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ستون صاحبنظران
مروری بر مقاله
«بررسی روشهای تشخیص هیجان در
محیط یادگیری الکترونیکی»
به قلم جناب آقاي دکتر غالمعلی منتظر و
سركار خانم مریم ایمانی
تلخیص :مهدی پور میرزایی
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطالعات

به تازگی مقاله ای تحت عنوان:

A survey of emotion recognition methods with
emphasis on E-Learning environments, Journal
of Network and Computer Applications,
(2019), p.102423.

بــه قلــم غالمعلــی منتظــر و مریــم ایمانــی منتشــر
شــده اســت .مقالــه بــا بیــش از  70صفحــه و 420
مرجــع ،مــروری جامــع را دربــارۀ کاربردهــای
هیجــان و عاطفــه در یادگیــری الکترونیکــی مطــرح
مــی کنــد و آخریــن تحقیقــات در ایــن زمینــه را
بــه نقــد مــی کشــد .بــا توجــه بــه حــوزۀ تخصصــی
نگارنــده در مبحــث «شــخصی ســازی محیــط
یادگیــری الکترونیکــی» ،ایــن مقالــه ســرخط هــای
خوبــی را دربــارۀ موضوعــات مربــوط بــه عاطفــه،
هیجــان و ُخلــق و چگونگــی تأثیــر آنهــا بــر طراحــی
محیــط یادگیــری شــخصی شــده عرضــه مــی کنــد.
اعتبــار مجلــۀ ناشــر مقالــه نیــز بــر وزانــت مقالــه مــی
افزایــد.
محتــوای مقالــه در بــارۀ روش هــای «تشــخیص
هیجــان »1بــه کمــک روش هــای نــرم و رایانــه ای و با
تأکیــد بــر کاربــرد آن در «یادگیــری الکترونیکــی»2
اســت و از دو بخــش کلــی تشــکیل شــده اســت:
-1
-2

مدلهای هیجانی و کاربردهای هیجان؛
روشهای تشخیص هیجان.
1. Emotion recognition
2. E-Learning

در ابتــدای مقالــه تعاریــف هیجــان بــه لحــاظ
روانشناســی بررســی و بــه نقــش مهــم آن در وضعیــت
ادراکــی 1و شــناختی 2انســانها اشــاره شــده اســت.
نظریــه هــای هیجانــی از دو منظــر «جلــوه کردن»3
و «ســاختاری »4مــورد بررســی قــرار گرفته اســت.
از منظــر ســاختاری ،مــدل هــای هیجانــی مختلــف
و پــر اســتفاده توضیــح داده شــده انــد کــه از جملــه
آنهــا مــی تــوان بــه مــدل دو بُعــدی و پیوســتة
« »circumplexاشــاره کــرد .در ادامــة بخــش اول
بــه کاربردهــای تشــخیص هیجــان در حــوزه هــای
گوناگــون پرداختــه شــده اســت.
در بخــش بعــدی مقالــه بــه این پرســش پاســخ داده
شــده کــه چــرا آمــوزش بــه ســمت الکترونیکی شــدن
پیــش مــی رود؟ و درایــن مبحــث مزایــای یادگیــری
الکترونیکــی نســبت بــه یادگیــری معمولی(حضــوری)
آورده شــده اســت ،ســپس تأثیــر هیجــان در فراینــد
یادگیــری بررســی شــده کــه مشــخص مــی کنــد چرا
تشــخیص هیجــان در فراینــد یادگیــری تأثیرگــذار
ا ست .
در بخــش دوم انــواع روش هــای تشــخیص هیجــان
بــه کمــک رایانــه شــرح داده شــده انــد کــه شــامل
مــوارد زیــر اســت:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

پرسش از کاربر 5؛
ردیابی پارامترهای ضمنی 6؛
تشخیص صدا 7؛
سیگنال های حیاتی 8؛
تشخیص ژست 9؛
تشخیص حالت چهره 10؛
11
روش های ترکیبی .

1 . Perceptual
2. Cognition
3. Manifestation
4. Structural
5. Asking from user
6. Tracking implicit parameters
7. Voice recognition
8. Vital signals
9. Gesture recognition
)10. Face Expression Recognition (FER
11. Hybrid methods

در هــر مــورد جزییــات کار و روش هــای مهــم
در آخریــن مقــاالت بررســی و بــا نقــد آنهــا ،مزایــا
و معایــب هریــک توضیــح داده شــده اســت؛ ضمنــاً
برایــن نکتــه تأکیــد شــده کــه شناســایی بعضــی
هیجــان هــا از تغییــرات حالــت چهــره بهتــر از
تشــخیص صــدا انجــام مــی شــود و برعکــس ،بــه
همیــن منظــور مــدل هــای ترکیبــی بــا ادغــام روش
هــای تشــخیص هیجــان ،موفقیــت بیشــتری را نشــان
مــی دهنــد.
پــس از بررســی روش هــا ،در محیــط یادگیــری
الکترونیکــی عملکــرد روش هــای معرفــی شــده بــا
یکدیگــر مقایســه شــده انــد .نتیجــة ایــن پژوهــش
نشــان مــی دهــد کــه از بیــن روش هــای گفتــه شــده
تعــدادی از آن هــا در محیــط یادگیــری الکترونیکــی
کارایــی الزم را ندارنــد و اســتفاده کمــی از آن هــا
مــی شــود.
در بخــش پایانــی مقالــه نیــز بــه تأثیــر روش هــای
تشــخیص هیجــان در یادگیــری الکترونیکــی پرداخته
شــده و زمینــه هــای بــاز تحقیقاتــی و چالــش هــای
پیــش رو در ایــن حــوزه توضیــح داده شــده اســت.

گزارش سخنرانی علمی
«واکاوی لزوم حرفه ای گری
در نظام یادگیری الکترونیکی»
سخنران :خانم دکتر زهره سادات میرمقتدایی

تاریخ برگزاری1398/05/07 :
مکان :دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
تدوین :بهناز داراب
رییس کمیته سخنرانی ها و گردهمایی های علمی انجمن
مهرماه 1398

 -1معرفی سخنرانی و سخنران
گــزارش حاضــر بــه معرفــی پنجــاه و پنجمیــن
ســخنرانی علمــی انجمن یادگیــری الکترونیکــی ایران
(یــادا) کــه بــه همــت دانشــکده مجــازی دانشــگاه
علــوم پزشــکی تهــران در محــل ســالن اجتماعــات
ایــن دانشــکده بــا  10شــرکت کننــده حضــوری و
 12شــرکت کننــده برخــط برگــزار شــد ،مــی پــردازد.
ســخنران ایــن نشســت خانــم دکتــر زهــره ســادات
میرمقتدایــی بــود.
خانــم دکتــر زهــره ســادات میرمقتدایــی ،دارای
مــدرک دکتــری تخصصــی در رشــته آمــوزش
پزشــکی از دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی
هســتند .عالقمنــدی و زمینــه اصلــی فعالیــت و
تخصــص ایشــان یادگیــری و آمــوزش الکترونیکــی بــا
تمرکــز بــر توســعه محتواهــای مولتــی مدیــا و روش
هــای نویــن اســتفاده از ف ّنــاوری در آمــوزش ترکیبــی
اســت .زمینــه اصلــی تحقیقاتــی ایشــان واکاوی و
گســترش آمــوزش ترکیبــی در حــوزه آمــوزش علــوم
پزشــکی و تولیــد محتواهــای اســتاندارد آموزشــی
مــی باشــد.

ایشــان بیــش از  30عنــوان مقالــه چــاپ شــده در
مجــات معتبــر علمــی و ارائــه شــده در کنفرانــس
هــای ملــی و بیــن المللــی دارنــد .وی مــدرس
دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران و در حــال حاضــر
معــاون مجــازی ســازی دانشــکده مجــازی ایــن
دانشــگاه اســت.
 -2مقدمه
قــرن اخیــر قــرن تغییــر و تحــوالت اساســی اســت
بــه طــوری کــه گفتــه مــی شــود کنتــرل و پیــش
بینــی آینــده غیرممکــن اســت .عصــر دیجیتــال
اگرچــه بــرای مــا پیامدهــای خوبــی در حــوزه آموزش
داشــته ولــی مــا را بــا یکســری مســائل جدیــد روبــرو
کــرده اســت .فضاهــای جدیــدی کــه دانــش و کســب
اطالعــات در آن ســیر مــی کننــد ،بســیار متفــاوت تــر
از چیــزی اســت کــه نســل گذشــته تجربــه کــرده
اســت.
شــیوه کســب دانــش دچــار تحــول اساســی شــده
اســت .پرتــل معتقــد اســت« :آمــوزش و یادگیــری بــا
رایانــه نــوع دیگــری از تفکــر را در انســان هــا بــر مــی
انگیــزد» .وقتــی شــما وارد ســایت هــای کامپیوتــری
مــی شــوید و از یــک صفحــه بــه صفحــه دیگــه
مــی رویــد ،در واقــع فضــای جدیــد را تجربــه مــی
کنیــد و بــه نوعــی در حــال رشــد ذهــن فرامتنــی
خــود هســتید .در نتیجــه در حــال تغییرســاختارهای
ذهنــی خــود از حالــت متوالــی بــه صــورت مــوازی
مــی باشــید.
حــوزه آمــوزش مــا را بــا مســائل مختلفــی روبــرو
کــرده کــه یکــی از آن مســائل ،مســائل اخالقی اســت.
مــا معتقدیــم کــه فلســفه آمــوزش اخــاق هســت و
هــر نــوع نظــام آموزشــی و تربیتــی بایســتی بــه
مســئله اخــاق بپــردازد .اگــر نظامــی وجــود داشــته
باشــد کــه حرفــی از اخــاق نزنــد ،بــه نوعــی بــه رواج
بــی اخالقــی دامــن مــی زنــد .پــس مباحــث اخالقــی
در نظــام یادگیــری الکترونیکــی مثــل بقیــه نظــام
هــا در ایــن نظــام هــم خیلــی مطــرح اســت ولــی
بــا دو تفــاوت اساســی کــه وجــود دارد :اول اینکــه
یادگیــری الکترونیکــی محــدود بــه زمــان و مــکان
خاصــی نیســت؛ لــذا بحــث اخــاق در آن جهانــی

بــوده و شــامل گــروه یــا طبقــه خاصــی
نمــی باشــد .و دومیــن تفــاوت ایــن اســت کــه در
یادگیــری الکترونیکــی نظــر بــه بحــث بازاریابــی
الزم اســت کــه بــه جهــت جلــب اعتمــاد مشــتری،
اخالقیــات حرفــه ای بــا رنــگ و لعــاب بیشــتری
رعایــت گــردد.
 -3اخالق در نظام یادگیری الکترونیکی
نظــام یادگیــری الکترونیکــی یــک نظــام تــک
ســاحتی نیســت و مفاهیــم اخالقــی در آن مفاهیمــی
بیــش از مجموعــه کدهــای اخالقــی حــوزه ف ّنــاوری و
آمــوزش هســت.
قبــل از اینکــه وارد بحــث شــویم الزم اســت بــه
لحــاظ کســب اشــتراک معانــی ،مطالبــی بیــان شــود.
منظــور مــا در اینجــا نظــام یادگیــری الکترونیکــی
اســت و نــه یادگیــری الکترونیکــی .نظــام یادگیــری
الکترونیکــی یــک نظــام آموزشــی جدیــد اســت کــه
توســط یــک ســازمان آموزشــی بــه منظــور ارتقــای
فرآینــد بیــن اســتاد و دانشــجو و بــرای بهبــود
آمــوزش انتخــاب مــی شــود .دومیــن واژه کلیــدی
عملکــرد پروفشــنال اســت کــه بــا اخــاق حرفــه ای
متفــاوت مــی باشــد.
عملکــرد پروفشــنال مجموعــه ای از مهارتهــای
مــورد نیــاز و اخالقیــات یــک حرفــه خــاص اســت .بــه
عبارتــی مــی تــوان گفــت پروفشــنال فانکشــن یــک
ســازه اجتماعــی اســت و رفتــاری اســت کــه از یــک
فــرد در یــک موقعیــت اجتماعــی انتظــار مــی رود،
چــه رفتــار درونــی شــده باشــد یــا نشــده باشــد.

فرا اﺧالق

اﺧالق هنجاري

اﺧالق كاربري

دایــره المعــارف بریتانیــکا اخــاق را در ســه بعــد
فــرا اخــاق ،اخــاق هنجــاری و کاربــردی تقســیم
مــی کنــد .از آنجــا کــه هــدف مــا در اینجــا بیــان
معیارهــا و قواعــد عملکــرد حرفــه ای اســت و مــی
خواهیــم اخــاق ثــواب از خطــا را تشــخیص دهیــم
از اخــاق هنجــاری صحبــت مــی کنیــم کــه ایــن
اخــاق ،اخــاق کاربــردی را هــم دربــر مــی گیــرد.
ایــن دیــدگاه ،دیــدگاه نتیجــه گرایــی و وظیفــه
گرایــی هســت و بحــث فضیلــت گرایــی را اصـ ً
ا بیــان
نمــی کنــد؛ هــر چنــد کــه معتقدیــم زمانیکــه فضایــل
در انســان هــا نهادینــه شــود مــا بــه تمــام خواســته
هــای اخالقــی خواهیــم رســید.
بنابرایــن حداقــل انتظــار ایــن اســت کــه فــرد در
ســازمان خــود رفتارهــای مناســب بــا هنجارهــا را
داشــته باشــد .فضــای یادگیــری الکترونیکــی یــک
فضــای پــر ابهــام و بــی اطمینــان اســت پــس هــر
کــس وارد مــی شــود بایــد نگــرش و دانــش و مهــارت
خــاص آن را داشــته باشــد .ســوالی کــه پیــش مــی
آیــد ایــن اســت کــه تــا کنــون چــه تحقیقاتــی در
ایــن زمینــه انجــام شــده و بــه چــه ابعــاد و مولفــه
هایــی پرداختــه انــد؟
-4مؤلفه های نظام یادگیری الکترونیکی
بــرای شناســایی ابعــاد و مؤلفــه های نظــام یادگیری
الکترونیکــی متــون و مقــاالت در دســترس از ســال
 1990تــا  2018جمــع آوری گردیــد و چارچــوب
مفهومــی اســتخراج شــد .ســپس بــر اســاس تحقیــق
کیفــی الگــوی عملیاتــی بومــی اســتخراج گردیــد:
 -1اولیــن بعــد «مــدرس الکترونیکی» اســت.
بایــد قبــول کــرد کــه در ایــن عصــر وظیفــه
یــک مــدرس تدریــس نیســت ،بلکــه اولیــن
هــدف ایــن هســت کــه فــارغ التحصیــان یــا
دانشــجویانی را بــار آورد کــه متفکــر باشــند و
بتواننــد بــه حــل مســئله بپردازنــد .لــذا نقــش
اســاتید بیشــتر بــرای رفــع نیازهــای آموزشــی
دانشــجویان اســت .مدیــا اگرچــه بــه کمــک
اســاتید آمــد امــا همچنــان عامــل تعییــن
کننــده کیفیــت یادگیــری دانشــجویان کارایــی
و اثــر بخشــی اســتاد اســت .نتایــج تحقیقــات
گوناگــون نشــان داد کــه مــدرس الکترونیکــی
«ســازنده دانــش و ارزیــاب و پیراینــده دانــش»
اســت.

در نظــام ســنتی تفکــر ایــن بــود کــه اســتاد
بایــد تشــخیص دهــد چــه مطالبــی بــرای دانشــجو
الزم اســت .ســپس بــر اســاس همــان نتیجــه گیــری
طراحــی درس انجــام و مطالــب درس آمــاده می شــد.
امــا در نظــام نویــن ،تفکــر اســتاد بایــد ایــن باشــد
کــه دانشــجوهای مــن چــه چیــزی را مــی خواهنــد
یــاد بگیرنــد و مــن چــه روشــی بایــد داشــته باشــم
تــا آنهــا بــه هدفشــان برســند.
ایــن همــان بحــث آمــوزش بــه روش هــزاره هســت
کــه در مقــاالت از آن بــه نــام آمــوزش کامـ ً
ا کاربردی
و مختصــر و مرتبــط بــا نیــاز دانشــجویان یــاد مــی
کننــد .دانشــجویان عصــر هزاره دانشــجویانی هســتند
کــه شــما نمــی توانیــد آنچــه را دوســت داشــتید بــه
آنهــا تدریــس کنیــد ،بلکــه الزم هســت تــا آمــوزش،
دقیقــا منطبــق بــا نیــاز و خواســته آنهــا باشــد.
هــر اســتادی بایــد بدانــد کــه کجا قــرار گرفتــه و در
ایــن مســیر چگونــه پیــش بــرود؛ هرچنــد تحقیقــات
اخیــر نشــان مــی دهدکــه اســاتید دانشــگاهها در بــه
چالــش کشــیدن دانشــجویان موفــق عمــل نکــرده
انــد .توانمندیهــای الزم یــک مــدرس الکترونیکــی
بســیار متنــوع اســت کــه در شــکل زیــر بــه اختصــار
بیــان شــده اســت.

 -2عضــو دیگــر از نظــام یادگیــری
الکترونیکــی «فراگیــران» هســتند .نمــی توانیــم
فکــر کنیــم اگــر مــدرس خوبــی داریــم ،مــی
توانیــم تضمیــن کنیــم کــه نظــام آموزشــی
خوبــی داشــته باشــیم .در کنــار اســتاد بایــد
فراگیــری بــا انگیــزه وجــود داشــته باشــد کــه
دانــش ،آگاهی و مهــارت در فضای مجازی را دارا
باشــد .تحقیقــات نشــان می دهــد :دانشــجویانی
کــه بــدون دانــش ،آگاهــی و مهــارت وارد ایــن
عرصــه مــی شــوند بعــد از مدتــی احســاس مــی
کننــد کــه وقتشــان تلــف شــده اســت؛ لــذا
دچــار حیرانــی در ایــن وادی شــده و ایــن فضــا
را یــک فضــای ناکارامــد مــی بیننــد .یادگیرنــده
بایــد مســتقل باشــد و مهــارت یادگیــری داشــته
باشــد .از طرفــی ســاختار شــخصیتی افــراد
هــم مهــم اســت .بعــد دیگــری کــه بــرای یــک
فراگیــر خیلــی مهــم اســت ،ســواد اطالعاتــی
هســت کــه اگــر بخواهیــم تعریــف خالصــه ای
از آن داشــته باشــیم ایــن هســت کــه جســتجو
روی اطالعــات داشــته باشــند و از منابــع
اطالعاتــی بصــورت آگاهانــه انتخــاب کنــد.

مســئله دیگــر «رعایــت آداب و قواعــد ورود بــه
حــوزه فضــای مجــازی» اســت .بایــد ســعی کــرد
دســتخوش فرهنــگ غالــب نشــد .نتایــج تحقیقــات
نشــان داده کــه پیشــتازان فنــاوری در حــال ســلطه
فرهنگــی هســتند و ایــن باعــث شــده کــه موجودیــت
فرهنــگ هــای دیگــر بــه مخاطــره بیفتــد.
رفتــار مبتنــی بــر ارزش هــا در ایــن حــوزه خیلــی
مهــم هســت .امــروزه در دنیــا از اصطالحــی بــه نــام
«بهزیســتی تحصیلــی» اســتفاده مــی شــود .ایــن
بــدان معنــی اســت کــه دانشــجو احســاس کنــد در

در یــک محیــط ارزش مــدار قــرار گرفتــه و در
نتیجــه احســاس امنیــت نمایــد .بــه هــر حــال الزم
هســت کــه مــا پیــش نیازهــا را بدانیــم در مــورد
موانــع آگاهــی داشــته باشــیم و حاکمیــت محیطــی
پشــتیبان و حامــی رعایــت نمــودن قوانیــن و قواعــد
باشــد .متاســفانه در ایــران تنهــاکاری کــه درایــن
زمینــه انجــام شــده صرفــا توصیــه بــه رعایــت
یکســری مــوارد اخالقــی هســت بــه همیــن خاطــر
الزم اســت کــه بــرای تضمیــن اجــرا ،کدهــای اخالقی
ایجــاد گــردد و اســتاد و دانشــجو موظــف بــه رعایــت
مــوارد اخالقــی باشــند .بــرای اینــکارالزم هســت
کــه ابتــدا منشــور اخالقــی براســاس مــرور متــون
بدســت آیــد و بعــد از بومــی ســازی بصــورت قانــون
در دانشــگاه هــای مجــری آمــوزش الکترونیکــی الزم
االجــرا گــردد.

 -5نتیجه گیری
ف ّنــاوری ابــزار قدرتمنــدی اســت .شــیفتگی بیــش
از حــد در برابــر ایــن ابــزار و یــا حتــی نفــی آن
بــه خاطــر فراهــم نبــودن ســایر امکانــات یــا حتــی
مســایل انگیزشــی ،کاری نابجاســت .بــه نحــوی کــه
حاصلــش عقــب مانــدن هــر چــه بیشــتر در یادگیــری
و یاددهــی اســت .فنــاوری همــراه بــا چالــش هــای
اخالقــی مخصــوص بــه خــود اســت .بــرای آنکــه یــک
نظــام یادگیــری الکترونیکــی حرفــه ای داشــته باشــیم
الزم اســت اوالً تمامــی افــراد ایــن حــوزه رفتــار حرفــه
ای را رعایــت کــرده و بــه تمامــی مســائل اخالقــی
آن آگاه و عامــل باشــند .بــرای ایجــاد یــک اتمســفر
اخالقــی و پــر کــردن شــکاف بیــن مــدرس ،فراگیــر
و دانشــگاه الزم اســت یــک رابطــه اخالقــی بیــن
ایــن ســه رأس ایجــاد گــردد .اخــاق حرفــه ای
فرآینــدی پویــا و دینامیــک اســت؛ چــرا کــه تحــت
تأثیــر مســائل مختلفــی قــرار دارد .پیشــرفت هــای
نــوع بشــری زمانــی مفیــد و ثمربخــش اســت کــه از
پشــتوانه علمــی و اخالقــی برخــوردار باشــد .بــرای
طراحــی و اجــرای یــک نظــام یادگیــری الکترونیکــی
بــا کیفیــت الزم اســت تمامــی ابعــاد حرفــه ای گــری
اعــم از جنبــه اخالقــی و تکنیکــی شــناخته و تمامــی
مؤلفــه هــا و اجــزاء آن مــورد بررســی قــرار گیــرد.
چنیــن سیســتم آموزشــی مــی توانــد حرکــت بــه
ســوی دانشــگاه تمــدن ســاز و فرهنــگ پــرور را
تســهیل نمایــد.

آنچــه  ALTگرامــی میــدارد و آنچــه
انجــام مــی دهــد

انجمنهاي علمي مرتبط
مهندس سارا مجتهدی
دانشجوی کارشناسی ارشد
دانشگاه آزاد اسالمی -واحد علوم و تحقیقات

انجمن فناوری یادگیری
ASSOCIATION FOR LEARNING TECHNOLOGY
/https://www.alt.ac.uk

انجمــن فنــاوری یادگیــری ( )ALTنماینــده اعضــای
فــردی و ســازمانی از همــه نواحــی و بخــش هــای
انگلســتان اســت .اعضــای ایــن انجمــن شــامل
پزشــکان ،محققــان و سیاســت گذارانــی بــا عالقــه
بــه فنــاوری یادگیــری هســتند .جامعــه آنهــا متنــوع
تــر مــی شــود زیــرا فنــاوری یادگیــری بــه عنــوان
بخشــی اساســی در یادگیــری ،تدریــس و ارزیابــی
شــناخته شــده اســت.
هــدف آنهــا «پیشــبرد آمــوزش از طریــق افزایــش،
کاوش و انتشــار دانــش در زمینــه فنــاوری یادگیــری
بــه نفــع عمــوم مــردم اســت» ALT .از ســال 1993
تاکنــون حرفــه ای ســازی یادگیــری فنــاوری را
هدایــت کــرده اســت.

اســتراتژی فعلــی ایــن انجمــن واهــداف آنهــا را
بــرای ســالهای  2020-2017مشــخص مــی کنــد:
افزایــش تأثیــر فنــاوری یادگیــری بــرای جامعــه
وســیع ،تقویــت شــناخت و نمایندگــی بــرای عضویــت
در ســطح ملــی و حرفــه ای ســازی پیشــرو بــرای
افــراد متخصــص فــن آوری یادگیــری در طیــف
گســترده ای از نقــش هــا.

تعریف ما از فن آوری یادگیری
 ALTفنــاوری یادگیــری را بــه عنــوان طیــف
گســترده ای از ارتباطــات ،اطالعــات و فنــاوری هــای
مرتبــط تعریــف مــی کنــد کــه مــی توانــد بــرای
پشــتیبانی از یادگیــری ،آمــوزش و ارزیابــی اســتفاده
شــود .جامعــه آنهــا از افــرادی تشــکیل شــده اســت
کــه بــا اســتفاده از فنــاوری یادگیــری بــه طــور
جــدی در فهــم ،مدیریــت ،تحقیــق ،پشــتیبانی یــا
توانــا ســاختن یادگیــری درگیــر هســتند.
در سراســر انگلیــس و فراتــر از آن فعالیــت
مــی کننــد
 ALTیــک ســازمان خیرخواهانــه ( )CIOاســت
کــه بــا شــماره  1160039در کمیتــه خیریــه در
انگلیــس بــه ثبــت رســیده اســت ALT .ارائــه کننــده
ی اعضایــی از ســرار انگلســتان اســت .ایــن انجمــن
بــرای دســتیابی بــه اهــداف خــود و ایجــاد بیشــترین
تأثیــر بــرای اعضــای خــود ،بــا دیگــر ارگانهــای حرفــه
ای و ســازمانهای بخــش در انگلیــس همــکاری مــی
کنــد ALT .از ارتبــاط بیــن المللــی اســتقبال مــی
کنــد و همیشــه بــه دنبــال راه هــای جدیــد بــرای
کمــک بــه اطــاع رســانی و ارتبــاط بیشــتر جامعــه
بــا جامعــه مــی باشــد.
اهداف انجمن
هــدف  :1تأثیــر فنــاوری یادگیــری را بــرای منافــع
عمومــی افزایــش دهید.
هــدف  :2ارائــه شــناخت و بازنمایــی قــوی تــری
بــرای متخصصــان فــن آوری یادگیــری در ســطح
ملــی.
هــدف  :3هدایــت تخصصــی ســازی پژوهــش و
عمــل در فــن آوری یادگیــری

معرفي كتاب
دکتر مریم طایفه محمودی
استادیار پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات
و عضو هیات مدیره انجمن یادگیری الکترونیکی

آسیب ناپذیر از ربات؛
آموزش عالی در عصر هوش مصنوعی

مولفJoseph E.Aoun :

مترجم :دكتر پرويز جبه دار ماراالني
سال انتشار1398 :
ناشر :دانشگاه تهران و انجمن آموزش مهندسي ايران
پیشــرفتها و نوآوریهــای علمــی شــگفتآور
دهــه گذشــته در زمینههــای مختلــف مهندســی
بهویــژه فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات ،کامپیوتــر،
نرمافــزار ،هــوش مصنوعــی و رباتیــک ،اتوماســیون
ماشــینهای قــدرت گرفتــه از هــوش مصنوعــی (،)AI
دادههــای حجیــم و تحلیــل آنهــا ،جهانیشــدن،
ایجــاد شــبکههای جهانــی ،محیطهــای یادگیــری
بــاز و درسهــای انبــوه آزاد برخــط ( )MOOCsبــرای
ســهولت یادگیــری در نقــاط مختلــف جهــان ،و نیــاز
بــه یادگیــری مادامالعمــر بــرای تمــام مهندســین
ایجــاب مــی کنــد کــه یــک بازنگــری اساســی
در برنامههــای آموزشــی رشــتههای مهندســی
بهعمــل آیــد.

از ســال  1388کــه انجمــن آمــوزش مهندســی
ایــران تأســیس شــد ،و اینجانــب بــه عنــوان اولیــن
رئیــس هیــأت مدیــره انتخــاب شــدم ،دغدغــه ارتقــاء
کیفیــت آمــوزش مهندســی در انجمــن مطــرح بــوده
اســت .اکنــون کــه ده ســال از تأســیس آن میگــذرد،
در راســتای ارتقــاء کیفیــت آمــوزش مهندســی،
موضوعهایــی ماننــد مهارتافزایــی ،اســتفاده از
«تعامــل همکارانــه صنعــت و دانشــگاه» ()co-op
بــرای افزایــش مهارتهــای تجربــی ،بروزرســانی و
آیندهنگــری برنامههــای آمــوزش مهندســی مطــرح
شــده اســت.
ایــن انجمــن عالوهبــر دغدغههــای مربــوط بــه
موضوعهــای یادشــده ،اعتقــاد راســخی در ایجــاد
ارتباطــات و برنامــه هــای میان-رشــتهای بهخصــوص
بــا علــوم انســانی دارد .از ایـنرو مترجــم ایــن کتــاب
بــر آن شــد کــه ترجمــه کتــاب را از طریــق ایــن
انجمــن انتشــار دهــد .امیــد اســت کــه محتــوای آن
مــورد توجــه مســئوالن و برنامهریــزان آمــوزش علــوم
انســانی و مهندســی کشــور قــرار گیــرد و در طراحــی
شــغلهای آینــده ،کــه بــه مهارتهــا و تواناییهــای
شــناختی مرتبــه باالتــری نیــاز خواهنــد داشــت ،بــه
آمــوزش علــوم انســانی مرتبــط شــوند.
در اینجــا الزم اســت یــادآوری شــود کــه مترجــم
بــا داشــتن بیــش از پنجــاه ســال ســابقه کار در امــور
تدریــس ،خدمــات آموزشــی ،پژوهشــی و مدیریتــی
بــرای دانشــجویان رشــته هــای مهندســی ب ـ ه ویــژه
مهندســی بــرق و کامپیوتــر ،همــواره تــاش کــرده
اســت کــه موضوعــات درســی ،محتــوای آنهــا
و برنامههــای آموزشــی را بــهروز نگــه دارد و
دانشــجویان را بــا توجــه بــه نیازهــای آینــده علمــی،
صنعتــی و مهندســی آمــوزش دهــد.
در راســتای هــدف فــوق الذکــر ،آقــای دکتــر
کیومــرث جعفــر شــقاقی ،بــا ســابقه دوســتی 55
ســاله و بــا اطــاع از عالقــه و توجــه خاصــی کــه
اینجانــب بــه توســعه و پیشــرفت برنامههــای آمــوزش
مهندســی بــا نگــرش بــه آینــده داشــتهام ،یک نســخه
از اصــل کتــاب را در اختیــار مــن گذاشــت تــا بیشــتر
در جریــان نقــش هوشمصنوعــی در آینــده آمــوزش
مهندســی بهویــژه آمــوزش عالــی قــرار گیــرم.

بــا مطالعــه بخشهایــی از ایــن کتــاب و
آشــنایی بــا نــکات اساســی کــه میبایســت در آینــده
آمــوزش عالــی مــد نظــر قــرار بگیــرد و بخصــوص
توجــه خاصــی کــه در ایــن کتــاب بــه نقــش علــوم
انســانی در امــر آمــوزش مهندســی و تغییراتــی کــه
در علــوم انســانی بــا توســعه هــوش ماشــینی و
فنــاوری اطالعــات و داشــتن ارتباطــات نزدیــک بــا
رشــتههای مهندســی حاصــل شــده و خواهــد شــد
و بــا تأکیــدی کــه بــر لــزوم داشــتن آمــوزش تجربــی
و مهارتهــای عملــی و برنامههــای همــکاری صنعــت
و دانشــگاه در آن شــده اســت ،بــه ترجمــه آن عالقــه
منــد شــدم.
لــذا ،بــا توجــه بــه ایــن کــه ســال  1398مقــارن با
تأســیس دهمیــن ســالگرد انجمــن آموزش مهندســی
اســت ،و نیــز ترجمــه ایــن کتــاب در راســتای اهــداف
ایــن انجمــن اســت ،انتشــار آن توســط انجمــن انجــام
م ـی شــود .امیــد اســت مــورد اســتفاده دانشــگاهیان
بهویــژه اعضــای هیــأت علمــی رشــتههای مهندســی
و علــوم انســانی قــرار گیــرد.

معرفي مجلههاي راياد
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ایــن مجلــه ،از مجموعــه مجــات دسترســي آزاد
 Natureو  Q1اســت .در ايــن مجلــه موضوعاتــي در
رابطــه بــا مجموعــه داده هــاي ارزشــمند  ،تحليــل
داده هــا و فــراداده هــا ،روش هــاي بــه اشــتراك
گــذاري و بكارگيــري مجــدد داده هــاي علمــي ارائــه
مــي شــود.
انتشاراتNature Publishing Group :

فعالیت موضوعی :كامپيوتر ،فناوري اطالعات ،رياضي ،علوم
تصميم گيري ،علوم اجتماعي
20524463 :ISSN
3.01 :Impact Factor
نشانی الکترونیکی/https://www.nature.com/sdata :

ششــمين كنفرانــس بيــن المللي وب پژوهي توســط
دانشــگاه علــم و فرهنــگ در  4-3ارديبهشــت  99در
تهــران برگــزار خواهــد شــد .کنفرانــس بیــن المللــی
وب پژوهــی می کوشــد تا پژوهشــگران ،دانشــجویان،
اســاتید و متخصصیــن در زمینــه هــای علــوم کامپوتر،
فنــاوری اطالعــات ،کتابخانــه و ارتباطــات را گــرد هم
آورده ،دســتاوردهای پژوهشــگران و صاحــب نظــران
در حــوزه هــای وب ،اطالعــات و زیرمجموعــه آنهــا
را ارائــه نمایــد .کنفرانــس بیــن المللــی وب پژوهــی
موفــق شــده اســت نمایــه هــای مهــم داخلــی نظیــر
 ISC , SIDرا در تمــام ادوار کســب کنــد و از ســال
دوم کنفرانــس تحــت نمایــه  IEEE Xploreقــرار
گرفتــه اســت.

محورهای اصلی کنفرانس :
محور بنيادي
 وب كاوي ،بازيابي و تحليل وب وب معنايي مدل سازي كاربر و شخصي سازيمحور كاربردي
 وب أشياء ،رايانش همراه و همه جا حاضر كاربرست هاي سايبري شبكه هاي اجتماعيمحور معماري
 سكوهاي رايانش ابري ،انبوه و توزيعي سكوها و ابزارهاي نرم افزاري وبمحور پشتیبانی
 اقتصاد ،درآمد زايي و بازارهاي برخط در وب وب و جامعه امنيت ،حريم خصوصي و سياست گذاري در وب رسانه و ارتباط شناسي وبتاریخ های مهم:
•مهلت ارسال مقاالت  4 :بهمن 1398
•اعالم نتايج داوري 17 :اسفند 1398
•آخرين مهلت ارسال مقاله نهايي 24:اسفند 1398
•آخرين مهلت ثبت نام 24 :اسفند 1398
•تاریخ برگزاری کنفرانس 4-3 :ارديبهشت 1399
محل برگزاری کنفرانس :دانشگاه علم و فرهنگ
دبیرخانه کنفرانس :تهران  -ابلوار اشرفي
اصفهاني  -نرسيده به پل اتوبان همت  -خيابان
شهيد قموشي  -خيابان بهار -دانشگاه علم و
فرهنگ
تلفن دبیرخانه کنفرانس021-44252070 :
ایمیلicwr@usc.ac.ir, iranwebconf@gmail.com :
وبگاه کنفرانس/http://iranwebconf.ir/fa :

چهاردهمين کنفرانس بین المللی ياددهي و
يادگيري الكترونيكي
ایــن کنفرانــس در تاريــخ  5-4مــي در شــهر
ســنگاپور ،كشــور ســنگاپور برگــزار خواهــد شــد.
برخی از محورهای اصلی کنفرانس عبارتند از :
•یادگیــری الكترونيكــي ســازگارو كاربردهــا و
ابزارهــاي هوشــمند
•اســتفاده پيشــرفته از امكانــات چندرســانه اي و
شــبكه هــاي اجتماعــي در آمــوزش
•كاربرد فراداده و واقعيت مجازي
•توليد و مديريت محتوا
•مباحــث اجتماعــي ،حقوقــي ،فنــي و صنعتــي
يادگيــري الكترونيكــي
•مديريت دانش
•دسترسي /منبع /محتوا و آموزش آزاد
•فنــاوري هــاي ماهــواره اي در خدمــت يادگيــري
الكترونيكي

تاریخ های مهم :
مهلت ارسال چكيده مقاالت 15 :ژانويه 2020

اعالم پذيرش چكيده مقاالت  30 :ژانويه
ارسال مقاالت نهايي 2 :آپريل 2020
تاریخ برگزاری کنفرانس  5-4:مي 2020

محل برگزاری کنفرانس  :سنگاپور
وبگاه کنفرانس https://waset.org/e- :

-learning-and-e-teaching-conference-in-may
in-singapore-2020

وبگاههاي يادگيري
مهندس سوگل بابازاده

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات

http://www.e-learningcenter.com

مركــز يادگيــري الكترونيكــي ،پیشــرو در یادگیــری
الکترونیکــی تعاملــی و ارائــه مهــارت هــای پیشــرفته
بــرای شــرکت هــا و افــراد در سراســر جهــان از طریق
ارائــه دوره هــای آمــوزش برخــط بــا قیمــت هــای
ي باشــد .ايــن مركــز از ســال 1999
باورنکردنــی مــ 
شــروع بــه کار کــرده اســت ،و بــه عنــوان فروشــنده
محصــوالت آموزشــی و فنــاوری فعالیــت مــی کنــد.
ايــن مركــز در اوایــل ســال  ،2000بــه ارائــه
دهنــده آمــوزش برخــط بــا کیفیــت بــاال و بــا قیمــت
هــای مناســب تبدیــل شــده اســت .امــروزه ،ايــن
مركــز بــا ارائــه خدمــات در بیــش از  100کشــور
جهــان ،راه حــل هــاي آموزشــي در اختیــار افــراد و
ســازمانهای مختلــف جهــان قــرار مــی دهــد .راه
حــل هــاي يكپارچــه مركــز يادگيــري الكترونيكــي
بــرای شــرکت هــا و افــرادی کــه مایــل بــه اســتفاده
از فنــاوری هــای نوظهــور و آمــوزش هــای موثــر و
مقــرون بــه صرفــه هســتند ،طراحــی شــده اســت.
دوره هــاي آموزشــي برخــط ايــن مركــز در زمينــه
هــاي  ،Desktop Computingمهارتهــاي فنــاوري
اطالعــات ،مهارتهــاي كســب و كار ،محيــط زيســت،
ايمنــي ،ســامت ،حمــل و نقــل ،برنامــه هــای درســی
انطبــاق بــا قوانيــن و  ...مــي باشــد .بعــاوه ،در ايــن
مركــز برخــي دوره هــاي آزمايشــي مجانــي هســتند،
امــكان يادگيــري زنــده برخــي دروس وجــود دارد و
دوره هــا بــه گونــه ای طراحــی شــده اســت کــه
كاربــران را بــرای امتحانــات مختلــف جهــت دريافــت
گواهینامــه حرفــه ای آمــاده ميکنــد.

كارگاه هاي انجمن يادا
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