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بــا توجــه بــه شــیوع گســترده كویــد 19 ، بــراي همــه همراهــان یادانامــه و حافظ  

هموطنــان گرامــي آرزوي ســامتي و تندرســتي داریــم. امیــد كــه هرچــه زودتــر 

زندگــي بــه روال عــادي برگــردد و نگرانــي هــا برطــرف شــوند. در ایــن شــماره 

از خبرنامــه بــه ارائــه اخبــاري در خصــوص برگــزاري وبینارهــا، رویدادهــا، اخبــار، 

مقــاالت برگزیــده و معرفــي كتــاب در حــوزه یادگیــري الکترونیکــي مــي پردازیم.  

ــز  ــي و نی ــي و تخصص ــر علم ــن از منظ ــاي انجم ــاء فعالیت ه ــتاي ارتق در راس

ــاي حــوزه  ــان در خصــوص تحــوالت و رویداده ــش مخاطب ــش و دان ــاء بین ارتق

یادگیــري الکترونیکــي، اســتدعا داریــم بــا در اختیــار گذاشــتن محتــواي 

مناســب و  ارســال نظــرات و بازخوردهــای ســازنده خــود مــا را در ارتقــاء 

ــما  ــکات ش ــب و ن ــت مطال ــر دریاف ــد. منتظ ــاري فرماین ــه ی ــداف خبرنام اه

جهــت  هســتیم.   yadanewsletter@gmail.com رایانامــه  طریــق  از 

ــه بخــش خبرنامــه  ــه شــماره هاي قبلــي خبرنامــه نیــز مي توانیــد ب دسترســي ب

نماییــد. مراجعــه   http://elearningassociation.ir ســایت  در  انجمــن، 



سیاســت ها، رویکردهــا، از چشــم اندازهای آتــی در حــوزه 
فناوری هــای دیجیتالــی و یادگیــری الکترونیکــی دانشــگاه 
تهــران اطاع رســانی انجــام شــد. بــه عــاوه از تأثیــر هنــر، 
ــات  ــوا، تجربی ــد محت ــت تولی ــر كیفی ــک ب ــیوه و تکنی ش
ــر در تولیــد محتــوای یادگیــری الکترونیکــی و آینــده  مؤث
یاددهــی و یادگیــری صحبــت شــد. همچنیــن بــا معرفــی 
ــی،  ــری الکترونیک ــای یادگی ــرای دوره ه ــا در اج برترین ه
روش هــای مؤثــر آن هــا و دیــدگاه صاحــب نظــران در حــوزه 
فنــاوری دیجیتــال و یادگیــری الکترونیکــی مطــرح گردیــد.

ــا  ــط ب ــی مرتب ــت های تخصص ــنواره، نشس ــول جش در ط
تأثیــرات،  و  ارزش هــا  فرصت هــا،  دیجیتــال،  دانشــگاه 
ــت  ــداد دریاف ــران، روی ــگاه ته ــی دانش ــات دیجیتال خدم
ــی،  ــأت علم ــای هی ــه از اعض ــای فناوران ــا و نیازه ایده ه
دانشــجویان و شــركت ها، كارگاه آموزشــی و نمایشــگاه 
برگــزار شــد. شــایان ذكــر اســت كــه شــركت بــرای عمــوم 
ــورت  ــه ص ــنواره ب ــن جش ــوده و ای ــگان ب ــراد آزاد و رای اف

ــد. ــزار گردی ــی برگ ــًا الکترونیک كام

لینــک دریافــت چکیــده نامــه مقــاالت و نیــز متــن كامــل 
ــه لینــک  ــال ب ــران دیجیت ــاالت جشــنواره دانشــگاه ته مق

زیــر مراجعــه فرماییــد:
https://digital.ut.ac.ir/fa

برنامه های رويداد:
ــه  ــورت ارائ ــه ص ــه ب ــی )۴1 مقال ــای علم ــه ه ــه مقال ارائ

ــتری( ــه پوس ــورت ارائ ــه ص ــه ب ــفاهی و 1۲ مقال ش
• برگزاری 1۴ كارگاه آموزشی

ــن  ــان بی ــط متخصص ــدی توس ــخنرانی كلی ــه 9 س • ارائ
ــی ــی و داخل الملل

• برگــزاری ۲9 نشســت تخصصــی بــا حضــور فرهیختــگان 
در ارتبــاط بــا دانشــگاه دیجیتــال

• ارائــه ۳1 اثــر علمــی و هنــری برجســته از دانشــجویان و 
دانــش آموختــگان

ــی و ۵  ــری الکترونیک ــب یادگی ــتاد منتخ ــی ۵ اس • معرف
ــران ــگاه ته ــی دانش ــری الکترونیک ــناس یادگی كارش

ــده در  ــه ش ــال ارائ ــات دیجیت ــی خدم ــی معرف • رونمای
ــی ــگاه الکترونیک ــورت نمایش ــه ص ــران ب ــگاه ته دانش

• پخــش مصاحبــه هایــی از اســتادان، دانشــجویان و 
كارشناســان دانشــگاه تهــران

• مسابقه های روزانه با جوایز
جشــنواره ســایت  در  جشــنواره  هــای   برنامــه 

قابــل   ۳7/https://digital.ut.ac.ir/fa/content  
ــت.  ــاهده اس مش

  گزارش برگزاری وبینار  
اولین و بزرگترین رویداد دانشگاه دیجیتال به 
نام »اولین جشنواره دانشگاه تهران دیجیتال«

ــام  ــه ن ــال ب ــگاه دیجیت ــداد دانش ــن روی ــن و بزرگتری اولی
ــط  ــال” توس ــران دیجیت ــگاه ته ــنواره دانش ــن جش “اولی
بــا  و   )https://digital.ut.ac.ir/fa( تهــران  دانشــگاه 
 http://elearning.msrt.ir/(،( اول  همــراه  حمایــت 
یادگیــری  انجمــن   ،)  AUAP )http://auap.net/en
و   )  /http://elearningassociation.ir( الکترونیکــی 
http://( ــی ــی الکترونیک ــوزش عال ــی آم ــروه تخصص كارگ

 11 تــا  شــهریور   ۲ تاریــخ  از   )  /elearning.msrt.ir
ــد. ــزار گردی ــهریور برگ ش

درباره جشنواره:
ــو  ــگاه در پرت ــعه دانش ــل توس ــال، حاص ــگاه دیجیت دانش
بازنگــری  معنــای  بــه  و  دیجیتــال  تحــول  رویکــرد 
ــای  ــگاه در حوزه ه ــات دانش ــا و خدم ــی در فرآینده اساس
ــا كمــک  مختلــف: آمــوزش، پژوهــش و نظــام مدیریتــی ب
ــه نحوی كــه  ــن اســت؛ ب ــال تحول آفری فناوری هــای دیجیت
بهــره وری ذی نفعــان همچــون: دانشــجویان، اســتادان 
ــز  ــتا مرك ــن راس ــازد. در همی ــه س ــجویان را بهین و دانش
فناوری هــای دیجیتالــی دانشــگاه تهــران، برگــزاری اولیــن 
ــا شــعار »دانشــگاه  جشــنواره دانشــگاه تهــران دیجیتــال ب
ــاه  ــهریور م ــال« را در ش ــرو دیجیت ــگاه پیش ــران، دانش ته

1۴۰۰ برنامه ریــزی نمــوده اســت.
ایــن جشــنواره بــا همــکاری معاونت هــای آموزشــی، 
پژوهشــی، فرهنگــی و اجتماعــی، دانشــجویی و پــارک 
ــن  ــه آخری ــن ارائ ــد و ضم ــزار گردی ــاوری برگ ــم و فن عل
خصــوص  در  شــده،  انجــام  اقدامــات  دســتاوردها، 



الزم بــه توضیــح اســت بــا توجــه بــه اینکــه هزینــه 
اولیــه طراحــی فرآینــد مذكــور توســط ایــن معاونــت 
ــر  ــه طــی حداكث ــرای موسســاتی ك ــن شــده اســت، ب تٌامی
بــه  نســبت  بخشــنامه  ایــن  ابــاغ  زمــان  از  مــاه  دو 
پرداخــت  از  نماینــد،  اقــدام  الزم  اطاعــات  بارگــذاری 
بــود. خواهنــد  معــاف  ارزیابــی  و  بررســی  هزینــه 

حــال آنکه بارگــذاری اطاعــات پس از گذشــت مهلت زمانی 
ــتورالعمل  ــق دس ــه مطاب ــه، مســتلزم پرداخــت هزین دوماه
بــود. خواهــد  ایــران  الکترونیکــی  یادگیــری  انجمــن 

ــده  ــای ارزن ــا و همکاری ه ــگزاری از تاش ه ــن سپاس ضم
ــروه  ــران، ISC و كارگ ــی ای ــری الکترونیک ــن یادگی انجم
مراتــب  دانــم  مــی  الکترونیکــی، الزم  عالــی  آمــوزش 
قدرشناســی خــود را از معاونــان آموزشــی دانشــگاه ها 
و مؤسســات آمــوزش عالــی نیــز، بــه خاطــر تــاش و 
ــرای پیشــبرد  ــاز ب ــورد نی ــات م ــه اطاع ــی كــه در ارائ دقت
دارم. ابــراز  می دارنــد،  مبــذول  ارزشــمند  طــرح  ایــن 

ــا  ــط ب ــای مرتب ــت هزينه ه ــای پرداخ راهنم
شــرکت در فرآينــد ارزيابــی و اعتباربخشــی:

خدمــات  و  ظرفیت هــا  ارزیابــی  فرآینــد  كــه  آنجــا  از 
آموزش هــای الکترونیکــی مؤسســات مرتبــط، كاری زمانبــر 
و تخصصــی اســت و الزم اســت تیمــی از متخصصــان انجمن 
عــاوه بــر بررســی مســتندات مربــوط بــه هــر مؤسســه در 
ــا  ــا و ارزیابی ه ــدد، جمع بندی ه ــی متع ــات كارشناس جلس
را انجــام دهنــد و حســب نیــاز بــه بررســی دقیق تــر 
زیرســاخت ها بپردازنــد و اقــدام بــه بازدیــد حضــوری نمایند، 
انجمــن یادگیــری الکترونیکــی ایــران هزینــه ای معــادل ۸۰ 
میلیــون ریــال را بــرای هــر مؤسســه در نظــر گرفتــه اســت.

اطاعــات  بارگــزاری  از  پــس  مبلــغ  ایــن  اســت  الزم 
 1 شــماره  مســتند  اســاس  )بــر   ISL ســایت  در 
زیــر  شــرح  بــه  انجمــن  حســاب  بــه  فوق الذكــر( 
الکترونیکــی  نشــانی  بــه  را  آن  رســید  و  پرداخــت 
گــردد. ارســال   yada_accredit@elearningassociation.ir

نام بانک و شعبه: بانک تجارت شعبه انقاب – فلسطین
شماره حساب: ۲99۰۲۶۴۶9

جهت كسب هرگونه اطاعات بیشتر می توانید با آدرس 
ایمیل فوق مکاتبه نمایید.

مدارک پیوست:
نامه رئیس انجمن به معاون وزیر علوم 

نامه مراكز آموزش عالی آزاد 
راهنمای استانداردها و ویژگی های مورد بررسی

اخبار

آغاز فرآیند ارزیابی فعالیت های آموزش های 
الکترونیکی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی 

توسط انجمن یادا 
 مردادماه 1400

الکترونیکــی  آموزش هــای  خدمــات  ارزیابــی  فرآینــد 
ــه( و  ــی )مؤسس ــوزش عال ــز آم ــایر مراك ــگاه ها و س دانش
ســطح بنــدی آنهــا توســط انجمــن یادگیــری الکترونیکــی 
ایــران )یــادا( بــا همــکاری پایــگاه اســتنادی جهــان 
ــاون  ــق مع ــی صدی ــی خاك ــاز شــده و عل اســام )ISC ( آغ
معاونــان  بــه  بخشــنامه ای  در  علــوم  وزارت  آموزشــی 
ــرده  ــاغ ك ــد را اب ــن فراین ــاز ای ــگاه ها آغ ــی دانش آموزش
ــر اســت: ــه شــرح زی اســت، متــن كامــل ایــن بخشــنامه ب

حســب اعــام مدیــر كارگــروه آمــوزش عالــی الکترونیکــی 
شــورای گســترش و برنامــه ریــزی آمــوزش عالــی، فرآینــد 
ارزیابــی خدمــات آموزش هــای الکترونیکــی دانشــگاه ها 
ــدی  ــی )مؤسســه( و ســطح بن ــوزش عال ــز آم و ســایر مراك
ایــران  الکترونیکــی  یادگیــری  انجمــن  توســط  آنهــا 
)یــادا( بــا همــکاری پایــگاه اســتنادی جهــان اســام 
)ISC ( و بــا بهــره گیــری از شــاخص های پیشــنهادی 
انجمــن مــورد تأییــد نهایــی كارگــروه قــرار گرفتــه و 
پورتــال الزم در ISC بــه نشــانی https://ur.isc.ac/ بــرای 
ــده  ــاد ش ــز ایج ــات نی ــط مؤسس ــات توس ــذاری اطاع بارگ
ــتفاده  ــاده اس ــل آم ــورت كام ــون بص ــم اكن ــه ه ــت، ك اس
و شــروع بارگــذاری توســط معاونیــن آموزشــی اســت.
فرآینــد مذكــور بطــور خاصــه شــامل مراحــل زیــر اســت:

ــل رســمی  ــا ارســال ایمی ــاون آموزشــی مؤسســه ب 1 - مع
elearning@ ــه ــود ب ــل خ ــام كام ــم مؤسســه و ن ــاوی اس ح

ــه  ــد، ك ــورد می نمای ــن و پس ــت الگی ــای دریاف isc.ac تقاض

ــد. ــد ش ــط ISC داده خواه ــریعاً توس ــت س ــخ درخواس پاس
۲ -نماینــده مؤسســه بــا داشــتن الگیــن و پســورد دریافتــی 
گزینــه  و  كــرده  مراجعــه   https://ur.isc.ac ســایت  بــه 
»پرسشــنامه الکترونیکــی رتبــه بنــدی« را انتخــاب می كنــد.

ــا دانلــود »فایــل راهنمــا«  ۳ -در ایــن مرحلــه الزم اســت ب
اطاعــات  تکمیــل  بــه  نســبت  آن  دقیــق  مطالعــه  و 
بارگــذاری شــود. اقــدام و مســتندات الزم  پرسشــنامه 

یــادا،  انجمــن  متخصصــان  بعــد،  مرحلــه  -در   ۴
آغــاز  را  دهــی  امتیــاز  و  مســتندات  ارزیابــی  فرآینــد 
می پردازنــد  مؤسســه  شــرایط  بررســی  بــه  و  كــرده 
و در ایــن مســیر، حســب مــورد و لــزوم بــا مؤسســه 
می كننــد. بازدیــد  مؤسســه  از  یــا  و  گرفتــه  تمــاس 

۵ -پــس از اجــرای كامــل فراینــد، انجمــن یادگیــری 
ــطح  ــازات و س ــکاری ISC امتی ــا هم ــران ب ــی ای الکترونیک
بنــدی حاصــل شــده را بطــور رســمی بــه مؤسســه و معــاون 
آموزشــی وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری اعــام می كنــد.









ــا  ــعه ب ــزوم توس ــف و ل ــوم مختل ــوزه درعل ــن ح ورود ای
ــت  ــه تربی ــاز ب ــی نی ــری الکترونیک ــعه یادگی ــدف توس ه
ــا متخصصــان مختلــف  نیروهــای مجــرب  جهــت تعامــل ب
و حــل مشــکل ســازمان هــا شــد. نهایتــا رشــته یادگیــری 
وزارت  ارشدتوســط  كارشناســی  مقطــع  در  الکترونیــک 
ــور  ــار در كش ــتین ب ــرای نخس ــد و ب ــوب گردی ــوم مص عل
ــه  ــی در موسس ــری الکترونیک ــته یادگی ــال 1۴۰۰ رش از س
ــوزش  ــوان پیشــرو درآم ــه عن ــرز ب ــر الب ــی مه ــوزش عال آم
پذیــرش  بــرای  اینــک  و  ایجــاد  كشــور  الکترونیکــی 
نخســتین دوره آموزشــی خــود را آمــاده مــی نمایــد.
/https: / /mehralborz .ac . i r /r-elearning

نیاز جدی به افزایش مهارت در آموزش 
الکترونیکی داریم

یادگیــری  انجمــن  رئیــس  صفــوی،  علی اكبــر  ســید 
ــو  ــهریورماه در گفتگ ــه 19 ش ــران، روز جمع ــی ی الکترونیک
بــا ایرنــا اظهــار كــرد: آمــوزش الکترونیکــی راهــکاری 
ــت  ــژه اس ــی وی ــه فرصت ــا ب ــد كرون ــل تهدی ــرای تبدی ب
ــارت  ــی و مه ــجویان توانای ــوزان و دانش ــه دانش آم ــه ب ك
الزم را بــرای یادگیــری از طریــق اینترنــت می دهــد و 
یادگیــری آنهــا را در ایــن فرآینــد تســهیل می كنــد.

الکترونیکــی  آموزش هــای  تخصصــی  كارگــروه  رئیــس 
همــان  در  افــزود:  فنــاوری  و  تحقیقــات  علــوم،  وزارت 
ابتــدای شــیوع بیمــاری كوویــد 19 در ســال 9۸ و اعمــال 
محدودیت هــای ناشــی از گســترش ایــن بیمــاری، بســیاری 
ــا  ــرض دو ی ــا در ع ــه بحــران كرون ــد ك ــاور بودن ــن ب ــر ای ب
ســه مــاه ریشــه كن خواهــد شــد و مــردم می تواننــد 
بــه زندگــی عــادی خــود برگردنــد امــا متخصصینــی 
ــن  ــران ممک ــن بح ــتند ای ــاد داش ــه اعتق ــد ك ــم بودن ه
ــد. ــول بیانجام ــه ط ــادی ب ــان زی ــدت زم ــرای م ــت ب اس

ــد  ــاری كووی ــی بیم ــد بحران ــداوم رون ــا ت ــه داد: ب وی ادام
ــف  ــرای متوق ــی ب ــه راهکارهای ــرورت ارائ ــور ض 19 در كش
نشــدن فعالیتهــای آموزشــی بیــش از پیــش احســاس 
ــات  ــت موجب ــزی نادرس ــا برنامه ری ــد ب ــذا نبای ــود. ل می ش
آســیب بــه سیســتم آموزشــی كشــور و افــت ســطح 
كنیــم. فراهــم  را  دانشــجویان  و  دانش آمــوزان  علمــی 

انتشار گزارش نامه چهاردهمین کنفرانس 
ملی و هشتمین کنفرانس بین المللی یادگیری 

ویاددهی الکترونیکی ایران

و  ملــی  كنفرانــس  چهاردهمیــن  نامــه  گــزارش 
یادگیــری  المللــی  بیــن  كنفرانــس  هشــتمین 
 1۴ الــی   1۳ كــه  ایــران  الکترونیکــی  ویاددهــی 
اســفند ســال گذشــته برگــزار گردیــد، منتشــر شــد.

فایــل  دانلــود  جهــت  اســت  خواهشــمند 
فرماییــد: مراجعــه  زیــر  لینــک  بــه  گزارش نامــه 
https://elearning.msrt.ir/download/docs/
Report_compressed.pdf

پذیرش دانشجو در مقطع ارشد رشته 
یادگیری الکترونیکی برای اولین بار در زیر 

مجموعه های وزارت علوم
پذیــرش دانشــجو در مقطــع كارشناســی ارشــد رشــته 
ــور و  ــار در كش ــتین ب ــرای نخس ــی ب ــری الکترونیک یادگی
در ســال تحصیلــی 1۴۰1-1۴۰۰ انجــام خواهــد شــد.
الکترونیکــی: یادگیــری  رشــته  معرفــی 

ــرات  ــات تغیی ــاوری اطاع ــور فن ــر ظه ــای اخی ــال ه در س
ــوزه  ــت. ح ــوده اس ــاد نم ــر ایج ــی بش ــگرفی در زندگ ش
آمــوزش و یادگیــری یکــی از بخــش هایی اســت  كــه از این 
تغییــرات بــه میــزان قابــل توجهــی تاثیــر پذیرفتــه اســت. 
پارادایــم جدیــد حــوزه یادگیــری تحــت عنــوان ” یادگیــری 
الکترونیکــی” شــناخته شــده اســت. یادگیــری الکترونیکــی 
شــرایط آموزشــی رااز  محیــط آمــوزش ســنتی بــه آمــوزش 
انعطــاف پذیــر تغییــر داده اســت. حــذف محدودیــت هــای  
ــن  ــای ای ــه مزای ــده از جمل ــن یادگیرن ــکان و س ــان، م زم
ــدگان اجــازه مــی  ــه شــركت كنن حــوزه مــی باشــد كــه ب
ــا  ــن مزای ــار ای ــد. در كن ــا را درنوردن ــان و فض ــا زم ــد ت ده
موانعــی نیــز وجــود دارد كــه الزمســت بــا حضــور نیروهــای 
متخصــص در ایــن زمینــه شناســایی و مرتفــع گــردد.

همچنیــن بــا توجــه بــه تاكیــد نقشــه جامــع علمــی كشــور 
مبنــی بــر اســتفاده از فنــاوری اطاعــات در آمــوزش 
و نیــز بــا در نظــر گرفتــن برنامــه هــای اســتراتژیک 
آمــوزش عالــی كشــور، توســعه یادگیــری الکترونیکــی 
ــی امــری  ــرای گســترس آمــوزش عال ــزاری ب ــوان اب ــه عن ب
ــران  ــی ای ــوزش عال ــود آم ــن وج ــا ای ــت. ب ــر اس انکارناپذی
ــه  ــی و برنام ــرای طراح ــص ب ــروی متخص ــود نی ــا كمب ب
ــع  ــرو اســت. وجــود موان ــری الکترونیکــی روب ــزی یادگی ری
ــت  ــوزه، قابلی ــن ح ــف در ای ــازمانهای مختل ــدد در س متع



در  الکترونیکــی  آمــوزش  تــداوم  ضــرورت  بــه  وی 
پســاكرونا اشــاره كرد و گفــت: هرچنــد كرونــا محدودیت هــا 
ــاد  ــگاهیان ایج ــه دانش ــرای جامع ــی را ب و مشــکات فراوان
كــرده اســت امــا اتفاقــات مثبــت و خوبــی را نیــز رقــم زده 
كــه موجــب آشــنایی مــا بــا روش هایــی نویــن آمــوزش بــه 
منظــور پیشــبرد اهــداف آموزشــی حال و آینده شــده  اســت.

ــا  ــرد: ب ــوان ك ــیراز، عن ــگاه ش ــی دانش ــت علم ــو هیئ عض
توجــه بــه پیشــرفت تکنولــوژی و فنــاوری در دنیــای امــروز 
ــری از  ــرای بکارگی ــاخت های الزم ب ــدن زیرس ــم ش و فراه
ــه  ــد ب ــا نیازمن ــا زود م ــر ی ــوزش، دی ــد آم ــای جدی روش ه
اســتفاده از شــیوه های نویــن آموزشــی می شــدیم امــا 
كرونــا فرصــت خوبــی را بــرای تســریع ایــن امــر فراهــم كرد.

وی اعــام كــرد: اســتفاده از ایــن شــیوه های آمــوزش 
ــت  ــز از اهمی ــا نی ــا كرون ــی در دوران پس ــی حت الکترونیک
ــپ  ــن جدی ــاس قوانی ــر اس ــت و ب ــوردار اس ــیاری برخ بس
دانشــگاه ها  اغلــب  علــوم،  وزارت  در  شــده  تصویــب 
ــاه  ــا پنج ــد ت ــم می توانن ــن دوران ه ــذار از ای ــس از گ پ
ــد. ــه بدهن ــا ادام ــن روش ه ــا همی ــوزش را ب ــد از آم درص

ــردن  ــف ك ــای متوق ــه ج ــن ب ــه داد: بنابرای ــوی ادام صف
بــودن  ناكارآمــد  از  گایــه  و  آموزشــی  فعالیت هــای 
مهارت هــای  افزایــش  بــه  بایــد  الکترونیکــی  آمــوزش 
ایــن حــوزه كمــک كنیــم. اســاتید و دانشــجویان در 

ــی،  ــری تركیب ــوزش و یادگی ــرد آم ــا رویک ــه ب وی در رابط
گفــت: ایــن شــیوه از آمــوزش نــه تنهــا بــه حــذف فضــای 
ــدن  ــم ش ــد فراه ــه نیازمن ــود بلک ــر نمی ش ــازی منج مج
اعمــال  بــدون  چراكــه  اســت.  كافــی  زیرســاخت های 
ــن روش  ــا ای ــا ب ــزاری كاس ه ــب، برگ ــت های مناس سیاس
می توانــد ظلــم بزرگــی در حــق دانشــجویانی باشــد كــه از 
شــركت در كاس هــا بــه صورت حضــوری محروم می شــوند. 
بــا  و  فعلــی  افــزود: در شــرایط  مقــام مســئول  ایــن 
در  كنونــی  وضعیــت  در  كــه  تجهیزاتــی  بــه  توجــه 
روش  ایــن  از  اســتفاده  بــا  نمی تــوان  داریــم  اختیــار 
كــرد. برقــرار  دانشــجویان  تمــام  حــق  در  را  عدالــت 

صفــوی بیــان داشــت: از نظــر مــن تفکراتــی كــه محــدود 
ــردن  ــف ك ــق متوق ــاری از طری ــن بیم ــا ای ــه ب ــه مقابل ب
فعالیت هــای آموزشــی یــا انتقاد از شــیوه های نوین آموزشــی 
می شــود تفکراتــی ســاده لوحانه و غیرتخصصــی اســت.

ایــن اســتاد دانشــگاه تصریــح كــرد: در وهلــه اول مــا 
بایــد بپذیریــم كــه بــا اتفاقــی غیرمنتظــره و بحرانــی 
ــا  ــه ب ــتیم ك ــه رو هس ــا روب ــام كرون ــه ن ــبینی ناپذیر ب پیش
نگرفته ایــم.  قــرار  ایــن شــرایط  در  انتخــاب خودمــان 
یــا  فعالیت هایمــان  كــردن  متوقــف  جــای  بــه  لــذا 
را  روشــها  بتوانیــم  بایــد  زیــاد  هــای  گیــری  ایــراد 
ــم. ــق دهی ــا آن وف ــود را ب ــی  خ ــیم و زندگ ــود بخش بهب

ــه در  ــی ك ــق تجربیات ــتی از طری ــرد: بایس ــادآوری ك وی ی
ــدات الزم را  ــر و تمهی ــم، تدابی ــب كرده ای ــن دوران كس ای
ــوزش  ــوزه آم ــوب در ح ــرایط مطل ــردن ش ــم ك ــرای فراه ب
ــن  ــال بهتری ــه دنب ــی ب ــت كنون ــم و در وضعی ــاذ كنی اتخ
روش بــه منظــور اســتفاده از آمــوزش الکترونیکــی باشــیم.

صفــوی بــا بیــان اینکــه برخــی از اســاتید دانشــگاه 
آمــوزش  شــیوه   بــا  رابطــه  در  بســیاری  انتقادهــای 
ــد،  ــرح می كنن ــیوه مط ــن ش ــدی ای ــی و ناكارآم الکترونیک
ــه  ــرادی ك ــد از اف ــتاد درص ــن هش ــاد م ــه اعتق ــت: ب گف
ــوردار  ــوزش برخ ــه آم ــی در زمین ــارت كاف ــش و مه از دان
بــرای  را  الکترونیکــی  آمــوزش  از  اســتفاده  نیســتند، 
ــد و  ــداد نمی كنن ــب قلم ــی مناس ــداف آموزش ــبرد اه پیش
ــا یکدیگــر و افزایــش تقلــب در  عــدم تعامــل دانشــجویان ب
امتحانــات را از عمــده تریــن مشــکات ایــن شــیوه آموزشــی 
می داننــد. ایــن در حالــی اســت كــه مــن هــم از ایــن روش 
اســتفاده مــی كنــم و اخیــرا هــم بــرای بررســی و ارزیابــی 
عملکــردم از طریــق پرسشــنامه یــک نظرســنجی رســمی از 
دانشــجویانم در زمینــه تعییــن ســطح رضایتمنــدی آنهــا از 
شــیوه آمــوزش الکترونیکــی بــا تمهیداتــی كــه دیــده ام  و 
امتحاناتــی كــه در دوران كرونــا برگــزار كــرده ام، انجــام دادم.

رئیــس انجمــن یادگیــری الکترونیکــی ایــران، افــزود: 
قاطعانــه  می توانــم  نظرســنجی  ایــن  اســاس  بــر 
بگویــم كــه دانشــجویان مــن نظــر بســیار مســاعدی 
و  داشــتند  آموزشــی  شــیوه  نــوع  ایــن  بــه  نســبت 
میــزان  و  ســنجش  ایــن  از  مطلوبــی  نتیجــه  شــاهد 
ــودم. ــی ب ــوزش الکترونیک ــجویان از آم ــدی دانش رضایتمن

وی بــر لــزوم افزایــش مهــارت اســاتید و دانشــجویان 
و  كــرد  تأكیــد  الکترونیکــی  آمــوزش  زمینــه  در 
معلمــان  و  اســتادان  از  هشــتاددرصد  از  بیــش  گفــت: 
آمــوزش و پــرورش بــه شــدت نیازمنــد آشــنا شــدن 
و  تدریــس  روش  و  الکترونیکــی  ابزارهــای  بــا  بهتــر 
تعامــل بــا دانشــجو در محیــط الکترونیکــی هســتند.

ــوزش  ــس در آم ــه روش تدری ــر اینک ــد ب ــا تأكی ــوی ب صف
الکترونیکــی متفــاوت اســت و نیــاز بــه آمــوزش دارد، اظهــار 
ــش  ــرای افزای ــف ب ــی مختل ــای آموزش ــا دوره ه ــت: م داش
مهــارت اســاتید و معلمــان در زمینــه آمــوزش الکترونیکــی 
را در ســایت انجمــن یادگیــری الکترونیکــی ایــران و ســایت 
كارگــروه آمــوزش عالــی الکترونیکی قرار داده ایــم و این افراد 
می تواننــد آموزش هــای الزم را از ایــن طریــق فــرا بگیرنــد.
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صفــوی یــادآور شــد: خوابگاه هــای مــا در شــرایط 
ــادی  ــداد زی ــرش تع ــکان پذی ــته ام ــد گذش ــی مانن كنون
ــوزش  ــری از روش آم ــرای بهره گی ــد و ب ــجو را ندارن دانش
تركیبــی و برگــزاری كاس هــا بــا حضــور تعــداد محــدودی 
مطلوبــی  شــرایط  مهیاكــردن  نیازمنــد  دانشــجویان  از 
ماننــد رعایــت فاصلــه گــذاری اجتماعــی، اســتفاده از 
تجهیــزات مناســب بــرای تهویــه هــوا، مجهــز كــردن 
ــن  ــن و میکروف ــمند، دوربی ــای هوش ــه تابلوه ــا ب كاس ه
هســتیم. بهداشــتی  پروتکل هــای  كامــل  رعایــت  و 

الکترونیکــی  آموزش هــای  تخصصــی  كارگــروه  رئیــس 
ــی  ــا حت ــر دنی ــرد: دانشــگاه های برت ــار ك ــوم اظه وزارت عل
ــوزش  ــری از آم ــه ســمت بهره گی ــز ب ــادی نی ــرایط ع در ش
ــک  ــده ای نزدی ــد و در آین ــدا كرده ان ــوق پی ــی س الکترونیک
بخــش عمــده ای از آمــوزش در ســطح جهــان بــا ایــن روش 
ــگاه های  ــه دانش ــت ك ــاز اس ــذا نی ــد. ل ــدا می كن ــه پی ادام
هــر  اســتفاده  بــرای  را  الزم  زیرســاخت های  نیــز  مــا 
ــد. ــم كنن ــی فراه ــوزش الکترونیک ــیوه آم ــر از ش ــه بهت چ
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ــرای  ــری ب ــروه یادگی ــی كارگ ــوزش الکترونیک ــه آم موسس
ــران  ــاوری ای ــات و فن ــوم، تحقیق ــی وزارت عل ــوزش عال آم
ــد: ــه می ده ــی را ارائ ــر بحث های ــای زی ــورد دیدگاه ه در م

انتخــاب  نــوع  فرهنــگ مدیریــت دانشــگاهی -   -
ــن درون  ــه و همچنی ــوی وزارتخان ــگاه از س ــران دانش مدی
فوق الذكــر  تحولــی  نیازهــای  ماهیــت  بــا  دانشــگاهی 
ایــن  بهتــر  درک  نیازمنــد  و  اســت  كامــل  تضــاد  در 
هســتیم. فرهنگــی  و  قانونــی  اقدامــات  و  موضــوع 

ــر اســاتید دانشــگاه  فرهنــگ آمــوزش ســنتی - اكث  -
ــتند  ــر هس ــنتی راحت ت ــرد س ــا رویک ــی ب ــر دلیل ــه ه ب
و تــاش كافــی بــرای پیمــودن ایــن مســیر تحولــی 
كــه قطعــاً مســتلزم تــاش بیشــتر و بازنگــری همــه 
مطالــب و رویکردهــای ســنتی تاكنــون اســت، ندارنــد.

غیرآموزشــی  ســازمان های  مدیــران  فرهنــگ   -
غیرآموزشــی  ســازمان های  مدیــران  از  بســیاری   -
در  نوآورانــه  و  فناورانــه  ظرفیت هــای  شــناخت  در 
بســیار ضعیــف هســتند. آموزشــی  رویکردهــای  ایــن 

بیــن  همکاری هــای  و  تیمــی  كار  فرهنــگ   -
ــر  ــه ه ــی - ب ــی و چندفرهنگ ــی و بین الملل ــازمانی مل س
دلیلــی ضعــف مدیــران و اســاتید دانشــگاه در انجــام 
در  همــکاری  و  ســازمانی  بیــن  و  تیمــی  فعالیت هــای 
ــی جــدی اســت. ــی و چندفرهنگ ــی و بین الملل ســطوح مل

ــران و جامعــه و دانشــگاه نیازمنــد بازنگــری  بنابرایــن در ای
ــوزش و  ــه آم ــود در زمین ــنتی خ ــای س ــی باوره در برخ
یادگیــری می باشــند. ایــن امــر مســتلزم درک اولویــت 
آن، تخصیــص هوشــمندانه اعتبــارات مالــی، وضــع قوانیــن 
ــه  ــن مقال ــت. در ای ــد اس ــگ جدی ــاد فرهن ــد و ایج جدی
اشــاره شــده و  نیازهــا  ابعــاد واقعیت هــا و  بــه  ابتــدا 
ســپس بــه موضــوع تدویــن سیاســت ها و رویکردهــای 
دانشــگاه ها  در  فــردی  و  مدیریتــی  بعــد  از  فرهنگــی 
اســت. شــده  پرداختــه  مربوطــه  وزارتخانه هــای  و 

كامــل  متــن  مطالعــه  جهــت  اســت  خواهشــمند 
یادگیــری  انجمــن  وب ســایت  طریــق  از  مقالــه 
فرماییــد. اقــدام  زیــر  آدرس  بــه  ایــران  الکترونیکــی 

https://elearningassociation.ir/wp-content/
uploads/1۲/۲۰۲1/دو-فصلنامه-سیاست گذاری-فرهنگی-

 pdf.و-اجتماعی-آموزش-عالی-ایران
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چکیده:
به ویــژه  و  جدیــد  فناوری هــای  از  ناشــی  تحــوالت   
ــی  ــگاه و تمام ــر، ن ــال های اخی ــال در س ــوالت دیجیت تح
ــی  ــی و صنعت ــادی، سیاس ــی، اقتص ــی، فرهنگ ــاد علم ابع
ــرات  ــن تغیی ــرعت ای ــت. س ــر داده اس ــان تغیی را در جه
ــته  ــابهی در گذش ــداد مش ــچ روی ــا هی ــا ب ــت آن ه و ماهی
ــر  ــوش در ه ــراد باه ــن اف ــت. بنابرای ــه نیس ــل مقایس قاب
ــی  ــگاه مدیریت ــه جای ــردی و چ ــگاه ف ــه در جای ــه چ جامع
ــا درک  ــند. ب ــته باش ــرات را داش ــن تغیی ــی ای ــد آمادگ بای
ــد ماننــد گذشــته بیشــترین  واقعیــت فــوق، دانشــگاه ها بای
آگاهــی جامعــه را نســبت بــه ایــن تحــوالت داشــته باشــند 
ــود  ــی خ ــای پژوهشــی، آموزشــی و مدیریت و جهت گیری ه
ــکل  ــط ش ــای مرتب ــوالت و نیازه ــن تح ــا ای ــب ب را متناس
ــدگاه مــوازی، بازتعریــف  ــا دو دی ــد ب دهنــد. دانشــگاه ها بای
و بازنگــری همــه مولفه هــا را مدیریــت كننــد: اول، نــگاه بــه 
ــط،  ــی مرتب ــی و بین الملل ــات مل ــگاه ها و تعام درون دانش
و دوم، نــگاه بــه بیــرون و خدمــت بــه جوامــع محلــی، ملــی 
ــد  ــد ش ــاهده خواه ــه، مش ــور خاص ــه ط ــی. ب و بین الملل
ــای  ــاد فعالیت ه ــرات الزم در ابع ــال تغیی ــرای اعم ــه ب ك
دانشــگاهی و رویکردهــای اســاتید و محتــوای آموزشــی، چه 
چالش هــا و راهکارهایــی را می تــوان پیشــنهاد داد. نگارنــده 
ایــن مقالــه بــر اســاس دو دهــه تحقیــق و تجربیــات علمی و 
مدیریتــی در ســطوح ملــی و بین المللــی در زمینــه آمــوزش 
الکترونیکــی و ســال ها عضویــت و مدیریــت در انجمــن 
آمــوزش الکترونیکــی ایــران و چندیــن ســال مدیریــت 



می كننــد در مقایســه بــا روش هــای دیگــر، دانشــگاهیان 
همــکاری جهانــی را درمــان بهتــری بــرای كرونــا می داننــد.

همه گیــری كوویــد-19، بــه عنــوان آزمونــی بــرای جهــان، 
ــه  ــد غلب ــه كلی ــکاری چندجانب ــه هم ــد ك ــان می ده نش
ــی  ــدام جمع ــه اق ــاز ب ــت و نی ــی اس ــای جهان ــر چالش ه ب
بــرای مقابلــه بــا تهدیدهــای مشــترک و »چندجانبه گرایــی 
واكســن« بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد. ویــروس كرونــا بــر 
عــدم شــفافیت تاكیــد كــرد و افزایــش اطاعــات نادرســت 
در واكنش هــای كوویــد-19 منجــر بــه مــرگ و میــر 
بیشــتر در سراســر جهــان شــد. بــرای خــروج از ایــن بحــران 
ــل  ــن بین المل ــر قوانی ــی ب ــی مبتن ــکاری علم ــه هم ــاز ب نی
ــه  ــد ك ــان می ده ــن نش ــران همچنی ــت. بح ــترک اس مش
ــت و  ــوژی اس ــک ایدئول ــود ی ــه خ ــی ن ــکاری بین الملل هم
ــرورت آن  ــه ض ــت ك ــدی اس ــه فرآین ــدف، بلک ــک ه ــه ی ن
ــد  ــل توجــه خواه ــت و قاب ــی اســت و نتیجــه آن مثب قطع
ــا  ــن ی ــه واكس ــه تهی ــت ك ــان داده اس ــه نش ــود. تجرب ب
ــد  ــرل بیمــاری بای ــرای كنت ــات الزم ب ــی و اقدام ــر داروی ه
باشــد. بین المللــی  علمــی  همکاری هــای  اســاس  بــر 

كامــل  متــن  مطالعــه  جهــت  اســت  خواهشــمند 
یادگیــری  انجمــن  وب ســایت  طریــق  از  مقالــه 
فرماییــد. اقــدام  زیــر  آدرس  بــه  ایــران  الکترونیکــی 

https://elearningassociation.ir/wp-content/
uploads/12/2021/دو-فصلنامه-سیاستگذاری-
pdf.فرهنگی-و-اجتماعی-آموزش-عالی-ایران

دنیای مجازی، کووید و ساخت هویت بین 
المللی در روابط دانشگاهی

غامرضا كریمی
دانشیار گروه روابط بین الملل و رئیس دانشکده حقوق و علوم 

سیاسی دانشگاه خوارزمی
ghkarimi@khu.ac.ir

چکیده: 
ــر  ــا تأثی ــدن هویت ه ــی ش ــر بین الملل ــازی ب ــای مج فض
ــر  ــازی ب ــای مج ــر فض ــل تأثی ــع، تحلی ــذارد. در واق می گ
ــر  ــه ب ــد ك ــان می ده ــی نش ــی و مل ــردی، گروه ــت ف هوی
ــری  ــی و یادگی ــد جهان ــای جدی ــول، ارزش ه ــاس اص اس
ــمت  ــه س ــوند و ب ــی می ش ــا فراملیت ــی، هویت ه بین الملل
ــوال  ــد. س ــش می رون ــی پی ــهروندی جهان ــکل گیری ش ش
اصلــی ایــن مقالــه ایــن اســت كــه دنیــای مجــازی چگونــه 
بــر ســاخت هویــت بین المللــی در روابــط دانشــگاهی 
ــه ایــن اســت كــه »فضــای  تاثیــر می گــذارد؟ فرضیــه مقال
مجــازی عرصــه نمایــش افــکار و ارزش هــای فراملــی 
اســت كــه بــا افزایــش تعامــات و ارتباطــات و خلــق 
ــراد و  ــت اف ــی شــدن هوی ــه بین الملل ــد، ب ــای جدی ارزش ه
ــود«. ــر می ش ــان منج ــطح جه ــگاهی در س ــگان دانش نخب

در شــرایط جدیــد، هــر كشــوری بــه تنهایــی قــادر 
چالش هــای  و  مشــکات  بــا  مقابلــه  و  رویارویــی  بــه 
كنونــی كشــورها و جوامــع نیســت، امــا بــا گذشــت 
زمــان و ســاخت تصاویــر ذهنــی مشــترک منطقــه ای 
ــروری  ــا، ض ــائل و بحران ه ــا مس ــه ب ــی در مواجه و جهان
ــاد  ــی در ایج ــیار مهم ــش بس ــگاهیان نق ــه دانش ــت ك اس
ــند. ــته باش ــی داش ــترک جهان ــی مش ــر ذهن ایــن تصوی

بــا شــیوع ویــروس كرونا، رهبــران سیاســی مرزهــای خود را 
بســته اند، امــا دانشــمندان مرزهــای خــود را محــو كرده انــد 
و یــک همــکاری جهانــی تشــکیل داده انــد كــه تــا بــه حــال 
ــابقه نداشــته اســت. بســیاری از كارشناســان از سراســر  س
جهــان بــه طــور همزمان بــر روی یــک موضوع واحــد تمركز 



ــه  ــر گرفت ــی را درنظ ــوزش عال ــاوری در آم ــتفاده از فن اس
ــه  ــردازد ك ــواردی می پ ــام م ــه تم ــع ب ــه ای جام و به گون
ــای  ــت گذاران، اعض ــگاه ها، سیاس ــای دانش ــران و رؤس مدی
ــای  ــرای ایجــاد دوره ه ــان ب ــت علمــی و ســایر ذی نفع هیئ
ــه  ــاب در س ــن كت ــاز دارند.ای ــا نی ــعه آن ه ــا توس ــط ی برخ
بخــش ســازماندهی شــده اســت. بخــش اول، مســائل 
ــک  ــر ی ــت. در ه ــل اس ــت فص ــده هش ــن، دربردارن بنیادی
ازآن فصــل هــا، نویســندگان بــه بحــث دربــاره موضوعاتــی 
مــی پردازنــد كــه در درک تاثیــر فنــاوری بــر جنبــه هــای 
اجتماعــی و ســازمانی آمــوزش عالــی نقــش اساســی دارنــد.

ــازمانی،  ــی و س ــرات اجتماع ــای تاثی ــت ه ــش دوم، باف بخ
شــامل نــه فصــل اســت. نویســندگان فصــول ایــن بخــش، 
ــا  ــد و ی ــی دهن ــرح م ــاص را ش ــای خ ــاوری ه ــر فن تاثی
دربــاره تاثیــر فنــاوری بــر حــوزه هــای خــاص در آمــوزش 
ــرات  ــوم، تاثی ــش س ــد. بخ ــی پردازن ــث م ــه بح ــی ب عال
نوظهــور فنــاوری، شــامل شــش فصــل اســت. نویســندگان 
در بخــش نهایــی در مــورد مســائل مهــم در خصــوص 
آینــده فنــاوری در آمــوزش عالــی بــه بحــث مــی پردازنــد. 
ســوری،  تحلیــل  بــا  بنیادیــن،  مســائل  اول،  بخــش  
اســتفئراک و كــوچ پیرامــون مســائل كلیــدی كــه دانشــگاه 
ــاز  ــند آغ ــاوری بپرس ــام فن ــد ادغ ــول فراین ــد در ط ــا بای ه
مــی شــود. ســواالتی كــه آنهــا در تحلیــل خــود شــرح مــی 
ــواالت  ــا س ــه اول ت ــاده مرتب ــبتا س ــواالت نس ــد از س دهن
بســیار پیچیــده، متناســب و مرتبــه ســوم متغیــر هســتند. 
فــص دوم، نوشــته شــده توســط مــک فرســون و جیمســون  
چارچوبــی جالــب بــرای اجــرای فنــاوری اطاعــات و 
ــر،  ــت تغیی ــق مدیری ــی از طری ــوزش غال ــات در آم ارتباط
دیــگاه مشــترک، پشــتیبانی و تعهــد ارائــه مــی دهد.فصــل 
ــش  ــس، نق ــمینگر و لویی ــط انس ــده توس ــته ش ــوم، نوش س
ــی  ــوزش عال ــاوری در آم ــام فن ــجویان در ادغ ــی دانش اصل
ــوم و  ــر، فرانک ــارم، ریب ــل چه ــد. در فص ــی ده ــرح م را ش
جنســن چشــم اندازهــای شــخصی و حیــرت آوری در 
خصــوص آمــوزش و یادگیــری در محیــط آنایــن ارائــه مــی 
دهنــد تــا بــه آن دســته از همــکاران هیــات علمــی كــه بــه 
ســمت آمــوزش آنایــن در حركــت هســتند كمــک كننــد. 
ــی،  فصــل پنجــم در بخــش اول، نوشــته شــده توســط پول
ــرای  ــورد از پشــتیبانی دانشــگاه ب ــکاس، دو م ــت و گی گران
ادغــام فنــاوری را شــرح مــی دهــد و بــای كمــک بــه برنامــه 
ریــزی و طراحــی ادغــام فنــاوری در آموزش عالــی، مجموعه 
ــم،  ــل شش ــد. فص ــی ده ــه م ــد را ارائ ــوالهای مفی ای از س
ــی  ــد كل ــک دی ــت،  ی ــت و گس ــط گس ــده توس ــته ش نوش
ــی و خصوصــی  ــا حــق كپ ــاط ب ــی در ارتب از مســائل حیات
بــودن در آمــوزش عالــی ارائــه مــی دهــد و قوانیــن مهــم و 
ــا آن مســائل را مــورد  ــد و دعــاوی حقوقــی مرتبــط ب جدی
ــاره  بحــث قــرار مــی دهــد. در فصــل هفتــم، رودریگــز درب
موضــوع مهــم توســعه زیرســاخت در آمــوزش عالــی بحــث 
مــی كنــد، یــک مطالعــه مــوردی در خصــوص توســعه زیــر 
ــرح  ــرای ط ــه ب ــد و 1۲ توصی ــی كن ــریح م ــاخت را تش س
ریــزی موثــر توســعه زیــر ســاخت ارائــه مــی دهــد. بخــش 
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توضیحات:
ــه  ــاً ب ــاوری اطاعــات و ارتباطــات )ICT( تقریب امــروزه فن
تمــام حوزه هــای زندگــی بشــر راه یافتــه و به صــورت 
ــده اســت.در  ــی بشــر درآم ــری از زندگ بخــش جدایی ناپذی
ایــن  میــان، دانشــگاه های بــزرگ دنیــا و متخصصــان حــوزه 
آمــوزش عالــی، توجــه خــود را بــه اســتفاده از فنــاوری برای 
آمــوزش و پژوهــش معطــوف كرده انــد و در راســتای ادغــام 
فناوری هــای نویــن در آمــوزش عالــی، تاش هــای بســزایی 
ــرن  ــه در ق ــد ك ــی دریافته ان ــا به خوب ــد. آن ه ــام داده ان انج
بیســت ویکم، زندگــی نســل جــوان، به ویــژه دانشــجویان، بــا 
فنــاوری نویــن درآمیختــه اســت، تاجایی كــه از ایــن نســل 
بــا  عنــوان »نســل دیجیتــال« و »بومیــان دیجیتالــی« یــاد 
می كنند.كتــاب »ادغام فنــــــاوری در آموزش عـــــــــالی 
ــای مختلــف  )جنبه هــای اجتماعــــی و ســـــازمانی(« زوای



آمــوزش عالــی بحث مــی كنــد. وی ماهرانه هم ســنجش 
كاســی و هــم ســنجش موسســه ای را تشــریح مــی كنــد 
و دربــاره تاثیــر فنــاوری بــر بهبــود مســتمر ســازمان هــای 
آمــوزش عالــی بــه بحــث مــی پــردازد. فصــل نهــم كــه فصل 
نهایــی ایــن بخــش اســت و توســط هــاب و كرامــر نوشــته 
ــع شــركت  ــزی مناب شــده اســت، سیســتم هــای طــرح ری
ــی  ــای اصل ــروه ه ــام گ ــرای تم ــا ب ــای آنه )ERP( و مزای
ســهامدار در آمــوزش عالــی را تشــریح مــی كنــد. مهــم تر از 
 ERP همــه اینکــه، فصــل آنهــا موانــع احتمالــی در اجــرای
ــی  ــد و راهکارهای ــی ده ــرح م ــی را ش ــوزش عال ــا در آم ه
ــد.  ــی ده ــه م ــع ارائ ــن موان ــر ای ــه ب ــرای غلب ــاص ب خ
ــور  ــرات نوظه ــوان تاثی ــا عن ــاب ب ــن كت ــوم ای ــش س بخ
ــه  ــود ك ــی ش ــاز م ــت آغ ــری و دویی ــا فصــل گ ــاوری ب فن
در آن نویســندگان مفهــوم متــون نگاشــته شــده را در 
یادگیــری  آنایــن بــه كار مــی برنــد. ایــن امــر منجــر بــه 
ــارب  ــاد تج ــل و ایج ــش تعام ــرای افزای ــب ب ــکاری جال راه
یادگیــری آنایــن قدرتمنــد تــری مــی شــود. پــس از 
ــاوری  ــش فن ــه از نق ــدازی مدبران ــم ان ــب چش ــن، پام ای
در آمــوزش عالــی ارائــه مــی دهــد. وی مــی نویســد 
ــدرت  ــرا از ق ــه اخی ــی ك ــیاری از اظهارات ــم بس ــه علیرغ ك
فنــاوری در فراهــم آوردن امــکان توســعه و فــردی نمــودن 
ــد، فنــاوری  ــرای دانشــجویان حمایــت كــرده ان یادگیــری ب
هنــوز بــه طــور گســترده در آمــوزش عالــی بعنــوان 
ــه كار مــی  ــرای انتقــال مجموعــه ای از اهــداف ب ــزاری ب اب
ــد و بســیار كنتــرل شــده  رود كــه تعاریــف محــدودی دارن
ــده  ــته ش ــش نوش ــن بخ ــل در ای ــومین فص ــتند. س هس
توســط جونــز و هارمونــس بــه آینــده یادگیــری آنایــن در 
ــه  ــن جنب ــب تری ــی از جال ــرد. یک ــی نگ ــی م ــوزش عال آم
ــی  ــاره چگونگ ــده درب ــه ای پیجی ــا مباحث ــل آنه ــای فص ه
تاثیــر فنــاوری بــر آمــوزش عالــی در بلندمــدت مــی باشــد. 
در چهارمیــن فصــل از بخــش پایانــی، اســمیت، وال، انــدروز 
و كاالدیــن اجــرای فنــاوری هــای رســانه برتــر در دانشــگاه 
هــای اســترایا را تشــریح مــی كننــد. مطالعــه دو ســاله كــه 
در فصــل آنهــا شــرح داده مــی شــود، منجــر بــه یافتــه هــای 
مهمــی در خصــوص تامیــن مالــی، كارایــی، اتخــاذ، و اجرای 
ــوری  ــس از آن، ن ــد. پ ــی ش ــوزش عال ــر در آم ــانه برت رس
تركیبــی مدبرانــه از نظریــه هــای اتخــاذ و نفــوذ فنــاوری بــه 
هنــگام كاربــرد آنهــا در فنــاوری هــای آمــوزش عالــی ارائــه 
ــه  ــل توج ــی قاب ــده مباحثات ــل او دربردارن ــد. فص ــی ده م
ــاوری و  ــر فن ــاذ موث ــاص اتخ ــای خ ــوزه ه ــوص ح در خص
ــط اجتماعــی در محیــط  ــر رواب ــاوری ب ــر فن چگونگــی تاثی
دانشــگاه مــی باشــد. در آخریــن فصــل كتــاب، راسموســن، 
ــه چگونگــی  دیویدسون-شــیورز و ســاونیه نگاهــی دقیــق ب
تاثیــر احتمالــی فنــاوری بــر امــوزش عالــی در آینــده 
ــب اســت  ــد. آنچــه در ایــن فصــل بســیار جال نزدیــک دارن
ــندگان  ــر نویس ــه از نظ ــت ك ــری اس ــار عنص ــریح چه تش
ادغــام فنــاوری در آمــوزش عالــی را تســهیل خواهــد نمــود.

بــه نظــر مــی رســد كه هــر یــک از ۲۳ فصــل در ایــن كتاب، 
ــود  ــات موج ــه ادبی ــی را ب ــم و جالب ــای مه ــم اندازه چش
ــد.   ــی كنن ــه م ــی اضاف ــوزش عال ــاوری در آم ــون فن پیرام

اول كتــاب، بــا فصــل جالب لی بــا موضوع انتقــال فناوری 
پایــان مــی یابــد. وی نمونــه ای از كارآفرینــی هیــات علمــی 
را شــرح مــی دهــد و از ایــن نمونــه بــرای تاكیــد بــر چالــش 
ــوآوری  ــات علمــی در ورود ن ــی كــه دانشــگاه هــا و هی های
ــد. ــی كن ــا آن مواجــه هســتند اســتفاده م ــازار ب ــه ب ــا ب ه

بخــش دوم كتــاب، بافــت هــای تاثیــرات اجتماعــی و 
ســازمانی،  بــا فصلــی پیرامــون نقــش نوظهــور فنــاوری در 
ــده  ــته ش ــامت روان نوش ــن س ــی متخصصی ــارت بالین نظ
ــود.  ــی ش ــاز م ــس آغ ــوری و های ــتفوراک، س ــط اس توس
ــه  ــا مباحث ــه آنه ــد ك ــن باش ــه ای ــر از هم ــم ت ــاید مه ش
ــم  ــط مه ــر رواب ــاوری ب ــر فن ــوص تاثی ــق در  خص ای دقی
بیــن فــردی كــه د نظــارت بالینــی وجــود دارد ارائــه 
ــوز  ــوز و ری ــش، ری ــن بخ ــل دوم از ای ــد. در فص ــی دهن م
ــاره نقــش پــرورش و فنــاوری پیشــرفته در در اصلــاح  درب
و طراحــی مجــدد آمــوزش بالینــی در آمــوزش عالــی بحــث 
ــش در  ــت پژوه ــاره اهمی ــن درب ــا همچنی ــد. آنه ــی كنن م
ــود امــوزش بالینــی و هــم  ــرای بهب خصــوص طــرح هــم ب
ــاس آن  ــر اس ــوان ب ــه بت ــا ك ــول راهنم ــاد اص ــرای ایج ب
ــی  ــث م ــه بح ــام داد ب ــتری انج ــعه بیش ــق و توس تحقی
ــاوری  ــای فن ــر و چونزكاربرده ــن، هوپ ــس از ای ــد. پ پردازن
ــی از  ــد. در بخش ــی كنن ــریح م ــکی را تش ــت پزش در صنع
ایــن تشــریح، آنهــا تحلیلــی بســیار جالــب در مــورد كاربــرد 
شــبیه ســاز هــا در آمــوزش بالینــی و ادامــه تحصیــل بــرای 
ــارم از  ــد. فصــل چه ــی دهن ــه م ــکی ارائ ــن پزش متخصصی
ــگ،  ــتور،لند و جون ــط پاس ــده توس ــته ش ــن بخش،نوش ای
دربــاره محاســبات ســیار در آمــوزش عالــی بــه بحــث مــی 
پردازد.نویســندگان ایــن فصــل مــروری كلــی از رایــج تریــن 
ــه  ــری ســیار ارائ ــای یادگی ــاوری ه ــی فن ــای كنون كاربرده
مــی دهنــد و در آن مباحثــه ای دقیــق از چگونگــی تاثیــر 
ــازمانی  ــی و س ــای اجتماع ــه ه ــر جنب ــا ب ــاوری ه آن فن
آمــوزش عالــی فراهــم مــی آورنــد. پــس از آن دبــاغ و رئــو 
ــط  ــای مرتب ــض ه ــد و نقی ــائل و ض ــی از مس ــروری كل م
ــر  ــر آن ب ــون تاثی ــه ای پیرام ــز مباحث ــا web ۲.۰ و نی ب
ــه ای  ــه مــی دهنــد. فصــل آنهــا مباحث ــی ارائ آمــوزش عال
ــات  ــه هی ــه روز از جمل ــوع ب ــن موض ــاره چندی ــب درب جال
علمــی ۲.۰، دانشــجو ۲.۰ و كاس درس ۲.۰ ارائــه مــی 
ــط  ــده توس ــته ش ــش دوم نوش ــم از بخ ــل شش ــد. فص ده
آســلین بــه بحــث دربــاره فنــاوری هــای مفیــد در آمــوزش 
عالــی مــی پــردازد. ایــن فصــل دربردارنــده مــروری مدبرانــه 
بــر طــرح جهانــی امــوزش مــی باشــد و بــر بالندگــی حرفــه 
ــرد كامــل از فنــاوری هــای مفیــد  ای معلمــان جهــت كارب
ــب از  ــریحی جال ــون تش ــن، پارس ــس از ای ــد دارد.  پ تاكی
ــه  ــد ك ــی ده ــه م ــده ارائ ــتاندارد ش ــازی اس ــاران مج بیم
مــی توانــد بــه تشــخیص اختــاالت روانــی كمــک كنــد و و 
مهــارت هــای بیــن فــردی متخصصیــن بالینــی را افزایــش 
دهــد. عــاوه بــر ایــن، وی دربــاره نتایــج چندیــن مطالعــه 
ــی  ــرد و كارای ــی در خصــوص كارب ــای مهم ــرش ه ــه نگ ك
ــد. در  ــی كن ــث م ــد بح ــی كنن ــاد م ــد ایج ــاوری جدی فن
ــر  ــورد تاثی ــان در م ــن بخــش، ون هانق فصــل هشــتم از ای
در ارزیابــی  و  ســنجش  حیاتــی  فراینــد  بــر  فنــاوری 
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