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 چكيده
 اوري اطالعات و ارتباطات، زندگي انسان را در ابعاد گذشته رشد چشمگير فنّ ة ي چند ده ط

 و ظهور . آموزش و يادگيري است مختلف دگرگون كرده است كه يكي از اين ابعاد مهم،
 گرايي از سوي ارتباطات از سويي و پذيرش ديدگاه ساختن اوري اطالعات و پيشرفت فنّ

 . ود آورده است ج و ه هستند كه يادگيري الكترونيكي را ب ديگر، دو محور اساسي تحولي
 ثير قرار داده و  دنيايي نو در أ يادگيري الكترونيكي، آموزش سنتي را تا حد زيادي تحت ت

 تغيير الگوهاي سنتي آموزش به يادگيري خودجوش و . وجود آورده است ه يادگيري ب ة عرص
 العمر، افزايش كيفيت ن يادگيري مادام خودمحور، تغيير نقش يادگيرندگان و معلمان، امكا

 . . . هاي زماني و مكاني و هاي آموزشي و به حداقل رساندن محدوديت يادگيري، كاهش هزينه
 محاسني كه يادگيري الكترونيكي ة با وجود هم . است هاي بارز يادگيري الكترونيكي از ويژگي
 ترين كه مهم داشته است پرورش در پي هايي را نيز براي متخصصان آموزش و ي ن دارد، نگرا

 آن است كه بدون هيچ ديدگاه مشخص و يا ة گون و انقالب كننده ، خيره ه سابق آنها سرعت بي
 مناسب ة نداشتن الگو و برنام ، در چنين شرايطي ، بنابراين ؛ رود طرح جامعي رو به جلو مي

 . مضرات بيشتري براي نظام آموزشي به همراه خواهد داشت
 دستيابي بيشتر به مزاياي آموزش الكترونيكي و دور براي امروز يكي از راهكارهايي كه

 . شدن از مضرات احتمالي آن ارائه شده است، طراحي مركز يادگيري در اين محيط است
 هايي مانند يادگيري بر مراكز يادگيري به فعاليت يادگيرندگان جهت داده و داراي قابليت

 ست، به حداكثر رساندن احتمال موفقيت اساس آهنگ خود، به حداقل رساندن احتمال شك
 . است ... و

 به بررسي توصيفي جايگاه مركز يادگيري در محيط ، با توجه به نكات  فوق،  اين مقاله
 . ضرورت ايجاد آن پرداخته است آموزش الكترونيكي و
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 ) ezaraii@yahoo.com : مسئول مكاتبات ( ت علمي دانشگاه عالمه طباطبايي ئ عضو هي *
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 مقدمه
 يعني معلم و شرايط آموزشي اصلي، ة لف ؤ دو م ة آموزش و پرورش سنتي دربرگيرند

 ها، فرارسانه ها، نوين مانند كامپيوتر، چند رسانه هاي فنّاوري اما امروز با ظهور ، است
 سريعي را در دنيا تغييرات وسيع و ... اوري اطالعات و ارتباطات و فنّ ة رشد و توسع

 اين . م آموزشي نيز از اين تغييرات در امان نمانده است اند، كه نظا وجود آورده ه ب
 هايي را نيز براي ها و نگراني چالش ، اند عالوه بر مزايايي كه در بر داشته ، تغييرات

 وجود آورده است و ه تربيت ب متخصصان تعليم و والدين، مربيان، طراحان آموزشي و
 : از اين قبيل مواجه ساخته است هايي ال ؤ را با س ن آنا

 در دنياي به سرعت در حال تغيير امروزي نظام آموزشي به چه شكل بايد باشد؟ ◘
 كنند؟ ي و يادگيرندگان م هاي جديد چه كمكي به طراحان آموزشي، معلمان اوري فنّ ◘
 توان يادگيرندگان را با سرعت دانش هماهنگ ساخت؟ چگونه مي ◘
 د دارد، دسترسي در آموزش و پرورش وجو اساسي كه امروزه ة ل ئ موضوع و مس «

 هرچه بيشتر به اطالعات نيست، در حقيقت درك و فهم اطالعاتي كه يادگيرندگان به
 پرورش در زمان ـ چالش اساسي آموزش ، گيرند مداوم در معرض آنها قرار مي طور

 هاي حل پرداختن به راه ، در چنين شرايطي ). ۱۳۸۷ زارعي زواركي، ( » است حاضر
 شايد بتوان مقداري از » آموزش « به جاي » يادگيري « انات نوين، يعني فراهم آوردن امك

 اندازي راه ة نيازهاي اطالعاتي و يادگيري جامعه را برآورده ساخت، كه اين مهم در ساي
 تنها يادگيرندگان در اين محيط نه ). ۱۹۹۷ اسكات، ( است پذير امكان ۱ » مراكز يادگيري «

 از شده و هدايت قادي، يادگيري خود اي تفكر انت ه پردازند، بلكه مهارت به يادگيري مي
 تبديل ۲ يادگيرندگاني مداوم و به آموزند ادگيري چگونه يادگرفتن را مي ، ي تر مهم مه ه

 ). ۲۰۰۳ گريسون و آندرسون، ( شوند مي
 هاي ارتباطي، با وجودي كه خود يك عامل مهم در اوري ظهور و پيشرفت فنّ

 ة ، به نوب است هاي سنتي و روش شتاب بخشيدن به علم و كهنه و فرسوده شدن علوم
 . پرورش گشوده است ـ اي را نيز در پيش روي متخصصان آموزش هاي تازه خود افق

 توانند مي ، ها اوري ريزان، مديران و مجريان آموزشي با استفاده از اين فنّ طراحان، برنامه
 يكي موزش از راه دور و يادگيري الكترون براي آ تر و آن را مراكز يادگيري را غني

 نياز افراد جامعه به يادگيري و كسب اطالعات جديد را ، ين ترتيب د و ب كنند؛ طراحي
 . برآورده سازند

 امروزه با وجود تمام تحوالتي كه در سطح جهان به وقوع پيوسته است، ما شاهد
 از آنجايي كه ، در حال حاضر . جهاني هستيم ة عقب ماندن كشورمان از اين قافل

 كارگيري ه محور است، ب آموزشي كشور عملكردنگر و خروجي رويكرد حاكم بر نظام

1. Learning centers 
2. Continuous learners
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 هاي ويژه مراكز مبتني بر يادگيري الكترونيكي در قالب سياست ه مراكز يادگيري، ب
 هاي ميزان ريزش تحصيلي در محيط ، به همين دليل ؛ كار گرفته نشده است ه قانوني ب

 . بر هزار ميليارد ريال است افزون تكرار پايه، ة آموزشي كشور بيش از ده درصد و هزين
 اوري جديد اطالعاتي، به دليل عدم كاربرد صحيح فنّ ، اين عالوه بر ، ) ۱۳۸۴ افضل نيا، (

 التحصيالن جوياي كار، هاي ملي آموزش و يادگيري، خيل فارغ در راستاي سياست
 اين . را در برابر نيازهاي جاري مبرهن ساخته است ن معضل عدم كارايي در خور آنا

 و عدم است ملي ة براي توسع راهبردي اوري كارگيري فنّ ه ن عدم تجانس و ب ي مب ، امر
 افضل نيا، ( سازد را با نيازهاي جامعه مطرح مي مي هاي كالسيك و رس تجانس آموزش

 و بيش از سه برابر شدن تعداد ي م همچنين با وجود افزايش چشمگير ك ). ۱۳۸۴
 ه هاي الزم براي ب ريزي مادگي و برنامه هنوز آ هاي درسي بعد از انقالب اسالمي، كالس

 نظر قرار نگرفته دي مد طور ج هاي جديد اطالعات، به اوري ثر فنّ ؤ كارگيري مفيد و م
 كه در تابستان انساني سازمان ملل متحد ة بنا بر گزارش توسع ). ۱۳۸۴ افضل نيا، ( است
 به ازاي هر ، ۲۰۰۱ در سال ، انساني در جهان ة اول توسع ة منتشر شد، نروژ با رتب ۲۰۰۳

 به ، انساني در جهان ة نهم توسع ة ژاپن با رتب ، نفر كاربر ۴۶۳ هزار نفرجمعيت بيش از
 ة چهل و ششم توسع ة كويت با رتب ، نفر كاربر ۳۸۴ ازاي هر هزار نفرجمعيت بيش از

 نود ة تركيه با رتب ، نفر كاربر ۸۷ جمعيت بيش از به ازاي هر هزار نفر ، انساني در جهان
 و نفر كاربر ۶۰ جمعيت بيش از انساني در جهان به ازاي هر هزار نفر ة ع ششم توس و

 انساني در جهان به ازاي هر هزار نفر ة يكصد و ششم توسع ة ايران با رتب ، در اين ميان
 ). ۱۳۸۴ سركار آراني، ( نفر كاربر اينترنت داشته است ۱۵ جمعيت تنها

 ه اوري جديد ب كارگيري فنّ ه ب شود، ايران نيز در دستيابي و همچنان كه مالحظه مي
 هايي برداشته است، اما اين اقدامات در مقايسه با ساير ويژه در نظام آموزشي گام

 چندان در خور توجه نبوده و به نتايج ) حتي كشورهاي مسلمان همتراز ( كشورها
 . مطلوبي نرسيده است

 هاي ها و نظام كارگيري مراكز يادگيري در سازمان ه مندرجات فوق به عالوه عدم ب
 والن و كاركنان ئ ، بيگانه بودن مس ) مراكز يادگيري سنتي و الكترونيكي ( آموزشي كشور

 از ديگر مشكالتي است ) ۱۳۸۵ زنگي، ( هاي آموزشي با مفهوم مراكز يادگيري سازمان
 خورد و ضرورت ايجاد مركز يادگيري و نيز معرفي اين كه در كشور ما به چشم مي

. كند مي و پرورش را تبيين ربط در نظام آموزش ي والن ذ ئ مراكز به مس
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 مراكز يادگيري
 نيز كامپيوتري و ۲ اي هاي فرارسانه و سيستم ۱ اي آموزشي چند رسانه فنّاوري ة توسع

 هاي كوچك منجر به ايجاد افزايش عالقه به آموزش انفرادي و آموزش در قالب گروه
 ، بنا به تعريف . شود يري گفته مي مراكز يادگ هاي يادگيري خاصي شد كه عموماً محيط

 توانند به آن مراجعه كنند و اطالعات و جايي است كه افراد مي ، مركز يادگيري «
 هاي خود را از طريق مراجعه به مواد و منابع متنوع يادگيري و از مشاوره و مهارت

 نوعي خودگستري و ، اين در واقع . هاي موجود در اين مركز بهبود بخشند راهنمايي
 در هر لحظه در و اساس نيازهاي آني فرد شود كه بر گيري خودگردان محسوب مي ياد

 خواه اين كار از طريق امكانات و ؛ فرايند زندگي و كار ممكن است پيش بيايد
 تسهيالت يادگيري الكترونيكي صورت پذيرد و خواه از طريق مراجعه به مراجع و

 هاي موجود در اين مركز ميسر يي منابع ديگر يادگيري كه از طريق مشاوره و راهنما
 ). ۱۳۸۴ ، افضل نيا ة ، ترجم ۱۹۹۷ اسكات ( » شود مي

 اي است كه به عبارت از محيط فردي شده ، مركز يادگيري « ، در تعريفي ديگر
 هاي ، درگيري با فعاليت هاي آموزشي منظور تشويق يادگيرنده براي كاربرد انواع رسانه

 يادگيري توسط خويش طراحي شده ة وليت عمد متنوع يادگيري و به عهده گرفتن مسئ
 مركز يادگيري در واقع مكاني مناسب و مطلوب براي يادگيري فردي شده، فعال . است

 ). ۱۳۸۷ زارعي زواركي، ( » محور است و يادگيرنده
 مراكز يادگيري يكي از اركان  مهم رويكرد يادگيري مدرن بوده كه قادر است تا

 مراكز يادگيري در واقع ايجاد . يادگيرندكان فراهم سازد محيط يادگيري بهتري را براي
 هاي شرايط مناسب و مطلوب براي اجراي يادگيري انفرادي يا در قالب گروه ة كنند

 ي فردي ها محور است كه با توجه به نيازها و تفاوت كوچك، فعال و يادگيرنده
 سازد مي فراهم ن يادگيري در حد تسلط، عميق و پايداري را براي آنا ، يادگيرندگان

 : مانند ؛ ر كرد ئ توان دا مي مراكز يادگيري را تقريبا در هر جايي ). ۱۳۸۷ زارعي زواركي، (
 ي ها اكز يادگيري در زمينه مر « ... . درسه، آزمايشگاه، كتابخانه و م ة كالس درس، محوط

 ي ها مراكز نظامي، تجارت، صنعت، پزشكي و نظاير آنها نيز به شكل : مختلف اعم از
 ). ۱۳۸۷ زارعي زواركي، ( » شوند مي يده مختلف د

 و مي طور كه در رابطه با يادگيري آزاد و يادگيري عمو مراكز يادگيري را آن
 تطابق با نيازهاي فردي افراد و براي دست يافتن به اطالعات مورد براي خودمحور

 تي فعال اند، محل يادگيري فراشناخ العمر طراحي كرده نياز در يك فرايند يادگيري مادام
 اين مراكز . » محور آموزش « نه » محورند يادگيرنده « ، مراكز بنابراين، اين قبيل ؛ است

 مستقل و خودجوش ة فراهم ساختن امكانات يادگيري براي مطالع : داراي اهدافي مانند

1. Multimedia 
2. Hypermedia
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 بخش براي كاربران است آسان و لذت ، خدمات يادگيري رايگان ة يادگيرندگان و ارائ
 ). ۱۳۸۴ افضل نيا، (

 منابع آموزشي كه گاه مركز مواد و منابع كمك آموزشي نيز الح مراكز مواد و اصط
 شود، اصطالحي است كه گاه با اصطالح مراكز يادگيري اشتباه گرفته مي ناميده

 متفاوت از آنچه مسلم است اين است كه مركز مواد و منابع آموزشي كامالً . شود مي
 كز فعال به منظور نگهداري و فراهم مركز يادگيري است و آن عبارت است از يك مر

 ي آموزشي و يا كمك ها كردن مجموعه مواد آموزشي و منابعي كه به شكل رسانه
 است از مركز مواد و منابع آموزشي عبارت ، عبارت ديگر به ؛ آموزشي ايجاد شده است

 اند و هاي چاپي تشكيل شده اي از منابع اطالعاتي كه بيشتر آنها از كتاب مجموعه
 و براي منابع شود مي آموزشي يا كارآموزي آنها شامل اين منابع ن ، تواي درسي مح

 ). ۱۳۸۴ ، افضل نيا ة ،  ترجم ۱۹۹۷ اسكات ( يم داشت تكميلي به آنها نياز خواه

 هاي مراكز يادگيري مزايا و محدوديت
 داراي گروهي منتقد ، آيد مي وجود ه اي ب جديدي كه در هر زمينه ة معموالً هر پديد

 به تبع ؛ د هستن استفاده از امكانات جديد و يا مخالف استفاده از آن كه يا موافق است
 نقاط ، اوري جديد مطرح شده و از سوي ديگر نقاط قوت و مزاياي فنّ ، آن از يك سو

 ايم تا مزايا و تالش كرده ، در زير . شود مي هاي آن مطرح ضعف و محدوديت
 : قرار دهيم ي مراكز يادگيري را مورد بررسي ها محدوديت

 مزاياي مراكز يادگيري
 واسطه در اي را بي گذشته از اينكه مراكز يادگيري انواع تجارب يادگيري چندرسانه

 مزاياي مراكز يادگيري عمدتاً شامل آنهايي است كه ، دهند مي اختيار يادگيرندگان قرار
 ، يادگيرندگان مراكز يادگيري . گيرند مي كار عموماً تدريس و يادگيري فردي شده را به

 اجازه ن عهده بگيرند و به آنا تا مسئوليت يادگيري خود را به كند مي را تشويق
 امكان شكست را به حداقل و ، بنابراين ؛ خود ياد بگيرند ) سرعت ( دهند تا با آهنگ مي

 دهند مي مراكز يادگيري به يادگيرندگان امكان . رسانند مي احتمال موفقيت را به حداكثر
 پاسخ و بازخورد فوري فراهم ن همچنين براي آنا ؛ يادگيري مشاركت كنند ة تا در تجرب

 كنند تا يادگيرندگان زمان بيشتري را مي يادگيري شرايطي را فراهم مراكز . كنند مي
 ترين مزاياي مراكز يادگيري عمده ، بنابراين ؛ روي تكليف يادگيري صرف كنند

 : ند از ا عبارت
 كمك انفرادي به يادگيرندگان . ۱
 يرش مسئوليت يادگيري خود پذ . ۲
يادگيري بر اساس آهنگ خود . ۳
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 به حداقل رساندن امكان شكست . ۴
 به حداكثر رساندن احتمال موفقيت . ۵
 يادگيري ة مشاركت فعال در تجرب . ۶
 سازي پاسخ و بازخورد فوري براي پاسخ يادگيرنده فراهم . ۷
 ). ۱۳۸۷ ، زارعي زواركي ( گذراندن زمان بيشتر روي تكليف يادگيري . ۸

 ي مراكز يادگيري ها وديت محد
 توان مي از جمله نقاط ضعف آنها ، مراكز يادگيري داراي برخي نقاط ضعف نيز هستند

 آوري ريزي و ايجاد مركز و جمع به پرهزينه بودن و اختصاص زمان زيادي براي برنامه
 كه مركز مي همچنين معل ؛ ي مركز اشاره كرد ها مواد و رسانه ، و مرتب كردن تجهيزات

 زارعي ( تسهيل كننده و راهنماي خوبي باشد ، كند بايد مدير مي يري را اداره يادگ
 ). ۱۳۸۷ ، زواركي

 ۱ مراكز يادگيري الكترونيكي

 ترين عواملي هستند كه ور رايانه و به دنبال آن تولد اينترنت در جهان يكي از مهم ض ح
 ه تغييرات ب . اند وجود آوردن و سرعت بخشيدن به تغييرات امروزي نقش داشته ه در ب

 ترين اين در تمام ابعاد زندگي انسان ظاهر شده است كه يكي از مهم ، وجود آمده
اوري اطالعات و ارتباطات و تغييرات حاصل از فنّ . عد آموزش و يادگيري است ابعاد، ب 
 و همچنين پذيرفتن ها اي و فرارسانه ها اي ور چندرسانه ض ح ، ي ديجيتالي ها شبكه

 و پرورش فرايند آموزش را وارد از سوي متخصصان آموزش گرايي ديدگاه ساختن
 آموزش و پرورش محسوب ة جديدي كرده است كه چهارمين تحول در عرص ة عرص

 و آموزش ة آموزش و پرورش با انتقال وظيف ة نخستين تحول در عرص . شود مي
 پذيرفته شدن مواد . ن اتفاق افتاد ا پرورش از خانه به مدرسه و از والدين به معلم

 نوشتاري به عنوان ابزار آموزش و پرورش و همراه شدن آموزش گفتاري با مواد
 اوري چاپ و در به اختراع فنّ ، سومين تحول . وجود آورد ه نوشتاري دومين تحول را ب

 ة با توسع ، چهارمين تحول و شود مي نتيجه توليد انبوه كتب و مجالت مربوط
 ة ، ضبط صوت، ويدئو و تجهيزات پيشرفت ي الكترونيكي نظير راديو، تلوزيون ها دستگاه

 ي ذكرشده در باال ها از ميان دوره . ) ۱۳۸۷ ، زارعي زواركي ( كامپيوتري شروع شد
 تغييرات پرورش دنيا را با نظام آموزش و بيشترين سرعت را داشته و ، تحول چهارم
 رسد كه يادگيري الكترونيكي و طرح مي به نظر . اي مواجه ساخته است قابل مالحظه

1. ELearning
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 هماهنگ شدن با سرعت دنياي امروزي و برآورده براي راكز يادگيري الكترونيكي م
 چهارمين تحول ( ي يادگيري يادگيرندگان، بهترين نمود عصر الكترونيك ها شدن نياز
 وري اطالعات در مراكز يادگيري ا استفاده از فنّ . باشد ) آموزش و پرورش ة در عرص

 ترين آنها در اينجا اي از مهم داشت كه پاره تأثير قابل توجهي در امر يادگيري خواهد
 : ) ۱۰۴ ، ص ۱۳۸۴ افضل نيا، ( شود مي ذكر

 تغيير نقش فراگيران به يادگيرندگان فعال ◘
 تغيير نقش معلمان از مرشد به راهنما ◘
 آموزان با همساالن خود مشاركت بيشتر دانش ◘
 ز متون درسي افزايش استفاده از منابع خارج ا ◘
 رشد و بهبود مهارتهاي طراحي و ارائه مطالب ◘
 وقوع شود كه در محيط شبكه به مي يادگيري الكترونيكي به آن نوع يادگيري گفته «

 اي و ارتباطات از اي، فرارسانه چندرسانه هاي فنّاوري اي از پيوندد و درآن مجموعه مي
 اسي تحولي است كه يادگيري اينترنت محور اس . شود مي راه دور به خدمت گرفته

 يادگيري الكترونيكي از ديدگاه فلسفي مبتني بر . آورده است وجود به الكترونيكي را
 ديدگاه ). ۲۰۰۳ گريسون و اندرسون، ( گرايانه و مشاركتي است ديدگاه ساختن

 شناسان گشتالت، پياژه، برونر، ي بارتلت، روان ها پژوهش ة گرايي بر پاي ساختن
 در ديدگاه ). ۱۳۸۲ سيف، ( پرورشي جان ديويي استوار است ة فلسف نيز و ويگوتسكي

 ي ها با آموخته ها آموخته گرايي به ساخت دانش از طريق ارتباط دادن پيش ساخت
عنصر اصلي اين نظريه آن است كه يادگيرندگان فعاالنه به . شود مي كيد أ جديد ت

 ة ه استفاده از هم اطالعات جديد با اطالعات پيشين و ب ة ساخت دانش خود، مقايس
 گرايي انتقال هدف آموزش از منظر ساخت . مواد مورد نياز براي يادگيري اقدام كنند

 دهي دانش و توجه به فرايندهاي فراشناختي براي اطالعات نيست، بلكه ترغيب شكل
 ). ۱۳۸۴ آقازاده، ( داوري، سازماندهي و كسب اطالعات جديد است

 كنند كه الزم نيست و مي ن فرض عمل گرا بر مبناي اي هاي درس ساخت كالس
 ي ها موقعيت . هاي طبيعي يادگيري باشد نبايد يادگيري در مدرسه، متفاوت از شكل

 گرا بر اين باور است دهند و تدريس ساخت مي زندگي واقعي اساس يادگيري را شكل
 فرصت سازماندهي و بازسازي ذاتاً ، كه يادگيرندگان طي تالش براي حل مسائل علمي

 توانند براي رسيدن به دانش خود چندين راه را مي عات خود را دارند و اطال
 ). ۲۰۰۴ ، ۱ كرافورد ( ريزي كنند برنامه

 تواند مي است كه فنّاوري ترين ن، اينترنت مهم ا به اعتقاد برخي از متخصص
 گريسون و ( ي جديد تدريس و يادگيري را مورد حمايت قرار دهد ها رويكرد

1. Crawford
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 گرايي در مراكز يادگيري ن برخي كاربردهاي ديدگاه ساختن همچني ). ۲۰۰۳ آندرسون،
 ): ۱۳۸۵ آندرسون و الومي، ( است شرح زير الكترونيكي به

 ؛ يادگيري فرايندي فعال است . ۱
 ة شده به وسيل يادگيرندگان بايد خود دانش را بسازند، نه اينكه مطالب ارائه . ۲

 . استاد را بپذيرند
 تا يادگيري گيرد مي حمايت قرار يادگيري مشاركتي و جمعي مورد تشويق و . ۳

 ؛ گرايي تسهيل شود ساخت
 ؛ شود مي كنترل و نظارت بر فرايند يادگيري به يادگيرندگان سپرده . ۴
 ؛ مل و تفكر هستند أ يادگيرندگان داراي زمان و فرصت كافي براي ت . ۵
 ؛ يادگيري يادگيرندگان معنادار است . ۶
 حضور اجتماعي را يادگيري بايد تعاملي باشد تا يادگيري در سطوح باال و . ۷

 . ارتقاع بخشد و به توليد معناي فردي كمك كند
 يادگيري : شود، مانند مي االتي  مطرح ؤ توضيحات فوق هنوز س ة با وجود هم

 ة تواند  در نظام آموزش و پرورش داشته باشد؟ وظيف مي يراتي الكترونيكي چه تأث
 كترونيك پرورش در عصر ال ـ معلمان، طراحان آموزشي، و متخصصان آموزش

 چيست؟ آيا با ظهور يادگيري الكترونيكي ديگر نيازي به معلم نداريم و همه چيز تمام
 ، پرورش جامعه را دگرگون سازد ـ تواند نظام آموزش مي است؟ يادگيري الكترونيكي

 ي سنتي يك جامعه و پايان دادن به كار ها ن ارزش كرد اما اين به معناي منسوخ اعالم
 ي نوين نه پايان ها اوري استفاده از فنّ « . موزش و پرورش نيست معلمان و متخصصان  آ

 نبايد تصور كرد كه با دستيابي به ). ۱۳۸۳ سركار آراني، ( » بلكه ابتداي كار است ، كار
 كل مشكالت ، پرورش ـ اينترنت و وارد كردن يادگيري الكترونيكي در نظام آموزش

 ت و همچنين هر وسيله و اوري اطالعات و ارتباطا فنّ . شود مي آموزشي جامعه حل
 آموزشي و فرايند فنّاوري گيرد، تنها بخشي از مي ابزاري كه در خدمت آموزش قرار

 آموزشي و فرايند آموزش و پرورش داراي فنّاوري است و آموزش ـ پرورش
 ي جبران ناپذيري بر ها ي بسيار مهم ديگري نيز هستند كه غفلت از آنها زيان ها لفه ؤ م

 ثير ارزشيابي و أ طراحي آموزشي، ت « : ند از ا عبارت ها لفه ؤ م اين . جاي خواهد گذاشت
 ي تدريس و يادگيري مشاركت ها ، سبك ها ي شخصيتي، انگيزه ها اعتباربخشي، ويژگي

 » وجود دارد مي ي آموزش رس ها موقعيت مي درسي پنهان كه در تما ة كنندگان، و برنام
ديگري است ة ندگان نيز مسئل ن و يادگير ا ي معلم ها نياز ). ۲۰۰۳ گريسون و آندرسون، (

 اوري نوپا كه بايد در طراحي مراكز يادگيري مبتني بر شبكه مد نظر قرار گيرد تا اين فنّ
 ). ۲۰۰۳ گريسون و آندرسون، ( رو نشود ه با مقاومت روب

 اندركاران نظام دست ة آشنايي معلمان، يادگيرندگان، والدين، سياستمداران و هم
عاملي بسيار مهم در رسيدن به اهداف ، كترونيكي آموزش وپرورش با يادگيري ال
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 . ي نوين است كه اين مهم نيازمند آموزش است ها اوري فنّ ة به وسيل آموزش ـ پرورش
 كاربرد آنها و ة ي نو و نحو ها اوري عد آشنايي با  فنّ بايد حداقل در دو ب ها اين آموزش

 ه چه معلمان از ب ن چنا . آمده طراحي شود وجود به تغيير نگرش افراد نسبت به تغييرات
 ي گوناگون حمايت ها ي آموزشي احساس رضايت كنند و از راه ها اوري كارگيري فنّ

 ترين عامل در ي نو اثربخش سازند، به مهم ها اوري آموزش خود را به كمك فنّ و شوند
 آموزشي مديران و ة برنام . اوري در آموزش و پرورش تبديل خواهند شد فنّ ة اشاع

 اوري اطالعات و اطمينان دهد كه فنّ ن اي طراحي شود كه به آنا گونه معلمان بايد به
 در مدرسه، كالس درس، و فرايند تدريس را ن قدرت، نفوذ، و موقعيت آنا ، ارتباطات

 اوري اطالعات و ارتباطات نه كه فنّ بايد مطمئن باشند ن آنا . كند مي دچار مشكل ن
 سركارآراني، ( ريس اثربخش است تد ة در ارائ ن آنا ة جانشين معلم، بلكه حمايت كنند

 ي آموزشي ها انديشي است كه از معلمان انتظار داشته باشيم، روش اين ساده ). ۱۳۸۳
 و يادگيري چگونگي ها اين روش ة بهبوديافته را بدون داشتن فرصتي براي توسع

 اي اگر انتظار داريم معلمان در بهبود آموزش نقش عمده . ار برند ك ه استفاده از آنها ب
 ته باشند، در اين صورت، فراهم كرن محيطي كه بتواند اين كار را انجام دهد داش

 اين نكته نيز بايد به ، ها در اين آموزش ). ۱۳۸۳ استيگلر و هيبرت، ( ضروري است
 خاطرنشان شود كه در دنياي مبتني بر ها دانشگاه مي ي عل ها معلمان و اعضاي هيئت

 نويسي ندارند ي مدرن برنامه ها ه دانستن زبان اوري اطالعات و ارتباطات آنها نيازي ب فنّ
 ي دنياي شبكه ها و از بسياري فرصت نند نبايد خود را به دليل ندانستن آن مالمت ك و

 محتواي آموزشي به ة ، توانايي سازماندهي و ارائ ن اساسي آنا ة وظيف . محروم سازند
 يط يادگيري مباني يادگيري جديد، در مح اي است كه ضمن همخواني با اصول و شيوه
 ، ها دانشگاه مي ي عل ها البته معلمان و اعضاي هيئت ؛ باشد ء قابل اجرا ۱ اي وب شبكه

 ) محتواي آموزشي ة سازماندهي و ارائ ( ثر ؤ العاده م همه بايد براي كسب اين توانايي فوق
 و امكاناتي نياز دارند كه بتوانند از طريق ها به مهارت ء اين اعضا . به سرعت اقدام كنند

 ي متفاوت ها درسي دوره ة راهنماي برنام ، online ا حداقل آشنايي با سيستم آنها ب
 ي ها عالوه جنبه به . آموزشي را تدوين كنند، و آن را در قالب نظام ديجيتالي بريزند

 يادگيري در دنياي مبتني بر ـ شناختي و تربيتي فرايند تدريس شناختي، جامعه روان
 ؛ ) ۱۳۸۳ سركارآراني، ( دقت مورد مطالعه قرار دهند اوري اطالعات و ارتباطات را به فنّ

 آموزان و تنها نيازهاي يادگيري دانش شود كه مراكز يادگيري نه مي مالحظه ، بنابراين
 افرادي را كه ة كنند، بلكه نيازهاي يادگيري و اطالعاتي هم مي دانشجويان را برآورده

 توانند برآورده مي طند را نيز آموزش و پرورش در يك جامعه در ارتبا به نحوي با نظام
 . سازند

1. Web learning environment
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 ساختار مراكز يادگيري الكترونيكي
 توسعه باشند يك توانند ساختار مهمي براي تربيت و مراكز يادگيري الكترونيكي مي

 ، جديد پرقدرت شامل اينترنت فنّاوري تركيبي است از يادگيري اثربخش مركز
 ، سنتي مانند نوارهاي صوتي و تصويري ي يادگيري ها آزاد و رسانه ة و دور اينترانت

 است آن يك منبع پرقدرت اطالعاتي موفق ة كه نتيج ... مقاالت و ، ها كتاب
 ). ۲۰۰۷ ، ۱ روبرتسون (

 شود با كار گرفته مي يك مركز يادگيري جهاني از زماني كه به صورت اثربخش به
 ردي پيوند ف ة ريزي توسع و برنامه راهبردي ارتباط ، مديريت استعداد، ، يادگيري

 ). ۲۰۰۲ باكسر و جانسون ( خورد مي
 ة برگرفته از منابع يادگيري سنتي در حمايت از توسع مركز يادگيري الكترونيكي

 ي ارتباطي با يكديگر در يك ها يادگيري و كانالي است پرقدرت براي همكاري شركت
 . فضاي واحد، با استفاده از اينترنت و اينترانت

 اين مراكز . ند هست هاي گوناكوني ه تركيب ارزش ط قادر ب مراكز يادگيري برخ
 كاربران بتوانند يك از ند تا  هر كن هاي زيادي را با هم تركيب قادرند دانش و مهارت

 . به يكي يا تركيبي از آنها  دست يابند
 يكي . يادگيري مشاهده شده است ة اي در زمين هاي اخير تغييرات قابل مالحظه در سال

 نيز گفته شد، حركت از رويكرد سنتي يادگيري به گونه كه قبالً مان از اين تغييرات مهم، ه
 ي ها راه حلي عالي براي پاسخگويي به نياز ، مراكز يادگيري . رويكرد مدرن يادگيري است
 . ي آموزشي است ها ويژه سازمان به ها يادگيري و آموزشي سازمان

 مراكز ، ي اخير ها توان ديد كه در سال مي يافته با نگاهي به كشورهاي توسعه
 گيري از مراكز ي مهم، بهره ها يكي از اين چالش . اند يادگيري نيز دچار چالش بوده

 ). ۱۹۹۸ ، ۲ ايلن وود ( يادگيري الكترونيكي است
 مراكز يادگيري بايد بر مبناي دو اصل اساسي بنا شده باشند، نيازهاي ة هم

 ، صفات و ها رت يعني دانش، مها ( يادگيرندگان و نتايج نهايي يادگيري دوره
 آل مركزي است كه همچنين يك مركز يادگيري الكترونيكي ايده ؛ ) ي مطلوب ها ويژگي

 سسه، ماهيت ؤ ي اصلي م ها براساس فهم و شناخت دقيق و صحيح از وظايف و ارزش
 ة ترجم ، مي آندرسون و الو ( درسي بنا شده است ة تقاضاي يادگيرندگان و نيازهاي برنام

 ). ۱۳۸۵ زماني،
 آندرسون ( بيان كرد چنين توان مي لي يك مركز يادگيري الكترونيكي را عناصر اص

 : ) ۱۳۸۵ ، زماني ة ترجم و الومي،

1. Robertson 
2. Elen Wood
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 شروع انديشه در مورد  طراحي و ة حتي در مرحل : ۱ افزار ة طراحي و توليد دور
 آنهايي را كه احتماالً ة به نظر عاقالنه است هم ، مراكز يادگيري الكترونيكي ة توليد برنام
 توانند براي مي گران برنامه رهبران و هدايت . در نظر بگيريم ، اند له درگير بوده در هر مرح

 اي تهيه كنند كه در آن اهداف برنامه، نياز طرح اوليه ، افزايش چنين مشاركتي
 يادگيرندگان تعيين شده و رويكرد مورد نظر براي مركز يادگيري الكترونيكي پيشنهاد

 كند تا به بيان مي راي واحدهاي خدماتي فراهم فرصتي را ب ، اين راهبرد . شده است
 اين امكان را ان اد ت ثير قرار خواهد داد و براي اس أ موضوعاتي بپردازند كه آنها را تحت ت

 ؛ كند كه محتوا و روش آموزشي پيشنهادي خود را مطرح كنند مي فراهم
 طراحي و ة گيري كليدي ديگري كه بايد در مرحل تصميم : نظام مديريت يادگيري

 ال اين مرحله اين ؤ ترين س مهم . توليد انجام شود انتخاب نظام مديريت يادگيري است
 خانگي وارداتي استفاده شود يا يك نظام داخلي و ة افزارهاي سازند است كه آيا از نرم

 ؛ طراحي شود
 اتصال و ارتباط نظام مديريت يادگيري به منابع : و منابع ديجيتال ها كتابخانه

 براي دستيابي . ر اساسي در هر مركز يادگيري الكترونيكي است الكترونيكي يك عنص
 ها نظام ة به توسع مي اي و عمو سسه ؤ ي م ها كتابخانه ، به منابع و به اشتراك گذاشتن آنها

 ي الكترونيكي براي ها كنون بسياري از آنها داراي دروازه ا هم . ند ا پرداخته ها و پروتكل
 ؛ يشان هستند ها و دارايي ها موجودي
 در مراكز يادگيري الكترونيكي هميشه بيشـترين توجـه صـرف : ات يادگيرنده خدم

 شده در اين مراكـز خدمات ارائه . شود مي آموزش ة افزار براي عرض افزار و سخت درس
 تغييـر انتظـارات و توقعـات و ي جديـد هـا اي باشد كه بـا ظهـور گزينـه بايد به گونه

 ؛ يادگيرندگان سازگار باشد
 دهد كه از طريق امني وارد شبكه شوند مي به كاربران اجازه ، رتال پ : ۲ پرتال كاربران

 مانند نظام اطالعاتي يادگيرنده، . مندند دسترسي پيدا كنند ه و به هر اطالعاتي كه عالق
 ؛ ... نمرات و

 مراكز يادگيري الكترونيكي بايد داراي طرحي براي ارزشيابي : ارزشيابي كيفي
 ه ويژه از ميزان موفقيت در رسيدن به نتايج نهايي ي نظام  و ب ها مستقل از تمام جنبه

 ؛ يادگيري باشد
 نياز ، هر تالش آموزشي معتبر در پاسخگويي به دانش جديد : مديريت تغيير

 مراكز يادگيري الكترونيكي . كند مي به صورت پويا عمل ... يادگيرندگان و بازار كار و
 ؛ نيستند ا نيز از اين قاعده مستثن

1. Course ware 
2. Portal
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 ثر در مراكز يادگيري الكترونيكي با ؤ تغييرات م ، سازمان ديگر مانند هر : رهبري
 ؛ شود مي رهبري آغاز

 مورد نياز است تا مجموع موضوعات فوق را در ، ت نظارتي ئ هي : كنترل و نظارت
 ؛ ارتباط با مراكز يادگيري الكترونيكي نقد و بررسي كند

 آن توليدات و ت نظارت بايد فرايندي را ايجاد كند كه از طريق ئ هي : ارتباطات
 ها و ديگر رسانه ها ي مراكز يادگيري الكترونيكي به طور منظم از طريق روزنامه ها ايده

 ؛ مجالت و سمينارها در سطح خارج منتشر شود ة در سطح داخلي  و به وسيل
 ي آزمايشي ها يك بعد مهم تغيير، استفاده از پروژه : ي آزمايشي و ارزشيابي ها پروژه

 يي بايد قبل از اينكه اين توليدات ها ثير چنين پروژه أ البته ت ، ت براي توليدات جديد اس
 . تري مورد قبول واقع شوند، مورد ارزشيابي قرار گيرد در سطح وسيع

 ضرورت ايجاد مراكز يادگيري
 . زندگي است ة سازگاري با محيط و ادام براي يادگيري يكي از نيازهاي اساسي انسان

 اند براي در هر پست، جايگاه و يا شغلي كه بوده از ابتداي خلقت تاكنون ها انسان
 ي خود نيازمند ها بهبود وضعيت خود و همچنين به روز كردن اطالعات و مهارت

 سرعت علم ة سابق امروزه تغييرات به وجود آمده در دنيا و افزايش بي . اند يادگيري بوده
 يادگيري مادام العمر و به تبع آن كهنه و فرسوده شدن اطالعات و دانش افراد، نياز به

 هر فرد بسته به انگيزه و نياز خود، به دنبال نوع . را بيش از پيش شدت بخشيده است
 افراد مختلف را به تحرك و ، عوامل مختلف ، بنابراين ؛ رود مي خاصي از يادگيري

 با توجه به . انگيزند مي جوي دانش و برآورده كردن نياز خود به يادگيري بر و جست
 العمر در دنياي يي از عواملي كه نياز به يادگيري مادام ها در زير نمونه مندجات فوق،

 و هركدام توجيهي بر ضرورت ايجاد مراكز يادگيري اند امروز را شدت بخشيده
 : گيرد مي مورد بررسي قرار ، هستند

 با يك آموزش و پرورش ي ما معموالً ها مدارس و دانشگاه : سودمندي در شغل
 التحصيالن فارغ . كنند مي تربيت نيروي كار مورد نياز جامعه تالش ثابت و قالبي براي

 ي الزم ها ي اجتماعي آموزش ها ي كاري و انجام نقش ها براي تصدي  پست ها دانشگاه
 شوند اما به دليل شرايط ناپايداري كه تغييرات سريع مي بينند و وارد يك شغل مي را

 زودي كهنه و ه د شاغل در جامعه ب در دنياي امروز به وجود آورده است، دانش افرا
 كند مي و متصديان هر پست، تنوع و افزايش پيدا ها شود، انتظارات از شغل مي فرسوده

 افراد شاغل، راهي جز تطابق با اين تغييرات را ، در چنين شرايطي ). ۱۹۹۷ اسكات، (
 ار و به مرور كن دهند مي سودمندي خود را از دست ، صورت زيرا در غير اين ؛ ندارند

بايد با توجه به ها در اين موقعيت است كه مسئوالن آموزش سازمان . خواهند رفت
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 مراكزي ايجاد كنند كه پاسخگوي ي بيدارشده در كاركنان، ترتيبي اتخاذ و ها نياز
 . نيازهاي يادگيري افراد شاغل در سازمان باشد

 ث شده وجود آمده در دنياي امروز باع تغييرات به : رضايت كاري فرد از خود
 دهد مي شرايط فعلي بازار كار نشان . است كه شرايط كاري افراد شاغل نيز تغيير كند

 . عمر مفيد كاري به سر آمده است ة براي هم مي كه ديگر دوران داشتن يك كار دائ
 بايد پذيرفت كه امروزه بيشتر ايام زندگي يك فرد به صورت فعال در محيط كاري او

 طي، اگر فرد نتواند احساس رضايت شخصي از شغل در چنين شراي . شود مي سپري
 خود را در خود به وجود آورد، و احساس كند كه براي خود و ديگران مفيد نيست،
 رفته رفته با دلسرد شدن از چنين شرايطي، كمتر خود را متعهد به كار دانسته و از آن

 برد مي لذت ن از كار خود ، در نتيجه ). ۱۹۹۷ اسكات، ( انتظارات كمتري خواهد داشت
 ، در اين موقعيت . رسد كه ديگر شايستگي تصدي آن پست را ندارد مي و به اين نتيجه

 والن خود نتواند بفهمد كه چگونه ئ اگر خود فرد به تنهايي و يا به كمك همكاران و مس
 شد و آن را خواهد تواند با انجام دادن بهتر يك كار از آن لذت ببرد، دچار مشكل مي

 اكنون نياز به يادگيري سريع، مختصر، . ود نيز منتقل خواهد كرد به اطرافيان خ
 اينك اگر به افراد اجازه داده . شود مي خودجوش و مبتني بر نياز يادگيرنده احساس

 ن معناست كه به ايشان دگيري خويش را بر عهده بگيرند، بدي شود تا مسئوليت يا
 خويش، آگاهي خود را ة ارزشي داده شده است تا طي آن با بهتر كردن خودپندار

 . نسبت به محيط كاري و انتظارات مسئوالن و زيردستان و ارباب رجوع افزايش دهند
 ة توان برداشت، انتقال نقش ادار مي كه در اين زمينه مي ي بسيار مه ها يكي از گام

 ). ۲۰۰۰ ، ۱ پنينگتن ( به مراكز خودجوش و آزاد يادگيري است ها سازمان

 ي بهبود شرايط زندگي نياز اطالعاتي افراد برا
 شود، مي در شرايط امروزي با سرعتي كه در تغييرات مشاهده ، گونه كه گفته شد همان

 . شود مي العمر براي بهبود شرايط زندگي، بيش از پيش احساس نياز به يادگيري مادام
 تر يادگيري آسان حال كه در يادگيرندگان احساس نياز به وجود آمده است، مطمئناً

 با اختيار خود در راه ، زيرا اگر يادگيرنده احساس نياز كند ؛ اهد گرفت صورت خو
 ي اين راه را با لذت تمام به جان ها و سختي ها يادگيري گام خواهد برداشت و رنج

 يي كه به دقت ها ي قالبي و كارآموزي ها بايد از آموزش ، در اين شرايط . خواهد خريد
 آموزشي، نياز ة زيرا در اين شيو ؛ د خودداري كر ، اند ريزي شده طراحي و برنامه

 شود، و مي دهنده بر نياز يادگيرنده ترجيح داده ي آموزش ها سسات و سازمان ؤ م
 يادگيرنده نوعي ، در اين شرايط . شود مي يادگيرنده برداشته ة مسئوليت يادگيري از شان

 ؛ اجبار را احساس خواهد كرد و لذت حاصل از يادگيري را از دست خواهد داد

1. Pennington
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 براي . طبيعي است كه ما شاهد مقداري مقاومت از طرف يادگيرنده باشيم ، اين بنابر
 جلوگيري از مشكل فوق يادگيرنده بايد مسئوليت و تالش براي يادگيري را بر عهده

 ريزان، طراحان آموزشي معلم رنج يا لذت يادگيري را به او واگذار كند و برنامه . بگيرد
 بهتر است براي ، ريزي كنند برنامه » آموزش « راي جاي آنكه ب آموزشي به فنّاوران و
 ). ۱۳۸۶ افضل نيا، ( ريزي كنند مبتني بر نيازهاي يادگيرنده برنامه » يادگيري «

 با تكيه بر مراكز ( ايجاد مراكز يادگيري ة مين نيازهاي ذكرشده تنها در ساي أ ت
 ، ان د ا معلمان، است ، با تشكيل اين مراكز . پذير است امكان ) يادگيري الكترونيكي

 توانند حتي براي رفع مي افراد يك جامعه ة آموزان، كارمندان و هم دانشجويان، دانش
 نيازهاي شخصي و در جهت پيشبرد اهداف كاري، شغلي، رشد ملي و اقتصادي و

 . خود در يك شغل دست به يك مسابقه براي يادگيري بزنند ء فرهنگي و نيز براي بقا
 د ديد كه براي عقب نماندن از قافله و هركس خود را مجبور خواه ، در اين كار

 بنابراين كاربران اين مراكز . يي اقدام كند ها بهتركردن سطح دانش خود به چنين رقابت
 آموزند، به يادگيرندگاني فعال، خودجوش و مي عالوه بر اينكه چگونه يادگرفتن را

 . شوند مي العمر تبديل مادام
 مثبتي است كه در جهت تشويق انتقال كامل به سمت يادگيري خودمحور گام

 حركت كردن به سمت ايجاد يك ة نتيج اين امر، احتماالً . شود مي پيشرفت فردي برداشته
 ة مخالفان اظهار خواهند كرد كه توانمندسازي در واقع واژ . نيروي كار توانمندتر است
 اما بايد گفت، اين يك فرايند ارزشمند است كه از ، ست ها ديگري براي كاهش هزينه

 شوند مي آوريم كه در آن يادگيرندگان قادر مي وجود طريق آن، محيط اختيارمندي را به
 ). ۱۹۹۷ اسكات، ( عهده بگيرند تا مسئوليت كامل يادگيري و پيشرفت خود را به

 جايگاه مراكز يادگيري در نظام آموزشي ايران
 ري كه حتي در نظام به طو ست؛ اي ناآشنا مركز يادگيري تقريباً واژه ة در كشور ما واژ

 كمتر كسي با معناي واقعي اين واژه ، ي وابسته به آن ها آموزش و پرورش ما و سازمان
 ، در مطالعات است انجام شده ) ۱۳۸۵ ( افشين زنگي از سوي در پژوهشي كه . آشناست

 آموزشي وزارت فنّاوري دفتر : اوليه به منظور گردآوري اطالعات به مراكزي چون
 سازمان ، تر معاونت و تأمين نيروي انساني آموزش و پرورش دف ، آموزش و پرورش

 ولي صورت پذيرفته است مراجعه ... دانشگاه تربيت معلم و ، نوسازي و تجهيز مدارس
 در ؛ رساني كنند اند در اين زمينه اطالع متأسفانه كارشناسان شاغل در اين مراكز نتوانسته

 مركز ة اين ادارات از واژ مشخص شده است كه آنچه كارشناسان شاغل در ، نهايت
 ها در غالب يادگيري در ذهن دارند، مترادف با مفهوم آموزش در مدارس و آموزشگاه

. است ) وضعيت فعلي ( سنتي خود
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 مركز يادگيري براي معرفي ة چهار سال اخير از واژ در ايران تنها سازماني كه در سه
 مراكزي ، اين سازمان . ت اس سازمان نهضت سوادآموزي ، ده است كر مراكز خود استفاده

 بيشتر به ، اين مراكز . ده است كر ر ئ را به صورت محلي در نقاط مختلف ايران دا
 صورت مراكز تدريس هستند كه تاكنون در رابطه با ميزان اثربخشي فعاليت اين مراكز

 ). ۱۳۸۵ زنگي، ( گونه كار پژوهشي انجام نگرفته است نيز هيچ
 جهاني ة زشي در كشور ما در مواجهه با اين پديد با توجه به مطالب فوق مراكز آمو

 گونه كه همان . ي سنتي نخواهند داشت ها راهي جز تغيير نظام ) مراكز يادگيري مدرن (
 ي ها اندازي دانشگاه هاي اخير اقداماتي در خصوص ايجاد و راه گفته شد، در سال

 اما اين ، ي ايران صورت گرفته است ها مجازي آموزش الكترنيكي در برخي دانشگاه
 حتي كشورهاي مسلمان همتراز مانند مصر، ( اقدامات در مقايسه با ساير كشورها

 . چندان در خور توجه نبوده و به نتايج مطلوبي نرسيده است ) تركيه، لبنان و مالزي
 اگرچه مجهز شدن به ابزارهاي جديد ارتباطي و اطالعاتي ، براي انجام اين تغييرات

 قبل از انجام هرگونه تجهيز و تغيير ، بنابراين ؛ نيست ولي شرط كافي است شرط الزم
 . هاي آموزشي توجه كرد بايد به سياست ، در اين زمينه

 گيري نتيجه
 مرزهاي جغرافيايي و آهنين گذشته را مي ي جديد عل ها در عصر الكترونيك كه يافته

 م شوند، مسل مي ريزند و در مدت كوتاهي در دورترين نقاط جهان منتشر مي درهم
 انسان امروز بايد در هر لحظه خود . شود مي ابعاد زندگي انسان دگرگون ة است كه هم

 آموزان، دانشجويان، كاركنان دانش . را براي رويارويي با تغييرات جديد آماده سازد
 بايد ياد بگيرند كه « افراد يك جامعه ة و ادارات، معلمان، كارگران و هم ها شركت

 يزند و چگونه و در چه وقت افكار جديد را جايگزين آن چگونه افكار كهنه را دور بر
 تافلر، به نقل از ( » كالم آنكه آنان ياد بگيرند كه چگونه ياد بگيرند ة خالص . كنند

 ي ها ديگر آموزش . العمر تبديل شوند و به يادگيرندگاني مادام ) ۱۳۸۳ نژاد، شعاري
 ا كه اگر قرار باشد هر چر ؛ سنتي و قالبي پاسخگوي نياز يادگيري يادگيرندگان نيست

 ي سنتي و حضوري ها فردي در جامعه براي رفع نيازهاي يادگيري خود در كالس
 حاضر شود، نه تنها نظام آموزشي جامعه با مشكل كمبود بودجه، نيروي انساني و

 ... و ها ، كارخانه ها شود، بلكه ادارات، شركت مي طور جدي مواجه ه فضاي آموزشي ب
 شوند و حتي زندگي شخصي كاركنان و افراد جامعه نيز مختل مي نيز دچار مشكل

 . شود مي
 حل آن است كه نظام آموزشي از وظايف آموزشي بهترين راه ، در چنين شرايطي

 خود او بگذارد و ة صرف خود فراتر رود و مسئوليت يادگيري هر شخص را بر عهد
ون دخالت مستقيم معلم بينديشند و بد اين توانايي را در آنها ايجاد كند كه مستقالً
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 ة ، كه در جامع ) ۱۳۸۳ نژاد، شعاري ( اين همان آرمان آموزش ـ پرورش است . بياموزند
 ترين و يكي از مهم . شود مي امروز بيش از هر زمان ديگري نياز به آن احساس

 ة در ساي . ايجاد مراكز يادگيري است ، ها براي دستيابي به اين هدف حل ثرترين راه ؤ م
 فرديت افراد مورد . شود مي راكزي است كه يادگيري جايگزين آموزش ايجاد چنين م

 هر شخص با توجه به نياز خود به يادگيري پرداخته و با آهنگ . گيرد مي توجه قرار
 كند و نتيجه آنكه احتمال شكست به حداقل رسيده و احتمال موفقيت مي خود حركت

 . رسد مي به حداكثر خود
 از بدو تولد تاكنون مسئول توليد و نشر لي و مراكز آموزش عا ها دانشگاه

 را در پيشبرد اهداف عالي ها ترين گام هميشه مهم ند و هست و علوم جديد ها نوآوري
 اكنون نيز مسئوليت ايجاد مراكز يادگيري و جايگزين كردن يادگيري . اند جامعه برداشته

 شود كه در مي مشاهده ، بنابراين ؛ ست ها دانشگاه ة به جاي آموزش در جامعه بر عهد
 ي مختلف با ايجاد مراكز يادگيري سنتي و الكترونيكي، ها سراسر جهان دانشگاه

 يي صورت ها فعاليت در كشور ما نيز اخيراً . اند ثري در اين زمينه برداشته ؤ هاي م گام
 هايي برداشته شده است كه اميد است در آينده با پشتكار اعضاي هيئت گرفته و گام

 ان فنّاور پرورش و ـ ش ز ن آمو ا حمايت دولت و درايت متخصص ، ها دانشگاه مي عل
 طور چشمگيري برآورده شود و مدارس، ه آموزشي نياز كشور ما در اين زمينه ب

 ي آن ها حتي ديوار « اي باشند كه و مراكز يادگيري فعال در جامعه به گونه ها دانشگاه
). ۱۳۸۳ شعاري نژاد، ( » نيز با يادگيرندگان سخن بگويند



 ۸۱ ... طراحي مركز يادگيري در محيط آموزش الكترونيكي

 منابع
 . آييژ : تهران . ي نوين تدريس ها راهنماي روش ). ۱۳۸۴ ( آقازاده، محرم
 مديريت و ، ريزي گام برنامه ـ راهنماي گام به مراكز يادگيري ). ۱۹۹۷ ( اسكات، آماندا

 : تهران . محمدرضا ، افضل نيا : ارزشيابي يك مركز مواد و منابع سازماني ـ مترجم
 . تزكيه

 : تهران . طراحي و آشنايي با مراكز مواد و منابع يادگيري . ) ۱۳۸۴ ( محمدرضا ، نيا افضل
 ). سمت ( ها سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه

 مجموعه . ي جديد آموختن براي خودگستري ها تجربه ). ۱۳۸۶ ( محمدرضا ، نيا افضل
 . طباطبايي ة دانشگاه عالم : تهران . مقاالت دومين همايش فناوري آموزشي

 . يادگيري الكترونيكي از تئوري تا عمل ). ۱۳۸۵ ( ن و فتي الومي تري آندرسو
 فناوري اطالعات ة سس ؤ م : تهران ). عشرت زماني، سيد امين عظيمي : مترجمين (

 . آموزشي مدارس هوشمند
 از معلمان ها شكاف آموزشي؛ بهترين ايده ). ۱۳۸۳ ( جيمز استيگلر و جيمز هيبرت

 ي آموزش ها تطبيقي روش ة لع جهان براي بهبود آموزش در كالس درس، مطا
 . مدرسه : تهران ). محمدرضا سركارآراني ة ترجم ( رياضي در آلمان، ژاپن و آمريكا

 ). تاريخ انتشار به زبان اصلي (
 ترجمه .( ۲۱ يادگيري الكترونيكي در قرن ). ۲۰۰۳ ( گريسون وتري آندرسون . آر . دي

 ي علوم و انتشارات ة سس ؤ م : تهران ). اسماعيل زارعي زواركي وسعيد صفايي موحد
 . فنون

 ASSURE براساس الگوي - طراحي مراكز يادگيري ). ۱۳۸۷ ( اسماعيل ، زراعي زواركي
 . رشد و فرهنگ : تهران -
 نقش مراكز يادگيري نهضت سوادآموزي بر سوادآموزي ). ۱۳۸۵ ( افشين ، زنگي

 آموزشياران و يادگيرندگان در سال يادگيرندگان شهر تهران از نظر مديران،
 براي دريافت . الگويي جهت استفاده بهينه از اين مراكز ة و ارائ ۱۳۸۴ - ۸۵ تحصيلي

 . طباطبايي ة دانشگاه عالم . آموزشي فنّاوري ة مدرك كارشناسي ارشد در رشت
 چالش : ؛ جست و جو يا توليد دانش مديريت دانش ). ۱۳۸۳ ( سركارآراني، محمدرضا

 . و ق : تهران . و موسسات آموزش عالي ژاپن ها دو دهه اخير دانشكاه
 راهي به سوي پر كردن شكاف ديجيتالي با يادگيري، ). ۱۳۸۳ ( سركارآراني، محمدرضا

 فرهنگي منادي ة سس ؤ م : تهران . كيد بر تجربه سه كشور سوئد، ژاپن و انگلستان أ ت
 . تربيت

 ). شناسي يادگيري و آموزش روان ( شناسي پرورشي روان ). ۱۳۸۲ ( علي اكبر ، سيف
 . آگاه : تهران

. اميركبير : تهران . آموزش و پرورش ة فلسف ). ۱۳۸۳ ( اكبر علي ، شعاري نژاد



 نامة آموزش عالي ۸۲

 گروه ي آماري و انفورماتيك ايران، ها گروه پژوهش . ) ۱۳۸۴ - ۸۵ ( مينو ، غياثي
 ريزي سسه پژوهش و برنامه ؤ م : تهران ، ي آماري و انفورماتيك ها پژوهش
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