شهر محل تدریس حضور دارند پخش زنده همزمان همان كارگاه وجود 

ن روز دانشجویان به تفكيک آبرای هر ترم تحصيلي یكماه فشرده معين نمود كه در  توانهمچنين مي .داشته باشد

های خوابگاهي با رعایت استانداردهای مجتمع هر رشته و مقطع تحصيلي به دانشگاه محل تحصيل مراجعه كنند و

ضبط شده نيز در نفره در چند نوبت در كارگاه حضور یابند و فيلم  5یا  ۴نفره و حداكثر  های چندبصورت گروه

ها قرارگيرد. برای این منظور باید دانشگاه به طور مثال اگر یک هفته برای دانشجویان ارشد یكي از نآاختيار 

با تقسيم  همان دانشجویان حضور داشته باشند و هفته صرفاً  های هنری كارگاه حضوری برگزار كرد در یکگرایش

های مربوط به هفته به محل سكونت خود برگردند. در بخش یک بندی در محل كالس حاضر شده و بعد از اتمام

باشد دوره فشرده كارگاهي در استفاده از برخي حواس مي هایي كه نياز به كار گروهي ویا مرمت و رشته تئأتر

به بعد  1۳9۸ضروری است برای دانشجویان ورودی سال  زماني مشخص برای دانشجویان برگزار گردد. در نهایت

موزی یا كارورزی در شهر محل سكونتشان در دروس عملي كه آدر این بحران كرونا قرار گرفتند، یک دوره كاركه 

ه نشده یا قابل درك بصورت مجازی نبوده است، در نظر گرفته شود وتنها در این صورت است كه دانشجویان ئارا
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مشورت با استاد دانشگاهي مربوطه در  شده و با موزی متوجه نقاط ضعف خودآهم در كار ورزی شده وهم مهارت

 رفع آن كوشا باشند.
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