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  مقدمه

درسی به مجموعه طراحی برنامه. هاي مربوط به طراحی آن استگیريمجازي، تصمیمدرسی برنامهاولین گام براي تهیه 

ولی قبل از شناسایی عناصر برنامه . رددگشود که درباره تعداد عناصر و نحوه روابط بین آنها اتخاذ میهایی گفته میتصمیم

گذارند، شناسایی و در طراحی مد نظر درسی مجازي و نحوه روابط بین آنها باید عوامل نافذ و بنیادي که بر این عناصر تاثیر می

عوامل شناسایی و مالحظه ) 1: بر این اساس فرآیند طراحی برنامه درسی مجازي شامل دو اقدام مهم زیر است. قرار گیرند

  . هاي آنها و نحوه روابط بین آنها، ویژگیدرسیبرنامه شناسایی و تعیین تعداد عناصر) 2اثرگذار یا بنیادي و 

  

  شناسایی و مالحظه عوامل اثرگذار یا بنیادي) 1

یر عمیق و گیري او تاثشود که بر نوع نگاه طراح برنامه درسی و جهتعوامل اثرگذار یا بنیادي به مجموعه عواملی گفته می

معرفت بشري از جمله  يهاعواملی مانند؛ تحوالت فرهنگی و اجتماعی، فلسفه حاکم بر جامعه، پیشرفت. اجتناب ناپذیر دارند

مجازي باید عالوه بر این درسی برنامهدر طراحی . ندهستحضوري و مجازي درسی برنامهبر طراحی  ذارتاثیرگعوامل بنیادي 

هاي یادگیري یادگیرنده محور تاکید هاي محیط یادگیري مجازي و نظریهشامل ویژگی عوامل به دو عامل مهم دیگر

  ).1386همکاران،  و سراجی(داشت

هاي محیط یادگیري مجازي ویژگی - 1- 1

هاي خاصی به این محیط ها و ویژگیاست که قابلیتاي از امکانات و ابزارها تشکیل شدهمحیط یادگیري مجازي از مجموعه

هاي ها و ویژگیهاي عناصر و روابط بین آنها با ماهیت، قابلیتدرسی مجازي باید قبل از تعیین ویژگیطراح برنامه. بخشدمی

توان به هاي محیط یادگیري مجازي را میها و ویژگیاین قابلیت). 2010، ٢کار، ولیویر و برن(این محیط آشنایی داشته باشد

  :بندي کردشش دسته زیر طبقه

هر . است اطالعاتی تسهیل دسترسی به مواد و منابع گوناگونمحیط مجازي  هاي مهم یکی از قابلیت :اي اطالعاتیهویژگی

 ،ها و ابرپیوندهاايهاي کوتاه ویدئویی، چندرسانه، تصویر، صدا، قطعهیهب، نشرابه کت توانداستفاده از محیط مجازي می باکاربر 

  . به این منابع مراجعه کندنیازهاي اطالعاتی خود و براي رفع  شته باشداگون دسترسی داگون هايراهنما و ها، همایشاجتماعات

، صفحه بحث وگواتاق گفتپست الکترونیکی،  ؛نظیرمحیط مجازي ابزارهاي ارتباطی همزمان و ناهمزمان   :هاي ارتباطیویژگی

با توجه تا کند کاربران محیط مجازي کمک مینیداري به الین، ابزار وایت برد، ابزار جلسات آن الین، کنفرانس دیداري و شآن

هارتن و (را تقویت نمایندحس جمعی و گروهی از این طریق و هاي خود را با اعضاي گروه مبادله کنند به اهداف شان، پیام

عطاف زمانی و مکانی چندگانه، انارتباط هاي انتقال همزمان پیام به افراد متعدد، امکانات قابلیت).  45-23 :2003، 3هارتن

افراد را به طرح سئواالت و ارسال  ،نبود عالئم محیطی. کندارتباطات آن، اعضاي غیرفعال گروه را به مشارکت بیشتر ترغیب می

                                                            
استادیار دانشگاه بوعلی سینا همدان . 1

2. Diane Carr, Martin Oliver & Andrew Burn

3.William, Horton and Katherine Horton 



هاي ارسالی را در هر زمان و مکان دلخواه دریافت و تواند پیامهمچنین فرد می. کندها ترغیب و مشارکت را تقویت میایده

.پاسخ دهد

- هر فرد از طریق حواس پنجگانه خود با محیط اطراف ارتباط برقرار می :اي محیط مجازياي و ابر رسانههاي چندرسانهویژگی

اي و هاي چندرسانهقابلیت. ها با محیط بیشتر باشد، ارتباط موثرتر برقرارخواهد شدهرچه میزان درگیري این حس. کند

محتوا را از طریق متن، تصویر و صدا به  هاي موجود در، حقایق، روش کارها و نگرشاصول، مفاهیم محیط مجازياي ابررسانه

به ترکیبی از صدا،  ٤ايمواد یادگیري چندرسانه. کندکند و حواس دیداري و شنیداري وي را تحریک مییادگیرنده ارائه می

محتوایی خاص با یکدیگر به طور متناسب ترکیب  شود که به قصد ارائه، متن، پویانمایی و ویدئوهاي دیجیتالی گفته میرتصوی

، متن، صدا و تصویر ؛اي نظیراي و ابرپیوندي است که کاربر با کلیک روي یک عنصر رسانهنظام چندرسانه ،٥ابررسانه.شوندمی

 توان یک عنصریاي مقابلیت ابررسانه با استفاده از. کنداي دیگري در ارتباط با همان موضوع دست پیدا میبه عناصر رسانه

ها به به کارگیري این گونه قابلیت. صدا و تصویر یا پویانمایی متصل کرد؛ دیگري مانند متن را به عناصر اي نظیررسانه

هاي دیداري و هاي چندگانه و غیرخطی دریافت نماید و کانالدهد تا محتواي یادگیري را به شیوهیادگیرنده امکان می

  ).  160 :٦،2002آدن( ا محتواي یادگیري درگیر شودشنیداري به طور همزمان ب

تواند محتواي مورد نظر را می محیط مجازي یادگیرنده الکترونیکی با استفاده از امکانات گوناگون :٧هاي شخصی سازيویژگی

-متناسب با سبک موردي گوناگون راها،مطالعاتهاي یادگیري، تمرینفعالیت. ندکمتناسب با شیوه ارائه دلخواه خود دریافت 

همچنین مواد و منابع یادگیري را متناسب با سطح شناختی و نیازهاي  .هاي فردي خود انجام دهدهاي یادگیري و ویژگی

ها به کاربر این ویژگی .ند و حتی تکالیف ارزشیابی را نیز متناسب با موقعیت خود انجام دهدکیادگیري خود جستجو و بررسی 

: 2007، ٨کالرك و مایر(هاي شخصی خود از این محیط بهره گیردهاي فردي و ویژگیبه تفاوتکند تا با توجه کمک می

167 .(  

را و مراکز آموزشی  موانع دسترسی به تحصیالت  طالعات و محیط مجازياري اونتوسعه ف .هاي هرزمانی و هرمکانیویژگی

- تر شده و هر فرد میرنگانوادگی، قومی و مذهبی کمموانع مسافتی، شغلی، خ هاي مجازيمحیط با توسعه. کاهش داده است

. به مواد و منابع یادگیري دسترسی داشته باشد)ساعت شبانه روزو هفت روز هفته 24(تواند از هرمکانی و در هرزمانی 

هاي با توسعه محیطکردند، ولی کاربران اولیه رایانه از طریق ثبت زبان دستوري با رایانه ارتباط برقرار می. هاي تعاملیویژگی

اي عملیات هایی نظیر موشواره، صفحه کلید و کادرهاي محاورههاي ویندوز کاربران با استفاده از رابطسیستم عامل گرافیکی و

اند که امکان ها به وجود آمدهايها، ابرپیوندها و ابررسانهها ابرمتنبا توسعه این فناوري .کنندمورد نظر خود را پردازش می

هاي ها و آزمون، شبیه سازي٩ايهاي رایانهبازي. سازندگوناگون فراهم می مل یادگیرنده را با متون، تصاویر و صداهايتعا

شوند که یادگیرنده اي  محسوب میهاي تعاملی یادگیري رایانهاز قابلیت هایینهومها نهاي مجازي و پویانماییشکلک ،١٠کوتاه

.شودانه به عنوان شخص طرف گفت و گو وارد بحث و گفت وگو میدر موقعیت کار با آنها، با رای

                                                            
4. Multimedia
5. Hypermedia
6. Lorna, Uden
7 . Personalizing 
8. C.R.Clark & R.E. Mayer
9. Game
10. Quiz



سازي و تعاملی محیط یادگیري مجازي هرزمانی و هرمکانی، شخصی هاي اطالعاتی، ارتباطی، چندحسی،به طور کلی ویژگی

عنوان عوامل تاثیرگذار ها به درسی باید به این ویژگیدهد که در طراحی برنامههاي خاصی به این محیط میها و ویژگیقابلیت

.  و بنیادي توجه کرد

  هاي یادگیري یادگیرنده محورنظریه -2 - 1

هاي شبیه سازي و تجربی، فعالیت محیط یادگیري مجازي امکانات و ابزارهاي گوناگونی براي یادگیري ناهمزمان، فعالیت

تواند یادگیرندگان را در رسیدن به اهداف ت میاستفاده مناسب از این امکانا. هاي سطح باال دارا استغیرخطی و یادگیري

سطح باال مانند؛ توان تفکر انتقادي، خالقیت، حل مساله، قدرت برقراري روابط اجتماعی و مدیریت مسائل و موقعیت ها کمک 

ادگیري هاي یها باید نظریهاز این رو طراح برنامه درسی مجازي براي تدارك شرایط الزم جهت تحقق این گونه هدف. کند

ها براي هاي این گونه نظریهبرخی از داللت). 84: 2004، ١١پورتر(گیري قرار دهدیادگیرنده محور را به عنوان مبناي تصمیم

  .طراحی برنامه درسی به قرار زیر است

از این . سازدیادگیرنده دریافت کننده منفعل اطالعات نیست، بلکه از طریق تعامل با محیط بیرونی یا درونی دانش خود را می

  . رو یادگیرنده باید در فرآیند یادگیري فعال باشد

.تدارك دیده شود هاي یادگیري واقعی و اصیلو فعالیتها فرصت براي کمک به فعالیت واقعی یادگیرنده باید

.اي به یادگیرنده ارائه شودهاي چندگانهدیدگاهبراي کمک به بسط ذهنی یادگیرنده باید 

انتقادي  با برقراري ارتباط با دیگران تفکر یادگیرندگان تا الزم براي تعامل و مذاکره اجتماعی توسعه داده شودهاي باید زمینه

.   دننظرات راهنماها و متخصصان برخوردار شو د و ازنبگیر هاي برقراري ارتباط اجتماعی را یادد، مهارتنخود را توسعه ده

  .کند تصمیمات به طور فعال جریان یادگیري را هدایت یادگیرنده باید با دستکاري محیط و اتخاذ

تا از این طریق بتوان به او در تقویت د کرروبرو  گوناگون مسائلبراي کمک به ساخت دانش توسط یادگیرنده باید او را با 

. مک نمودمل کأگیري، تعیین راهبرد و تهاي تصمیممهارت

  هاي آنها و نحوه روابط بین آنها ویژگی شناسایی و تعیین تعداد عناصر برنامه درسی،) 2

درسی دهی عناصر برنامههاي یادگیرنده محور دو عامل نافذ و بنیادي در شکلهاي محیط مجازي و نظریهها و قابلیتویژگی

 هاي برنامه درسی، محتوا ودرسی مجازي از اجزاء و عناصري مانند؛ هدفبرنامه. مجازي و نحوه روابط بین آنها هستند

میگل و (شودهاي ارزشیابی تشکیل میهاي تدریس و روشهاي یادگیري، مواد و منابع یادگیري، شیوهسازماندهی آن، فعالیت

درسی، روابط ثیر این دو عامل بر عناصر برنامهأدرسی مجازي باید تاز این رو براي طراحی برنامه). 39: 2004، ١٢مک فرسن

-مجازي و داللتهاي ابزارهاي فناورانه محیطدرسی مجازي باید قابلیتبراي طراحی برنامه .نظر قرار گیردآنها و کل آن مد بین

درسی و کل آن تلفیق کرد که از همخوانی و انسجام درونی محور را به نحوي با اجزاء برنامههاي یادگیري یادگیرندههاي نظریه

  . الزم برخوردار باشد

هاي کلیه دهد که در شکل دادن ویژگیدرسی مجازي با کل آن به این صورت رخ میهمخوانی و انسجام بین عناصر برنامه   

گرفته ها و ابزارهاي فناورانه براي کمک به فعالیت یادگیرنده و ساخت دانش توسط او بهرهدرسی از قابلیتعناصر برنامه

درسی مجازي، تهیه و سازماندهی ههاي برناماین موضوع باید در تعیین هدف). 49: 2007، ١٣گیلسپیو و همکاران(شود

هاي تدریس و هاي یادگیري، شناسایی و دسترسی به منابع و مواد یادگیري، تعیین شیوهدرسی، طراحی فعالیتمحتواي برنامه

                                                            
11. L. R.Porter
12. B. Miguel & M. Mcperson
13. Helena Gillespie, Helen Boulton,Alison Hramiak and Richard Williamson



ها مد نظر قرار گیرد؛ به نحوي که اگر در تعیین گیريهاي یادگیرندگان در تصمیمانتخاب راهبردهاي ارزشیابی از آموخته

هاي هاي یکی از عناصر مانند هدف هاي برنامه درسی یا شیوه هاي ارزشیابی به ویژگی هاي محیط مجازي و نظریهگیویژ

یادگیرنده محور توجه نشود، برنامه درسی از همخوانی درونی و تحانس الزم برخوردار نخواهد شد و در نتیجه براي 

  . یادگیرندگان اثربخش نخواهد بود

  یريگبندي و نتیجهجمع

براي . شوددرسی مجازي و روابط بین آنها طراحی برنامه درسی مجازي گفته میهاي عناصر برنامهبه تعیین تعداد و ویژگی

درسی مجازي دو در طراحی برنامه. هاي این عناصر و روابط بین آنها باید به عوامل اثرگذار و بنیادي توجه داشتتعیین ویژگی

هاي محیط مجازي به شش ویژگی. هاي یادگیرنده محور عوامل اثرگذار و نافذ هستندو نظریههاي محیط مجازي عامل؛ ویژگی

-د و نظریهنشوبندي میطبقه سازياي، هرزمانی و هر مکانی، تعاملی و شخصیهاي اطالعاتی، ارتباطی، چندرسانهدسته ویژگی

محوري، تعامل و مذاکره اجتماعی، ارائه لهأیادگیري، مس هاي یادگیرنده محور بر فعال بودن یادگیرنده، موقعیتی بودن فرآیند

گانه محیط مجازي و هاي ششدرك مناسب ویژگی. کید داردأهاي اصیل و واقعی تهاي چندگانه و طراحی فعالیتدیدگاه

براي  ور موثربه ط هاي آن محیطکند تا از قابلیتدرسی کمک میهاي یادگیرنده محور به طراح و تولید کننده برنامهنظریه

درسی مجازي باید با استفاده از منابع متنوع اطالعاتی و ابزارهاي گوناگون طراح برنامه .گیردسازي فرآیند یادگیري بهرهفعال

ها براي بسط تعامل بین یادگیرندگان، جستجوي منابع درسی مجازي را به نحوي طراحی کند که از این قابلیتارتباطی، برنامه

     . گرفته شودو پاسخگویی به نیازهاي یادگیري فردي یادگیرندگان بهرههاي چندگانه دیدگاه گوناگون، کسب

درسی مجازي هاي عناصر برنامههاي یادگیرنده محور ویژگیهاي محیط مجازي و نظریهطراح بر اساس درك خود از ویژگی    

درسی، تهیه هاي برنامهشامل؛ هدف درسیعناصر برنامههاي ژگیبر این اساس او باید وی. دهدو نحوه روابط بین آنها را شکل می

را به  هاي ارزشیابیهاي تدریس و روشهاي یادگیري، مواد و منابع یادگیري، شیوهمحتوا و سازماندهی آن، طراحی فعالیت

هاي یادگیرنده محور به هاي نظریههاي محیط مجازي و داللتنحوي تعیین و سازماندهی کند که در تمامی عناصر از قابلیت

بر این اساس هر یک از . تا کل برنامه درسی مجازي از انسجام و همخوانی درونی الزم برخوردار شود نحو مناسب استفاده شود

  :هاي زیر را داشته باشددرسی مجازي باید ویژگیعناصر برنامه

.ت یادگیرنده تنظیم شودهدف ها باید با توجه به تحوالت اجتماعی، فناورانه و مبتنی بر فعالی

. محتواي برنامه درسی به صورت چندرسانه اي، خودآموز، تعاملی و داراي ساختار مشخص تهیه شود

.فعالیت هاي یادگیري متنوع فردي و جمعی با استفاده از ابزارهاي فناورانه طراحی شود

  .داده شودمنابع یادگیري گوناگون و معتبر شناسایی و در دسترس یادگیرندگان قرار 

.له محور و مبتنی بر خالقیت بهره گرفته شودأاي، مسهاي تدریس تعاملی، مباحثهاز شیوه

  . ها استفاده شودهاي ارزشیابی یادگیرنده محور، متنوع، فرآیندي و تعاملی براي ارزشیابی از آموختهاز شیوه
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