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 آمـوزش و    ي  هدر حيطـ  اي    هي رايان ها  ه استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات و شبك        روزافزونگسترش   :چكيده

توليدكننـدگان مـواد     رعايت اصول پداگوژيكي را مـشخص سـاخته و         ي تربيتي و  ها  هپرورش لزوم توجه به توصي    
اما به نظر ميرسد كه در فرايند ايـن توليـد   . دانند آموزشي الكترونيكي هم كم وبيش خودرا ملزم به رعايت آن مي          

ايجـاد درك مـشترك       كه هم به لحاظ آموزشي وهم به لحاظ انتقال درست مفاهيم و            شناختي  مالحظات معرفت 
مقالـه حاضـر كوشـشي      . يادگيرنده از اهميت زيدي برخوردار است، مرد غفلت قرار گرفته اسـت            ددهنده و ميان يا 

  .شناختي اندركاران توليد مواد آموزشي براي يادگيري الكترونيكي به مسايل معرفت است براي جلب توجه دست
  
ي آموزشي، يـادگيري مـشاركتي،      اه  هيادگيري الكترونيكي، معرفت شناسي، توليد محتوا، واسط       : كليدي هاي  هواژ

   هرمنوتيك، اثبات گرايي، نظام مديريت يادگيري، اسكورم، اشياي آموزشي و اسكو
  

   همقدم
 آمـوزش و پـرورش و مطالعـات فراينـد يـاددهي ـ       ي ه جديد در حيطي هيادگيري الكترونيكي با اينكه يك پديد

زيـر ايـن نـوع يـادگيري فرصـت          . ا كرده است  در جهان پيد  اي    هشود، گسترش غير منتظر     مي يادگيري محسوب 
آموزش رسمـي و غيـر رسمي فراهـم كـرده       هاي      مناسبي از طريق ايجاد جامعه نويني از يادگيرندگان براي نظام         

به ياددهي ـ يادگيري تعاملي و مشاركتي  ) offline(يا نا برخط ) online(است تا اعضاي آن به صورت بر خط 
  .بپردازند

جهاني شـكل گرفتـه     اي    هي رايان ها  هيري كه بر پايه استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات و شبك           اين نوع يادگ  
و دانشگاهها به ويـژه     اي    هفني و حرف  هاي      است، همچنين فرصت جديدي براي رشد و توسعه مدارس، آموزشگاه         
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 دسـت آوردهـا، تجـارب،       در سطح تحصيالت تكميلي فراهم ساخته تا دست اندركاران آموزش و پژوهش بتوانند            
ي مبادله كنند و يا حتـي بـه طراحـي      الملل  بيني پژوهشي خود را در سطح ملي و         ها  هاسناد و مدارك علمي و يافت     
شرط موفقيت ايـن حركـت رو بـه گـسترش            اما. پژوهشي مشترك دست بزنند   هاي      مواد آموزشي و اجراي طرح    

  چيست؟

، شناسـي   روان نتايج تحيقات تربيتـي و       ي  هن اين است كه بر پاي     بسياري عقيده دارند شرط اجراي موفقيت آميز آ       
 راهبردي بـراي    ريزي  برنامه علوم تربيتي و مالحظات پداگوژيكي انجام پذيرد و در           ي  هي در زمين  الملل  بينتجارب  

ايـن شـرط بـراي      . تاريخي، فرهنگي و آداب و سنن اجتماعي هر كشور مـورد توجـه قـرار گيـرد                هاي    آن ويژگي 
. توان كرد اما كافي نيـست  نمي فرايند ياددهي ـ يادگيري الكترونيكي شرط الزم است و ترديدي در آن  موفقيت

 مشترك نيز هست تـا تعامـل ميـان          شناختي  ي معرفت ها  هزيرا تبادل تجربه و انتقال محتواي آموزشي محتاج پاي        
شتركي از محتواي آموزشي و مفـاهيم  ياددهنده و يادگيرنده و تفهيم و تفاهم به طور كامل انجام پذيرد و درك م       

  .ي به كارگرفته شده براي انتقال آن داشته باشندها هو ساز

عوامـل  . را پشت سر گذاشته اسـت اي  هياددهي ـ يادگيري فراينـدي است كه تـاريخ تـحول گستـرده و پيچيـد 
يـن دو بـه صـورت پــويا بـا بـه           رابـطه ا . است) شاگرد(و يـادگيرنـده   ) معلم(بنيادي اين فرايند همان ياددهنده      

 مانند گفتار شـفاهي و سـخنراني، متـون نوشـتاري و     )instractional media(ي آموزشي ها هكارگيري واسط
ها يعنـي دانـش، مهـارت و     شود تا محتواي اصلي آموختني  ميهاي الكترونيكي برقرارافزار چاپي و امروزه آموزش 

  . يك فرايند تعاملي مبادله گرددارزش از يكي به ديگري انتقال يابد يا در

 ياددهنده ـ يادگيرنده در اين فرايند به گرفتن بازخورد مـداوم از نتـايج    ي ه و تداوم موفقيت آميز رابطگيري شكل
در . خود را ارزيـابي كننـد     ي  ها  فعاليتدهد تا آثار و نتايج        مي اين بازخورد به هر دو طرف امكان      . آن بستگي دارد  

شوند كه انتقال محتوا به صورت جـامع          مي ي آموزشي باعث  ها  هها به مثابه واسط   افزار  ا و درس  هافزار  واقع آموزش 
با توجه به اين    . شود كه ميزان و كيفيت يادگيري كنترل شود         مي و بهينه انجام پذيرد و استفاده از بازخورد موجب        

ي آموزشـي و برقـراري رابطـه         را در تهيه محتـوا     شناختي  اهميت، مقاله حاضر قصد دارد نقش مالحظات معرفت       
  . تعاملي ميان ياددهند و يادگيرنده در جريان تربيتي مورد بررسي قرار دهد

  
   جدايي زماني و مكاني

يكي از آثار و نتايج توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات در جهان امروز، تمايل رو به رشد جدايي زمـان و مكـان                       
 اجتمـاعي   ي  هرخداد يك پديد  . كردند  مي ت مكاني با هم ارتباط پيدا     در گذشته زمان و فضا از طريق موقعي       . است

بنابراين تشخيص زمان و مكان وقوع امري . نه تنها به زمان بلكه به مكان و حتي محتواي آن نيز بستگي داشت
ممكـن  هـر عملـي   .  مكاني هالبته امروز هم زمان انجام امور با فضاي آن ارتباط دارد، اما نه به واسط              . آسان بود 

اما آثار و نتايج آن به همــان مكـان و زمــان مــحدود               . است در زماني خاص و در يـك مـكان صـورت پذيرد         
آمـوزش از راه دور نمونـه       ). ١٩٩٣مورسـين،   (يعني بعـد از وقـوع بـه زمـان و مكـان خاصي تعلق ندارد          .شود نمي

ـ . كالسيك اين تعبير از زمان و مكان است تواند اتفـاق    مي يادگيري در هر زمان و مكانيدر اين نظام، ياددهي 
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سـازد و     مـي  مشخص جدا هاي    را از محيط  ) گان(آموزش از راه دور روابط اجتماعي يادگيرندگان و ياددهند        . بيفتد
البتـه ايـن امـر سـبب گـسترش      . دهـد   مـي مجدداً در مقاطع نامشخصي از زمان ـ فضا آنها را به يكديگر پيونـد  

ه لحاظ تربيتي مشكل آفرين است؛ به همين دليل امروز تعابير جديدي از محيط يادگيري               شود كه ب    مي فردگرايي
. گيـرد   مـي شود كه در آن زمان ـ فضا و مكـان از نظـر اجتمـاعي و اخالقـي مـورد توجـه دقيـق قـرار           ميارايه

ـ        هاي      پيشرفت ي هـا   ه و شبك  ي يـادگيري، هوش مصنوعي   ها  هروزافزون در علوم رايانه اي، علوم آموزشي و نظري
ي شخصي در منـزل و محـل كـار و قابليـت دسترسـي               ها  هاز يك سو و عموميت يافتن استفاده از رايان        اي    هرايان

همگاني به شبكه جهان گستر اينترنت بستر مناسبي براي ارايه مطالب آموزشي در هـر مكـان و زمـان را ايجـاد           
ي مبادلـه شـود و از       افـزار   نـرم  سـكوهاي مختلـف      تواند ميان   مي كـرده است به طـوريكه محتـواي توليـد شده      

مختلف توليد شـده بـراي      هاي      تواننـد بين نظام    مي اين محتويات بـه راحتـي   . ي اضافي جلوگيري گردد   ها  ههزين
  . نيز مبادله شوند(LMS)مديريت يادگيري 

در فنـاوري   ) systematic(روش طراحي استاندارد مورد استفاده در آموزش از راه دور نوعي رويكرد نظـام منـد                 
 شـده بـه     ريـزي   برنامه مواد آموزشي و تدريس      سازي  آموزشي است كه در گذشته توسط ارتش آمريكا براي آماده         

استاندارد ساز مختلفي اسـت كـه رهبـري         هاي      و امروزه شامل دست آوردهاي گروه     ) ١٩٩٠جنكينز  (رفت    مي كار
 )SCORM(ين استاندارد هماني است كه امروز بـه اسـكورم           ا. آنها را سازمان دفاع آمريكا به عهده گرفته است        

شود بلكه مدل مرجعي است      نميالبته بايد توجه داشت كه اسكورم در واقع يك استاندارد محسوب            . معروف است 
 و ابـزار تـأليف محتـواي        )LMS(مـديريت يـادگيري     هاي      كه اساساً براي توليد كنندگان و ابزارسازاني كه نظام        

 محتواي آموزشي به نيازهاي كننده با استفاده از اين مدل مرجع توليد. كنند، ساخته شده است  ميليدآموزشي را تو
مركز فنـاوري اطالعـات و      (برد تا محصول آنها با اين مدل مرجع يعني اسكورم مطابقت داشته باشد                مي خود پي 

  ).٢٣:١٣٨٣ارتباطات پيشرفته شريف، 
  

  طراحي مواد درسي 
ـ   طراحي يك درس فـر     پذيـرش درس پيشنهـادي از ســوي مــؤلف تــا نـقطــه             ي  هاينـدي است شامل مرحل
استفاده از الگوهاي كامالً تعريف شده يا استاندارد در امر طراحي و توليد مواد درسي بـه                 . شروع تهيه مواد درسي   

ارزيابي پيشرفت  هاي      و روش  ها  هي پژوهشي متكي است كه در ساختار آن استفاده از رسان          ها  هطور تجربي بر يافت   
هـاي    شوند سپس محتواي درس بـه شـكل    ميبيني پيشبه دقت ها   و كنترل كيفيت بر حسب منابع و محدوديت       

يا به اصطالح مهندسـان  ) learning object( پودماني، بلوك، واحد و موضوع يادگيري ي همختلف و نظم يافت
شود اين است كه آيا ايـن مـدل مرجـع             مي  اينجا مطرح  سئوال مهمي كه در   . آيند  مي در“  آموزشي شئ ”افزار  نرم

هست كه با تمام اهداف يادگيري تعيين شـده سـازگار و بـراي تـدوين        اي    هحاوي دستاوردهاي كامالً تعريف شد    
شود،   مي  كاربرد داشته باشد؟ هر مدل يا الگويي كه براي تأمين اهداف يادگيري تهيه             ها  همواد درسي در همه رشت    

بنابراين مدل مرجـع يـا الگـوي    . ر حد وسيعي به كار گرفته شود مسلماً محدوديتهايي خواهد داشت        اگر بخواهد د  
اين ايجاد ارتباط تنگاتنگ ميان طراحي محتواي آموزشي بر مبنـاي           . مورد استفاده في نفسه مشكل آفرين نيست      



 

 

٦ 

شوراي دبيرخانه 
عالي اطالع
 

رساني
 

  اسـت كـه ايجـاد مـشكل        يشناخت   و مالحظات معرفت   شناختي  ي يادگيري روان  ها  هاين الگوها و بكارگيري نظري    
) ١٩٧٩(براي مثال بـاث     . توانند به طور نظام مند از رويكردهاي مختلف يادگيري بهره بگيرند            مي دروس. كند مي

شش الگوي مختلف يادگيري براي طراحي مواد درسي در آموزش از راه دور به كار گرفت و دريافت كه هر قـدر                      
بنـابراين گـرايش   . پـذيرد   مـي ياددهي ـ يادگيري سهل تر انجـام  كنترل اهداف ثابت در يادگيري شديدتر باشد، 

. طراحان بيشتر به سمت مدلها و الگوهايي تمايل پيدا كرد كـه اعمـال چنـين كنترلهـايي را امكـان پـذير سـازد                        
در صـورتي كـه     .  رفتارگرا، ثانياً مورد توجه مهندسان آموزشي است       شناسي  روانمدلهايي كه اوالً بيشتر مبتني بر       

و انـسان   “ برونـر ”اكتـشافي   هـاي     هدات بعدي با ث نشان داد كه امكان طراحي مواد درسي بر پايه رويكـرد              مشا
مبتني هاي      گرايي كارل راجرز نيز وجود دارد و نتايج حاصل از كاربرد اين رويكردها نه تنها تفاوت چنداني با مدل                  

ـ           چـون  ). ١٩٩٣جنكينـز،   (راي يادگيرنـدگان دارد     بر كنترل شديد رفتارگرايانه ندارد، بلكه مطلوبيت بيشتري هم ب
ي هـا   ه است بنابراين وارد جستارهاي مربوط به نظري       شناختي  هدف اصلي اين مقاله پرداختن به مالحظات معرفت       

 انجـام   ها  هخوب و مفيد در اين زمين     هاي    زيرا بحث . شود ميمرجع ن هاي      يادگيري و چگونگي كاربرد آنها در مدل      
استاندارد ساز زير نظر سـازمان دفـاع آمريكـا يعنـي ايجـاد كننـدگان                هاي       و گروه  ها  سازمان گرفته و خوشبختانه  

). ١٣٨٣ ،رجوع كنيد به راهنماي توليد محتواي الكترونيكي دانشستان پيام نـور          (اند    هاسكورم نيز به آن توجه داشت     
 است كه در    شناختي   مالحظات معرفت  كمتر مورد توجه قرار گرفته همان     ها    رسد در اين استاندارد     مي آنچه به نظر  

  .انتقال مفاهيم از سوي مؤلف به يادگيرندگان و ايجاد درك مشترك ميان آنها نقش اساسي دارد
  

  ايجاد درك مشترك
. زبـاني آنهـا متفـاوت اسـت       هـاي       توانايي افراد در فهم متون درسي بر اساس سـطح معلومـات قبلـي و مهـارت                

اي  ه به توانايي درك يادگيرندگان در طراحي و توليد مواد آموزشي توجـه ويـژ  متخصصان آموزش از راه دور اخيراً 
تواند دانشجويان را براي مطالعه بيشتر برانگيزاند حتي اگر محتويـات            ميمتني كه درك آن دشوار باشد ن      . اند كرده

چـاپي يـا    آزمونهـايي بـراي سـنجش قابليـت درك محتـواي درس اعـم از                . آن با زباني ساده بيان شـده باشـد        
هـايي اسـت كـه بـه         يكـي از معتبرتـرين آنهـا آزمـون        . توان از آنها اسـتفاده كـرد        مي الكترونيكي وجود دارد كه   

اين آزمونها در واقع آزمـون درك مطلـب اسـت كـه در آن از افـراد مـورد آزمـون                   . ي معروف هستند  كردن  تكميل
اعتبـار ايـن روش در      . پـر كننـد   انـد     هته شـد  ي كليدي را كه از مـتن برداشـ        ها  هشود تا جاي خالي واژ      مي خواسته
ي بـه كـار     ها  هتواند معناي متن و واژ      مي متعددي به اثبات رسيده و نشانگر آن است كه آيا خواننده          هاي    پژوهش

 دانشجو در زالند نو با استفاده از اين آزمـون انجـام گرفـت كـه                 ١٧٢رفته در آن را درك كند؟ يك مطالعه روي          
زيرا مشخص شد كه از شش درسي كه مورد مطالعه قـرار گرفـت دانـشجويان                . توصيف شد نتايج آن فاجعه آميز     

پـايين بـود كـه ترديـد بـراي           امتيازات پنج درس ديگر به قدري     . قادر به درك متن فقط يكي از آنها شده بودند         
كـه  ايـن مـشكل در جوامـع چنـد زبانـه        ). ١٩٩٣جنكينـز،   (گذاشـت    مـي مردود شدن دانشجويان در آنها بـاقي ن       

متأسفانه موسسات آمـوزش از راه دور       . كنند باز هم حادتر است      مي يادگيرندگان به زبان غير مادري خود تحصيل      
تواننـد اطمينـان داشـته        مـي  چه تعداد از اين مؤسـسات     . دهند مياين مطالعات را روي مواد آموزشي خود انجام ن        
 ه دانشجوياني كـه در سـطح دانـشگاهي تحـصيل          فهمند؟ البت   مي باشند كه دانشجويان، كتب درسي ارايه شده را       
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امـا  . كنند الزم است مطالعات خود را طوري گسترش دهند كه بتوانند با اين متون دست و پنجـه نـرم كننـد                      مي
تواند تا حدود زيادي از دشواري درك مطالـب     مي شناختي  رعايت اصول خاص به ويژه توجه به مالحظات معرفت        

  . به يك درك مشترك نزديك سازدبه كاهد و مؤلف و خواننده را
  

   شناختي بر مالحظات معرفتاي  ه مقدمشناختي راهبردهاي
 در طراحي و تأليف مـواد       شناختي  به راهبردهاي اي    ه الزم است اشار   شناختي  قبل از پرداختن به مالحظات معرفت     

  .شوند  مياين راهبردها به چهار گروه تقسيم. درسي بشود
  
 مطالببندي  بقهراهبردهاي سازماندهي و ط .١

مطالب از ساده به پيچيده به منظور مديريت آسان اطالعات و تـنظيـم منطقـي آنـها از               بندي    سازماندهي و طبقه  
گيـرد    مي  موضوع يادگيري بـه صـورت پـاراگـرافهايي مـرتبط صورت       )fragmentation(بندي    طريـق قطعـه 

توليـد  . شوند  مي شناخته)learning object(موزشي كه تحت عنـوان موضوع يادگيري يا به اصطالح اشياي آ
اين اشياي آموزشي در مقياس وسيع، به كارگيري، كنترل و ارزيابي آنهـا را هـم بـراي يادگيرنـده و هـم بـراي                         

 .سازد  ميياددهنده آسان
  
  راهبردهاي استفاده از الگوهاي فناوري ـ محور .٢

منـابع الكترونيكـي شـامل مـتن، نمودارهـا، عكـس هـا،              محتواي درسي براي يادگيري الكترونيكي از تعـدادي         
گفتگـو يـا هـر چيـز ديگـري در قالـب       هاي   ي گرافيكي، مواد ديداري ـ شنيداري، تصاوير متحرك، اتاق ها هجلو
 اطالعات و سـازماندهي     سازي  اين منابع با به كارگيري فناوري فشرده      . ي الكترونيكي تشكيل شده است    ها  هرسان

دهـد    مـي  تجربه نشان . سازد  مي سان، ارايه مطلوب محتواي درسي را براي مؤلف امكان پذير         آنها براي كاربري آ   
 ي  هكند به طوريكه زمين     مي  از اين راهبردها چارچوب مطمئن و معتبري براي طراحي درس فراهم           گيري  كه بهره 

ايند يادگيري نيز به    حتي تازه واردين به فر    . آيد  مي مشترك براي تك تك اعضاي گروه بزرگ يادگيرندگان پديد        
 در واقع استفاده از الگوهاي فناوري ـ محور اين امكان را به مؤلف يا مؤلفان محتوا . كنند  ميسادگي آنها را درك

 .دهد كه رويكردهاي مختلف ياددهي ـ يادگيري را با يكديگر پيوند دهد مي
  
  راهبردهاي ارتباطي .٣

واي درسي از يكسو گروه يادگيرندگان را در تبادل تجارب، دانش           استفاده از اين راهبردها در طراحي و توليد محت        
دهد تا با به كارگيري تجارب، دانـش و           مي سازد و از سوي ديگر به آنان امكان         مي و اطالعات با يكديگر توانمند    

اطالعات گذشته خود و مقايسه آنها با همدرسان الكترونيكي شان در نقـاط مختلـف دنيـا سـاختار جديـدي بـه                       
 .ي خود بدهند يا به توليد دانش جديد از طريق درك يا ايجاد ارتباط ميان آنها بپردازندها هختآمو
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  و باالخره راهبردهاي پردازشي .٤
بـراي اينكـه مؤلـف محتـوا بايـد          . اين راهبردها در توليد محتواي درسي از اهميت بسيار زيادي برخـوردار اسـت             

يي را به كار گيرد كه يادگيرندگان بتوانند اطالعات ارايـه شـده را              ها، روش ها، رويكردها و استانداردها     افزار  درس
ي هـا   ه حيطـ  ي  هي جديـد در همـ     ها  هبراي مقاصد گوناگون پردازش كنند و كاربردهاي گسترده تري براي آموخت          

و “ نـابرخط ”يـا   “ بـرخط ” تمرينات منطقي و عملـي بـه صـورت           بيني  پيش. ممكن و مورد نياز زندگي خود بيابند      
 . نيز مؤثر خواهد بودها هخاص درسي در اين خصوص در سهولت يادگيري و ماندگاري آموختتكاليف 

  
 مجدد به دانش و اطالعات موجـود در         دهي  بايد توجه داشت كه استفاده از راهبردهاي پردازشي به منظور ساختار          

دانيـد    مـي  مـانطور كـه   ه.  شده در استاندارد اسكورم براي محتـوا متفـاوت اسـت           بيني  پيش دهي  محتوا با ساختار  
از يـك يـا چنـدين       اي    هساختار يافت بندي    ، در استاندارد اسكورم، بسته    تجمعي محتويات بندي    سازماندهي و بسته  

 محتوا بـا توجـه بـه        كننده  شود و توليد    مي  در آن استفاده   دهي  واحد آموزشي است كه حداقل از يك روش ساختار        
 مجدد بـه    دهي  اما راهبرد پردازشي در واقع ساختار     .  بهره بگيرد  دهي  رتواند از روشهاي متنوع ساختا      مي نوع محتوا 

كند و در واقع آنها را به نوعي تعامـل بـا محتـواي      مي مطالب ساختار يافته توسط مؤلف را به يادگيرندگان واگذار        
 و ارزشـيابي    تا به اين ترتيب يادگيرندگان را به سطوح باالي يادگيري يعني تحليل، تركيـب             . خواند  مي درسي فرا 
با استفاده از اين الگوهاي جديـد در توليـد محتـوا، عـالوه بـر تعامـل                  . بلوم و ديگران هدايت كند    بندي    در طبقه 

تعامل ياددهنده با يادگيرنده و تعامل يادگيرنده با        شود؛    مي يادگيرنده با محتوا دو نوع تعامل ديگر نيز امكان پذير         
ي گپ زني منابع الكترونيكي شناخته      ها  هگفتگو، بازار مبادله انديشه و جعب     هاي    استفاده از اتاق  . يادگيرندگان ديگر 

اين جاست كه طرفداران يادگيري الكترونيكي      . سازند  مي هستند كه محيـط ايـن نـوع تعامالت را فراهم       اي    هشد
ـ        مي ادعا  استفاده از روش    مـوجب ايـجاد محيـط خالق يـادگيري و     اي    هكنند به كارگيري اين فناوري چنـد رسان

 شود و كيفيـت و جـذابيت يـادگيري را بـه اوج خـود       مي و فنون حل مسئله)brain storming (فوران انديشه
امـا  . سـازد   مـي  سـنتي رهـا   هاي      رساند و به اين ترتيب يادگيرندگان را از محيط يكنواخت و مالل آور كالس              مي

گيـرد و درك      مـي   يادگيرنده و محتوا به درستي صـورت       توان اطمينان يافت كه تعامل ميان ياددهنده،        مي چگونه
  .  استشناختي آيد؟ تأمين اين درك مشترك نيازمند توجه به مالحظات معرفت  ميمشترك ميان آنها پديد

  
  ) Sharable Content Objects , SCO( محتواي با موضوعات قابل اشتراك يا اسكو

است كه يكي از آنها بايد داراي قابليت ورود به مطلب و            اي    هي مفهومي يا ساز   ها  هاز داشت اي    هيك اسكو مجموع  
 و تـداوم  گيـري   و زمان ـ فضاي شكل )LMS(شروع درس را داشته باشد تا ارتباط بين نظام مديريت يادگيري 

ـ       مي چون اسكوها محتواهاي آموزشي مستقلي هستند و      . فرايند يادگيري برقرار شود    ي هـا   هتوانند بارهـا در تجرب
آموزشي متنوع به كار بروند و محدوديت خاصي هم به لحاظ انـدازه و              هاي      مختلف براي برآوردن هدف   آموزشي  

و هـا     بنابراين مفهوم . ي آن وجود ندارد، در انتقال منظور مؤلف به يادگيرندگان نقش اساسي دارند            ها  هميزان داشت 
ن تـر عـالوه بـر رعايـت مالحظـات           بـه سـخن روشـ     .  آنها بايد با دقت انتخاب شوند      ي  دهنده  ي تشكيل ها  هساز
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 هم بايد مورد    شناختي  پداگوريكي و استانداردهاي فني در طراحي و توليد محتواي الكترونيكي، مالحظات معرفت           
  .توجه قرار گيرند

  
  ) concept(مفهوم 

 ي مشترك ميان آنهاست و براي توضيح      ها  هتجريدي از رويدادهاي قابل مشاهده است كه معرف شباهتها يا جنب          
هستند كـه   اي    همفاهيم پيچيد ) construts (ها  هساز. كنيم  مي دادن يا معنا دادن به تجربيات خود از آنها استفاده         

). ٣٩:١٣٨١سـرمد و ديگـران،      (در سطح بااليي از انتزاع قرار دارند و به صورت مستقيم قابـل مـشاهده نيـستند                  
. ل ميان خود و يادگيرندگان بـا دشـواري روبروسـت          بنابراين مؤلف در بيان آنها براي ايجاد درك مشترك و تعام          

 بـراي   شـناختي   ي غلبه بر اين دشواري روشن ساختـن ايـن است كـه مؤلف از كدام نظريه معرفت              ها  هيكي از را  
 فراوانند و پرداختن به همه آنهـا در يـك مقالـه ميـسر               ها  هبيان منظور و مقصود خود سود جسته است؟ اين نظري         

مهم و رايج وجود دارد كه مؤلفان در پديد آوردن محتوي خـود بـه اعتبـار ماهيـت موضـوع                     نيست اما دو نظريه     
هر يك از آنها داراي معايب و محاسني است و در انتخاب يكـي              . كنند  مي از آنها استفاده  ) تجربي يا عقلي بودن   (

  .گيرد  مياز آنها مؤلف شخصاً تصميم
  

   معرفتي هرمنوتيكي ي هنظري
كي در توليد محتواي قابل فهم براي يادگيرندگان و پي بردن به نيت مؤلف و امكان كـشف                  مالحظاتي هر منوتي  

وقتـي معلـم در حـضور       . معناي نهايي متن در رويكردهاي يادگيري الكترونيكي از اهميت زيادي برخوردار است           
 برداشـت از سـخنان       يكديگر دارند و هر نوع تفسير و       ي  هكند، هر دو نفر چهره در چهر        مي شاگرد مطالب را بيان   

اما وقتي مؤلف متن مـورد      . شود تا به نيت و منظور واقعي يكديگر پي ببرند           مي يكديگر همانجا روشن يا تصحيح    
  در اختيار خوانندگان يا مراجعه كننـدگان الكترونيكـي خـود قـرار             ها  ه و گزار  ها  هنظر خود را در قالب مفاهيم، ساز      

يعني در اينجا نبايد    . دهد  مي ون را به يادگيرندگان متفاوت و متنوع خود       دهد، در واقع امكان تفسيرهاي گوناگ      مي
از ديدگاه معرفـت    . محتوا يا متن ارايه شده را تجلي و تبلور عيني آن چيزي دانست كه در ذهن مؤلف بوده است                  

رفتـي  خارج از گفتمان، زبـان و فرهنـگ مع        . شناسان هر منوتيكي معرفت و ذهنيت انسان سرشتي گفتماني دارد         
ممكـن مـورد   هاي       و واقعيت  ها  هتواند حاوي تمام دورنماها، سوي     ميبنابراين در اين ديدگاه هر اسكو ن      . وجود ندارد 

براي اينكه محدوديت رعايت استاندارد تهيه آنها منتهي به نـوعي تقليـل و كـاهش معنـايي در                   . نظر مؤلف باشد  
شود كه    مي آشكار و نهاني  هاي      متن وابسته به پرسش   در چنين شرايطي شناخت محتوا يا       . شود  مي محتواي متن 

ي از پيش تعيين    ها  ه متن با انتظارات و خواست     ي  هبه اين دليل كه يادگيرنده يا خوانند      . متن بايد به آنها پاسخ دهد     
توان ميان اين دو ارتباطي آشكار ساز، روشنگر و منتهي بـه حقيقـت برقـرار                  مي چگونه. رود  مي شده به سراغ آن   

  د؟كر

فرهنگي، پيش فرضها، عقايد و باورهـاي خـود   هاي       از متن تحت تأثير ويژگي     كننده  هم مؤلف متن و هم استفاده     
به عبـارت روشـن تـر فهـم همـواره           . اين عوامل از فرايند فهم جهان و در نتيجه فهم محتوا جدا نيستند            . هستند
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مـا  ). ١٣٨٠ ،واعظي(داند    مي نايي زمان حال  افق مع گادامر اين افق را     . مسبوق به يك ديدگاه و افق خاص است       
. فهمـيم  مـي و فارغ از افق ذهني خـود ن       ها     آموزشي را جداي از پيش فرضها، پيش داوري        ئهيچ متني يا هيچ ش    

آگاهي از محتوا و فهم متن از       . تازه خود اين افق نيز به طور مداوم تحت تأثير تغييرات و تحوالت زمان قرار دارد               
از نظر هر منوتيكي، زبان صرفاً ابزار بيان نيـست؛          . آيد  مي فق يادگيرنده با افق مؤلف آن پديد      پيوند و همجوشي ا   

ايـن تعبيـر آشـكارا در مقابـل         .  تفكر و رفتارهاي انسان و در واقع حقيقت انسان هـم هـست             ي  هدهند بلكه شكل 
 ي  دهنـده   زباني آن را نمايش   ي  ها  هرويكردهاي تجربي و اثبات گرايي تدريس قرار دارد كه معرفت تجربي و گزار            

ي عيني و تجربه حسي باشـد،       ها  هداند و مدعي است كه اگر متن درسي مبتني بر يافت            مي واقعيت جهان و جامعه   
يعني افق ذهني ياددهنده و يادگيرنده مبتني بر هـر پـيش فرضـي و               . متفاوت شود هاي    تواند موجب برداشت   مين

بنابراين مـشكلي در ايجـاد درك       . كنند  مي بي را به طور يكسان درك     ي تجر ها  همربوط به هر فرهنگي باشد، داد     
  .آيد ميمشترك پيش ن

  
  مالحظات اثبات گرايانه يا پوزيتيوسيتي در توليد محتوا و فهم يادگيرندگان

فكري و فلسفي قرن بيستم بوده است، تـأثير عميقـي در            هاي      اثبـات گرايي كه يكي از بحث انگيزترين رهيافت       
در ايـن رهيـافت يگانـه . يكردهاي تدريس و تدويـن متون درسي و محتواهـاي آموزشي داشتـه است      انتخاب رو 

تجربـه حسي و روش رياضـي منطقـي        ) اعم از طبيعي و انساني    (معتبر درعلـوم   هاي      راه شناخت و كسب معرفت    
ل در توليـد منـابع      مطـابق ايـن اصـ     .  سـازگار باشـد    )verification (پـذيري   است كه با اصل اثبات يا تحقيـق       

  .توانيم داشته باشيم  ميالكترونيكي ما سه نوع اسكو
  
هـاي       علـوم رياضـي و شـاخه      هـاي        ، شامل قضاياي رياضي و منطقي كه در توليد مـتن          صوري و تحليلي   .١

  .مختلف آن كاربرد دارد

 .رد داردعلوم طبيعي و تجربي كاربهاي  پذير و تجربي كه در توليد متن ، شامل احكام مشاهدهعلمي .٢

. از ديدگاه اثبات گرايان قابل آموزش نيـستند    ها    اين متن . فلسفي، ديني و اخالقي   هاي    ، شامل متن  فلسفي .٣
البته روشـن اسـت كـه علـم         . سازد ميپذير ن  زيرا ايجاد درك مشترك ميان مؤلف و يادگيرندگان را امكان         

 بخـش مهمـي از      ي  هقـضاوتي دربـار   گرايي افراطي يا علم زدگي طرفداران اين رهيافت آنها را به چنـين              
دانيم اهميت تدريس اين گروه از معارف بشري كمتـر    ميدر صورتي كه همه  . معارف بشري كشانده است   
 .از دو گروه ديگر نيست

حتـي قـضاياي رياضـي و منطقـي هـم           ) ي مهم رهيافت اثبـاتي    ها  هيكي از شاخ  (از ديدگاه اثبات گرايي منطقي      
يعني تهيه متون رياضي براي آموزش آسان آنها بايد  . آنها را با محك تجربه آزمود     تاحدي حقيقت دارند كه بشود      

 ي  هدر غير اينصورت هم   . ي رياضي را نشان دهند    ها  ههايي همراه باشد كه كاربرد تجربي گزار       با مثالها و استدالل   
  .يا توضيح واضحات پيدا خواهد كرد) tautology (همان گويي ي هآنها جنب
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ي قابل تحقيـق يعنـي قابـل اثبـات و           ها  هي آموزشي در اين نگرش همواره بايد به صورت فرضي         ها  هدر واقع گزار  
مثــالً ايـن قـضيه    .  باشند كه يادگيرنده بتواند در جريان يادگيـري آن را اثبـات يـا ابطـال كنـد   كردن  تأييد يا رد  

پس طـرح آن معنـا      . تحقيق است  در عين حال كه درست نيست قابل         شوند  مي فلزات در اثر حرارت منقبض    كه  
بنـابراين معرفـت     .موضوعات يا اشياي آموزشي اگر به شكلي غير از اين ارايه شوند فاقد معنـا هـستند                . دار است 
  .توانند باشند مين) cognitive(بخش 

  بر اين طرز تفكر و رهيافت آموزشي آن وارد اسـت،           شناختي  گذشته از ايرادات اساسي زيادي كه به لحاظ معرفت        
اثبـاتي قابـل طـرح هـستند و ايجـاد درك            هـاي       بايد اذعان كرد كه بخش اعظم علوم طبيعي در قالب گفتمـان           

مشترك با اين گفتمان ميان مؤلف متون الكترونيكي و يادگيرندگان متنوع آنها در سراسر دنيا به آسـاني امكـان                    
أييد يا رد قضاياي آنها را در اختيار ما         پذير است؛ حتي اگر سطح دانش و فناوري موجود امكان بررسي تجربي و ت             

به عبارت روشن تـر  .  استپذيري  اهميت دارد رعايت اصل تحقيقها  هزيرا آنچه در بيان اين گزار     . قرار نداده باشد  
قابليـت  .  ـ بر روي مفهوم قابليت اسـت  ها هدر اين ديدگاه تأكيد بيشتر ـ صرفنظر از درست يا نادرست بودن گزار 

عقيده دارد كه رويكردهاي اثبات گرايانه رويكردي سـاده و          ) ١٩٩٨(كراتي  . ز طريق آزمايش و تجربه    تأييد يا رد ا   
با اين حال به اعتقاد اثبـات گرايـان جديـد           . باشد  مي هماهنگ با احساس عمومي افراد براي يادگيري و پژوهش        

  .توان به اين روش شناخت و به ديگران شناساند  ميفقط بخشي از جهان را
  

  گيري  و نتيجهبحث
متعدد براي اعضاي علمي دانشگاهها در نظام آموزش بـاز و از راه دور و               هاي      آمادگي براي به عهده گرفتن نقش     

 بدون حضور خود بـه يادگيرنـدگان چـالش جديـدي اسـت كـه                ي  هطراحي و توليد محتواي آموزشي براي عرض      
 تغيير در نگرش اعضاي علمي دانشگاهها در ماهيـت          رويارويي با اين چالش جديد مستلزم     . فراروي آنها قرار دارد   

بـه  اي    هكار خود از معلم محوري به يادگيرنده محوري، از كار فردي به كار جمعي و مشاركتي، از تصور همه كار                   
در تدريس و آموزش يا بهتر است بگوييم   اي    هبه ميان رشت  اي    هتقسيم كار دقيق در آموزش و باالخره از تك رشت         

همكاري با ديگران كه بيشتر آنان متخصصان تربيتي و فن ساالران آموزشي . اددهي ـ يادگيري است در فرايند ي
هـاي    فعاليتي علمي مربوط، براي طراحي محيط يادگيري مشاركتي و سازماندهي           ها  ههستند تا متخصصان رشت   

خـود  تـصوير جديـد از   ياددهي ـ يادگيري تالش بيشتر و جدي ما را براي تغيير تصور قبلي از شـغل و پـرورش    
در اين تصور جديد از خود شغلي آمادگي براي حـضور اجتمـاعي و دوري از انـزواي تحميلـي در                     . طلبد  مي شغلي

يادگيري الكترونيكي براي هر دو طـرف فراينـد تربيتـي يعنـي ياددهنـده و يادگيرنـده از طريـق تـالش بـراي                         
ارتباطي مورد نياز   هاي      تخصصي و به كارگيري فناوري    خود در رشته    هاي       دانش، اطالعات و مهارت    كردن  روزآمد

در اين خود شغلي جديد معلم به جاي اينكه در مقام پاسخگويي به سئواالت              . آن از اهميت زيادي برخوردار است     
كشد تـا يـادگيري       مي خود شاگردان را به چالش    هاي      شاگردان باشد خود در موضع پرسشگري است و با پرسش         

تبعيـت از الگـوي طراحـي و        . ا بهتر است بگوييم از تسلط آنها بر موضوع يادگيري مطمئن شـود            آنها را كنترل ي   
 اجزا را با هم حفظ كرد و در عـين حـال   ي هتوليد محتوا به شكل اسكو به طوري كه بتوان ارتباط همه جانبه هم        
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ط ميان رويـدادها، متغيرهـا و       كند كه مؤلف اغلب از ارتبا       مي ماهيت كلي موضوع را به يادگيرنده شناساند، ايجاب       
رسد كه    مي به نظر اي    هبراي اينكه درنگرش ميان رشت    . نتايج به دست آمده از پژوهشها كامالً آگاهي داشته باشد         

همانطور كه اشاره شد مـدل      . بنابراين نوشتن متن براي چنين محتوايي دشوار است       . همه چيز با هم ارتباط دارند     
نمايش الكترونيكي  (ها هداشت) اشياء(ستاندارد اسكورم از سه بخش موضوع آموزشي تدوين توليد محتوا بر اساس ا 

و اسكو  ) صدا، صفحه وب و باالخره هر چه كه قابل عرضه به يادگيرندگان است            . ازقبيل متن، عكس  ايي  ه  هرسان
ك از اين بخـشها     در اين استاندارد براي هر ي     . شود  مي تشكيل) محتويات به اشتراك گذاردني ميان يادگيرندگان     (

يابـد كـه بـه آنهـا ابـرداده            مـي  اختصاص) از هر نوعي كه باشد    ( يك چيز    كننده  ي توصيف ها  هاز داد اي    همجموع
)metadata (يـك بـسته آموزشـي كامـل بـه صـورت يـك واحـد مـستقل                   ها  هاختصاص اين ابرداد  . گويند مي 
)autonomous unit (ي اين بـسته  ها هابرداد. بل دسترسي استكند كه براي همه يادگيرندگان قا  ميرا ايجاد

مؤلـف بايـد بـدون اينكـه كليـت      . روسي هر يك در شكم ديگـري قـرار دارد     هاي    آموزشي كامل مانند عروسك   
ي گونـاگون موضـوع     هـا   ه جنبـ  كردن  با اينكه همبافت  . موضوع درسي را ناديده بگيرد، آنها را به هم مرتبط سازد          

 اما بسيار دشوار است كه بدانيم اين همبافتي ـ كه در ايجاد آن افـراد   شود  ميدرسي موجب قوي تر شدن محتوا
بلكستر، هيوزوتايت،  (متفاوت مشاركت دارندـ چگونه و از كجا شروع و به كجا ختم شود              هاي      مختلف با تخصص  

نـد برقـراري    برقراري ارتباط متعادل و با معنا ميان اين همه عوامل مؤثر در توليد محتوا در واقع همان                . )٩٨:٢٠٠١
ترازوي هزار كفه برگرفته از نام كتابي به همين نـام تـأليف دكتـر پرويـز                 (است   ترازوي هزار كفه     تعادل در يك  

اين كار نه تنها يـك كـار جمعـي و           . كه از عهده يك فرد خارج است      ) رجبي از انتشارات نشر پژواك كيوان است      
نيـز بهـره جويـد تـا       اي    هتعريف شد ) استانداردها(هاي      مشاركتي است بلكه كاريست ميزان شده كه بايد از ميزان         

 شده امكان پـذير شـود و هـم درك و            آوري  جمع ي  ههم برقراري ارتباط ميان اطالعات پيچيده، متنوع و گسترد        
در راسـتاي   ) LMS(مختلـف مـديريت يـادگيري       هاي      نظام. تفاهم متقابل ميان مؤلف و خوانندگان آسانتر باشد       

  : ايد حاوي موارد زير باشندتأمين اين هدف ب

 ) launch( محتويات آموزشي كردن يك روش مشترك براي ورود به مطلب و شروع 

يـك مكانـيزم يـا راهكــار مـشتـرك بــراي بـرقــراري ارتـبــاط بـيــن منـبــع آمــوزشي و نظــام                       
 )Aplication Program Interface , API(مديـريـت يـادگيـري 

ـ        ي  هش تعريف شده يا يك مجموع     يك زبان مشترك از پي      ي هـا   ه داد ي  ه واژگان مشخص بـه منظـور ارائ
مركـز فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات پيـشرفته           (قابل فهم براي منبع آموزشي و نظام مديريت يادگيري          

 )٤٠:١٣٨٣شريف، 

بـا  هدف اصلي مقاله حاضر پرداختن به همين زبان مشترك از پيش تعريف شده بود كـه اسـتدالل كـرده اسـت                   
ـ     كننـده   يكـي از عوامـل كليـدي و تعيـين         .  ارتبـاط اساسـي دارد     شناختي  ي معرفت ها  هنظري  ي  ه در انتخـاب نظري

در ادبيات طراحـي درس بـراي نظـام        .  مناسب براي بيان محتوا بدون ترديد ماهيت موضوع است         شناختي  معرفت
 به آن به دقت تهيه شده باشـند و          شود كه اگر موضوع آموزشي و سئواالت مربوط         مي آموزش از راه دور يادآوري    



 

 

١٣ 

دبيرخانه شوراي
عالي اطالع
 

رسان
ي

 

شود به   مي موضوع و يافتن پاسخ سئواالت به كار گرفته       ي  هكانون توجه آن روشن باشد، روشي كه بايد براي اراي         
در اينكـه موضـوع درس بـا روش    ). ٢٠٠٣جكلينك،  ،١٩٨٢؛ بيتس، ١٩٧٩باث ( طور كارآمدي تعيين خواهد شد

چـالش اصـلي در انتخـاب نظريـه         . ترديـد نبايـد بـه خـود راه داد         . اسـي دارد  ارايه و زبان انتخابي آن ارتبـاط اس       
 مورد باور كار ي هبا اين حال درعمل و تقريباً در همه موارد با انتخاب نظري     .  معتبر براي بيان است    شناختي  معرفت
ي ندارد كـه مؤلفـان      بنابراين تعجب . ي جايگزين وجود دارد   ها  هزيرا هميشه امكان استفاده از نظري     . يابد ميخاتمه ن 
كنند كه چه اشكالي دارد خيلي ساده مطالب مورد نظر خود را با زباني ساده و قابل فهم بدون اينكـه               مي استدالل

م، بيان كنـيم و بـا دريافـت بازخوردهـاي يادگيرنـدگان بـه               سازي   محصور شناختي  معرفتهاي      خود را در چارچوب   
اما براي آنهايي كه وارد ميدان      . داللي طرفداران زيادي داشته باشد    تصحيح و ترميم آن بپردازيم؟ شايد چنين است       

  : شوند دو توصيه مهم داريم كه حتماً بايد به آنها توجه كنند  ميتوليد محتواي الكترونيكي

   اول
هنوز هـم در    . شوند  مي  طبيعي و انساني تقسيم    ي  هچه بخوانيم چه نخوانيم هنوز هم انواع دانش به دو گروه عمد           

.  وجود دارد كه كدام دانش معتبر و كدام غيرمعتبر اسـت           شناختي  زياد معرفت هاي    ل اين دو گروه عمده بحث     داخ
اما اين .  آنها ساده نيستي ه دربارگيري تصميمو اند  ه ما اين است كه اين بحثها پيچيدي همشكل اصلي براي هم 

  .تواند باشد ميتواي الكترونيكي نپيچيدگي دليلي براي عدم توجه ما به اين موضوع مهم در توليد مح

  دوم 
 مسايل بهتر است كـه ابتـدا محتـواي          ي  هبه منظور ايجاد درك بهتر در يادگيرندگان و فهم آنها از ارتباط گسترد            

ي ايـن   هـا   هسـپس بـه تفاوتهـا و تـشاب        . بياني مختلف و با ادبيات متفاوت تدوين كـرد        هاي      مورد نظر را با روش    
ي بياني بهتر از ديگري يادگيرندگان را به        ها  هآنگاه از خود پرسيد كدام يك از اين شيو        . الگوهاي بياني توجه كرد   
دارد و آنها را بـه دادن سـاختار جديـد بـه دانـش خـود و                    مي  مسايل مطرح شده وا    ي  هواكنش و انديشيدن دربار   

ين نياز را به حضور من در       سازد؟ و باالخره كدام يك از آنها كمتر         مي پژوهش و تحقيق براي توليد دانش توانمند      
كنار يادگيرندگان دارند؟ به هر صورت بايد براي طراحي، تهيه و توليد مواد آموزشي براي نظام آمـوزش بـاز و از                      

توانـد    مـي  ايـن نقـشه   . مسازي   اي مدون از پيش فراهم     راه دور به هر شكلي اعم از چاپي و الكترونيكي بايد نقشه           
  .چنين صورتي داشته باشد



 

 

١٤ 

شوراي دبيرخانه 
عالي اطالع
 

رساني
 

نقشة مراحل تهية مواد آموزشي

يادگيرندگان مورد نظر خود را مشخص كنيد                                    مرحله اول    
طراحي

مواد موجود را در نظر بگيريد

هدف هاي كلي و هدفهاي رفتاري را مشخص كنيد
رسانه ها را انتخاب كنيد            رئوس مطالب را تعيين كنيد

پشتيباني از يادگيرنده را طراحي كنيد

منابع موجود و محدوديتها را بسنجيد                                                مرحله دوم  
آماده شدن
براي نوشتن

قالب فيزيكي را در نظر بگيريد  

ايده هاي خود را رديف كنيد
فعاليتها و بازخورد آنها را بپرورانيد

مثالها را پيدا كنيد              به استفاده از تصوير بينديشيد
دربارة ابزار راهيابي تصميم بگيريد

مرحلة سوم   پيش نويس اول را آغاز كنيد                                                      
نوشتن و بازنويسي

پيش نويس اول را تكميل و آن را ويرايش كنيد  

مطالب مربوط به سنجش را بنويسيد

قالب فيزيكي را در نظر بگيريد  

  
  منابع و مآخذ

  .تحقيق در علوم رفتاري، چاپ ششم، تهران، آگاههاي  روش) ١٣٨١( الهه ،بازرگان، عباس و حجازي/ سرمد، زهره  )1

راهنماي توليد محتواي الكترونيكي دانشستان پيام نور،       ) ١٣٨٣(مركز فناوري اطالعات و ارتباطات پيشرفته شريف         )2
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