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   آموزش

 

 .الِعلُم ُسلطاٌن ، َمن َوَجَدُه صاَل ِبِه، وَمن َلم َيِجدُه صيَل َعَليهِ 

 

 در این بخش،
 شود، و تحلیل می بررسیدنیا  یروندهای جاری آموزش روندشناسی در گام اول
  ،گیردصورت میو مطلوب در حوزه آموزش جدید  اریذگروند یک و نظرات کارشناسان های قرآنی و روایی اساس انگاره بردر گام دوم 
  خواهد شد،تدوین  آموزشی راهبردهای ،جدیدمطلوِب ی روندها برای دستیابی به هر یک ازدر گام سوم 
  گردد،سازی هر یک از راهبردهای مدون شده ارائه میبرای عملیاتی ییهاتاکتیک در گام چهارم

 .خواهد شد شرح دادهیکپارچه منسجم و سامانه در قالب یک  هاتاکتیکسازی پیادههای اجرایی برای و روال هاتکنیکو در گام پنجم  

 

گیری بومی اقتباس و ایدههای غیرها از نمونهم و روشمندیمفاهیعناوین، مد نظر قرار گیرد آنست که گر چه برخی از  فصله این عقبل از مطالای که باید نکته
. و نو بنیان است و نه یک فحوای نو پدیدجهان روز در فضای علمی و تکنیکی  مجدددهی صرفا یک تحریر و سامانبه ظاهر نوین، اما اکثر مفاهیم ، اندشده

 لی به تازگیو بدون نام و ساختاربندی علمی و تکنیکی جریان داشته است داخل،در فضای بومی و دینی  سالها هاییو روالم یهامکن است مفبنابراین م
 .اندمشهور شده جهانرسمی و آکادمیک در فضای جدید و تحت عناوینی  شده است بازنماییبازطراحی و 
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  در دوران جدیدآموزش روندشناسی 
 ...های بنیادی هستنداندازیو پوستآموزشی در حال دگردیسی و ابزارهای مفاهیم  !در آموزش آغاز شده است یدیدوران جد
مدنی که . گو اینکه تاست توسعه و تثبیت یک فرهنگ و تمدن شدهفرایند بخشی از  ،در دوران جدیدهای آموزشی و تکنولوژیآموزش 

 رد. پیدا خواهد کمحتوا داشته باشد، دست برتر را در استیال و صدور  ابزارهاو  مندیتری در روشآموزش فراگیرتر و بهینه
 !خواهد بود بندی علوم و مدیریت دانشاقتدار در طبقه ، به معنیآموزش صنعتدر دوران جدید، اقتدار در 

های ها و مبتنی بر اصول و ارزشتمدنهمپای دیگر های آموزشی و تکنولوژیآموزش مهندسی پر واضح است که اگر تمدنی نتواند در عرصه 
حتی اگر در محتوا  ؛حرفی برای گفتن داشته باشد، بخشی از اقتدار خود را پیشاپیش باخته استصاحب سبک باشد و ایدئولوژیک خود، 

  رد.گ خود بهره گیو ناگذیر باید از ساختارها و بسترهای تاریخ مصرف گذشته و یا مدرن و نامنطبق با فرهندست برتر را داشته باشد. 

ه البتو  های نوینجدید و استفاده از ابزارها و روشمندیسالمی با اقتباس از مفاهیم ا-تمدن ایرانی ،رسد در این بزنگاه تاریخیلذا به نظر می
داخلی و خارجی  اناطبآموزش جهانی، برای مخ امپراتورهای جدید هم پاید توانخود به آنها، می یارزشی و محتواهای هایمایهبن تزریق
 ساز باشد.جریان

روندهای جاری در این زمینه های ها و تهدیدفرصتبرای همپایی و همگامی با فضاهای آموزشی در دوران جدید، ابتدا نیاز است که 
 ر گیرند.راقروندها هستند مورد مطالعه تطبیقی این  عملیاتیهایی که چکیده و سپس چند مورد از بسترها و سیستم شدهشناسایی 

Trending1روندهای جهانی )کننده رصد شاخص سه پایگاه  اسناد ،بر همین اساس  روندهای شده است و سعی گرفته مورد مطالعه قرار  (
2هایآموزشی منبعث از اَبر روند  :مورد تحلیل قرار گیرندو تشریح شده کشف  

 مرتبط اجتماعی-اَبر روندهای سیاسی روند آموزشی ردیف
  حضوریغیر و های دیجیتالآموزشهای حضوری به از آموزش 1

Digital Education / e-Learning 
 اهمیت منابع /جهانی شدن /دیجیتالی شدن 

  Resource/ Digitalization / Globalization 
 و باز های عمومیوزشهای رسمی و متمرکز به آماز آموزش 2

Open & Public Education 
 / بدهی نگاریمردم /گرایی محلی
/ Debt Localism / Demography 

 نامنظم یال وسضمنی،  هایآموزشبه  صریح یهاآموزش از 3
Atmospheric Education / Mobile Learning 

 های نامشهودلوژیشهری شدن / دوران اطالعات / تکنو
Urbanization / Data Era / Shy Tech  

 یآموزش خودگامیبه و متوازن همروند  هایآموزشاز  4
Self-Paced Education 

 گرایی / خود مرکزیسازی / فردشخصی
Personalization / Individualism / Self Central 

 کارانههای هیجانی و بازیآموزش به خشک و ساکنهای از آموزش 5
Learnification / Edutaiment 

 همیشه بازی / گریختگی
Game On / Volatility 

 های مصوربه آموزش گراهای انتزاعی و مفهوماز آموزش 6
Imaginational Education 

 دیجیتالی شدن / همیشه بازی
Digitalization / Game On 

 ایصل و تکهای به یادگیری منفبسته و درختوارهاز یادگیری هم 7
Minimal Messaging / Chunk Learning 

 / گریختگی اضطرابدوران اطالعات / 
Data Era / Anxiety / Volatility 

 رویدادی، مسطح و چریکیبه یادگیری و بلند مدت  کالسیکاز یادگیری  8
Flat Learning / Partisan Learning 

 همیشه بازی / گریختگی / اضطراب
Volatility   /Anxiety  /Game On 

                                                         
بر  ینانگار است، مبت یتوضع مطلوب؛ و مكتب سوم كه غا یینبر تب یوضع موجود؛ مكتب دوم مبتن یینبر تب یمبتن اولكند: مكتب  یم یتتبع یاز سه مكتب كل یترندگذار  1

 گرایانه به مکتب اول خواهد بود. وم با نگاه واقعو ترندگذاری آموزشی موجود در این سند تلفیقی از مکاتب دوم و س است.وحیانی  های اصیلبر اساس گزاره ینگر  تعاقب
 سه پایگاه شاخص ترندگذاری با مکتب اول که در این بخش نیز اسناد آنها مورد مطالعه قرار گرفته است عبارتند از: 

  یکاآمر -واستون  یچاردرآقای  2050 تان / ترندگذاریسانگل - DCDCمرکز  2045 / ترندگذاری اروپا یهاتحاد - TrendOneمرکز  2020 ترندگذاری
2  Mega Trends 
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 یرحضوریو غ یجیتالد یهابه آموزش یحضور  یهااز آموزش( 1شماره  روند
و قدرت جان  اجتماعیهای رسانهو  های شخصیرسانهگیر شدن فرااست که با  دوران جدیدترین روند آموزشی ترین و قویقدیمی ،این روند
ها و مراکز معظم الملل مدتهاست که در جریان است و برخی از دانشگاهاین روند هم در داخل و هم در فضای بینای گرفته است. دوباره

با این روند حداکثر همراهی را داشته  ،ساز خودبزرگ دنیا را نیز به صرافت انداخته تا برای از دست ندادن جایگاه جریان دانشیعلمی و 
 :های حضوری به شرح زیر استدر قیاس با آموزش های دیجیتال و غیرحضوریزشقوت روند آموضعف و نقاط باشند. 

 استو پایدارتر پذیرتر مقیاس ،ترعادالنه ،ترارزان ،های حضورینسبت به آموزش دیجیتالآموزش  .1
 بسترهای آموزشدر برای یادگیری  یادگیرندهیک که  ایهزینهاز هر یک میلیون ناموت  توان اینگونه نتیجه گرفت کهمی تخمین نسبییک  با

ها و بخش اعظمی از هزینه شودهزینه می« محتوای آموزشی»، برای آن هزار ناموتتا دویست ، چیزی کمتر از صد کندمیهزینه حضوری 
 حالیست که در این .شودمی… و دانشجو  ، رفت و آمد، تبلیغاتتجهیزاتنیروی ستادی، مکان، ، نظیر آموزش جانبیسربارهای صرف 
 پذیرمقیاسهای بستر به دلیل استفاده اشتراکی و دارد و هزینه ایمالحضهها، بهینگی قابل های دیجیتال و غیرحضوری توزیع هزینهآموزش
ا یادگیرنده یدقیقًا همان موردی که شود؛ صرف محتوا می ها بصورت اختصاصیای از هزینهیافته و بخش عمدهبه شدت کاهش از منابع 
بسترهای  در ایهزینه حذف سربارهای. بنابراین محتوا پرداخت کرده است ترینغنیرا به امید دریافت  هزینهنیازمند آن است و  دانشجو

برای فراگیران و مخاطبان و نیز افزایش کیفیت محتواها خواهد شد که این  آموزش گیر هزینهغیرحضوری و دیجیتال باعث کاهش چشم
از سوی  .خواهد شدنیز بالقوه آموزشی  متقاضیان سطحهمو دسترسی متوازن و خود تا حد زیادی مسبب برپایی عدالت آموزشی موضوع 

 هایباعث افزایش ضریب پایداری و بقاء بستر هامحتوامنابع و بستر و قابلیت استفاده مجدد از نگهداری های پایین بودن هزینه دیگر
 جدید نیز خواهد بود.پر رقابت  وپرتالطم آموزشی در دوران 

 دارد تریمناسب انطباق گانیادگیرند  «یادگیریِ ریتم زندگی و ریتم »، با غیرحضوریآموزش . 2
های در آموزش. وقتی ندبرای یادگیری ندار یمناسبتمام ساعات روز و هفته، تمرکز  یادگیرندگان درهمه آنچه مبرهن است آنست که 

به دالیل مختلف ممکن است یادگیرندگان ، در بسیاری از جلسات، دشواعات و روزهای خاصی برگزار میس درها کالسحضوری، همواره 
، های ذهنی شب گذشته، کم خوابیمحیط کار، درگیریو  . استرس خانهندنداشته باشو یا آستانه یادگیری مناسبی آمادگی ذهنی 

بهترین حالت »حضوری، در  هایآموزشاز جلسات  بخشیدر یادگیرندگان د که شوهمه و همه باعث می و ...های مقطعی افسردگی
، این امکان وجود دارد که هر غیرحضوری هایاما در آموزش .خواهد داشتاتالف منابع را در پی ، موضوع این که ندنباش« یادگیری
این را هم اضافه کنید که اصوال . برود آموزش و یرییادگدارد، به سراغ را  بیشترین آمادگیاز نظر روحی و ذهنی ، در زمانی که یادگیرنده

های حضوری محروم زندگی شخصی و شغلی خود ممکن است از آموزش ویژه و سبک ساختاربه دلیل  ،برخی از متقاضیان خدمات آموزشی
گرچه . خواهد شدنیز یرندگان های غیرحضوری با تعریف خدمات فرا زمانی و فرا مکانی، باعث همگامی با ریتم زندگی یادگکه آموزش شوند

حضوری است که در صورت عدم وجود نظم شخصی در  هایاز مزایای آموزشو شرطی سازی نسبی مکانی زمانی  انضباط جبری
توان با میرا  چالشاین که البته . نظمی سوق دهدرا به سمت بیغیر حضوری  آموزشتواند فرایند ، میآنها بودننیادگیرندگان و خودگردان 

 .بطور نسبی مدیریت کردیادگیرندگان های شخصی در بستر رسانهتعریف فرایندهای کنترلی و یادآورهای خودکار ماشینی 

 شدبا و انطباق داشته توازن، یادگیرندهسرعت سبک و شود که یادگیری، با باعث می غیرحضوریآموزش . 3
های حضوری برای برخی از یادگیرندگان بدیهی است، در حالیکه همان مطالب برای دیگر آموزش خی از مطالب ارائه شده در بستربر

 و تفاوت در سبک یادگیری متفاوتاستعدادهای  ،یادگیرندگان ممکن است دشواری فهم را به همراه داشته باشد. به دلیل تنوع عقبه دانشی
و عمق آموزش در  ، سبکبنابراین سرعت ارائه است. تقریبا محالادگیرندگان کاری به همه ی و مفید سطح، ارائه یک آموزش همیادگیرندگان

و  استکه استعداد آنها کمتر یا بیشتر از متوسط  یادگیرندگانی، رویکرد. در این شودتنظیم  فراگیرانسطح متوسط  ید بابا بسترهای حضوری
بسیار های دیجیتال و غیرحضوری ضعف در آموزشنقطه این  .بازندخود را می، عمالً انرژی و زمان یا سبک یادگیری منحصر به خود را دارند
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و هر کجا هم  را کند یا تند کندخود تواند سرعت یادگیری خود، می سته به درک و استعداد و نیاز و دغدغهبود. چرا که یادگیرنده شکمتر می
 های دیجیتال به آسانی قابل اجرا است.سبک آموزش در آموزشدر نوع و نیز ت خواهد داشت.را  تعمیق محتواو امکان مرور  بودکه الزم 

 است ترپذیرامکان تالیغیرحضوری و دیجدر آموزش و چندوجهی  انتخابی ،موازیمشارکت . 4
شدن  ها باعث ضایعاز آن وقتی است که برخی از مشارکت تردر آموزش حضوری معموال امکان مشارکت همه یادگیرندگان وجود ندارد و بد

جای برخی از یادگیرندگان تلف شود. به عنوان مثال زمانی از کالس را در نظر بگیرید که با سواالت بیمی وقت و حق دیگر یادگیرندگان
و نامتقارن بصورت موازی  ،های غیرحضوری و دیجیتال این امکان وجود دارد که یادگیرندگان با استاد یا معلمشود. اما در بستر آموزشمی
عالوه بر موارد یاد شده در  .بر اساس انتخاب آنها باشدمشارکت در یک موضوع یا گفتگو نیز میزان رکت داشته باشند و حتی انتخاب مشا

و هدفمند چندوجهی  هایدانشجو، مشارکت وتوان در کنار مشارکت استاد های حضوری میهای غیرحضوری بر خالف آموزشآموزش
 ها پیگیری نمود.و بخشی از فرایند یادگیری را در این نوع از مشارکت کرد تعریف مدیریت شدهبصورت دانشجویان با یکدیگر را نیز 

 کندو روحیه تفردگرایی را تقویت می است ترضعیف دیجیتالهای . یادگیری احساسی در آموزش5
تر از شود، بسیار عمیقمیاین موضوع نباید فراموش شود که یادگیری هنگامیکه با احساسات و عواطف موجود در روابط انسانی تلفیق 

بین  چهره به چهره های آموزش حضوری وجود ارتباطات احساسی و عاطفیِ . بنابراین یکی از بزرگترین مزیتبودیادگیری منطقی خواهد 
سازی شبیه ،هاییروش اهای غیرحضوری برنده است. گر چه شاید بتوان تا حدی این نوع از ارتباط را نیز در آموزشدهنده و یادگیآموزش
را برای  تریشور، رغبت و آرامش روانی مناسب های حضوری،در آموزش همچنین ایجاد تعلق واقعی و غیرمجازی به یک جامعه کرد.

 های دیجیتال که قالبا فردمحور هستند از آنها محروم خواهند بود.ترهای آموزشکه بس یادگیرندگان به ارمغان خواهد آورد

 باز عمومی و های های رسمی و متمرکز به آموزشاز آموزش (2روند شماره 
آموزش جامعه  ینددر فرا یبه مانند گذشته سهم حداکثر  یگرد (Formal Education)یرسم یهاآموزش نمادها و مدارس به عنوان دانشگاه
نهادهای آموزشی غیر رسمی با ارزان کردن یا حتی رایگان  .واگذار کنند یرباز و فراگ یهاخود را به آموزش یگاهجا یکه به کل رودیم ورا ندارند 

و آموزشی  یسمر یهابه موازات نظام توانندیافراد در حال حاضر مبنابراین . انددامن زدهسازی آموزش کردن خدمات آموزشی به عمومی
به مرور  . نهادهای آموزشی نسل جدید نیزمتخصص و کارشناس شوند ،که اراده کنند یادر هر رشته و حوزه هااز آن تریقعم بروزتر و یحت

جامعه هایی که بلکه از ارزش افزودهو یادگیرندگان را نه از خود خدمات آموزشی  یهای بستر آموزشتوان هزینهاند که چگونه مییادگرفته
اخذ حامیان سیاسی ، اخذ حامیان مالی با فروش تبلیغات. مورادی مانند کنندآورد تامین بزرگ مخاطبان جذب شده برای آنها به ارمغان می

های معتبر و مبتنی بر و ارائه گواهینامه تجاری و پژوهشی و آمار به متقاضیان فروش اطالعات، محتوایی های ویژهسازیبا تضمین جریان
 .تضمین خواهد کرد انمخاطباز  درخواست از جمله مواردی است که بقاء نهادهای آموزشی نسل جدید را با داشتن یک جامعه بزرگ

 نامنظم  و یالسضمنی،  هایآموزشبه  صریح یهاآموزش از (3روند شماره 
 .استجامعه افراد  یزندگ یهانفضاها و زما یهزمان مشخص و مکان مشخص و مقطع مشخص در حال نشت به کل یکآموزش از 

، ساختارمندی (Content Marketingبازاریابی محتوا ) و (Content Shock) محتوا و سرریزهایی مانند فراوانی و پدیده ایرسانه هایانقالب
به  ،وقتهمه  اتمسفر در همه جا ورا تحت تاثیر قرار داده و آموزش و یادگیری را به مثابه یک جو و  و قیود زمانی، مکانی و انسانی آموزش

 مندی و مدیریت متمرکز خارج شده استهای یک جامعه از قاعدهبزرگی از آموزش بنابراین بخش .جاری و ساری ساخته استانحاء مختلف 
 «اتمسفریکوزش آم»در این سبک کند که متولیان کالن آموزش اوال عموم افراد را به یادگیری هدفمند و کم آسیب و این موضوع طلب می

گرفته و کمی از قیود آموزشی ساختارمند عدول کرده و تر جدیرا  مسیراین از محتوای آموزشی هدفمند و بهینه انتقال مجهز کنند و ثانیا 
 :عبارتند ازهای سیال های آموزش. برخی از نمونهکنندفرایندهای موجود بخشی از جایگزین را محتواهای سیال و نامنظم  آموزش از طریق

  و مطبوعات تلویزیون ،رادیو های جمعی مانندمحتواهای رسانهطریق  ازآموزش 
  های اجتماعیمانند پیامک و شبکه های اجتماعی و شخصیرسانه دراز طریق محتواهای موجود آموزش 
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  های کامپیوتری یا مسابقات آموزشیاز طریق بازیآموزش 
  محیطی و شهریتجاری -فرهنگیاز طریق تبلیغات آموزش 

 یآموزش خودگامیبه و متوازن همروند  هایآموزشاز  (4روند شماره 
در دوران . تغییر یابددهنده به یک راهنما و تسهیلگر رود تا جایگاه آموزشمی ،آموزش گری و خودراهبری درانتخاب جایگاهرنگ شدن  با پر

و  دکنانتخاب میبر اساس نیازها و عالیق خود  شیوه تعامل با منابع را وآموزشی  ییادگیرنده است که سرعت آموزش، محتواها اینجدید 
 پیدا کرده است! فردمنحصربه یادگیریسبک روند و  یادگیرنده،رود. در واقع هر گروهی میو دیگر به سختی زیر بار یک چتر آموزشی یکسان 

  کارانهبازیهای هیجانی و آموزش به خشک و ساکنهای از آموزش (5روند شماره 
با  یدجد یادگیری یهاروال یرساز،و درگ یچند حس یآمدن محتواها یدو پد یادگیرندگان یهشدن و کم حوصله شدن روح یجانیبا ه

سعی  دهندگانبدین معنی که آموزش .ه استکرد یداسوق پ شودیلحاظ م یباز  یپاداش محور به مانند آنچه در طراح یروان یهامولفه
  .تلفیق کنندسازی داستان و طراحی سیستم پاداشرقابت، با عناصری مانند بازی کنند محتوا و فرایند آموزش خود را در قالب یک شبهمی

 های مصور به آموزش گراهای انتزاعی و مفهوم( از آموزش6روند شماره 
ور را در امر آموزش رقم زده است. عصر اصالت تص   بنیادیانقالب  یک ی،معرفت یهایافتشدن عمده در یو بصر  یکتحوالت تکنولوژ

(Conceptualism)  یرخود را به اصالت تصو یشد، به مرور جا یو خواندن حاصل م یدناز راه شنمعموال که(Imaginationalism)   داده
نسل  یادگیرندگانچرخه آموزش، حریم و  به یزیونو تلو ینمامتن محور و ورود س یآموزش یاز محتواها یریکث یفشدن ط مصور. است
 داده است. عادت یاو مشاهده یریتصو یادگیریرا به سبک  یدجد

  ایمنفصل و تکه یادگیریای به بسته و درختوارهاز یادگیری هم (7روند شماره 
محتوا برای تسخیر گوش و چشم مخاطبان، رفته رفته  تجاری و فرهنگی های شخصی و اجتماعی و رقابت تولیدکنندگانبا ورود رسانه

. این افزونگی محتواهای ه استیا اطالعات مینیمال سوق پیدا کرد هاریز دادهحجم انبوهی از گرایش عمومی به سمت تولید و مصرف 
که هیچ ارتباط معنایی و همبستگی  داشته باشندزیادی  ای و منفصلجزیرههای اطالعات و دانش ،انباشته در ذهن، باعث شده یادگیرندگان

شود. این روند برخالف فضایی است که یک فرد حتی با همان نیز ای با یکدیگر نداشته و حتی باعث ایجاد توهم دانش در آنها تعریف شده
علومات حول ، اطالعات و مکه به مانند یک درخت یابددست میدر ذهن خود به یک دستگاه منسجم دانشی  ،ریز و تکه تکهاطالعات 

نه تنها منجر به  ،منفصل یادگیریِ  و جاریِ در واقع روند رایج  .شوندهای متصل به ریشه، جایگذاری میها و برگای واحد در شاخهریشه
 کند.از یادگیری را نیز در فرد یادگیرنده ایجاد میکاذب نیازی بی ،شود بلکه عالوه بر آنیادگیری نمی

  یکیمسطح و چر یدادی،رو یادگیریو بلند مدت به  یککالس یادگیریاز ( 8روند شماره 
طی کردن  باعث شده موجی از یادگیرندگان به جایچند ساعته یا چند روزه  محورِ گرا و تجربهعمل رویدادهای مشارکتیِ ها و شاپورکموج 
پیگیری  هاسازیو شبکه خود را در رویدادها ربردیکامسیر یادگیری بهینه و یا چند ساله در مراکز آموزشی،  ههای بلند مدت چند ماهدوره
تجربه را به آنها آموزش دهند و یک یادگیری دوطرفه و مسطح هم  و ینندبآموزش بهم سطح خود افراد همهم توانند از که میجایی  کنند.
 :روز استمحوِر و تکنیکزده رقاب ،تتَ شَ یکی از مقتضیات فضای مُ  و کمپیچند روزه  هایدر قالب برنامههای چریکی و سریع آموزش. کنند

  فردی یا گروهی ینظر -یکار عمل یکانجام  یچند ساعته برا یدادهایها و روشاپورک یقاز طریادگیری 
  یاتتجرب یگذار به اشتراک یمجربان برا یاصنفان با هم یمانهصم یو گفتگو یساز شبکه یقاز طریادگیری 
 آموزیبرای کاردر آن مقیم شدن یا و  مرکز و مجموعه یکاز  یدبازد یقاز طر یادگیری 
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MOOC جدید پاسخگویی به روندهای آموزشیبرای سیستمی ؛ رهیافتی 
.  Massive Open Online Courseیا MOOC، مفهومیست به نام روندهای ذکر شدههمراهی با برای تدبیر شده راهکارهایی ترین شاخص از

آنالینی دارد که قدرت توسعه پذیری  باز و آزادِ  در واقع اشاره به بسترهای آموزشیِ  ،شد مطرحدر فضای رسمی دنیا  2010که از سال این واژه 
 :باشدبه شرح زیر میهای این رویکرد سر واژه مفهوم. دارندبه همراه در خود پذیری باالیی را نیز و جامعه

 

Massive  ِ1000جامعه مخاطبین از انبوه  پذیریِ مقیاس مقرون به صرفه بودنِ  اشاره به قابلیت 
 دارد.آموزشی  در بسترنفر  1.000.000نفر به  100.000نفر یا از  100.000نفر به 

Open 
باز بودن یک بستر به این معنی است که متقاضیان را در هر سطح دانشی و 

توانشی)وسع مالی و زمانی( بتواند به راحتی پذیرش کند و آنها را تحت پوشش قرار 
 .تقریبا صفر است آموزشبرای  MOOCدهد. به عبارت دیگر محدودیت بسترهای 

Online   پذیری باال وبرای دسترسیاین رویکرد های ترین مولفهاز اصلیبودن بستر آنالین 
 .باشدمیبا یادگیرندگان نامتقارن  تعامل

Course 
 شود:می قاطال موجودیتمعموال به سه  MOOCمحتوای آموزشی در بسترهای 

بندی و ساختاردهی منابع آزاد موجود / بسته های همگن تولید شدهو درسنامه منابع
 بستر ی جامعه مخاطباندر تالقی افکار و گفتگوهاتولید شده منابع پویای دانشی  /

 
سیردار و فرایندمدار بر  یادگیریِ  ،بیشتر ،xMOOCدر بسترهای  شوند.بندی میتقسیم cMOOCو  xMOOCبسترهای موک خود به دو نوع 

سطح باال با حضور در  ، نامنظم ویک یادگیری کامال پویا cMOOCشود در حالیکه در بسترهای متعین پیگیری میاناساس منابع متعین و 
که بر اساس نظریه  ،cMOOCبسترهایی از نوع در گیری کرد که توان نتیجهبنابراین می .افتداتفاق میجوامع یادگیرنده و تولیدکننده دانش 

Connectivist  مهیا را بیشتر یک بستر ارتباطی  متولیان آموزشی در این نظریه،بنا شده است نقش جامعه مخاطبان بسیار حیاتی است و
مسئول راهبری نسبی مخاطبان و تامین  ،بستر متولیان ،xMOOCای در فرایند و روند آموزش ندارند. اما در بسترهای کنند و دخالت ویژهمی

 و فرایند یا محتوا Extendedبه معنای  xMOOCدر  xدر واقع  .نزدیکتر استرسمی به فضاهای آموزش نیز  محتوای آموزش هستند و کمی
 : کردزیر اشاره توان به مواردی در دنیا می MOOCبسترهای  مشهورتریناز  است.های رسمی نسبت به آموزششده یافته گسترشآموزشی 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

، معموال یآموزشهای دورهرایگان از نسبتا و  پایینهای برای خودکفایی و بقاء اقتصادی عالوه بر دریافت هزینه MOOCاکثر بسترهای 
آورند. د، بدست میکنآنها ایجاد میهایی که جامعه بزرگ مخاطبانشان برای و ارزش افزودهجانبی  خدماتهای اصلی خود را از هزینه

های متقاضی ها و سازمان، فروش اطالعات یادگیرندگان نخبه به شرکتدرخواست بر اساس معتبر موردی واعطای مدارک مورادی مانند 
 یادگیرندگان بر اساس درخواست و ...به  خصوصی و دقیقهای ، ارائه تحلیلتجاری و سیاسیاسپانسرهای  جذباستخدام نیرو، 
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 مطلوب برای دوران جدید آموزش ریگذاروند
و  روز، بِ بهینه خالء وجود ابزارها و بسترهای ،است یفاخر غنی و  یاسالمی دارای محتواهای ایرانِ  یفضای بومی و تمدن با توجه به اینکه

صدور  دیگربه عبارت است. شده  ،روذکمی از محتواهای المللبینو داخلی  انمخاطبباعث محرومیت بخش عظیمی از  ،ساز آموزشیجریان
 ؛ به دو مولفه اساسی و حیاتی وابسته است ،اسالمی-ناب ایرانی محتواهایها و شالمللی دانو بین ، فراگیرایحرفه
3(مهندسی آموزش و مهندسی پیام)  صنعت آموزشدوم و  (سازی محتوابارسازی و غنیبازآفرینی، گران)تولید،  صنعت محتوااول  . 

آموزش محتوا و اری جدید برای نیل به وضعیت مطلوب در حوزه گذبومی، یک روند برگرفته از مبانی ارزشی و است ابتدا الزم  از این رو
تالش  آخرین گاممتناسب استخراج گردد و در  عملیاتیِ های راهبردها و تاکتیکمطلوب تدوین شده، صورت گیرد و پس از آن برای هر روند 

  .گردد عرضهطراحی و  MOOCجهانی های سامانهسطح و هم ترازهم یسیستم شود

 به شرح زیر خواهند بود: یروندهای روز جهان هایها و بهینگیفرصتو همسو با مبانی قرآنی و روایی  مبتنی بر آموزشیمطلوب  گذاریروند 

 مبانی روند روند مطلوب ردیف

 آموزش انطباق پذیر 1
Adaptive Education 

ُف اهّلُل َنْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَها )بقره   ر به قدر توانایی اوخداوند هیچ کس را تکلیف نمی کند، مگ/  (286الَ ُيَكلِّ

 پذیرآموزش مقیاس 2
Scalable Education 

ْکِر َأنَّ اْْلَْرَض َیِرُثَها ِعَباِدَی ال ُبوِر ِمن َبْعِد الذِّ اِلُحوَن )انبیاءَوَلَقْد َکَتْبَنا ِفی الزَّ   (105صَّ
 .زمین را بندگان شایسته ما به ارث خواهند بردو در حقیقت، در زبور پس از تورات نوشتیم که 
 

 ( 64ن: َکِلَمٍة َسَواٍء َبْیَنَنا َوَبْیَنُکْم؛ )آل عمرا ُقْل َیا َأْهَل اْلِکَتاِب َتَعاَلْوا ِإَلى
 .بگو: اى اهل کتاب، بیایید بر سر سخنى که میان ما و شما یکسان است بایستیم

 جامعیت موضوعی در آموزش 3
Subject Comprehensiveness in Education 

ه ِفي َلْيَلة ـَ  . در، بر تو فرو فرستادیمما قرآن را در شب ق( / 1اْلَقْدِر )قدر  ِإنَّـآ َأنَزْلَن
 

ْلناُه َتْنزيالً  وَ  ُمْکٍث  َو ُقْرآنًا َفَرْقناُه ِلَتْقَرَأُه َعَلي النَّاِس َعلي  ( 106 )اسراء َنزَّ
ا رنیازها و رویدادها بخش بخش و به صورتى که خوانده شود فرو فرستادیم تا آن آرى، قرآن را به مقتضاى 

 .با درنگ بر مردم تالوت کنى، و آن را به تدریج فرو فرستادیم

 جامعیت رویکردی در آموزش 4
Approach Comprehensiveness in Education 

ِبُعوَن َأْحَسَنُه  ْر ِعَباِد الَِّذيَن َيْسَتِمُعوَن اْلَقْوَل َفَيتَّ ُه َوُأْوَلِئَك ُهْم ُأْوُلوا اْْلَلْ ْوَلِئَك الَّذِ َفَبشِّ   (18و  17)زمر  َباِب يَن َهَداُهُم اللَّ
ن را آ ینِ به سخن گوش مى سپارند و بهتر یقت،به حق یابىآنان که براى دست بشارت ده به بندگان من،

 خردمندان. ینانندکه خدا آنان را راه نموده است و ا ینانندمى کنند. ا یروىپ
 

واُب    (2567غرر الحكم : )امیرالمومنین )ع(  ِاضِرُبوا بعَض الرأِي ببعٍض َيَتَولَّْد ِمنُه الصَّ
 افکار مختلف را با هم مقايسه کنيد؛ راه صحيح از آن به دست خواهد آمد.

 تعاملیآموزش  5
Interactive Education 

 (158، ص 78بحار اْلنوار، ج  جاد)ع(س امام)َیْعُضُدُه  یهٌ َلُه َسف ْیَس َو َذلَّ َمْن لَ  ُیْرِشُدهُ  یمٌ َلُه َحك ْیَس َهَلَك َمْن لَ 
 کم توانیفرد )در عین استطاعت( از شود و كسى كه مى هالکاى نداشته باشد ارشاد كننده حکیمكسى كه 

 مى گردد. خوار و ذلیل بازوگیری نکند،

 مشارکتی آموزش 6
Collaborative Education 

قاُطعَ  داُبَر والتَّ اُکم و التَّ باُذِل و إی  واُصِل َوالتَّ   (47 نهج البالغه ، نامه) َعَلیُکم ِبالتَّ
 بر شما باد به ارتباط و بخشش به یکدیگر و دوری از جدایی و پشت کردن به یکدیگر

 

 ( / دست پشتیبانی و عنایت الهی در اجتماعات بیشتر است45نهج الفصاحة ص ) اللَّه مع الجماعة ید

 و درگیرساز کارکردگرا آموزش 7
Functional & Engaged Education 

 تو اينكه براى انسان جز حاصل تالش او نيس( / 39)نجم  َوَأن لَّْيَس ِلْْلِنَساِن ِإالَّ َما َسَعى
 

 بخشدینمعی و نفکه سود  یعملبرم به خدا از پناه می/  ینفعُ من علٍم ال ... اعوذ بک یاللهم  ان  

                                                         
 گیرند.در نظر می صنعت واحد یکبه عنوان  Media & Content Industry یا MCI آنرا با نام شوند وتفاوتی قائل نمیصنعت رسانه و صنعت محتوا  ینبهر چند امروزه  3
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 آموزش انطباق پذیر( 1 مطلوب وندر
باید خود را بر اساس پذیر انطباقآموزش ، Personalizationجهانی  روندفزاینده  گسترش و در نظر گرفتن مرتبط با این روندآیه به  با توجه
 :خواهد بود بسطقابل  راهبرد 4در طبق سازد. این روند نتغییر شکل دهد و م استعدادها و نیازهای یادگیرندگانط، شرای

 ی آموزشیهامحتواسازی سازی و شخصینامتوازن( 1.1راهبرد 

 یسرعت، زمانبندی و جریان آموزش ناهمروندی درامکان ایجاد ( 1.2راهبرد 

 یآموزشتعامالت  مکانیِ سازی زمانی و نامتقارن( 1.3راهبرد 

 یادگیرندههر  رشد میزاناستعدادها و  ،نیازهااساس بر آموزشی  منحصر به فرددهی کیفی و ارزشارزیابی و ( 1.4 راهبرد
 

 پذیرآموزش مقیاس( 2 مطلوب روند
و هم  منطبق استسازی مهدوی جهانی هایآرمان باپذیری در آموزش هم مبانی ایدئولوژیک مرتبط با این روند مطلوب، مقیاسبا توجه به 

 :کندمیتعریف را پذیری تراز و مطلوب آموزش زیر مقیاسراهبرد پنج . تنگاتنگ دارد ارتباط عدالت آموزشی موضوع با

 دانش، توانش و نیاز ی ازپذیری با هر سطحدانشدر  کیفیپذیری مقیاس( 2.1 راهبرد
مغفول در هر یک از سپهرهای دانشی  ،و بالفعل نباید مخاطبینی از پوشش آموزشی بستر شناسی مخاطبین بالقوهبدین معنا که در گونه

مربیان  /و مسجدی گونه مخاطبی )مربیان خانگی مانند پدر و مادر / مربیان کانونی  4با کشف  ،تربیت سپهرد. به عنوان مثال در ننما
های مخاطبی مسیرها و بران تربیتی( سعی شده است برای هر یک از دستهای مانند معلمان مدارس و مربیان مهدها / مدیران و راهمدرسه

در این بستر تا جای امکان، فراگیر، ارزان و و آموزش پذیری ای طراحی شود. همچنین سعی خواهد شد دانشمحتواهای آموزشی ویژه
 واند به چرخه آموزش وارد شود.بتو مهارتی مالی  ،باشد تا هر متقاضی یادگیری با هر سطحی از استطاعت زمانی آسان

 های بستر آموزشیزیرساختو گسترش سهولت در توسعه  بوسیلهپذیری در دانشپذیری کمی ( مقیاس2.2راهبرد 

 محتواهای آموزشی و سازی بستر بوسیله چند زبانهپذیری در دانشیتی پذیری مل  مقیاس( 2.3راهبرد 

 ها و سپهرهای مختلف دانشی و مهارتیسهولت در امکان پوشش حوزهپذیری موضوعی بوسیله مقیاس( 2.4راهبرد 

  حضورینیمهحضوری و آموزشی بسترهای  به بسترامکان الحاق  بوسیلهپذیری کاربردی ( مقیاس2.5راهبرد 
 

 جامعیت موضوعی در آموزش( 3 مطلوب روند
بایست قبل از ورود به یادگیرندگان میبر قلب مبارک حضرت رسول )ص(، قرآن آیات  در نزول انزال و تنزیلو فرایند روشمندی برگرفته از 

 .یابند دستهدف دانشی  ینسبت به کلیت موضوعات فضا متقنی،و شناخت  اشراففرایند اصلی آموزش، به 

 های تفصیلیآموزش ورود بهقبل از  ،اطلس موضوعی با آشنایی یادگیرندگان( ضرورت 3.1 راهبرد
در  ،و نقشه جامع موضوعی آن فضااطلس با بایست به هر یک از سپهرهای دانشی، میورود  ابتدایبدین معنا که یادگیرندگان در 

هر یک از موضوعات بصورت در ، بستر آموزشیپیشنهاد به یا ضای نیاز و تشخیص خود قتبه م بعد از آنو  شدهترین زمان آشنا کوتاه
 تجهیزدانشی ای در آن عرصه کند تا به یک نقشه ذهنی و نگاه پرندهکمک می به یادگیرندگان راهبرد. این دببیننآموزش  ،عمیقمبسوط و 

را در یک  آموزشی خودجدید  قطعات، ساختقادر خواهد را  گان، یادگیرند ایجزیرهمنفصل و  هایرایج یادگیریو برخالف روند  دنشو
تجهیز یادگیرنده به اطلس موضوعی هر یک  عالوه بر آن، .نماید چینش ،بسته و متصلهممند، نظامبصورت  موضوعی وارهدستگاه و درخت
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خواهد وی  نقشه راه آموزشیدر  ،موضوعاتهدفمند یا هرس  گزینش، کمک شایانی به به چرخه آموزش در بدو ورود های دانشیاز عرصه
 .عمیق شود و آموزش ببیند نیاز و استعدادش همسو با موضوعاتدر  تنهابا حداقل اتالف زمان، آورد که فراهم میاو این امکان را برای و  کرد

 

 جامعیت رویکردی در آموزش( 4مطلوب  روند
ها و رویکردهای را با مشربخود  ، آنست که یادگیرندگانِ نیاز دارد و روایی این روندانگاره قرآنی مبتنی بر آموزشی تراز آنچه که یک بستر 

 دانشی آشنا سازد.  پهنه موضوعات یک زیرهر یک از مختلف در 

 در فرایند آموزش ( ضرورت آشنایی یادگیرندگان با رویکردهای مختلف4.1 راهبرد
بایست رویکردهای میآموزشی  بسترمتولیان  ،تحت پوشش دانشیهای عرصهدر مکاتب و رویکردهای هر یک از  تکثربه دلیل تنوع و 
 بهرا به شکلی بهینه و کارآمد  آنهاو تعداد معدود و مطمئنی از  نمودهرا گزینش  «شایستگی»و  «مقبولیت»، «مشروعیت»موجود در دایره 

 هاو در آن نمودهیک یا چند مورد از رویکردها را انتخاب خود، تا یادگیرندگان بر اساس قرابت سبکی و محتوایی  دنارائه دهیادگیرندگان 
به همراه خواهد داشت و آن اینست که اگر یادگیرندگان قبال سبد  یادگیری یادگیرندگان رامهم در یک ارزش افزوده  راهبردعمیق شوند. این 

 نیز حبا دیگر رویکردهای هم سط فراینداین  در، پر کرده باشندو بصورت تصادفی با یکی از رویکردهای رایج  تنهادانشی و مهارتی خود را 
اتفاق این  .آورندخواهد منابع دیگر روی  «منصفانهانتخاب و قیاس »خود به  «گرایی دانشیجزم»آشنا خواهند شد و در برخی از مواقع از 

خواهد شد.  نیز گانیادگیرند فکری رشد و شکوفایی  و به تبع آناطالعات جدید  در تقابل باقبلی  یهاباعث ارزیابی و محک دانسته همچنین
خواهد بود و آنها را در انتخاب غیرتصادفی  مفیدبطور خالصه این راهبرد هم برای یادگیرندگانی که در ابتدای راه یک عرصه دانشی هستند 

د یا معدو منابع یا رویکردهای بر رویو هم برای افرادی که احتماال فضای ذهنی خود را قبال  کندمییاری  مختلفمنابع و مشارب و اصولی 
 .خواهد بودگر گشایش اند،بسته واحدی

 

 تعاملی( آموزش 5مطلوب  روند
استاد یا معلم در  نفِس  نظر کرد و نقِش های چهره به چهره یا حضوری به سادگی صرفتوان از مزایای غیرقابل جایگزین آموزشگرچه نمی

در صنعت  الزامات بقاءن و روز، تغییر روحیات جامعه مخاطبییادگیری را منکر شد، اما روندها و مقتضیات اجتماعی آموزش و فرایند 
تواند حکیمانه در همین زمین بازی نیز می تمهیداتدارد. لیکن را ناگزیر می بسترهای آموزشی دیجیتالآموزش، گرایش به سمت استفاده از 

تا و  باشدیی و ارتباطات خشک تمام ماشینی مانند تقویت روحیه تفردگراها و نقاط ضعف آموزش دیجیتال آسیب التیام بخش تا حدی
ارتباطات سازی شده و ساختارمند بهینهطراحی فرایندهای در این مسیر تر نماید؛ که سنگین اصیل مد نظر،کفه ترازو را به سمت مبانی حدی 

این روند با توجه به روایت حضرت راهبردهای  باشد. تدبیرتواند بخشی از این میماشینی -کنار تعامالت انسانیانسانی در  و تعامالت
 یاستطاعت( از فرد کم توان ینشود و كسى كه )در عاى نداشته باشد هالک مىارشاد كننده یمكسى كه حکفرمایند: العابدین)ع( که میزین
هر یادگیرنده ش برای اولی وجود یک مرشد و حکیم در مسیر آموز ؛بایست دو وجه داشته باشد، میمى گردد یلنکند، خوار و ذل یریبازوگ
  خواهد بود. در مسیر آموزشکم توان و دومی امکان بازوگیری یادگیرندگان توانمند از دیگر یادگیرندگان  است

 آموزش ینددر فرآ یادگیرندهبا  یو تعامل راهبر انسان یضرورت همراه( 5.1راهبرد 
بستر آموزشی در این های غیرحضوری و دیجیتال حذف تعامالت انسانی مخاطبین است، از آنجا که ضعف بزرگ و غیرقابل اغماض آموزش

در کنار به رسمیت شناختن شد به عنوان یک راهبرد اصیل و منحصر به فرد در نسبت با بسترهای آموزشی غیرحضوری دیگر، سعی خواهد 
عنوان  اکارشناس را نیز ب اتفاق خواهد افتاد، یک عامل انسانیِ های ماشینی عامل در تعامل یادگیرنده باموزشی که خودراهبری و انتخابگری آ

 های زیر را به وی محول کرد:بتوان فعالیت تا در کنار هر یک از یادگیرندگان تعریف کند «راهنمااستاد »
 با تحلیل کارنامه و سوابق قبلی یادگیرندهیادگیرنده ر جلسه همحتواهای آموزشی برای سازی و ارسال . تنظیم، ویژه1   
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 کیفی هر یک از جلسات یادگیرنده هایو سنجشگری هاارزیابی. 2   
  ادگیرندهبه سواالت و ابهامات احتمالی ی . پاسخ3   
 در پایان دوره. ارائه پیشنهاداتی برای ادامه راه و سیر آموزشی به یادگیرنده 4   
زمان  تا دهندانجام میمحاسباتی آموزش را  پردازشی و فرایندهای تکراریِ  ،ماشینی های هوشمندعامل، بستر آموزشیاین راین در بناب
شود و به جای ایجاد تناظر یک به یک بین یادگیرنده و استاد  آزاد آموزشی، اصلیهای عامل انسانی برای فعالیتیا همان  «استاد راهنما»

گر چه به دلیل نامتقارن بودن تعامل،  .( را شاهد باشیمیادگیرنده  50 الی 20پوشش  برای هر استاد راهنما تر )مثالک تناظر موسعی ،راهنما
توان امید داشت که بخشی از های حضوری شود، اما میتواند جایگزین ارتباطات رو در رو و متقارن آموزشاین راهبرد به تمامه نمی

 تمام ماشینی را جبران کند.استیالی ارتباطات 

 در فرایند آموزش  کم توانیادگیرندگان قوی با یادگیرندگان و تعامل همراهی ایجاد امکان ( 5.2راهبرد 
، این امکان باید (مى گردد  یلنکند، خوار و ذل یریبازوگ یاستطاعت( از فرد کم توان ینكسى كه )در ع) با توجه به بخش دوم روایت باالدستی این روند

کننده، دهنده و کمکو کشف استاد راهنما، یاریبه تشخیص  توانمنددر سامانه آموزشی وجود داشته باشد که یادگیرندگان شاخص و 
عملیاتی سازی این راهبرد هم  استاد راهنما به یکدیگر متصل شوند.و اشراف نظارت  تحتیادگیرندگان ضعیف شوند و بصورت جفتی و 

اساتید راهنما را کاهش دهد و رفع  فعالیتی و هم بخشی از بارِ  باشدیادگیرندگان قوی  برایو کانال جدید یادگیری  تمرینتواند یک می
 زا نماید.را تا حدی درونبستر نیازهای جامعه یادگیرندگان 

 

 مشارکتی آموزش( 6مطلوب  روند
بین یادگیرنده و استاد های غیرحضوری که ارتباطات یک به یک در آموزشقبلی در راستای تقویت تعامالت انسانی  روند مطلوبعالوه بر 
تواند به نیز میبا هم بین جامعه یادگیرندگان چند به چند ، ارتباطات را پوشش خواهد دادتوان یا یادگیرنده قوی با یادگیرنده کمراهنما 
  .کندغیرحضوری کمک آموزش  در بسترهایتعامالت انسانی  تعمیق

 به موازات فرایندهای آموزشییادگیرندگان بین  موضوعهای هدفمند و همامکان ایجاد گفتمان (6.1 راهبرد
در قالب  بایداست، بخشی از فرایند تولید محتوا و یادگیری در یادگیری  Connectivistکه مبتنی بر نظریه  cMOOCطبق رویکردهای مفاهیم 

بنابراین یکی از منابع پویای آموزشی در این بستر . خورده شود( رقم Learner Societyتضارب، تقابل و اشتراک افکار در یک جمع یادگیرنده )
 های موضوعی مشترک باشد.های جمعی یادگیرندگان با دغدغهو قابل رصِد گفتمان ساختارمندتواند فعالیت می

 های حقیقی به موازات جوامع مجازی یادگیرندگانسازیبرپایی جوامع و شبکهی تالش برا (6.2راهبرد 
تر نسبت به جوامع مجازی گذاری تجربیات در سطحی عمیقهم مسبب ایجاد گفتگو و به اشتراک ینخبگانو  یعموم یبرپایی جوامع حقیق

خواهد داشت. عالوه بر آن، برپایی اجتماعات حقیقی موجب خواهد شد و هم شورآفرینی و تقویت روحیه احساسی در آموزش را به همراه 
 بقاء و پایداری بستر باشد. قومِ تواند مُ افزایش تعلق و وفاداری یادگیرندگان به بستر آموزشی نیز خواهد شد که این مورد خود می

 یادگیرندگان شاخص خرد جمعی تولید محتوای ساختارمند از ( گردآوری و 6.3 راهبرد
است که در صورتیکه افراد شاخصی در بین یادگیرندگان کشف و شناسایی شدند عالوه بر تشویق و تقویت د بدین معنیاین راهبر

های گفتمانی مجازی و حقیقی، از آنها برای تولید محتوای ساختارمند و تزریق محتواهای تولید شده به محتواهای حضورشان در جمع
ها موجود نخواهد بود، بلکه محتوای محتوای اساتید و کارشناسان در دوره ،تنها بق این راهبردط ها، دعوت شود. بنابراینآموزشی دوره

 ها در اختیار یادگیرندگان و اساتید راهنما خواهد بود.مدون شده برخی از یادگیرندگان شاخص نیز در درسنامه
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 و درگیرساز کارکردگرا آموزش( 7 مطلوب روند
آموزشی های و روالمحتواهای کردن تر انهدرگیرساز و کردنتر کاربردی ، رقابت بر سرِ بین بسترها و مراکز آموزشییکی از نقاط رقابت و تمایز 

پوشش محتواهای آموزشی اوال باید جذاب باشند و مخاطبان را با  ،دیگر در فضای رقابتی صنعت آموزشبرای یادگیرندگان است. به عبارت 
. ارائه نشده باشداطالعات نظری ند و تنها کتوانمند  در پایان راهرا ان ا باید مفید و کاربردی باشند و مخاطبو ثانی دنسازخود درگیر  یحداکثر 

چرا که معارفی عمل حداکثری واداشت  و همچنین منطبق بر مبانی باالدستی این روند مطلوب، مخاطب را باید در فرایند آموزش به سعی
در گزینش محتواهای مجددا متکی بر مبانی ارزشی این روند، باید مخاطب را  نیزو خواهند بود.  که به عمل صالح ختم نشوند فاقد ارزش

 تواند ضایع کننده وقت باشد و هم حجاب راه!محتوای غیرنافع هم می ، چرا کهکرد یاری رسانیغیرنافع 

 آکادمیک مشهور هایبندیطبقهو نه اجتماعی روز ردها و نیازهای ببر اساس کار های دانشیبندیطبقه( 7.1 راهبرد
های باز و آموزش عرصه بستر آموزشی قصد ندارد جایگزین دانشگاه و مراکز آموزش رسمی شود و هدفگذاری خود رااین با توجه به آنکه 

یابند، باید های آموزشی و یا همان سپهرهای دانشی که در قالب مکتبخانه در این بستر گسترش میبندیعمومی در نظر گرفته است، طبقه
 ،هانهبرخی از مکتبخا ممکن استدانشگاهی. هر چند هم رایج های اجتماعی صورت گیرد و نه منطبق بر رشتهروز کامال بر اساس کاربردهای 

آموزشی کامال بر  هایو روشمندی ییمحتواهای بندیسرفصل، اما داشته باشندعنوان اشتراک های دانشگاهی با برخی از رشته ،در عنوان
 .د بودنخواهاستوار محور و مهارت یهای کاربرداساس دانش

 ارزشیاصیل و  هایغناادن از دست ندهای آموزشی در عین محتواها و روالجذابیت و درگیرسازی  (7.2راهبرد 
 روز، شد یکی از گرایشات پر رنگ مخاطبان آموزشی مرور 6و  5و روندهای « روندشناسی آموزش در دوران جدید»همانگونه که در بخش 

اهیم و محتواهای است، از این رو ساحت مخاطبین عام در دوران فعلی بیش از آنکه مف و هیجانی حرکت به سمت محتواهای چندحسی
 بااحساسات  تلفیق مدیریت شدهد. از طرفی ندهگرا اقبال نشان مید، بیشتر به محتواهای احساسی و وهمنرا بپسند گرا و تفکرمحورلعق

خواهد شد. بنابراین در تولید محتواهای آموزشی هم باید بر ذائقه  هر چه بیشتر مطالب آموزشیسازی مدار باعث نهادینهیادگیری عقل
 ،و هم باید مراقبت کرد که درگیرسازی و جذابیت احساسی بکار گرفت ،هادر محتواها و روالمخاطب روز استوار شد و احساسات مختلف را 

 حذف غناهای ارزشی آنها نشود و تعادلی در این میان حاصل گردد.غلبه و باعث 

 باشد محورباید کارآموزانه و کاربرد های سنجشگریروال( 7.3اهبرد ر
 محوری داستان، به کمک سناریوهااست بدون بار آموزشیکه معموال  گریتصدیقمرسوم  هایروالبدین معنا که سنجش یادگیرنده برخالف 

توامان با قابلیت یادگیری و درگیرساز یط یک آزمون چالشی یادگیرنده را در شرابایست می ،یا واقعی یفرض های کارآموزانهتعریف پروژه یا
 .دهدقرار 
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 های آموزشی تاکتیک
طراحی  ،دقیقی آموزشی هایتاکتیکنیاز است تا ، طراحی شده های مطلوبیل هر یک روندذدر  راهبردهای مدون شده سازیبرای عملیاتی

 :ها عبارتند ازو تعریف شود. این تاکتیک

 مخاطبانبندی و سطح بندیخوشه ،استعدادسنجی( 1تاکتیک شماره 
 «یرروند آموزش انطباق پذ»در  یآموزش یمحتواها سازییو شخص یساز ( نامتوازن1.1راهبرد ف به طع

 «پذیریاسروند آموزش مق»در  یازاز دانش، توانش و ن یبا هر سطح یریپذدر دانش یفیک پذیرییاس( مق2.1راهبرد ف به عط

هر است  الزمو سطح دانشی مخاطبان،  ، انتظاراتسازی فرایند آموزش و انطباق محتواها و مسیرهای آموزشی با نیازهاشخصی به منظور
4بندیخوشه ایدورهبصورت و شده  ضمنیو  صریح استعدادسنجیِ ، آموزشیبستر  یادگیرندگان حاضر دریک از  5بندیسطحو    شوند. 

و انتظارات عالیق ها، توانمندی ،های خود اظهاری اتفاق خواهد افتاد و بیشتر مربوط به سوابق فعالیتیروال بوسیله صریحاستعدادسنجی 
محسوس و  هایارزیابیو  هابه کمک بازخوردگیریدر طول فرایند آموزش و  ضمنیاستعدادسنجی  در حالیکهخواهد بود ان گیادگیرند 

صریح به کمک ، پس از استعدادسنجی موزشیآ بستریادگیرندگان در بدو ورود به  ز این روا. پیگیری خواهد شدانسانی -ماشینینامحسوس 
بر اساس تعامالت و ها نیز و در پایان هر یک از جلسات و دوره شدابتدایی خواهند سطح بندی بندی و خوشه، ابزارها و نظارت انسانیفرم

و نوع  ، عمقریتمهمواره در  هانتایج استعدادسنجی .آنها نیز وجود خواهد داشتخوشه  یاتغییر سطح امکان ، کنندمیامتیازاتی که کسب 
 خواهد بود.قابل استناد  ،های عامل انسانیماشینی و هم برای ارسالعامل های خودکار هم برای ارسال گان،ها به یادگیرند ارسال درسنامه

 

 و فراگیری آزاد نامثبت (2تاکتیک شماره 
 «یرروند آموزش انطباق پذ»در  یآموزش یانو جر یدر سرعت، زمانبند یناهمروند یجاد( امکان ا1.2راهبرد عطف به 

از مشارکت و در زمان  یک سطح مشخصبا یک سرعت و با باید همه یادگیرندگان  با توجه به اینکه در فرایندهای آموزشی مرسوم است
با ریتم و  باید بتواندبه عنوان یک مزیت رقابتی و منحصر به فرد آموزشی بستر این  ،معینی فرایند آموزشی خود را شروع و به پایان برسانند

مان زبا هر سرعتی آموزش ببیند و در هر همگام شود و هر مخاطبی در هر زمان بتواند به جریان آموزش وارد و  گانیادگیرند آهنگ زندگی 
 مورداین  خارج شود.خود سوابق و امتیازات قبلی  با حفظن آموزش کامل و همیشگی از جریا چه به صورت مقطعی و ناقص و چه بصورت

به مواردی طوالنی مدت ر حین حضور در یک دوره آموزشی، در زندگی شخصی خود نیاز به پرداختن کند که اگر یادگیرنده دتضمین می
بر زندگی  سرباری ی،آموزش بستر، داشتبیماری درمان مانند سربازی، ازدواج، بارداری، سفر خارج از کشور، ادامه تحصیل، کار تمام وقت و یا 

هر دغدغه و با نگهداشت همه سوابق و امتیازات قبلی، این امکان را به یادگیرنده خواهد داد که بصورت آزادانه و بی گذاشتنخواهد  وی
ین بستر وجود ادر را  یچه یاهمه  یلیالتحصغمدل فار به عبارت . از سر گیردآموزشی خود را  فرایندت، شزمان که مجددا به شرایط عادی بازگ

 گر چه این امکان نیز وجود خواهد. محفوط خواهد ماند یازاتشاز دوره خارج شود، دستاوردها و امت یداشت و مخاطب هر زماننخواهد 
میزان طور در بحث همین معقولی محدود کرد. ها را با سقف زمانیبرخی از دوره سازی شدهیو سفارش داشت که در حاالت ویژه

مقدار از ساعت کند که چه های زندگی شخصی و یا سرعت هضم مطالب، خود تعیین میهر یادگیرنده با توجه به محدودیت ها،گذاریزمان
بایست های هر جلسه میانسانی و ماشینی نیز در ارسال درسنامه هایو عامل اختصاص دهد آموزش در این بستر تواند بهرا میدر هفته 

  کنند. لحاظاین محدودیت زمانی مشخص شده توسط یادگیرنده را 

                                                         
، سترین بادر مکتبخانه تربیتی مشخص شده است. به عنوان مثال یک یادگیرنده  «وضعیت کالِس »یک موجودیت در یک  جانماییبه معنی  Clusteringبندی یا خوشه 4

های بندی دیگر عالوه بر حضور در خوشهو یا در یک فرایند خوشه قرار گیرد« پسرمتربی نوجوان با مربی کانونی »یا خوشه  «دختر متربی کودکبا مادر »در خوشه  دتوانمی
  ضور داشته باشد.حنیز « یادگیرنده شنیداری»یا « یادگیرنده تصویری»هایی مانند قبلی در خوشه

قرار  «دختر مادر متربی کودک»فرد در خوشه  واهد بود به این معنی که مثالخهای یک خوشه در سطوح مختلف موجودیت بندیطبقهبه معنی   Levelizationبندی یاسطح 5
 ای دارد.که معنی ویژه بندی شده است، سطح«1سطح »گرفته و سپس در همین خوشه در 
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 ای در محتواهای درسنامهو زبانی ساختاری  ،( تنوع سبکی3تاکتیک شماره 
 «یرزش انطباق پذروند آمو»در  یآموزش یمحتواها سازییو شخص یساز ( نامتوازن1.1راهبرد ف به طع

 «پذیریاسروند آموزش مق»ی در آموزش یبستر و محتواها یساز چند زبانه یلهبوس یریپذدر دانش یتیمل   پذیرییاس( مق2.3راهبرد عطف به 
 «پذیریاسآموزش مقروند »ی در و مهارت یمختلف دانش یها و سپهرهاسهولت در امکان پوشش حوزه یلهبوس یموضوع پذیرییاس( مق2.4عطف به راهبرد 

 «یرسازروند آموزش کارکردگرا و درگ»ی در و ارزش یلاص یاز دست ندادن غناها یندر ع یآموزش یهامحتواها و روال یرسازیو درگ یت( جذاب7.2راهبرد عطف به 

( لحاظ و خوانشیمحور  دیداری، متن)شنیداری، یادگیری های مختلفسبکحداکثری برای ها پوشش سعی خواهد شد در تولید درسنامه
های محتوایی برای هر یک از ترین فرمتهای صورت گرفته، بهینههای متنوع تولید شده و بر اساس استعدادسنجیشود و محتواها در قالب
 :تولید خواهند شدو ساختار قالب  5در بستر این  ها در. بطور کلی درسنامهیا در دسترس قرار گیرد یادگیرندگان ارسال شود

به صورت باشد که می دهندگانیا ارائهای تهیه شده از یکی از اساتید دقیقه 10 الی 5 معموال یک فیلم «های ویدئوییدرسنامه» .1
دهنده در نیمه سمت با توجه به اینکه تصویر ارائه. ضبط خواهد شدو پرده سفید لنز دوربین و در نمای مدیوم  درخطابه مستقیم 

تواند بصورت همزمان در نیمه سمت راست ویدئو و بصورت پویا نمایش داده مطالب متنی و نموداری میچپ قرار خواهد گرفت، 
های ویدئویی در هر یک از درسنامه .گرافیک تهیه و ارائه خواهد شدهای ویدئویی بصورت موشنشود. همچنین برخی از درسنامه

 س یادگیرندگان خواهد بود.سه کیفیت حجمی و به همراه فایل صوتی متناظر خود در دستر
 .باشدای از یکی از سخنرانان و کارشناسان میدقیقه 20الی  10های صوتی ، فایل«های صوتیدرسنامه» .2
در قالب تصاویر اینفوگرافیک، ساختارهای درختی و یا ویدئوهای اینفوموشن با اطالعات آماری یا  «های اطالعاتیدرسنامه»  .3

 ای تولید خواهد شد. این تصاویر یا ویدئوها، معموال با بار هیجانی و احساسی نیز همراه خواهند بود.مقایسه
 باشد.میبستر آموزشی و یا یک ارجاع به یکی از مداخل دانشنامه  pdf، یک مقاله «درسنامه متنی» .4
. کندبایست در طول هفته آنها را مطالعه می یادگیرندهباشد که ، یک کتاب یا فصولی از یک کتاب خاص می«درسنامه مطالعاتی» .5

 سازندگی مسئولیت کتاب ششم و مپنج" فصل مثال عنوان به د.نباشصفحه می 100الی  20حدود معموال مطالعاتی  هایدرسنامه
 برای اما. خواهد شد ارسال هاآن pdf نسخه همراه بهتا جای امکان  های مطالعاتیدرسنامه کلیه .(صفحه  30" )صفائی علی آقای
 .داد قرار اختیار در را پستی خرید سفارش لینک توانمی است، جاری هنوز آنها معنوی مالکیتحقوق  که جدید کتب

پیوست شده است که  جواب صحیح( 5گزینه با  8چندجوابی )مثال  ایِ یک سوال چند گزینه هااست که به هر یک از درسنامه ذکرالزم به 
همچنین سعی خواهد شد  به آن پاسخ دهد و کسب امتیاز نماید.باید یادگیرنده به منظور تصدیقگری مشاهده، استماع یا مطالعه درسنامه 

 المللی را نیز تحت پوشش قرار داد.مخاطب بینتوسعه برای ی عربی و انگلیسی نیز تولید شود تا بتوان هابرای کلیه محتواها نسخه

 

 سازی آموزشبرای شخصی ایدرسنامه های پویایبسته( 4تاکتیک شماره 
 «یرروند آموزش انطباق پذ»در  یآموزش یمحتواها سازییو شخص یساز ( نامتوازن1.1راهبرد ف به طع

 «پذیریاسآموزش مق روند»یاز در از دانش، توانش و ن یبا هر سطح یریپذدر دانش یفیک پذیرییاس( مق2.1راهبرد ف به عط

توسط عامل و های آموزشی برای هر فرد در هر جلسه بصورت پویا محتواها و درسنامههای صریح و ضمنی، با توجه به استعدادسنجی
خواهد  دریافتای و محتوایی ویژه خود را بسته درسنامه یادگیرنده در هر جلسه،شود. بنابراین هر انسانی یا ماشینی تنظیم و ارسال می

که در آزادی سطح کیفی یادگیرنده به همراه سبک بهینه یادگیری وی و نیز میزان زمانی هر جلسه، ای درسنامه هایدر تنظیم بستهکرد. 
ای برای یکی از جلسات به عنوان مثال یک بسته درسنامه ، اثرگذار خواهد بود.مشخص کرده است برای پرداختن به آموزشابتدای دوره 
 گذاری برای آموزش خواهد داشت، شامل موارد زیر است:ساعت امکان وقت 4ای که تعیین کرده است در هر هفته نهایتا یادگیرنده

  صفحه( 50)درسنامه مطالعاتی شامل مطالعه فصل دوم کتاب ...  1دقیقه +  10درسنامه ویدئویی  6 
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 (Green Content( تولید محتواهای سبز )5تاکتیک شماره 
 «یرروند آموزش انطباق پذ»در  یآموزش یمحتواها سازییو شخص یساز ( نامتوازن1.1راهبرد ف به طع

 «پذیریاسآموزش مق روند»ی در بستر آموزش هاییرساختزو گسترش سهولت در توسعه  یلهبوس یریپذدر دانش یکم پذیرییاس( مق2.2راهبرد عطف به 
 ینبه چن یدسترس یبراشود. یا حداقل عمر باالیی دارد و بطور متناوب بروزرسانی میتاریخ مصرف ندارد است که  ییمحتوامحتوای سبز 

به عبارت  یاو  و از رده خارج شدن محتوا نشود. یکهنگباعث تا حد امکان که گذر زمان  باشد یموضوع و سبک محتوا به نحو یدبا ییمحتوا
های موسمی و زمانمند در آن استفاده و کمتر از مولفهباشد آن، عالوه بر مخاطب امروز، مخاطب فردا هم لحاظ شده  تولیدبهتر، در هنگام 

ها موجود در مخزن درسنامهو کوتاه کوتاه دگیرندگان از قطعات محتوایی مختلف ای ارسالی به یاهای درسنامهبه دلیل آنکه بسته .شود
سبز تولید شوند تا به راحتی با رویکرد شوند، سعی خواهد شد، در فرایند تدوین و تولید محتوا تا جای امکان کلیه محتواها، تشکیل می

ددی برای هر بخش از یادگیرندگان تنظیم نمود. رعایت این سیاست های محتوایی متعبتوان آنها را با قطعات مختلف تلفیق کرد و بسته
شوند عمر بیشتری داشته باشند و در طول زمان با تغییرات و تحوالت اجتماعی و تولید می نسبتا باالشود محتواهایی که با هزینه باعث می

 موزشی را پایین بیاورد.یک بستر آ یسیاسی کمتر اعتبار خود را از دست بدهند و هزینه نگهداری محتوای
 

 ( محتواهای آزاد برای یادگیری ضمنی6تاکتیک شماره 
 «آموزش انطباق پذیرروند »در  یو ارزش یلاص یاز دست ندادن غناها یندر ع یآموزش یهامحتواها و روال یرسازیو درگ یت( جذاب7.2راهبرد عطف به 

های رسمی هر جلسه بخشی به عنوان محتواهای آزاد و ویژه وجود دارد که مخاطبان و یادگیرندگان بر اساس سلیقه و عالقه در کنار درسنامه
توانند آنها را نیز مرور و مشاهده نمایند. این فعالیت آزاد و تکمیلی و بدون بار پاسخگویی برای درگیرسازی بیشتر مخاطبان با خود می
 تواند به غنای یادگیری ضمنی مخاطبان کمک نماید. می موضوع،

مجله گفتگویی در قالب  میزگردهای ،ها و افراد شاخصشده از مجموعه یهته مستندهای ،TED سایت دوبله شده یدئوهایومواردی مانند 
 و ... یریتصو

 

 های شخصی و اجتماعی( محتواهای پازلی در بستر رسانه7تاکتیک شماره 
 «یآموزش مشارکتروند »در شاخص  یادگیرندگان یساختارمند از خرد جمع یمحتوا یدو تول ی( گردآور 6.3راهبرد عطف به 

هایی برای تکمیل و درگیرسازی بیشتر یادگیرنده با موضوع هایی که یادگیرنده در حال آموزش است، بستهبرای هر یک از موضوعات و عرصه
های مینیمال های ایمیلی، پستخبرنامهشود. مواردی مانند تماعی و شخصی برای وی توزیع میهای اجشود که از طریق رسانهتهیه می
در واقع در این مدل، مخاطب هر بخشی از آموزش را  باشد.از مصادیق آموزش پازلی می ی روزانهپیامکهای بستهو  های اجتماعیشبکه

از یک پازل بزرگ  اتیکند و آنها را در ذهن خود به مثابه قطعفت میهایی فشرده شده در فضایی مفرح و غیررسمی دریابصورت تکه
ای طراحی کند را به شیوه دهنده، هر یک از قطعات پازلهای اصلی در طراحی این مدل آموزشی آنست که بستر ارائهچیند. یکی از هنرمی

یل کننده یک طرح و تصویر کالن از قبل طراحی شده نیز داشته باشد، تکم یقطعه بار آموزشی و جذابیت مستقلهر که در ضمن آنکه خود 
، یک مفهوم ته آموزشی کوتاه، مفرح و غیررسمینک 100عدد از قطعات ارسالی را دریافت کرد، عالوه بر  100که مخاطب  باشد تا هنگامی

های پازلی زیر را به موازات توان بستهبه عنوان نمونه برای مکتبخانه تربیتی می پیام در ذهن وی تداعی شود. 100مستقل و کلی نیز از این 
 های اصلی در نظر داشت: محتواها و دوره

 یان / روز مترب یدر فضا یجبه شبهات را / پاسخگویی بزرگان، شهدا و عرفا یتیکوتاه ترب هاییتها و حکاداستان
 یتیترب هاییتبا ارائه خالصه و ظرف یتیترب یهاکتاب یتی / معرفیترب یهااثرگذار کتاب یهاو پاراگراف جمالت
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 ( تولید محتوا از خرد جمعی به موازات تولید محتوای نخبگانی8تاکتیک شماره 
 «یآموزش مشارکتروند »در شاخص  یادگیرندگان یساختارمند از خرد جمع یمحتوا یدو تول ی( گردآور 6.3راهبرد عطف به 

محتوا صورت های یک بستر آموزشی، از جمعی از نخبگان و کارشناسان معدود تدوین و سرفصل است برای تولید محتواوال مرسوم معم
های دانشی)مانند تربیت(، تصمیم بر آنست که تامین و تولید گرای برخی از حوزه، با توجه به ماهیت تجربهبستر آموزشیاین گیرد. در 

آن حوزه که شاید در جامعه یادگیرندگان نیز باشند، تولید  کارشناسان تراز اول کشوری، از فعاالن باتجربهمحتوا عالوه بر اخذ از نخبگان و 
 ییمحتوامناسب گزینش، چینش و زنجیرسازی  ،هاموضوعات و دوره بر رویمحتوا صورت گیرد و سپس به کمک یک شورای ممیزی محتوا 

ها نیز، تلفیقی از ، برخی از دورهگیردمیاز کارشناسان و نخبگان تراز اول تولید محتوا صورت هایی که اعمال گردد. بنابراین عالوه بر دوره
های ارزشمند به نگاریشخصی و ویژه خود را در قالب تجربه تجربیاتبندی و خواهد بود که جمع های آن حوزهباتجربه ن ومحتواهای فعاال

 دهند. دیگر یادگیرندگان ارائه می
 

 جامع هایدوره از طریقبه آموزش داالنی سازی ورود ( 9ره تاکتیک شما
 «در آموزش یموضوع یتجامعروند »در  یلیتفص یهاقبل از ورود به آموزش ی،با اطلس موضوع یادگیرندگان یی( ضرورت آشنا3.1راهبرد عطف به 
 «در آموزش یکردیرو یتجامعروند »در  آموزش یندمختلف در فرا یکردهایبا رو یادگیرندگان یی( ضرورت آشنا4.1راهبرد عطف به 
 «یرآموزش انطباق پذروند »یادگیرنده در هر  یو استعدادها یازهارشد، ن یزانبر اساس م یو منحصر به فرد آموزش یفیک یدهو ارزش یابی( ارز1.4راهبرد عطف به 

، هادانشی یا مکتبخانه هایسپهر از یکهر برای ورود به بایست می یادگیرندگان، و مرتبط با این تاکتیک با توجه به راهبردهای ذکر شده
این اتفاق در طی  .شوندو هم در هر یک از موضوعات با رویکردهای مختلف آشنا  کنندنسبت به آن عرصه، هم اشراف موضوعی پیدا 

بنابراین هر یادگیرنده با هر سطحی  .د خوردرقم خواه« های جامعدوره» با عنوان ایجلسه 10 فشردهبرگزاری یک دوره رایگان و نسبتا 
های جامع را متناسب با سطح نیاز و بستر فعالیتی خود با یکی از دوره ،ها و محتواها، در بدو ورودبایست برای دستیابی به دیگر دورهمی

ی ، محتواهاشوندمیبندی سنجی و خوشهاستعداد ،جامع هایقبل از ورود به دورهیادگیرندگان، با توجه به آنکه  موفقیت پشت سر بگذارد.
ارسال خواهد شد. به عبارت دیگر ممکن است دو و توسط عامل ماشینی بستر های مخاطبی بصورت پویا بندیبر اساس خوشه هر جلسه

همچنین  .باشدمتفاوت  آنهانفر دو دوره جامع یکسان را با موضوعات واحدی پشت سر گذارند اما محتوای ارسالی هر یک از جلسات برای 
٪ از عمق محتوایی 20و سعی خواهد شد حدود  برای مخاطبان خود خواهند داشتقابل توجهی های جامع بطور مستقل بار آموزشی دوره

ورود ادامه آموزش و قصد دیگر دوره جامع پشت سر گذاشتن پس از  ،حتی در صورتیکه مخاطببنابراین ؛ هر یک از موضوعات را فراگیرند
نیز به دستاورد مناسبی از دانش و مهارت آن حوزه، مختلف عالوه بر اشراف بر موضوعات و رویکردهای  ،را نداشته باشد تری عمیقهادورهبه 

د نهای مخاطبی وجود خواهگونه به تعدادکه  فرض کردیک بازارچه به های ورودی مانند گیتهای جامع را توان دورهیافته است. می دست
به خودی خود ارزش آفرین خواهد های جامع دورهعبور از هستند،  توجیههای ورودی که فقط مکان بازرسی و برخالف گیت بتهالداشت و 
نسبِی جامعیت یک  گیری، شکلهای جامعهدف از وجود دوره بطور خالصه باید گفت .د داشتبه همراه خواه نیزای ویژهبار آموزشی بود و 

چرا که پس از  ؛استآموزشی خرید در بازارچه سازی بهینهو آموزشی ادامه راه هدفمند ساختن موضوعی و رویکردی در مخاطبان برای 
نقاط ضعف، قوت و و تشخیص منابع هدفمند توان مطمئن بود که یادگیرندگان به صالحیت انتخاب های جامع، میدوره گذرانده شدن

های گونهبه عنوان مثال برای مکتبخانه تربیت و با توجه به  اند.رسیده موجود های آموزشیآنها بر دوره انطباقو  ی خودهانیازمندی
 زیر اشاره کرد: های جامعتوان به دورهمی ی موجود در این بسترمخاطب
 سال( 7فرزند کمتر از  یمادران و پدران دارا یژهکودک )و یتدوره جامع ترب 
 سال( 14تا  7مدارس با مخاطبان  یپرورش ینها و مسئولکانون یتیترب یانطالب، مرب یژهنوجوان )و یتجامع ترب دوره 
 سال( 21تا  14مدارس با مخاطبان  یپرورش ینها و مسئولکانون یتیترب یانطالب، مرب یژهجوان )و یتجامع ترب دوره 
 (یتیترب یراهبرد هاییزیربه منظور طرح یتیترب-یگکارمندان و فعاالن فرهن یران،طالب، مد یژهنسل )و یتجامع ترب دوره 
 سال( 7 یرها با مخاطب کودک زو کانون هایدبستان یشمهدها، پ یانجامع ارتباط موثر با کودک )مرب دوره 
 معلمان مدارس( یژهآموز )وجامع ارتباط موثر با دانش دوره 
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 ی پیشروهاای سازی فرایند آموزش با دوره( بازارچه10تاکتیک شماره 
 «یرآموزش انطباق پذروند »در  یدر تعامالت آموزش یو مکان یزمان یساز ( نامتقارن1.3راهبرد عطف به 
 «یآموزش تعاملروند »در آموزش  ینددر فرآ یادگیرندهبا  یو تعامل راهبر انسان ی( ضرورت همراه5.1راهبرد عطف به 

 تواند بهمی ،و منکشف شدن نیازهای واقعی و نیز عالیق خود به هر یک از رویکردها «دوره جامع»یادگیرنده پس از سپری کردن یک 
موضوعات اشاره شده در بسط داده شده که  ،های پیشرودست به انتخاب زند و دورهوارد شده و در آن آن سپهر دانشی  «بازارچه آموزشی»

یک مسیر پیشنهادی به  نیزامع و شناختی که بستر از یادگیرنده پیدا کرده هستند را انتخاب کند. گرچه پس از پایان دوره ج های جامعدوره
 نیازها و گرایشات خود دست به انتخاب و خرید خواهد زد. خواهد شد، اما در نهایت این یادگیرنده است که با توجه به ارائه یادگیرنده 

و باالترین سطح  شودمیمحسوب  ای و دانشگاهیمرسوم مدرسه هایآموزش روشمندیای تقریبا نقطه مقابل مدل مدل آموزشی بازارچه
تصور دهنده خدمات و کاالهای آموزشی دقیقا مانند یک بازارچه ارائهبه مثابه دهد. در این مدل، بستر می یادگیرندگاناختیار و آزادی را به 

ها، در ازای پرداخت از غرفه موردنی بر نیاز خود از یک یا چند ها بپردازد و مبتتواند آزادانه در آن به بازدید از غرفهو مخاطب می شودمی
( فرآیند خرید را انجام دهد و سبد آموزشی و مهارتی های تکلیفیو سعی های زمانی یادگیری)مبلغ کالس به همراه هزینههای آن هزینه

های خود دارد خرید می کند، نه آنچه را که ها و فرصتز ظرفیتها و تحلیلی که اخود را تکمیل نماید. در این بازار هر فرد با توجه به دارایی
فارغ التحصیلی در این مدل معنای فازی همچنین . رودبه سمتش می هایش را ندارددارد دوباره می خرد و نه آنچه که توان پرداخت هزینه

آموزشی خارج شود و مجددا در زمانی دیگر  چهاز بازارتواند گیرد و یک یادگیرنده هر لحظه بنا به صالحدید خود میو تشکیکی به خود می
 باشد(.  ی اگر این فاصله زمانی چندین سالبه این بازار بازگردد و به خرید ادامه دهد)حت

شد، به کمک یک عامل انسانی )استاد راهنما( و عامل های جامع که با یک عامل تمام ماشینی مدیریت میهای پیشرو بر خالف دورهدوره
گری هوشمند و نیز رصد و استعدادسنجی ها، سنجشگری و تصدیقارائه درسنامهبا  ینیدر واقع عامل ماششود. ینی راهبری میماش

 هایانجام شده بر رفتار هاییلو با ارائه تحل سازدیرها م و تکراری گیرهای وقتفعالیترا از استاد راهنما  نامحسوس یادگیرنده،
 که طرح سازدمی مهیا( راهنما ستاد)ایعامل انسان یفرصت و امکان را برا ینهر درسنامه ا یهاخودکار آزمون یحتصح یزو ن یادگیرندگان

 پاسخ به همچنین کند.ارائه  یو راینموده و ب ینشگز یگذشته و یآموزش یرا متناسب با رفتارها و بازخوردها یادگیرنده یندهآ یدرس
به همین منظور نیاز است که استاد راهنمای هر  .شودیز از دیگر وظایف استاد راهنما محسوب مینسواالت و ابهامات احتمالی یادگیرنده 

 وی باشد.معرفی شده توسط های پیشرو، خود ارائه دهنده یا نماینده یک از دوره

و  «جلسه 6 -استاد دوستانی  -کودک  معرفی خدا به»تواند سیر آموزشی ارائه شده توسط یک کارشناس یا استاد باشد مثال های پیشرو هم میدوره
سازی یک بسته کامل و عمیق بندی و زنجیرهکه با یک دسته تواند تلفیقی از محتواهای چندین کارشناس و ارائه دهنده باشدهم می

  «جلسه 15 –داری تربیتی حلقه»مثال  محتوایی شده است

 

 (Self-Regulation) خود تنظیمی آموزشی( 11تاکتیک شماره 
 «یرسازآموزش کارکردگرا و درگروند »ی در و ارزش یلاص یاز دست ندادن غناها یندر ع یآموزش یهامحتواها و روال یرسازیو درگ یت( جذاب7.2راهبرد به عطف 

 یک عنوان به تحریک انگیزه. باشندمی آموزشی نوین بسترهایدر  «خود تنظیمی»موضوع  اصلی دو محور «درگیرسازی» و «برانگیزانندگی»
 به مشتاقانه و درگیرانه حرکت و نهفته استعدادها و نیروهای سازیفعال داوطلبانه، و آگاهانه انتخاب شامل که قوی تنظیمی خود سازوکار
 به باید آموزشی خودتنظیمی  تعریف در. دهد قرار تاثیر تحت را آموزش کارآمدی و اثربخشی ضریب تواند می قطعا است یادگیری سمت
. دهدمی انتقال انتظار، برابر چند اثربخشی با یادگیری موقعیت یک عادی به یادگیری موقعیت یک ازیادگیرنده را  که کرد اشاره هاییمحرک

 توان این موضوع را در سه فرایند زیر دنبال کرد:که به طور کلی می
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 استفاده از ،آموزشی خودتنظیمی و درگیرسازی برانگیزانندگی، برای شدهتعریف  هایروش مهمترین از یکی استفاده از فرم انتظار پیامد: الف(
 انتخاب اینست که باور پیامد انتظاردر روش . است آموزشهر بخش از  برگزاری در پیشاوندی فعالیت یک عنوان ، به«پیامد انتظار» روش
 در. باشدمی ،در آینده رفتار آن انجام احتمالی نتایج مورد در آنهاباورهای  تحت تاثیر شدت به ،در یادگیری آنها عملکرد میزان و افراد نهایی

ضدآموزشی خاصی که  و آموزشی رفتارهای انجام عدم یا انجام منفی یا مثبت پیامدهای مرور و تبیین از استفاده با پیامد، انتظار حقیقت
 .آورد ارمغانبه  افزایش هوشیاری حواس وی را یادگیرنده و برانگیزانندگیتواند کند، مییادگیرنده در ابتدای فرآیند آموزشی با خود مرور می

 و سپس مرور مجدد آن در بخش خودارزیابی، کمک شایانی بهدر ابتدای شروع هر جلسه  پیامد انتظار فرم سازی به مکتوب تشویق بنابراین
 رم انتظار پیامد در ابتدای هر جلسه به شرح زیر خواهد بود:بنابراین سواالت ف .یادگیرندگان خواهد کرد خودتنظیمی و انگیزه دهیجهت

  جلسه انتظار دارید چه موضوعاتی در این جلسه برای شما ارائه شود و شما در پایان به چه مهارتهایی مسلط شوید؟ عنوانبا توجه به   
  خواهد داشت؟ آینده شما هاییتدر فعال یا منفی مثبت آثارچه  یرید،فرابگدر این جلسه آنها را  یدکه انتظار دار ها و مهارتهاییدانشبه یا عدم تسلط تسلط 

 اجتماعی و الهی و تهیج روحیه جهادی هایو دغدغه هاو یادآوری رسالت تحریک استفاده از محتواهای درگیرساز و برانگیزاننده حسی: ب(
این محتواهای  .باشد های خودتنظیمی آموزشیروشتواند یکی دیگر از مینیز  محرک حسیای و حاشیه محتواهاییادگیرندگان به کمک 

های آموزشی بندی عقیدتی مخاطبان بصورت خودکار در بین محتواها و درسنامهکوتاه و مینیمال صوتی و تصویری بر اساس خوشه
 ای از سخنان بزرگان یا آمارهای اجتماعی(های کوتاه یک دقیقه)مانند کلیپ ترین زمان ممکن پخش خواهند شد.یادگیرندگان در کوتاه

ها در نیز همسو با موضوعات درسنامه ایی آموزشی و حاشیهبخشی از محتواها های شخصی:رسانهبستر دارسازی توزیع محتوا در ج( ادامه
آنها را با محتوا در مندی غدغهو دتوزیع خواهد شد تا درگیرسازی  های اجتماعی()پیامک، ایمیل، شبکههای شخصی یادگیرندگانبستر رسانه

 حفظ کند.در سطح مطلوبی خارج از فضای آموزشی نیز 

 

 خود ارزیابی آموزشی( 12تاکتیک شماره 
 «یرآموزش انطباق پذروند »یادگیرنده در هر  یو استعدادها یازهارشد، ن یزانبر اساس م یو منحصر به فرد آموزش یفیک یدهو ارزش یابی( ارز1.4راهبرد عطف به 

در فرایند آموزش  گانعمیق یادگیرند سبب یادگیری نهادینه و  خودارزیابی به عنوان یک فرآیند تکمیلی و پساوندی در کنار فاز خودتنظیمی
میزان رضایت،  ، یادگیرندگانهر درسنامه(پایان مشاهده یا مطالعه ) پس از پایان هر بخش از آموزشاوال به معنی آنست که  خواهد شد و

 د:نکن اظهار شان رایادگیریدرصد  و با موضوعقبلی  آشنایی

 درسنامه و ارتباط آن با موضوع جلسه کیفیت از شما ارزیابی :  

 ضعیف□       متوسط□      خوب□       عالی □
  :میزان آشنایی قبلی شما با مطالب ارائه شده در درسنامه 

      اکثر مطالب برایم تازگی داشت□ 

       دانستم و نیمی را نه  نیمی از مطالب را می □

 و برایم تکراری بود دانستماکثر مطالب را می □
 درسنامه از شما یادگیری میزان:  

 شدم متوجه و کردم درک بطور کامل را درسنامه موضوعات و مطالب همه□ 

 متوجه نشدم را موضوعات از برخی اما کردم درک را درسنامه مطالب بیشتر□ 

 نشدم متوجه را دیگر نیم و شدم متوجه را موضوعات و مطالب از نیمی□ 

 بود سنگین برایم کمی مطالب. نشدم متوجه را درسنامه مطالب بیشتر□ 
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انطباق  میزانثانیا در پایان هر جلسه با مشاهده شبکه اهداف طراحی شده و نیز مرور فرم انتظار پیامد مکتوب شده در ابتدای جلسه، و 

در صورت داشتن پیشنهاد و انتقاداتی پیرامون هر یک از نیز  و اعالم کندو  بررسیآموزشی  ی شدهطراحاهداف انتظارات خود را با 
یادگیرنندگان در بخش خودارزیابی بررسی خواهند کرد که آیا انتظاراتی که در فرم انتظار پیامد، در واقع . بیان کنندموضوعات و اهداف آنها را 

 اند، محقق شده است یا خیر. مکتوب کرده

 کم□     متوسط□      زیاد□ های ارائه شده چه میزان از انتظارات شما را پاسخ داد؟در ابتدای جلسه، درسنامهمکتوب شده  اتبا توجه به انتظار
 چه مواردی هستند؟و میزان تسلط شما به آنها ف آموزشی این جلسه اهدا ارزیابی شما از

 شود:خودارزیابی محتوایی کل جلسه نیز با فرم نظرسنجی زیر بازخوردگیری می

 نظر / انتقاد / پیشنهاد در پایان این جلسه میزان تسلط شما عنوان هدف 
 ... کم □     متوسط □      زیاد □  1هدف  1
 ... کم □     متوسط □      زیاد □ 2هدف  2
 ... کم □     متوسط □      زیاد □ 3هدف  3
 

میزان بهینگی  ،نتایج تجمیعی و آماری آن بلکه خواهد بود کارآمد و مفید یادگیرنده خود ضعف و قوت نقاط کشف برای تنها نه ارزیابیخود 
توانند بررسی کنند که آیا اهداف آموزشی طراحی داد و مدیران آموزشی می خواهد قرار ارزیابی مورد نیز راو اثربخشی محتوا یا روش آموزش 

  .یادگیرندگان مطابقت دارد یا خیراکثریت شده با اهداف آموزشی کشف شده توسط 

تا اوال ذهن  شودمی باعث و دهدمی سوقدرجه  360یک ارزیابی  سمت محور به ارزیابی استاد از را تمرکز ،فرآیند خود ارزیابیبه عبارت دیگر 
در هر یک از اهداف ذکر شده و نیز ارائه  ،با ارزیابی میزان یادگیری خود همچنینسازماندهی شود و  پایان هر بخش از آموزش درمخاطبان 

پیشنهاد یا انتقاد پیرامون هر یک از آنها، اساتید و مدیران آموزشی مجموعه را نیز از میزان موفقیت طراحی شبکه اهداف هر جلسه، آگاه 
 د.نساز

 

 جانبه و درگیرسازسنجشگری همه( 13تاکتیک شماره 
 «یرآموزش انطباق پذروند »یادگیرنده در هر  یو استعدادها یازهارشد، ن یزانبر اساس م یو منحصر به فرد آموزش یفیک یدهو ارزش یابی( ارز1.4راهبرد عطف به 
 «یرسازآموزش کارکردگرا و درگروند »در  باشد کارآموزانه و کاربردمحور یدبا یسنجشگر  یها( روال7.3راهبرد عطف به 

تعریف  گان در یک ساختار آموزشییادگیرند  یبرای تحلیل میزان یادگیر توان می ضمنیو  تفهیمی، تصدیقیسه نوع سنجشگری  به طور کلی
های تصدیقی و ضمنی گریسنجش. ، سعی شده است هر سه مورد بصورت توامان مورد استفاده قرار گیرندساختار آموزشیاین ، که در کرد

شود و به کمک به تمامه توسط عامل ماشینی مدیریت و امتیازدهی خواهد شد ولی سنجشگری تفهیمی به کمک عامل ماشینی ارسال می
 :عامل انسانی ارزیابی و امتیازدهی خواهد شد

سوال تستی با ویژگی یک ها هر یک از درسنامهبه : ی(ای و چند جوابهای چند گزینه)تست سنجشگری تصدیقی در پایان هر درسنامه الف(
بایست پس از مطالعه یا مشاهده هر درسنامه به می یادگیرندهکه  شودمیگزینه و دارا بودن بیش از یک جواب درست الصاق  4بیش از 

و بیش از یک پاسخ صحیح دارند، عالوه  هایی که بیش از چهار گزینهتست با هدف تصدیق مطالعه یا مشاهده خود پاسخ دهند.سوال  این
این  اینمرهمحاسبات دهد. ها را نیز میقابلیت تحلیل پاسخ عامل انسانی، به دهدبه شدت کاهش میرا  تصادفیپاسخگویی امکان بر آنکه 
 .کردخواهد حذف ای صحیح را هامتیاز یکی از گزینه ،هر دو گزینه غلط و شدخواهد محاسبه امتیاز  100و از عامل ماشینی توسط ها تست
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هر یادگیرنده از ابتدای یک دوره آموزشی در یک  : مفاهیم ایفای نقش( به کمک) در پایان هر جلسه محورداستانسنجشگری تفهیمی و  ب(

سناریوهای  ها وبایست برای چالش( وارد شده و با محتواهای فراگرفته شده در پایان هر جلسه میRole Playingآفرینی )فضای نقش
سازی شده مختص به خود راهکار ارائه دهد. در واقع این فرآیند نوعی آزمون درک مطلب و سنجش میزان فهم برای یادگیرندگان ویژه

های مرسوم را نخواهد و داستان محوری، کسالت حل تمرین خواهد بود که البته به دلیل جذابیت و قرار گیری در فرآیندهای ایفای نقش
به عنوان مثال در مکتبخانه شود. ه عبارت دیگر این فرآیند یک نوع کارآموزی نامحسوس در فضای علوم انسانی محسوب میب داشت.

شود، در ابتدای هر دوره برای ( که توسط عامل ماشینی این سامانه مدیریت میPersona Engineتربیتی، به کمک موتور تولید شخصیت )
به بستر فعالیت و تشخیص میزان تخصص آنها یک شخصیت فرضی به عنوان متربی تعریف شده و در هر یک از یادگیرندگان با توجه 

، راهکار ارسال شدههای برای چالشدر نقش مربی فرضی آن شخصیت، پایان هر جلسه با توجه به موضوعات آن جلسه، یادگیرنده باید 
  ای آن دوره امتیاز دهی و ارزیابی خواهد شد.توسط استاد راهنم ی مکتوب در سامانه. این راهکارهاکندارائه 

یادگیرنده های تربیتی با توجه به تحلیلی که بر مهارتتوان سناریوی زیر را مرور کرد که سامانه نمونه مصداقی در حوزه تربیت میبه عنوان 
و در پایان هر جلسه برای وی چالش کند های زیر به عنوان پروژه تربیتی دوره تعریف میخواهد داشت یک متربی مجازی را با ویژگی

 :ها ارئه دهدبایست طرح و راهکاری برای این چالشکند که یادگیرنده در نقش مربی فرضی میجدیدی را مطرح می

قادی و اخالقی/ تاثیرپذیر ای مذهبی / متزلزل در برخورد با شبهات اعترو و خجالتی / محجبه با خانوادهبضاعت / کمساله بالغ / خانواده بی 12دختر [مریم 
 ]عدم وجود ارتباط با جنس مخالف / مودب / باهوش / دارای وضعیت تحصیلی خوب /

 :دانم گناه است و خدا از این پسری دارند که من البته میکند که دوستانم هر یک برای خودشان دوستمریم با شما درد دل می چالش جلسه اول
ترسم در آینده تنها بمانم و شوهری گیرم نیاید. مانی و من هم میشوهر میکنند که بیتانم من را مسخره مینوع ارتباطها راضی نیست، اما دوس

کنم شاید در حد متعارفش بد نباشد که من هم کنند احساس میپسرهایشان برایم تعریف میوقتی هم که بقیه دوستانم از روابطشان با دوست
 هایم داشته باشم. واکنش مناسب شما در برخورد با این چالش تربیتی چه خواهد بود؟لفنی برای تنهاییفردی را در حد ارتباط پیامکی یا ت

 :شوید که مریم به خاطر وضعیت خانوادگی و بضاعت ضعیف مالی، به هیچ عنوان تمایلی به داشتن ارتباطات شما متوجه می چالش جلسه دوم
های خود ندارد. این موضوع او را در مدرسه به نماد تنها بودن و خجالتی بودن ک از همکالسیوآمدهای خارج از کالس با هیچیدوستانه و رفت

 تبدیل کرده است. واکنش مناسب شما برای برخورد و اصالح این وضعیت چه خواهد بود؟
  در خانه آنها و مشاهده پیگیرانه ای مذهبی دارد، اما با حضور ماهواره شوید که مریم با اینکه خانوادهشما متوجه می سوم: جلسه چالش

های تفریح او با ها وابسته شده است و اکثر موضوعات صحبت زنگبرخی از سریال ای توسط مادر و خواهرانش، به شخصیتهای ماهوارهسریال
 هایش پیرامون این موارد است. طرح تربیتی کوتاه مدت یا بلند شما چه خواهد بود؟همکالسی

 که داشت خواهد را فرصت این مربیو در پایان دوره بصورت یکجا توسط استاد دوره انجام خواهد شد  ای کارآموزیهپروژه امتیازدهی
 تواندمی استاد برای نیز موارد این تغییرات مشاهده که نماید ویرایش جدید مطالب یادگیری به توجه با نیز را خود قبل جلسات هایچالش
 .باشد داشته دوره طول در مربی یادگیری سیر تاثیر از خوبی بازنمایی

 انجامیکی از فضاهای سنجشگری دیگر که توسط عامل ماشینی و نامحسوس کاربر: محیطی  تعامالتآوری سنجشگری ضمنی با جمعج( 
سامانه و کمی سازی آن  های درونی و برونیمحیطی کاربر در ساختارآموزشی ها و تعامالت شود، سنجشگری با استفاده از ضبط فعالیتمی

 توان به موارد زیر اشاره کرد: است به عنوان مثال می

 هامیزان و تعداد رجوع به سامانه برای مشاهده درسنامه 
 هم قبل از پاسخگویی و هم بعد از پاسخگویی( هایمیزان زمان پاسخگویی فرد به سواالت و سنجش( 
  مرورهای چند باره(میزان سریع یا  هایرد شدنها، میزان تعداد تالشهای صوتی )درسنامهها یا ویدئوو ریتم اجرای تعداد مشاهده 
 های هر یادگیرندهمندیمیزان و نوع استفاده از محتواهای آزاد و بدون مسئولیت برای کشف عالقه 
 ها میزان تعداد ویرایش پاسخ 
  سامانهدر تحلیل میزان نظرات و تعامالت با اساتید و دیگر یادگیرندگان 
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 (Badge) مبتنی بر نشانکیفی و اعتباردهی دهی ارزش( 14تاکتیک شماره 
 «یرآموزش انطباق پذروند »یادگیرنده در هر  یو استعدادها یازهارشد، ن یزانبر اساس م یو منحصر به فرد آموزش یفیک یدهو ارزش یابی( ارز1.4راهبرد عطف به 
 «یرسازآموزش کارکردگرا و درگروند »در  کارآموزانه و کاربردمحور باشد یدبا یسنجشگر  یها( روال7.3راهبرد عطف به 

باید در شود. با اعطای نشان استفاده میکیفی دهی های جدید ارزشمحور، از فرآینددهی کمی و نمرهبرخالف ارزش ،آموزشی این ساختاردر 
های کسب نشانبرای  ساز یبترغو بخش  لذت عوامل ، با ایجادشودکارانه محسوب میکه نوعی فرآیند بازینظر داشت که اعطای نشان 
 و همچنین: .کندتقویت می و یادگیری در چرخه آموزشیادگیرندگان را هیجانی ، مشارکت و درگیرسازی بیشتر در تابلوی افتخارات

ها نشان، یمحور  بر خالف نمره :کسب شده یهاهای جزئی و موردی مهارتی، دانشی و رفتاری یادگیرندگان با بررسی نشانالف( تحلیل
یک جعبه سیاه برای  ،نمره کسب شده در یک دوره حالی که. در دندهارائه را د تحلیل جزئی و دقیقی از نقاط قوت یک فرد ندقیقا می توان

به عنوان مثال کسی که در درس  دهد.ارائه نمی های یادگیرندهارزشمندی را درباره جزئیات توانمندی اتارزیاب خواهد بود و هیچ اطالع
 هایتری در مورد کیفیت مهارتتوان در مقایسه با دیگران ارزیابی کرد، اما هیچ اطالعات اضافهفقط می را گرفته است Aیا  18ریاضی نمره 

یکی از شته باشد و های ریاضی یک یا چند نشان وجود دا. حال تصور کنید برای هر یک از مهارتاخذ کردتوان نمیوی در درس ریاضی 
، آنگاه یک در فالن دوره اخذ کرده باشد «نشان طالیی تحلیل مثلثاتی»یا  «گیریای انتگرالنشان نقره»چند نشان مانند  ،نیز گانیادگیرند 

آن ضعف و قوت نقاط  یکاملنسبتا ، بطور اخذ نشدههای نشانو  اخذ شدههای نشانو تحلیل  مشاهدهتواند با ارزیاب بطور کامل می
 را در آن حوزه ارزیابی کند.  یادگیرنده

توانند در بندی همواره فقط سه نفر میهای کمی و نمره محور رایج، به دلیل وجود ردهدر ارزیابی ای:دهی چند بعدی و غیر ردهارزشب( 
ارزیابی مبتنی بر  گیرد، در صورتی که در روشدهی صورت میارزش ،تنها در بعد دانشیمعموال جایگاه اول و دوم و سوم قرار گیرند و نیز 
، هیچیک از استعدادها و عالیق رفتاریو  مهارتی، دانشیی هامختلف در انواع زمینهمتنوع و های نشان، به دلیل برخورداری از وجود نشان

حتی و یا  باشد اخذکنندگان اعتبارجز خاص  بعدی درو  آموزشی فرایندتواند در بخشی از یک می یادگیرندهو هر  ماننددست خالی نمی
. به عنوان حائز شایستگی برای کسب نشان در یک مهارت، دانش یا رفتار خاص باشندتوانند میبطور همزمان چندین نفر  بندیبدون رده

 :ها عبارتند ازبرخی از نشان ن بسترایی در مکتبخانه تربیت مثال

  ای با عنوان مهارت ارتباط کالمی()ویژه جلسه ]جوان|نوجوان|کودک[مهارت ارتباط کالمی با  ]برنزی|نقره ای|طالئی[نشان 
  های شخصیت محور یک دوره تربیتی()ویژه تمرین  ]جوان|نوجوان|کودک[تحلیل رفتار  ]برنزی|نقره ای|طالئی[نشان 
  دوره تربیت دینی( )ویژه کل ]جوان|نوجوان|کودک[تربیت دینی دوره  ]برنزی|نقره ای|طالئی[نشان 
 (تکالیف در ساعات غیر پایانی ارسال به موقعیادگیرندگان در ترین )ویژه منظمتعهد  نشان ویژه 
 (در تعامل با اساتید و دیگر یادگیرندگانویژه ساعی ترین مشارکت کنندگان ) مشارکت نشان ویژه 
  کامل و جامع االطراف()ویژه مربیان  ]جوان|نوجوان|کودک[نشان ویژه مربی جامع الشرایط 

 
و آن هم بصورت همه یا یک فرآیند کوتاه مدت در معموال اعتباردهی در فرآیندهای رایج آموزشی،  اعتباردهی:و مانا سازی سازی گسسته ج( 

ارزیابی، مرسوم های در پایان با یکی از روش تاگیرد میماه در یک مسیر آموزشی قرار یا شش سه  ،یادگیرندهمثال یک  افتد واتفاق میهیچ 
بایست و می شدهمحروم آن مسیر آموزشی  هاات و ارزشاز کل اعتباردر صورتیکه در میانه این مسیر دچار مشکل شود اما  شود.اعتباردهی 

هایی را ، نشانبصورت مقطعیآموزش دهی بوسیله نشان، یادگیرندگان در مسیر در حالیکه در فرآیند ارزش کند. طیکل مسیر را از ابتدا 
و قابل های کسب شده در میان راه برای آنان معتبر کنند و اگر احیانا موفق به خاتمه مسیر آموزشی خود نشدند، اعتبارات و نشانکسب می

فتخارات خود ادامه مسیر های کسب شده در گالری اتوانند پس از بازگشت به مسیر آموزشی با توجه به نشاناستناد خواهد بود و حتی می
از  ،کسب شده تا آن زمان یهاهر مقطعی با حفظ نشان درتواند آزادانه مییادگیرنده هر در سیستم اعطای نشان بنابراین  را پیگیری نمایند.

 و مجددا در هر زمانی به فرایند آموزشی خود بازگردد. شدهروند آموزش خارج 
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وجود رایج آن به معنای چیزی به عنوان مدرک ، ساختار آموزشی ایندر  :مشاهده دیگرانرزومه موثق، پویا و قابل دسترس برای پرونده و د( 

های کسب شده ها و دانشمهارت میزان های کسب شده در گالری افتخارات هر فرد خواهد بود که بیانگرو این تنها نشان اشتد دننخواه
تواند با نظر خود یادگیرنده و بدون نیاز به به عبارت دیگر رزومه و مدرک هر فرد بصورت پویا و موثق می .خواهد بودیادگیرندگان 

قرار گیرد تا آنها بتوانند بطور دقیق و جزئی از نقاط قوت آن  نظرهای مورد صالح در دسترس افراد و سازماناستعالمات اداری مراجع ذی
های مختلف نمایش در قالب نشان یادگیرندگانتنها نقاط قوت ، و گالری افتخارات فرآیند اعطای نشان دراینکه چرا یادگیرنده مطلع شوند. 

 گانیادگیرند اگر در آینده  به این دلیل است کهشود ارسال می یادگیرندهبرای هر  خصوصیبصورت  تنهاو نقاط ضعف  شوندداده می
د، تضمینی وجود نخواهد داشت که نتبدیل کن (های مرتبطنشان)قوت  اطنقبه را  آنهاو  کردهضعف را جبران  اطآن نق ندتوانست

در ذهن یا  موجود در گالرینقاط ضعف  و احتمال اینکه برای همیشه را مشاهده کنند گانیادگیرند آن رصدکنندگان مجددا گالری افتخارات 
شود و ارسال میبه خود یادگیرنده بصورت خصوصی تنها رنده . بنابراین نقاط ضعف هر یادگیزیاد خواهد بود ماند باقی یادگیرندهپرونده 

 قابل مشاهده خواهد بود.در گالری افتخارات یادگیرندگان عمومی های نشاننقاط قوت بصورت 

ادها، ها با نمرات و مدارک در آن نهسازی نشانتوان با رایزنی با نهادهای رسمی آموزشی و معادلهمچنین در یک فرآیند تکمیلی دیگر می
 .افزوده داشتادامه مسیر دهند، ایجاد ارزش  نیز خواهند در ساختارهای رسمی آموزشیبرای یادگیرندگانی که می

 ها یا بن کتاب نیز در نظر گرفته شود.هایی مانند تخفیف شرکت در دورهها، پاداشاین امکان وجود خواهد داشت که برای برخی از نشان
 

 آموزشی یساز ملکه( 15تاکتیک شماره 
 «یرآموزش انطباق پذروند »در  یآموزش یانو جر یدر سرعت، زمانبند یناهمروند یجاد( امکان ا1.2راهبرد عطف به 
 «یرآموزش انطباق پذروند »ی در در تعامالت آموزش یو مکان یزمان یساز ( نامتقارن1.3راهبرد عطف به 

ساختار این در کنندگان با گذشت زمان است. های شرکتفراموشی تدریجی آموختههای آموزشی، یکی از موارد قابل توجه پس از پایان دوره
ها را برای ای مرور درسنامه، بصورت دورهیا دوره دارد که با توجه به نمرات کسب شده در هر درسنامهوجود ، این قابلیت آموزشی
های ای برای مرور مجدد پیشنهاد دهد. همچنین در بستر رسانههای زمانی حساب شدهآنها را در بازهسازی کرده و مرتب ،کنندگانشرکت

را به مشاهده  آنهاو  شدههای زمانی تعریف شده ارسال در بازه های سپری شدهخالصه متنی موضوعات درسنامهشخصی یادگیرندگان، 
کنندگان قابل دسترس خواهد بود و ز برای شرکتپس از پایان دوره نی هادرسنامه. الزم به ذکر است که کلیه کندترغیب  هاآن درسنامه مجدد

 ها مسدود نخواهد شد.با پایان یافتن دوره ایدرسنامههای فایلیا های کاربری هیچیک از حساب
 

 (Discussion Board) یو بازخوردگیر  گفتگو هایمحفل( 16تاکتیک شماره 
 «یآموزش مشارکتروند »ی در آموزش یندهایبه موازات فرا یادگیرندگان ینموضوع بهدفمند و هم یهاگفتمان یجادامکان ا (6.1راهبرد عطف به 

بحث جدید برای مخاطبان و  وهای موجود در سامانه مجازی، امکان گفتگو، اعالم نظر یا طرح سوال در ذیل هر یک از محتواها و درسنامه
های موجود در مسیرهای آموزشی، نظرات و تواند به موازات آموزشیادگیرندگان وجود خواهد شد. بدین ترتیب یادگیرندگان می

ند. در این مورد هر یک از آنها نیز نظرات خود را ارائه دهصورت نیاز در و در  مشاهده کردههای دیگران یادگیرندگان این مسیر را نیز دغدغه
را مدیریت  مباحثدهی ها و جهتتوانند مشارکت داشته باشند و پاسخ به پرسشاساتید راهنما نیز می انه،و بازخوردگیر ییگفتگومحافل 
تواند در مسیر آموزشی همچنین محدودیتی در نمایش گفتگوها و بازخوردهای قدیمی نیز وجود نخواهد داشت و یک یادگیرنده میکنند. 
 غدغه یا سوال یادگیرندگان دو سال پیش را در مورد آن موضوع مشاهده کند و یا ذیل آن گفتگوها نظرات خود را نیز اعالم کند.خود د

ارزشمند بصورت واضح  و نظرات بصورت ویژه نمایش داده شوند و هم گفتگوهاو مهم سواالت متداول توان این بستر هم میدر 
 .قرار گیرند یهای باالتر در ردهه در البالی نظرات و گفتگوهای زیاد، یا امتیازدهی شوند ک یگذار نشانه
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 (Peer-to-Peer Learning) یادگیری جفتی (17تاکتیک شماره 
 «یتعاملآموزش روند »در  آموزش یندکم توان در فرا یادگیرندگانبا  یقو یادگیرندگانو تعامل  یامکان همراه یجاد( ا5.2راهبرد عطف به 

ای نشان خواهند داد و برخی با مشکالتی در فرآیند های ویژهاز خود شایستگی ،اینکه برخی از یادگیرندگان در مسیر یادگیریبا توجه به 
را روشن کنند و برای برخی  «شایسته دستگیری»توانند بر روی پروفایل برخی از آنها، چراغ یادگیری همراه خواهند بود، اساتید راهنما می

های قرابت )مانند جنسیت، سن، محل سکونت، رویکرد و را. پس از آن عامل ماشینی بر اساس مولفه «نیازمند به دستگیری»دیگر چراغ 
 نیز دیتادهد و اسیادگیرندگان مناسب برای اتصال در فرایند یادگیری جفتی را به اساتید راهنما پیشنهاد میبصورت دو دویی تخصص( 

 کند:در ساختار آموزشی ایجاد می ایی را. این فرایند ارزش افزودهخواهد کردسواالت و جواب به یکدیگر معرفی افراد را برای ارتباط بیشتر و 

 کند پیگیریهای آموزشی خود را از یک مسیر دیگر نیازمندی ،تواند عالوه بر استاد راهنمااوال یادگیرنده ضعیف می 
  رداشته خواهد شد از دوش اساتید راهنما بآموزشی ثانیا مقداری از بار 
 و در صورت صالحیت برای تبدیل شدن به  اشدرشد داشته ب ،تواند در مسیر دستگیری آموزشیثالثا خود یادگیرنده قوی نیز می

 ها رصد شوند.استاد راهنمای دوره

در صورت نیاز و عدم انطباق  تا الزم به ذکر است که کلیه تعامالت و ارتباطات یادگیرندگان جفتی تحت اشراف اساتید راهنما خواهد بود
 روحیات دو فرد حاضر در یادگیری جفتی، آنها را تعویض نمایند.

 

 یادگیرندگان جوامعتشکیل برای  های حضوریسازی( شبکه18تاکتیک شماره 
 «مشارکتیآموزش روند »در  یادگیرندگان یبه موازات جوامع مجاز  یقیحق هاییساز جوامع و شبکه ییبرپا یتالش برا (6.2راهبرد عطف به 

و  هاشبکهتوانند در . آنها مییادگیرندگان به همراه داشته باشد جوامع ایبر ای راارزش آفرینی ویژهتواند سازی در فضای حقیقی میشبکه
ا در این بخش های غیرحضوری رو رو در رو را تجربه کنند و بخشی از خال آموزشهم سطح  ،های حضوری آموزش تجربه محورگردهمایی
های حضوری به خوبی قابل سازیهمچنین شورآفرینی و ابهت آفرینی و ایجاد حس تعلق به یک اجتماع آموزشی در شبکه .جبران کنند

های رویداد محور را تحقق خواهد بود. عالوه بر ایجاد پیوندهای حقیقی بین یادگیرندگان، فضای حضوری قابلیت برپایی بخشی از آموزش
 های جدید و جذاب این رویدادهای مشارکتی عبارتند از:هد داشت که برخی از فرمتنیز خوا

شود و یادگیرندگان حول آن موضوع یا مسئله طراحی و در این تیپ رویداد، مسئله یا موضوعاتی از قبل اعالم می الف( رویداد جرقه باران:
های برتر نیز با انتخاب داروان اجازه ها و ایدهکنند. طرحپردازی کرده و آنها را برای متولیان رویداد در روزهای قبل از برگزاری ارسال میایده

دقیقه( و در پایان نیز  7ز رویداد بصورت زنده برای حضار و دیگر یادگیرندگان ارائه داشته باشند. )در مدت زمانی حدود خواهند یافت در رو
ها و تجربیات های برتر به کمک رای حضار و نظر داوران اعالم خواهد شد. در واقع در این نوع رویداد یادگیرندگان از آموختهطرح یا طرح

 .باشدمی Ignite Showاین رویداد معادل رویدادهای جهانی  قیم یادگیری خواهند داشت.یکدیگر بصورت غیرمست

ای است دعوت خواهد های مرتبط دارای دستاورد یا تجربه ویژهای که در حوزهدر این نوع رویداد فرد یا مجموعه ب( رویداد تجربه نوردی:
تواند در قالب مصاحبه با مجری رویداد باشد و یا در قالب یک د. این روایت میشد تا برای یادگیرندگان از مسیر رشد و موفقیت خود بگوی

 .باشدمی Startup Grindو  TEDای. این رویداد معادل رویدادهای جهانی دقیقه 20آزاد حدود  ارائه

ک فضای صمیمی و غیر رسمی و بدون ها با یکدیگر در یشود تا افراد یا مجموعهدر این نوع رویداد معموال سعی می رسانی:ج( رویداد هم
های یکدیگر، خبرگیری از یکدیگر، رفع نیازمندیارتباط گیری و شناخت افراد، و دید و بازدید داشته باشند.  ای مشخص گفتگودستور جلسه

ای ایجاد شده در این نوع هگیری از تجربیات یکدیگر و ایجاد یک پارلمان غیر رسمی برای جریان سازی در حوزه فعالیتی خود از ارزشبهره
 باشد.می Hackaرویداد خواهد بود. این رویداد معادل رویدادهای جهانی 
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گیری و انتخاب شود و پس از رایهایی حول موضوع مشخص شده در خود رویداد مطرح میدر این رویداد ایده د( رویداد هم آفرینی:

گیرد و هر یک از حضار با توجه به توانمندی، سازی صورت میها تیمایدههای برتر توسط حضار برای ساخت یا تکمیل آن شدن ایده
ها ارائه شده و بهترین آنها توسط ها بپیوندند. در پایان رویداد نیز خروجی و فعالیت تیمتیمکند به یکی از ها و عالیق خود سعی میمهارت

 باشد.می Startup Weekendاین رویداد معادل رویدادهای جهانی  داوران انتخاب خواهد شد.

کنند حول یک موضوع اعالم شده و واحد، تالش داشته باشند و در های حاضر سعی میدر این رویداد همه افراد یا تیم هـ( رویداد ماراتون:
 باشد.می Hackatonاین رویداد معادل رویدادهای جهانی پایان نتایج کار خود را ارائه دهند. 

شود و مخاطبان و یادگیرندگان در این رویداد موضوع یا موضوعات بین چند کارشناس به بحث گذاشته می اندیشی:و( میزگرد و کرسی آزاد 
 گر زنده این مناظره خواهد بود. نیز مشاهده

 

 سازی کالسیهای آموزشی حضوری با وارونهالحاق به دوره( 19تاکتیک شماره 
 «پذیریاسمقآموزش روند »در  یآموزش حضورییمهو ن یحضور  یامکان الحاق بستر به بسترها هیلبوس یکاربرد پذیرییاس( مق2.5راهبرد عطف به 

گرفته  فرا خانه در را آموزشى مباحث های معمول،یادگیرندگان، برخالف رویه بدین معناست كه (Flipped Classroom) كالسی سازى وارونه
 روش اين. پردازندمیتر مفاهیم و گسترده موضوعات ترپيچيده زواياى به و داده انجام استاد با كالس در را خود و تمارین تكاليف سپس و

دو طرفه و  تعامل يعنى برند؛می لذت آن از یادگیرندگان بيشتر كه كنند تمركز آموزش از بخشى روى دهدمی اجازه اساتید بهداری کالس
جویی كند و گام بزرگی در صرفهمی رها كالس، در اوليه مباحث تكرار از را اساتیدسازی کالسی، همچنین وارونه .ها و ابهاماتپاسخ به پرسش

 شوداستفاده  ها نیزمدارس یا دانشگاه یحضور  یهاکالس یمطالعه برا یشفاز پ یکبه عنوان  تواندمیبستر مجازی  دارد.برمی وی زمانی
تواند به عنوان یک های حضوری میبه این ترتیب اساتید کالس .کندمند بهره یکالس یساز وارونه روشاز مدرسین و اساتید را و در واقع 

یادگیرندگان را نیز از بستر آموزش مجازی و پیگیری تکالیف د و وضعیت قوت و ضعف ندرس را از قبل از کالس آغاز کنت ،چرخه آموزشی
تواند محتوای های حضوری باشد و هم میود اساتید کالستواند محتوای تولید شده توسط خها هم میمحتوای درسنامه مدیریت کند.

 تولید شده توسط دیگران باشد. 

 

 همروند سازمانیِ و  سفارشیهای برگزاری آموزش( 20تاکتیک شماره 
 «پذیریاسمقآموزش روند »ی در آموزش حضورییمهو ن یحضور  یامکان الحاق بستر به بسترها یلهبوس یکاربرد پذیرییاس( مق2.5راهبرد عطف به 

توانند متناسب با ریتم یادگیری رندگان میپذیری منطعف تعریف شده است و یادگیبا اینکه بطور مبنایی برای آموزشبستر آموزش مجازی 
ارش برخی های ویژه و سازمانِی همروند را نیز به سفو زندگی خود در این بستر طی طریق کنند، اما این قابلیت را هم خواهد داشت که دوره

 یهابا ارائه محرکمقطعی خاص از مدارس باشد که آموزان دانشتواند هم برای ها و مراکز خاص برگزار کند. این موارد میاز سازمان
ومتی های آموزشی ویژه کارمندان نهادهای حکتواند دورهسازد و هم میکشوری اقبال به این فضا را تقویت می یهارقابت یجادو ا یقیتشو
بایست در زمان خاصی فرایند آموزشی را شروع و در زمان مشخص های همروند همه یادگیرندگان میشد. الزم به ذکر است که در دورهبا

کنند با یکدیگر در بستر مجازی گفتگو و توانند در جلساتی که بصورت همروند طی میای نیز آن را به پایان برسانند. در این بین آنها میشده
 فتی نیز داشته باشند.یادگیری ج

 

 


