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يت بسياري است. اين سيستمها بـه  آموزش به كمك رايانه بخصوص در آموزشهاي باز و آموزش از راه دور داراي اهم
شيوه هاي مختلفي مي توانند در ارائه آموزش بكارگرفته شوند. در اين مقاله با طرح شيوه هـا و چگـونگي بكـارگيري    
اين سيستمها در سه شكل اصلي خودآموز، كالس درس و كالس مجازي، به طرح ابعاد بكارگيري در هر يـك از ايـن   

ها مورد بحث قرار مي گيرد. اربردها و خصوصيات هر يك از اين شيوهشيوه ها پرداخته مي شود و ك

 سيستمهاي آموزش به كمك رايانه
 آموزش باز
 آموزش از راه دور
 كالس مجازي

١-
ابـزار  از ايـن ، بحث اسـتفاده دهه اخيربخصوص در سه ، از بكارگيري وسيع رايانهها در زمينه ها و صنايع مختلفپس

از رايانـه  . اسـتفاده ]٧٧[مجيديآموزش نيز مطرح گرديد، در زمينهبسيار زياد آنهايوتوانائيامكاناتبهبا توجهپيچيده
ها زمينهرشد اينو سرعتاستآوردهفراهممربوطههايرا در زمينهبسيار عميقيها تحوالتو زمينهصنايعدر اغلب

داننـد مورد نظر مـي در زمينهانقالبآنرا يكبرخيكهاستشدهاخير چناندر سالهاي [Athey88] طراحـي . از زمينـه 
رايانـه  گرفتنخدمتبهمرهونتواناخير را مي، پيشرفتهايو اقتصاد و پزشكيتا كشاورزيگرفتهو ساختماناتومبيل

.دانست
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نشـده، آمـوزش  اسـتفاده آنهايو از توانائيبرداريبهرهنحو مطلوبهنوز از رايانه بهدر آنكههائياز زمينهاما يكي
پيشـرفته هـاي شـيوه كـه اكنونبود، تا همآموزشتنها شيوهعمليو يادگيريكارآموزيكه. از دوراني]٧٧[مجيدياست
از آنهـا  شده كه برخـي رايجدر آموزش متفاوتياز ابزارها و روشهايگيرد، استفادهقرار ميرد استفادهموآموزشبراي
توانـد در زمينـه  ابزاري جديد ميعنوانگيرد. رايانه بهقرار ميهنوز مورد استفادهو برخيگرديدهمتروكاز مدتيپس

از ابتدا تا آموزشروشهايتحولدر چرخهكهقبليهاي بسيار بزرگتر از انقالببيرا ايجاد كند، انقالانقالبيآموزش
بواسـطه و پزشـكي سـاختمان ديگر نظيـر طراحـي  هايدر زمينهكهبزرگتر از انقالبهائيو انقالبيگرفتهصورتكنون

باشد، اما چيـزي  بكارگيريعدماينعاملآموزشيهايزمينهو پراكندگي. شايد وسعتاستدادهاز رايانه رخاستفاده
نمـود  بـرداري از رايانه بهرهتوانميكههائيزمينهاز مهمترينكه شك و شبهه اي در آن وجود ندارد آن است كه يكي

از نباشد. استفادهرايانه مناسببكارگيريبرايديگر اينچنينهاياز زمينهيك. به حدي كه شايد هيچاستدر آموزش
شود. از رايانهها چه در روشهاي آموزش شخصي و انفرادي ميمشاهدهوضوحبهآموزشارائهروشهايرايانه در ميان

و چه در آموزشهاي گروهي مي توان استفاده نمود. همچنين اين سيستمها چه در آموزش حضوري و چـه در آمـوزش   
نمـود  اسـتفاده تواننيز ميآموزشيابزار كمكيكعنوانبكارگيري هستند. در ضمن اينكه از رايانه بهاز راه دور قابل 

ابـزار جـانبي  يـك عنـوان ، رايانه بـه استو كتابچهرهبهو چهرهحضوريهايروشهمانمحور اصليو درحاليكه 
.استاستفادهقابلآنو امثالخودآزمائيو يا اضافهبيشتر يا معلوماتتوضيحاتبراي

آمـوزش بـاز و  رسـالت بـه بخصوص اين موضوع در آموزش از راه دور و دانشگاههاي باز قابل توجه است. با توجـه 
ال و ، پراكنـدگي، اشـتغ  بعـد مسـافت  داليلبهكهاستافراديتحصيلادامهشرايطآوردندور كه فراهماز راهآموزش

و خصوصـيات اجتمـاعي   جمعيتپراكندگيبهكنند، و با توجهتحصيلعاديتوانند در دانشگاههايموارد مشابه، نمي
. بـه  برخـوردار اسـت  عـالي در آموزشاي، بخصوصويژهاز اهميتنوع از آموزش، اينخاص كشورهائي نظير ايران

كنند. ميتحصيل1كشور ايران در چنين سيستم آموزشيعاليتحصيالتاناز دانشجوينيميبهعنوان مثال نزديك
. 2استمورد ارائهدروسخودآموزيدور بيشتر مورد تاكيد قرار مي گيرد، جنبهاز راهدر حال حاضر در آموزشآنچه

از سيستمهاي آموزش به كمـك رايانـه   هشود. استفادميانجاممحوركتابشيوهحاضر معموال بهاين آموزشها در حال
المعارفو دايرهآزمايشگاهيهاينظير سيستمكمكيابزاريعنواناصلي و محوري آموزش و نيز بهابزارهايعنوانبه

در ودر آموزش بسـيار مفيـد  بطوريكه انجام شود مي تواند آنو امثالدانشجويانتحصيلو راهنمائيتخصصيهاي
شـيوه ايـن در در دراز مـدت موثر باشـد. همچنـين  آموزشو تنوعيادگيريميزان، باالبردنآموزشكيفيتباالبردن

.خواهد داشتچشمگيريكاهشآموزشهايهزينه
اينكـه بـه ست. با توجـه ااز اين سيستمهااستفادهبرايبسيار مناسبينيز جايگاهخدمتضمنهاياز طرف ديگر دوره

سـروكار دارنـد. قطعـا چنـين    مشـابه خود بعضا با سيستمهايكار روزمرهدر مقطعهائيسيستمچنينكنندگاناستفاده
.در بر خواهند داشتحضوريهاياز دورهكمتريهزينههائيسيستم

ه، مي تواند در اين ميان بسيار موثر واقع شـود. معمـوال   به نظر مي رسد كه استفاده از سيستمهاي آموزش به كمك رايان
به استفاده از اين سيستمها در آموزش باز، تنها از جنبه خود آموز نگريسته مي شود. در حاليكه جنبه خود آمـوزي ايـن   

مختلـف  سيستمها يكي از شيوه هاي بكارگيري و استفاده از آنها در آموزش باز است. در اين مقاله به طرح شيوه هـاي 

1 دانشگاه باز و آموزش از راه دور ایران.،در دانشگاه پیام نور-
2 ] و٧١[سیف] ،٧٠ناظم در این مورد نگاه كنید بھ [- [Mintz98].
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ارائه آموزش و شيوه هاي استفاده از سيستمهاي آموزش به كمك رايانه در آموزش بـاز و آمـوزش از راه دور خـواهيم    
پرداخت و خواهيم ديد كه از اين سيستمها مي توان در شيوه هاي ديگر آموزشي نيز استفاده نمود. 

كمك رايانه، با پشتيباني مديريت رايانه دانشگاه پيام براي نشان دادن ابعاد و چگونگي استفاده از سيستمهاي آموزش به
. بسياري از مفـاهيم  ه استنور، يك مدل تحقيقاتي با نام مصباح علم براي سيستمهاي آموزش به كمك رايانه ايجاد شد

.1و راهكارهاي مورد بحث در اين مقاله، در اين مدل قابل مشاهده است

٢-
آموزش به كمك رايانه تنها به شكل خود آموز ميسر است؟ هر چند كه بسياري از افراد چنين آيا استفاده از سيستمهاي 

، پاسخ منفي است.تصور مي كنند در عمل به سه شكل مي توان از اين سيستمها استفاده نمود. در ادامه مقاله سعي مي 
كنيم اين سه شيوه استفاده و ابعاد را مطرح نمائيم. 

ترين شكل آن به صورت خود آموز است. به نحوي كه فراگير با استفاده از يك دسـتگاه رايانـه   اولين شكل آن و رايج
مي تواند ابزارهاي نرم افزاري مربوط به آموزش را كه عمليات مختلفي انجـام مـي دهنـد، مـورد اسـتفاده قـرار دهـد.        

، بـا  ارزيـابي فراگيـر  شخص ارائه شود،عملياتي نظير ارائه مفاد آموزشي به شكلي كه مطالب درس مرحله به مرحله به 
، انتخـاب  ، تايپ كلمـه يـا كلمـات جـواب    ، پركردن جاي خالياستفاده از شيوه هاي ممكن نظير آزمونهاي چند جوابي

حتي انجام ارزيابي توسط يك بازي سرگرم كننـده، در ايـن   و ، جمله سازي و تكميل جمالتحالتهاي تركيبي مختلف
ود. شكل از استفاده مطرح مي ش

به عنوان مثال در يك سيستم آموزش به كمك رايانه نظير آنچه كه در مدل مصباح علم نشان داده شده، در يـك شـيوه   
مي كند. در مطالعه يك درس ليست موضوعاتي از آن درس كه درس مربوطه را انتخابفراگير در زمان مطالعه،ممكن

موضوع مورد نظرش را انتخاب مي كند. در واقع الزم نيست ،ددر حال حاضر او مي تواند بگذراند ظاهر شده و او خو
تا تمام موضوعات يك درس از اول تا آخر مانند يك كتاب مطالعه شود. البته پيشنيازي موضوعات رعايت مي شـود و  
سيستم خود آموز به او اجازه انتخاب موضوعاتي كه موضـوع پـيش نيـاز آن را هنـوز نگذرانـده نخواهـد داد. پـس از        

ت، فيلم و انيميشن) ظـاهر  ، صو، تصوير، متن موضوع كه يك متن چند رسانه اي است(متشكل از متننتخاب موضوعا
شده و او مي تواند تكه به تكه آن را مشاهده و مطالعه كند. او ضمنا مي تواند از سيستم خودآموز بخواهد كه تكه هاي 

ناسب با اين تكـه هـاي مـتن نمـايش دهـد. حتـي مـي توانـد         متن را براي او بخواند و تصاوير و صوت و فيلمها را مت
بـه  ، درخواست كند كه يك مجري انيمشني خاصي به شكل آلبرت انيشتين يا يك خرگوش دانا را كه او انتخاب كـرده 

عـالوه بـر مفـاد    ،ايفاي نقش و ارائه توضيح بپردازد تا آموزش براي او سرگرم كننده باشد. البته اغلب دروس خودآموز
معموال حاوي فيلم مدرس نيز هست كه درس مربوطه را توضيح مي دهد.درس،خود

در هر قسمت از درس اگر او بخواهد، مي تواند سطح درس را انتخاب كند. اگر بخواهد موضوع را خالصه تر دريافت 
از جلـوي او حـذف   جمع بندي پاراگرافهاي ديگر است را مشاهده مي كند و باقي پارگرافهاپاراگرافهائي كه فقط ، كند

، پاراگرافهاي توضيح پـاراگراف مربوطـه   مي شوند. و اگر بخواهد در مورد يك پاراگراف خاص مبسوط تر مطالعه كند
. او مي تواند اينكار را در مورد كل موضوع يا كل درس نيـز انجـام دهـد و كـل درس را در سـطح      نيز ظاهر مي شوند

1 كنید بھ سایت براي كسب اطالعاتي از این مدل، رجوع - www.pnu.ac.ir/~majidi/MESBAH.html.
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ن چنين درسي و انجام چنين كاري طبق يك استاندارد خاص تـدوين بـه   مبسوط تر يا خالصه تري مطالعه كند. (تدوي
سادگي انجام مي شود).
در هر نقطه او مي تواند ليستي از ساير منابع آموزشي را كه در ارتباط با اين منبع است ببينـد. ايـن منـابع فقـط توسـط      

تشـخيص موضـوع مـورد ارائـه و منـابع در      تدوين كنندگان متن آموزشي در اينجا قرار داده نشده اند. بلكه سيستم بـا 
دسترس موضوع مورد ارائه اين ليست را تهيه كند. او مي تواند دستور جستجوي بيشتر را در مورد ايـن ليسـت صـادر    

امكان مشـاهده توضـيحات در مـورد هـر     ،1كند و ليست كاملتري را نيز مشاهده كند. تمام متون نيز به شكل فوق متن
، در صـورتي كـه او بـا يـك     . در عين اينكه سيستم با استفاده از چند دايره المعارف تخصصـي نكته خاص را مي دهند

، و انتخـاب  ، با انتخاب كليـد راسـت مـوش رايانـه اي خـود بـر روي اصـطالح مربوطـه        اصطالح آشنائي نداشته باشد
او مـي توانـد دايـره    ، مي تواند اطالعات بيشتري راجع به آن عبارت كسـب كنـد.  جستجوي معني يا توضيحات بيشتر

المعارفهاي جديدي را نيز به سيستم خود اضافه كند تا در اين جستجوها مورد استفاده قرار گيرند.
اشكال مختلفي براي ارائه دروس وجود دارد. مثال در يك شكل رايج تصاوير درس به شكل اسـاليدهائي نمـايش داده   

يك از اساليدها معموال يا دسته بندي خاصي از مطالب ارائه شـده  مي شود و او اساليد به اساليد جلو مي رود. در هر 
و يا توضيحات مربوط به يك موضوع مشخص است. طريقه تدوين طبق همان استاندارد مـورد بحـث اسـت. نمـايش     

طي كامال متنوع و جذاب دارد. ابزارهاي كمكي مختلفي ياساليدها با انيميشن و تصاوير متحرك صورت مي گيرد و مح
در محيط در اختيار او قرار داده شده و كارهائي نظير يادداشت و دفترچه اختصاصي و نظاير آن به سـادگي توسـط   نيز

اين ابزارها انجام مي شود. 
او به مطالعه به شكل تحصيل مكاشفه اي مي پردازد. در اين نوع خاص از ،در ساعاتي كه به مطالعه باز اختصاص دارد

موزشي را با توجه به عالئق و دانسته هاي قبلي خود و نيز هدفي كـه انتخـاب كـرده اسـت،     تحصيل، او مفاد علمي و آ
بدون سناريوي آموزشي از قبل مشخص شده اي انتخاب مي كند. او ضمنا دروس ديگري را كه در ايـن تـرم انتخـاب    

ان همه يا بخشـي از موضـوعات   ، اما در دروس رشته او قرار دارد و مي تواند با توجه به پيشنيازي ها در اين زمنكرده
، در صورت وجود فرصت و عالقه انتخاب مي كند و مي گذراند. در صورتي كه اين دروس با موفقيـت  آن را بگذراند

، در ترمهاي بعدي نيازي به گذراندن آنها وجود ندارد.گذرانده شود
بايـد بـه   ، سـمت بعـدي بحـث   قرفتن به برايپرسيده مي شود.فراگير، سئواالت متعددي از در هر مرحله از يادگيري

وگرنه بايد آن قسمت را مجددا بگذراند. اگر او بخواهد اطمينان بيشتري از يـاد گـرفتن   ،سئواالت مورد نظر پاسخ دهد
تقريبا هر چه او ادامه بدهد باز هم سئوال ، مي توانند از سيستم بخواهد كه سئواالت بيشتري از او بپرسد. خود پيدا كند

باقي نمانده باشد. اين يكي از مقـررات  ،رد. تا جائيكه هيچ مطلب سئوال نشده اي كه در درس ارائه شده باشدوجود دا
است كه سئواالت بايد پوشاننده كل موضوع باشند. اين تدوين

ابتداي ضمنا فراگير مي تواند خصوصيات و شكل ارزيابي خود را تعيين كند. مثال او مي تواند از سيستم بخواهد كه در 
، از همان قسـمت  ، پس از معرفي كليات بحثيا در اول هر قسمت،درس از او امتحاني از مطالب درسهاي قبلي بگيرد

سئوال كند تا او در صورتي كه با مطلب آشنا است از آن قسمت عبور كند. يا اينكه از سيستم بخواهد او را مجبور كند 
در انتهاي هر درس امتحان كند. يا اينكه به تصادف از تمام ،س مطالعه كردهكه از همه آنچه را كه تا كنون از ابتداي در

امتحاني برگذار كند. او در انتهـاي هـر بخـش از درس و    ،دروسي كه او گذرانده و اطالعات علمي كه بايد داشته باشد

1 -Hypertext
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به موسسه آموزشي ارسال در انتهاي كل درس مجبور است كه ارزيابي را به شكل رسمي انجام دهد. نتيجه اين ارزيابي 
، اما در اغلب درسها به همـين نتيجـه   ، موسسه آزمون كتبي و حضوري هم برگذار مي كندمي شود. در برخي از درسها

ارسال شده سيستم اكتفا مي شود. 
انجام شده نشان داده مي شود. مثال سيستم ، وضعيت ارزيابي هاي ضمن آنكه هم براي خود فراگير و هم براي موسسه
و با سرعت پيش مـي  ، او ابتدا خيلي به درس عالقه نشان مي دادهنشان مي دهد كه   طي يك ماه گذشته از ابتداي ترم

ولـي پـس از مـدتي سـرعت او كمتـر شـده و هـر بـار بـه          ،رفته، ارزيابي هايش را در همان مرحله اول پاسخ مي داده
حث را چند بار مرور كند تا ياد بگيرد. نتايج ارزيـابي هـا   سئواالت متعددي نمي تواند پاسخ دهد و الزم است تا يك مب

و مشاوران آموزشي او نشـان داده مـي شـود.    ، مدرسموسسه،و سيري كه او داشته به شكل اعداد و نمودارهائي به او
همچنين اين اطالعات ارزيابي ها به شكل يك جمع بندي در اختيار موسسه و سازندگان اين درس قـرار مـي گيـرد و    

، فراگيران اغلب سخت تر مطلب را ياد مي گيرند و يا عالقـه  نها متوجه خواهند شد كه در كداميك از قسمتهاي درسآ
.كمتري به آن نشان مي دهند

سيستم خود آموز مي تواند برنامه ريزي و هدايت فعاليت فراگير را انجام دهد و مشخص كند كه او چگونه بايـد كـار   
جام فعاليتهاي امور آموزشي و فعاليتهاي رسمي و اداري آموزش نظير ثبت نام و حذف و اخـذ  انيادگيري را دنبال كند.

روش ي منابع اطالعاتي و علمـي و آموزشـي بـا    جستجوو نظاير آن نيز مي تواند توسط سيستم خود آموز انجام شود. 
و انجـام  ياري در انجام تكاليفود.توضيح داده شد نيز مي تواند توسط اين ابزارها به اشكال مختلف انجام شهايي كه

حل كردن مسائل رياضي و نظاير آنها مـي توانـد بـه سـادگي انجـام شـود.      ، و تصحيح آنفعاليتهائي نظير ديكته گفتن
ء مـي كنـد و مـي توانـد توسـط      نيز نقـش مـوثري را در يـادگيري فراگيـر ايفـا     ،مشاوره و راهنمائي تحصيلي و علمي

د.  اينها تنها نمونه هائي از فعاليتهاي ممكن يك سيستم در نقش خود آموز هستند. وسيستمهاي خود آموز ارائه ش

٣-
استفاده در كالس دومين شكل كاربرد اين سيستمها است.در واقع كـالس درس يكـي از بهتـرين محلهـاي اسـتفاده از      
1چنين ابزاري است نظر مي رسد كـه كـالس درس جايگـاهي    . هر چند كه در آموزشهاي باز و آموزش از راه دور، به 
ندارد، اما در واقع چنين نيست. در آموزش از راه دور معموال بـراي بسـياري از دروس نيـز سـاعات محـدودي بـراي       

كالس حضوري در نظر گرفته مي شود. بر خالف آنچه كه تصور مي شود، اتفاقا همين محدود بودن سـاعات  گزاريبر
حضوري در اين نوع از دروس مي شود. وقتـي در يـك درس مشـخص، فقـط چنـد      كالس شتر باعث اهميت يافتن بي

ساعت محدود براي آموزش حضوري و پاسخ به سئواالت وجود دارد، بايد از اين سـاعات محـدود بـه بهتـرين وجـه      
سـرعت  استفاده نمود. يعني بايد كارائي همين ساعات محدود را به شكلي باال ببريم كه محدوديت زمان را بـا افـزايش   

انتقال و كيفيت انتقال جبران نمائيم. اين مجددا پاي سيستمهاي آموزش به كمك رايانه را به ميان مي كشد.
اين سيستمها در كالس داراي كاربردهاي مختلفي هستند. در كاربرد اول مدرس مي تواند از اين سيسـتمها بـراي ارائـه    

ر و فيلمهاي آموزشي. ابزارهاي موجودي كـه بـه مـدرس در    تصاوي،درس استفاده كند. مثال براي نمايش مباحث درس
اين ابزارهـا  ، با تنوع و امكانات بسيار زياد رواج پيدا كرده است. ، فيلمها و نظاير آن كمك مي كند، نمودارهاارائه متون

اد باعث مي شود كه سرعت و كيفيت تدريس افزايش چشمگيري پيدا كند و كار مدرس نيـز آسـانتر شـود. تنظـيم مفـ     

1 چنین نوعي از استفاده تدریس بھ كمك رایانھ یا - CAT- Computer Aided Teaching .نامیده مي شود
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، حتـي سـريعتر از آمـاده كـردن متـون      آموزشي با سرعتي بسيار زياد و براي كساني كه با اين نرم افزارها آشنائي دارند
، انجام مي شـود. بـه عـالوه در    دستي و حتي ارائه در سر كالس و نوشتن مطالب و كشيدن اشكال در سر كالس درس

د بارها توسط مـدرس و سـاير مدرسـاني كـه همـين موضـوع را       ، مي توانصورتي كه متون مورد ارائه يكبار آماده شود
مورد استفاده قرار گيرد. اين فقط يك ابزار فانتزي نيسـت كـه در جلسـات اول باعـث شـوق و ذوق      ،مي كنندتدريس 

فراگير و مدرس شود و وضع كالس را بهبود ببخشد.
انطور كه در كتاب نوشته شده و حتي بـدتر از آن و  احتماال همه ما معلم يا استادي را به ياد مي آوريم كه درس را هم

بدون روشن كردن مسائل مبهم و ذكر مثال و نظاير آن در كالس ارائه مي داده است. معلمي را هم به ياد مي آوريم كه 
درس را با روح خاصي بيان مي كرده است. به صورتي كه ما احساس مي كرديم كه موضوع و مطالبي كه وي بيان مـي  

، لحـن  ر عمق وجود او رسوخ مي كرده است. يك معلم مكانيك ممكن است با آوردن مثالهاي مناسب و بـه جـا  كند د
درس مكانيك را به گونه اي بيان كنـد  ، كشيدن اشكال مناسب و... ترتيب ذكر مطالب،، ذكر جمالت كليدي و مهمبيان

يك شعر مي توانـد فقـط آن را كلمـه بـه     كه شخص قوانين مكانيك را حس و لمس كند. يك معلم ادبيات در ترجمه
موضوع شعر را در عمـق وجـود فراگيـر حـك     ،كلمه ترجمه كند و يا اينكه با توصيف و ذكر تمثيل و بيان يك داستان

كند. 
همه معلمان  اين استعداد را ندارند. آن معلم توانمند هم في البداهه چنين تواني پيدا نكرده است. بلكه قبل از كالس به 

از همـه  ،، شـكل مناسـب و نظـاير آن گشـته    ، داستان، جمالتموضوع فكر كرده و به دنبال مثالهاي بديع و جالباين
ارائه درس انتخاب كرده است. ضمن آنكه همه معلمها براي همه درسها اين مشخصي را براي و سيرمهمتر آنكه روش

اين امكان را مي دهند كه ،آموزش به كمك رايانهسيستمهاي ، طراحي آموزشي و فرصت را ندارند. تكنولوژي آموزشي
بتواننـد از ايـن   ،هنر آن معلمين نخبه را به همه كالسها منتقل كنيم و آن معلميني كه چنـين قـدرتي را شخصـا ندارنـد    

توانائيها استفاده كنند. 
يجاد يك درس افزار همان چيزي كه در تكنولوژي آموزشي و طراحي آموزشي مطرح مي شود و تاكيد مي كند كه در ا

در سيسـتمهاي  ، و روش تدريس مناسب، مثالها و نظاير آن به نحو كارآمـد اسـتفاده شـود   ، بايد از الگو و متن آموزشي
ما نه تنها اين الگوها و روشـها و مثالهـا را   اجازه ظهور در همه كالسهاي درس را پيدا مي كند. آموزش به كمك رايانه 

كالس انجام مي شود نيز مي توانيم بدين شـكل آمـاده كنـيم و    دركههمراكه ارائه اي، بلدر كتاب درسي مي گنجانيم
مدرس را در ارائه بهتر ياري نمائيم.

با توجه به اينكه بسياري از فعاليتها در حال سير بـه سـمت رايانـه اي شـدن     ،و اما كاربرد دوم اين سيستمها در كالس
، بسياري از آموزشها بايد در محيط سيستم نرم افـزاري مربوطـه انجـام    ، و اين موضوع در حال همه گيري استهستند

در ي رايانـه اي  ا، بخصوص زبانهاي بصري بـدون اسـتفاده از محـيط سيسـتمه    شود. مثال تدريس زبانهاي برنامه سازي
بته اين . ال1كاري است بسيار دشوار و گاه غير ممكن، و حداقل توسط مدرس و نمايش آن براي فراگيران،كالس درس

فقط محدود به دروس رايانه اي نيست. بسياري از سيستمهاي محاسباتي وعملياتي در رشته هاي مختلـف از مهندسـي   
وجود دارند كه اگر در متن ارائـه  ، مكانيك گرفته تا مونتاژ فيلم و از مهندسي معماري گرفته تا زيست شناسي و شيمي

را به يادگيري خواهند نمود. ، كمك زيادي درس و در محيط كالس استفاده شوند

1 لفي و شیوه ارائھ مطالب علمي و فني در سایت در این مورد بھ عنوان مثال رجوع شود بھ توضیحات ارائھ درس مباني رایانھ و برنامھ سازي مبتني بر زبان د-
، صفحات آموزشي و تحقیقات قبلي.www.pnu.ac.ir/~majidiشخصي 
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در چنين مواردي يا به شكل متداول در بسياري از مراكز آموزشي كه هر فراگير داراي يك دستگاه رايانه مخصوص بـه  
بـراي نشـان   ،، يا اينكه مدرس از دستگاههاي پخش تصوير بر روي ديوار، نرم افزار مربوطه را اجرا مي كندخود است

و يا تركيبي از اين دو كه بسيار مفيد خواهد بـود. ضـمن آنكـه ايـن امكـان      ،استفاده مي كنددادن تصوير صفحه رايانه
وجود دارد كه نرم افزارهائي به صورت مشترك در رايانه تمام فراگيران اجرا شود و توسـط مـدرس كنتـرل و هـدايت     

ود مورد نظارت و بازبيني قرار دهد.شود. مدرس نيز در صورت لزوم مي تواند فعاليتهاي فراگيران را بر روي رايانه خ
كـه امكـان انجـام بسـياري از فعاليتهـا نظيـر فعاليتهـاي        1، استفاده از نرم افزارهاي شبيه سـاز در كاربرد سوم در كالس

آزمايشگاهي را در رايانه مي دهد نيز در بسياري از دروس مفيـد خواهـد بـود. مـثال ممكـن اسـت از يـك نـرم افـزار          
آزمايشهاي ساده اي را در محيط نرم افـزار شـبيه سـازي مـي كننـد اسـتفاده نمـود و هـر يـك از          آزمايشگاه شيمي كه

، دانشجويان در محيط كالس عمال به آزمايش بپردازند و بديهي است كه چنين كاري مسائلي نظير مخاطرات آزمايشـها 
در محيط ،ك فراگيران به طور موازيها و هزينه تجهيز آزمايشگاه، عدم امكان انجام آزمايش توسط تك تهزينه آزمايش

آزمايشگاههاي معمولي را تا حد زيادي حل مي كند. انواع و اقسام چنين سيستمهائي در حال ايجاد و توسعه هسـتند و  
مي توانند در محيط كالس با توضيحات مدرس مورد استفاده قرار گيرند و محيط كـالس را بـه انـواع آزمايشـگاههاي     

من آنكه اين كار باعث مي شود كه آزمايشها مستقيما در همان كالسي كه مطالب تئوريك ارائـه  مختلف تبديل كنند. ض
مي شود مورد استفاده قرار گيرد. در حاليكه چنين چيزي در حال حاضر ممكن نيست.

مـود.  از اين سيستمها مي توان براي ارزيابي فراگيـران در حـين تـدريس در كـالس اسـتفاده ن     ،به عنوان كاربرد چهارم
چيزي كه هم اكنون ممكن نيست. چگونه مدرس مي تواند همه فراگيران را حتي با يك سئوال مورد ارزيابي قرار دهـد  

به اين كار مبادرت ورزد. اما بـا اسـتفاده   ،و بدون آنكه نياز به تصحيح اوراقي باشد و وقت زيادي از كالس گرفته شود
با يكـي از  ، هر يك از فراگيران چند سئوال راارائه موضوع توسط كالساز اين سيستمها اين امكان وجود دارد كه پس 

ه، بر روي رايانه خود مشاهده كنند و يك دقيقه مهلت پيرامون موضوع مورد ارائهمان اشكال ممكن و مختلف ارزيابي
ت آماري و ليسـتي  داشته باشند كه پاسخ آن را ارائه كنند. پاسخ هم در انتهاي زمان مشخص شده توسط رايانه به صور

سـئوالهاي  ،از نتايج افراد موفق يا ناموفق به مدرس ارائه شود. حتـي بـراي جلـوگيري از مسـئله تقلبهـاي سـر كـالس       
اشخاص همجوار مي تواند متفاوت باشد. اينها براي رايانه كاري ندارد. بخصـوص وقتـي از بانـك سـئواالت موضـوع      

ي مدرس نيز ساده خواهد بود. ، كار طرح سئوال برامورد تدريس استفاده شود
كاربردهاي اين سيستمها در كالس درس تنها به اين چهار مورد ختم نمي شود و مـوارد متعـدد ديگـري را نيـز چـون      

، ارتباط با سيستمهاي خـود آمـوز و كمـك آموزشـي ديگـر و...      بازيهاي آموزشي در سر كالس،انجام كارهاي گروهي
شامل مي شود. 

كالس و جلسات مجازي.،ستفاده از سيستمهاي آموزش به كمك رايانه باقي مانده استاما يك شكل ديگر ا

٤-
تطابق مكاني يكي از مهمترين مشكالت انسان امروزي است. جمع شدن در يك نقطه كار بسيار مشكلي است. آموزش 

، مدرس در محيط يك كـالس درس در يـك زمـان مشـخص    نيز از اين پديده مستثني نيست و جمع شدن فراگيران و 
ت. بحث كالس مجازي بحثي است كه براي حل چنين مشكلي مطرح مي شود. به صورت بسـيار  بعضا كار مشكلي اس

1 -Simulator



8

به صـورتي كـه هـر يـك از افـراد      شكل مي گيرد. مختصر كالس مجازي با استفاده از تكنولوژي شبكه هاي رايانه اي
، در زمـان مشـخص در پشـت    قرار دارنـد ، كشور يا حتي جهان كه در يك نقطه از شهرشركت كننده در كالس درس

، و بـا اسـتفاده از   رايانه خود قرار گرفته و از طريق دوربينهاي ارزان قيمت و كوچكي كه بر روي رايانه نصب مي شود
افـراد شـركت كننـده در كـالس را     ، صدا و پيامهاي ساير ، مي توانند تصاويرنرم افزارهائي كه براي اين كار وجود دارد

، بلكه به شكل مجازي ايجاد شده است شركت كنند. مشاهده و اصطالحا در كالسي كه واقعيت فيزيكي ندارد
تفاوت كالسهاي مجازي با جلسات مجازي كه هم اكنون در اينترنت رواج بسياري پيدا كرده است در آن است كه اوال 

ارائـه درس  فراگيران حاضر در كالس را از طريق نرم افزار بر عهده داشته و ثانيا ، مدرس كنترل فعاليت كليه در كالس
تصـاوير و  ، توسط نرم افزار و با كنترل مدرس، در رايانه هر يك از فراگيران به شكل مستقل انجـام مـي شـود و متنهـا    

يات هر فراگير نيـز توسـط مـدرس    برنامه هائي را كه مدرس تعيين مي كند، بر روي رايانه فراگيران ارائه مي شود. عمل
تحت نظارت قرار دارد، و از همين طريق فعاليتهاي آموزشي چون ارزيابي و نظاير آن در محيط اين كالس مجازي مي 
تواند انجام شود. 

، پديده كـالس مجـازي اهميـت    با پراكندگي افرادي كه انگيزه هاي مشترك براي شركت در يك كالس خاص را دارند
چه بسيارند مواردي مانند فرزندان پرسنل سفارتخانه هاي يك كشور كه در كشـورهاي مختلـف   مي كنند. بيشتري پيدا

قرار دارند و بدليل تعداد اندك آنها امكان تاسيس يك مدرسه خاص براي آنها وجود نـدارد و يـا اينكـار هزينـه هـاي      
نفر بيشتر در اين زمينه تحصيل نمي كننـد بسيار سنگيني را تحميل مي كند.  يا در آموزشهاي تخصصي خاص كه چند 

بخصوص در مواردي كه شركت كنندگان در اين زمينه هر يـك در  نيز اين شيوه بسيار كارآمد و مقرون به صرفه است. 
، آمـوزش ضـمن   يك شهر مشغول خدمت هستند. مثال تصور كنيد كه بخواهيم براي كادر فنـي پااليشـگاههاي كشـور   

، چگونه بايد كالسـي را  متخصص از اين رشته وجود دارند٢نه اي كه در هر پااليشگاه تنها خدمت داير كنيم و در زمي
، و يا بايد آنها كار خود را رهـا كـرده و در يـك محـل   طـي      ار نمود. يا بايد براي دو نفر يك مدرس اعزام كردگزبر 

معموال راه حل سـوم انتخـاب مـي    ، و يا اينكه از خير آموزش ضمن خدمت بگذريم. كه البته مدتي خاص جمع شوند
يا هزينه سـفر و توقـف كـار متخصصـان و يـا      ،شود! حال هزينه سفر و تدريس مدرس آنهم در چنين سطح تخصصي

قطعـا  ،هزينه خسارت ناشي از عدم آموزش ضمن خدمت اين متخصصان را با هزينه يك كالس مجازي مقايسه كنيـد 
چندين برابر خواهد بود. 

ت آموزش مجازي تنها به كالس مجازي محدود نمي شود. سئوال از مدرس حالتي ديگر است كه در البته مسئله جلسا
، هر يك از فراگيـران مـي تواننـد بـه تشـكيل جلسـه مجـازي بـا وي         ساعاتي كه مدرس پشت رايانه خود حاضر باشد

ي بخواهنـد. در صـورتي هـم    و يا از وي در مورد مسائل آموزشي خود راهنمائپرداخته و اشكاالت خود را مطرح كنند
، فراگير مي تواند از طريق ارسال سئوال الكترونيكي به ايـن كـار مبـادرت نمايـد و مـدرس در      كه مدرس حاضر نباشد

فرصت مناسب پاسخ را براي وي ارسال نمايد. 
ين نوع ديگري از جلسات نيز ممكن است مطرح شود و آن گروههاي آموزشي يا تفريحي آموزشي تخصصي است. چن

گروههائي در اينترنت رواج زيادي پبدا كرده است و اشخاص به سادگي مي توانند عضو اين گروهها شوند. هر يك از 
، ، عالقمندان مكانيك پرتابه هااين گروهها در يك زمينه خاص تشكيل مي شود. مثال گروه عالقمندان درس شيمي آلي

روه ، گـ ، گروه عالقمندان به داستانهاي پيامبران در قـرآن عيگروه اشكالت احكام شر، عالقمندان به ورزش كوهنوردي
كاري در يك تحقيق دانش آموزي در زمينه جغرافيا با شركت چند دانش آموز عالقمنـد از نقـاط مختلـف كشـور و...     
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د اين گروهها مي توانند سئواالت خود را در اين زمينه مطرح كننء نمونه هائي از اين گروههاي تخصصي هستند. اعضا
ء گروه نيز مي توانند پاسخهاي ارائـه شـده و سـئواالت و    ، بقيه اعضاو اگر كسي پاسخ آن را مي دانست پاسخ مي دهد

گروه مي توانند در جلسات مجـازي  ءپاسخهاي قبلي را كه احتماال مي تواند براي آنها نيز پيش آيد مشاهده كنند. اعضا
گري را انجام دهند. تاسيس بسياري از اين گروهها ممكن اسـت بـه   گروه شركت كنند و يا فعاليتهاي متعدد مشترك دي

وسيله مدرسين يا موسسات آموزشي انجام شود.

٥-
استفاده از سيستمهاي آموزش به كمك رايانه، بخصوص در آموزش باز و آمـوزش از راه دور، داراي اهميـت فراوانـي    

به فراروند آموزش كمك مي كند. از جمله استفاده به شـكل خـود   است. آموزش به كمك رايانه به شيوه هاي مختلفي
آموز، استفاده در كالس درس و استفاده در كالس مجازي. چيزي كه مهم است آن اسـت كـه هـر يـك از سـه شـكل       
استفاده از سيستمهاي آموزش به كمك رايانه مي تواند به صورت توام انجام شود. يعني فراگيري در بخشـي از دروس  

يوه خود آموز بهره ببرد. در برخي از كالسهاي حضوري حاضر شود و در محيط كالس از ايـن سيسـتمها اسـتفاده    از ش
نمايد و در بخشي از كالسهاي مجازي نيز شركت نمايد. با توجه به تنـوع و گسـتردگي فعاليتهـاي آموزشـي در آينـده      

ديهي خواهد بود و سازماندهي آمـوزش و برنامـه   استفاده از هر سه شكل آموزش به صورت توام براي همه فراگيران ب
ريزي ساختارهاي آينده در آموزش باز و آموزش از راه دور بايد با توجه به اين موضوع صورت گيرد.
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