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 یکیالکترونیریادگیهایمحیطدریطباقانسیوتدریریادگی

   یآزاد اهلل کرم



 چکیده
یادگیری الکترونیکی، روشی برای ایجاد سیستم آموزشی انعطا  پذیر منطیق بر سطح دانش یادگیرنده 

یادگیری الکترونیکی یکی از  های محیطدر هر زمان و هر مکان است. یادگیری و تدریس انطباقی در 

موزش الکترونیکی است. در این مقاله روشی جهت بهبود یادگیری و تدریس مفاهیم کلیدی در آ

محیطی مبتنی بر  ی ارائهیادگیری الکترونیکی ارائه شده است. روش پیشنهادی  های محیطانطباقی در 

مهارت و صالحیت یادگیرنده در یادگیری  ی توسعهتطبیق دانش )محتوای اموزشی( بر اساس 

به دو بخش الزمه و آموختن، امکان یادگیری و  ها مهارتت. که با تفکیک الکترونیکی مطرح شده اس

. هر چند منظور از شخصی سازی شود میتدریس در محیط انطباقی، منطبق بر شرایط یادگیر فراهم 

محیط یادگیری در یادگیری انطباقی صرفاً شخصی سازی بر مبنای سبک یادگیری نیست، ولی بیشتر 

نشان داد که برای استفاده مناسب از یادگیری  ها یافتهمبنای آن انجام شده است.  تحقیقات انجام شده بر

آموزشی الزامی  ماسساتیادگیری الکترونیکی ایجاد آمادگی فیزیکی و ذهنی در  های محیطانطباقی در 

است، زیرا با استفاده از فناوری است که زمینه یادگیری شخصی، ارزیابی یادگیرندگان و بازخورد 

 های سبکاز  توان میسبک تدریس انطباقی را  گفت که توان می. در پایان شود می اسب به آنان فراهممن

میان فراگیران خود، مبادرت به  های تفاوتفراگیر محور تلقی نمود که معلم در این سبک با توجه به 

راگیرانش دارد و . او نقش فعالی در هنگام مواجه شدن با مشکالت فکند میمختلفی  های فعالیتانجام 

 دانش آموزان او در طول کالس فعال هستند.

 یادگیری الکترونیکی. های محیط یادگیری، تدریس، انطباق، شخصی سازی، واژگان کلیدی:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 انیو مدرس دانشگاه فرهنگ یدانشگاه عالمه طباطبائ یآموزش یتکنولوژ یدکتر .azad.a.karami@gmail.com 
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 مقدمه
. یادگیری انطباقی به شخصی سازی دانند میانطباق را برابر شدن، یکسان گشتن، برابری و یکسانی 

یادگیرندگان اشاره دارد، این تطابق به این منظور است که یادگیرنده  های ویژگیمحیط یادگیری مطابق 

بتواند با توجه به اهدا ، دانش و ترجیحاتش از محتواهای یادگیری متنوع و متناسِب با خصوصیاتِ 

که این موضوع بیان  گیرند میمتفاوتی از هم یاد  های روشخودش یهره مند شود. یادگیرندگان به 

شخصیتی آنان و دشواری تکالیف  های ویژگییادگیری فراگیران، هوش و  های سبککننده تفاوت 

همه یادگیرندگان به یک میزان و با یک سرعت نیاموزند.  شود میباعث  ها تفاوتاست، بعبارتی این 

یادگیری کلب را مدنظر  های سبکبرای مثال اگر یاددهنده بخواهد تفاوت در سبک یادگیری بر مبنای 

ید به این مهم توجه کند که در سبک یادگیری واگرا، افراد بیشتر به صورت مشارکتی و قرار دهد با

؛ در سبک یادگیری همگرا، افراد بیشتر به فکر کردن درباره موضوع و پذیرند میبحث در گروه آموزش 

آموختن عملی مانند سر و کار داشتن با مسائل فنی و آزمایشگاهی تمایل دارند؛ در سبک یادگیری 

و کمتر به کارهای عملی عالقمند هستند و  آموزند میذب کننده، فراگیران بیشتر از طریق فکر کردن ج

کهخایی و ) روند میپیش  ها واقعیتو با  باشند میدر سبک انطباق یابنده، افراد بیشتر با محیط سازگار 

اهی داشته باشند، (. وقتی معلمان از چگونگی یادگیری و تفکر فراگیران خود آگ1310ناستی زایی، 

که  دهد می. نتایج تحقیقات نشان آورند میآنان فراهم  ماثراطالعات مناسب و بهتری را برای یادگیری 

 های ویژگی. در نظر گرفتن گذارد می تأثیرسبک یادگیری خود معلمان نیز بر روی روش تدریس آنان 

از نزدیک  تواند نمیندارد و  یادگیرنده مخصوصاً زمانی که معلم با شاگردان خود تعامل رودرو

 می افتد. ماثرو خصوصیات آنان را ببیند، بیشتر  های ویژگی

شبکه و کامییوتر صاحبنظران را بر آن داشته است تا وسائل و  های فناوریامروزه رشد سریع 

و  وانگ) گرددیادگیری مبتنی بر کامییوتر تسهیل  های فعالیتراهبردهایی تدارک ببینند که با کمک آن 

و همچنین افزایش روز  ها سازمانمحلی در  های شبکه(. گسترش سریع 2664، 2؛ تسای2611، 1ویو

اندازهای نو در آموزش اثربخش و خالقانه و تحقق  افزون کاربران اینترنت موجب پدیدار شدن چشم

گردیده است. در  گیری از سامانه مبتنی بر یادگیری الکترونیکی     برابر آموزشی با بهره های فرصتآرمان 

یادگیری  های فعالیتیادگیری الکترونیکی از تجهیزات الکترونیکی در جهت حمایت از  های محیط

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Wang & Wu 

2. Tsai 



 

 

 

 

 

 

 

 

 57 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ یکیالکترون یریادگی های محیطدر  یانطباق سیو تدر یریادگی

، در این روش یادگیرندگان بدون محدودیت زمان و مکان، به ابزارهای متنوع یادگیری شود میاستفاده 

ذاری اسناد دسترسی دارند. با از قبیل ابزارهای گفتگو، ارزیابی، ارائه محتوا و سیستم به اشتراک گ

محتوای  ها ای رسانهو فرا  ها ای رسانهو مخصوصاً با بهره گیری از چند  ها فناوریاستفاده از این 

یادگیری غنی و متنوع شده و امکان شخصی سازی آنها افزایش پیدا کرده است. ذکر این نکته حائز 

زارهای یادگیری الکترونیکی و ارائه دروس از اهمیت است که صرفاً با خریداری و راه اندازی نرم اف

 توان نمییادگیرندگان  های ویژگیطریق آنها و تدوین محتواهای زمان بر و هزینه بر، و بدون توجه به 

یک سیستم یادگیری الکترونیکی موفق را راه اندازی کرد. در واقع تلفیق سطحی و ساده عناصر 

این محیط،  های ویژگیو  ها قابلیت، بدون شناخت کافی از آموزش وبا امکانات و ابزارهای فناورانه

کالرک و ) شود میعالوه بر کاهش کیفیت یادگیری، موجب نارضایتی و افت تحصیلی در یادگیرندگان 

 (.2667، 2و تئو و ویلیامز 2617، 1مایر

و اطالعاتی  ای رسانهچند  های ویژگییادگیری الکترونیکی با تاکید بر  های محیطگروهی از طراحان 

محیط الکترونیکی، یادگیری الکترونیکی را با تاکید بر سازوکارهای اطالعاتی و مدیریتی طراحی 

ارتباطی،  های ویژگیبه بعد، گروهی دیگر از طراحان، با تاکید بر  2662. در مقابل از سال کنند می

در این محیط را به شخصی سازی و هر زمانی محیط یادگیری الکترونیکی، کنترل فرآیند یادگیری 

محتواها و منابع گوناگون تا او براساس نیاز یادگیری و عالقه خود، به افراد،  سیارند مییادگیرنده 

صورتیکه طراح رویکرد دوم را اتخاذ کند، هر چه بیشتر به (. در 1388سراجی، ) باشددسترسی داشته 

سیستمی اشاره  های قابلیتاژه انطباقی به و. در اینجا، شود میطراحی مبتنی بر یادگیری انطباقی نزدیک 

تا این  دهد میتا پارامترهای قطعی سیستم را تغییر دهد و به کاربر اجازه  دهد میداد که به کاربر اجاره 

. (2617و همکاران،  3فورسیت) کندسیستم را مطابق با نیازهای و ترجیحات خود شخصی سازی 

یادگیری انطباقی مبتنی بر وب باید دو نوع انطباق را  یها محیط( معتقد است در 2666)4بروسیلوسکی

در نظر گرفت: ارائه انطباقی و حمایت مسیریابی انطباقی. به زعم وی در ارائه انطباقی محتوای شخصی 

و در حمایت مسیر یابی انطباقی به یادگیرندگان کمک  شود میسازی شده برای تک تک فراگیران ارائه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Clark & Mayer 

2. Teo & Williams 

3. Forsyth 

4. Brusilovsky 
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( نیز دو نوع 2661) 1مناسب را در مسیرهای پیشنهادی پیدا کنند. پارامیتیسمحتوای یادگیری  شود می

، به اعتقاد وی انطباق فیزیکی داند میانطباقی؛ انطباق فیزیکی و نظام حمایتی  های نظامسازگاری را در 

ی در که برای ارائه و گفتگو حق انتخاب داشته باشد، مثالً انتخاب عناصر گرافیک دهد میبه کاربر اجازه 

مبتنی بر نظام دوم قادر به شناسایی  ها سیستماز این نوع انطباق است.  ای نمونهمجازی  های محیط

، و زمینه آسایش و راحتی کاربر را فراهم باشند میخاص مخاطبان خود  های ویژگیو  ها موقعیت

همه نیازهای طراحی شود که  ای گونه. باید گفت یک سیستم یادگیری الکترونیکی باید به آورند می

متناسب را در فرایند یادگیری تدارک ببیند  های حمایتو  ها راهنماییافراد را شناسایی کند و 

 (.2664، 2)پاپانیکوالئو و گوریگوریادو

هر چند منظور از شخصی سازی محیط یادگیری در یادگیری انطباقی صرفاً شخصی سازی بر مبنای 

سنگ و ) استنجام شده بر مبنای آن انجام شده سبک یادگیری نیست، ولی بیشتر تحقیقات ا

 های سبکاز دانش پیشین یادگیرنده،  تواند می(. شخصی سازی و یادگیری انطباقی 2668، 3همکاران

(، ظرفیت حافظه فعال، جنسیت، سن، 2617فورسیت و همکاران، ) فراشناختی های تواناییشناختی و 

ناکیک، گرانیک و ) عواطفانگیزش، شخصیت و حتی  یادگیرنده، ای زمینهتوانایی استدالل، دانش 

 بیذیرد. تأثیر( 2610، 4گالوینیچ

در رابطه با تمامی متغیرهای فوق تحقیقات تجربی انجام شده است، برای مثال در رابطه با جنسیت 

و فرا  ها ای رسانه( نشان داد زنان نسبت به مردان در تجربه کار با چند 1116) 0تحقیقات فورد و چن

بهتر از زنان است.  ها محیط، و عملکرد مردان در این کنند میاحساس گمگشتگی بیشتری  ها ای سانهر

همچنین بعضی از تحقیقات تفاوت در راهبردهای ناوبری را در زنان و مردان مورد بررسی قرار 

ر ارتباط خطی و غیر خطی د های ناوبری ( یک بررسی مبنی بر1116)7، برای مثال رید و اوگتوناند داده

ساخت  های ناوبریمتفاوت انجام دادند نتایج آنان نشان داد که زنان بیشتر نسبت به  های جنسیتبا 

یادگیری انطباقی  های سیستم( ارزیابی 2616)6و کین شوک لئوبه زعم گرا ، یافته خطی تمایل دارند. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Paramythis 

2. Papanikolaou & Grigoriadou 

3. Tseng 

4. Nakic, Granic, & Glavinic 

5. Ford & Chen 

6. Reed & Oughton 

7. Graf, Liu & Kinshuk 



 

 

 

 

 

 

 

 

 53 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ یکیالکترون یریادگی های محیطدر  یانطباق سیو تدر یریادگی

فراگیر بر محتوا و  فردی باعث کاهش زمان یادگیری، تسلط های تفاوتکه توجه به  دهد مینشان 

 افزایش رضامندی آنان خواهد شد.

 بحث و نتیجه گیری:

یادگیری  های محیطنتیجه گرفت که برای استفاده مناسب از یادگیری انطباقی در  توان میبه طور کلی 

آموزشی الزامی است، زیرا با استفاده از فناوری  ماسساتالکترونیکی ایجاد آمادگی فیزیکی و ذهنی در 

مولر ) شود می ه زمینه یادگیری شخصی، ارزیابی یادگیرندگان و بازخورد مناسب به آنان فراهماست ک

می توند همزمان مانعی برای  هاست محیط(. تکنولوژی همچنانکه عامل اصلی در این 2611، 1و ریتزس

آموزش  یادگیری یادگیرندگان نیز باشد. همچنین باید دانش آموزان را به لحاظ ذهنی برای این شیوه

 های آزمونرا با موفقیت سیری کنند، از آنان  ها آزمون، اگر دانش آموزان ها محیطآماده کرد. در این 

نمره الزم را کسب کنند، باید بیشتر و بیشتر  ها آزمونو اگر آنان نتوانند در  شود میگرفته  تری سخت

خودکنترلی و خود نظارتی  های تمهارتالش و تمرین کنند. در نتیجه این دانش آموزان باید مجهز به 

 (.2612، 2بیکر) باشندباشند و از انگیزه الزم برای ادامه دوره برخوردار 

نیز استفاده  3امروزه از اصطالح تدریس انطباقی شود میمتناسب با آنچه یادگیری انطباقی خوانده 

که نیازهای فردی  دشو می. الگوی تدریس انطباقی به عنوان فرآیند بهسازی آموزشی تعریف شود می

شناختی یادگیری  های سبکهوشی، شخصیتی و  های تواناییمتفاوت آنها،  های نگرشدانش آموزان، 

تا معلم عناصر تدریس را با  شود می. در این الگوی تدریس تالش دهد میآنان را مدنظر قرار 

ک و یادگیری بیشتر، فرآیندهای یادگیری فردی دانش آموزان به منظور ایجاد شرایط مطلوب برای در

آموزش هر دانش آموز براساس نقاط قوت  شود میتنظیم و سازگار سازد. در این الگوی تدریس تالش 

، گذارد می تأثیرو ضعف آنها باشد، بعبارتی نقطه ضعف و قوت دانش آموزان در شیوه تدریس 

. تدریس شود میاکید آموزشی خاصی ت های تکنیکدانش آموزان بر  های نیازمندیهمچنین متناسب با 

تا معلم عناصر تدریس را  شود میو در آن تالش  جوید میانطباقی از تعامل بین یادگیرنده و مربی سود 

با فرایندهای یادگیری فردی دانش آموزان به منظور ایجاد شرایط مطلوب برای درک و یادگیری بیشتر، 

ایتاً باید گفت سبک تدریس انطباقی را (. نه1313مرادی و باشکوه اجیرلو، ) سازدتنظیم و سازگار 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Moeller & Reitzes 

2. Baker 

3. adaptive teaching 
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میان  های تفاوتفراگیر محور تلقی نمود که معلم در این سبک با توجه به  های سبکاز  توان می

. او نقش فعالی در هنگام مواجه شدن با کند میمختلفی  های فعالیتفراگیران خود، مبادرت به انجام 

ول کالس فعال هستند. معلم اغلب مشکالتش را با مشکالت فراگیرانش دارد و دانش آموزان او در ط

و به طور مستقیم و غیر مستقیم تدریس خود را ارزشیابی  گذارد میدیگر همکاران خود در میان 

، در کند می. او به فکر رشد دانش آموزان است و به این منظور با آنان ارتباط صمیمانه برقرار کند می

 (.2667، 1اُپدناکر و وان دام) شود میتمرکز  ها آنن و یادگیری این سبک تدریس بیشتر بر دانش آموزا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Opdenakker & Van Damme 
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