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  مقدمه

یادگیري الکترونیکی پدیده نوظهوري در نظام آموزشی به شمار 
رود و اکنون این نظام یادگیري به شکل فراگیر یـادگیري در  می

موسسات و مراکز آموزشی در سراسر جهان تبدیل شده است. با 
اندرکاران امـور آموزشـی   این حال، اساتید و دانشجویان و دست

هـاي سـنتی آمـوزش و نیـز     به استفاده از روش ايعادت دیرینه
  هاي سنتی دارند.ارزیابی

یادگیري الکترونیکی منوط به وجود نیروي انسانی  موفقیت نظام
هـاي خـاص   مجرب و کارآمدي است که ضمن آشنایی با ویژگی

هاي الزم در این زمینه برخوردار یادگیري الکترونیکی از آموزش
ایطی مسـتلزم همـاهنگی میـان    باشند. فراهم شدن چنـین شـر  

عناصر مختلف نظام یـادگیري الکترونیکـی اسـت. بـراي مثـال،      
هاي آموزشـی  هاي آموزشی ضمن خدمت و کارگاهبرگزاري دوره

هـاي ارزیـابی از حالـت    دهی فعالیتمنظور جهت براي اساتید به
عنـوان شـرط الزم در ایـن زمینـه     توان بـه کمی به کیفی را می

ع با اختصاص دادن مقدار وقت مناسب بـراي  برشمرد. این موضو
-اساتید فعال در حوزه یادگیري الکترونیکی، نظارت بـر ارزیـابی  

عنـوان عنصـري کلیـدي در آمـوزش و یـادگیري و      هاي آنان به

هاي مناسب براي آنان ضروري ها همراه با تشویقبرگزاري رقابت
جو در است. این شماره از نشریه تکاپو به موضوع ارزشیابی دانشـ 

  نظام یادگیري الکترونیکی اختصاص دارد.

  

  

  

  

  

  

 ارزشیابی دانشجو در نظام یادگیري الکترونیکی

طور کلی، ارزشیابی با هدف تعیین میزان دستیابی به اهـداف  به
شود. با توجه به ماهیت یادگیري الکترونیکی یادگیري انجام می

ن، تبدیل هاي ذهنی و رفتاري دانشجویاو مشهود نبودن فعالیت
اي  گیـري کـار چنـدان سـاده    یادگیري به فرایندي قابـل انـدازه  

نیسـت. بــراي سـنجش اهــداف یـادگیري الکترونیکــی، تبــدیل    
هاي بالقوه دانشجویان به رفتار بالفعل ضروري استعداد و دانسته

است. این امر چالش اصلی نظام یادگیري الکترونیکی است؛ زیرا 
اي و ه سنجش دانش اظهاري، رویهزمان ب در این فرایند باید هم

گیـري در   دانش حل مسئله پرداخت. در اغلب موارد، این انـدازه 
شود که ابزار کـاملی بـراي سـنجش تمـام     قالب آزمون انجام می
 ابعاد یادگیري نیست.

نبـود اســتانداردهاي تضــمین کیفیــت یــادگیري و کلــی بــودن  
گیري استانداردهاي فعلی چالش دیگري است کـه در نظـام یـاد   

ــا آن مواجــه هســتیم. نبــود شــاخص  هــاي الکترونیکــی ب
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ــال،     ــادگیري فع ــه ی ــجویان ب ــب دانش ــدم ترغی ــتاندارد و ع اس

توجهی به تعامل و مشارکت در یادگیري الکترونیک عـواملی   کم
ــادگیري     ــیط ی ــجویان را در مح ــایتی دانش ــه نارض ــتند ک هس
 الکترونیکی به همراه دارد. درواقـع، در بیشـتر مـوارد یـادگیري    

اي از ارائــه محتــوا در کــالس  شــده الکترونیکــی شــکل خالصــه
شود و اسـتفاده از  صورت دیجیتالی ارائه می حضوري است که به

هاي بالقوه این نوع از یادگیري در طراحی و ارائـه محتـوا   فرصت
  شده است.  مورد غفلت واقع

در نظام یادگیري الکترونیکـی تمرکـز ارزشـیابی بـر اسـتفاده از      
پرسش محور است که منجر به ارزیابی سـطوح پـایین   ابزارهاي 

هـاي الکترونیکـی مرسـوم بـه     شود. درواقع، آزمونیادگیري می
علت سرعت در برگزاري آزمـون و ارائـه بـازخورد رواج یافتـه و     

ــزان  عمــدتاً ســنجش مهــارت ــایین (می هــاي تفکــري ســطح پ
یادسپاري حقایق مجزا و پراکنـده) را هـدف قـرار داده اسـت و     

هاي سطح باالتر با آن چنـدان سـاده نیسـت. در    مهارت سنجش
هـاي حـل   هاي الکترونیـک عملکـرد فراگیـران و مهـارت    آزمون

رو،  گیـرد؛ ازایـن   مسئله چندان مورداستفاده ارزیـابی قـرار نمـی   
آوري  ها جمعشود و صرفاً داده فرصتی براي یادگیري فراهم نمی

  شود.و نتایج آزمون اعالم می

رزشـیابی از یـادگیري، بـه ارزشـیابی در پایـان      در نگاه سـنتی ا 
ــزان    ــین می ــدف آن تعی ــه ه ــد دارد ک ــادگیري تأکی ــد ی فرآین

دیگــر، ارزشــیابی از  عبــارت هــاي یادگیرنــده اســت. بــه آموختــه
هاي یادگیرنده صرفاً براي تعیین نمـره، ابقـاء یـا ارتقـاء      آموخته

دگیري رود و نقطه پایان فرآیند آموزش و یا یادگیرنده به کار می
شود؛ اما در نگاه جدید، ارزشـیابی بـراي یـادگیري بـه     تلقی می

کنـد.  تدریجی بودن، استمرار و تداوم داشتن ارزشیابی اشاره می
در این نگاه ارزشیابی بخشی از فرآیند یادگیري است که جریان 

دهـد. در ایـن نگـاه    آموزش و یادگیري را به یکدیگر پیوند مـی 

بود فرآیند یادگیري، اصالح برنامـه  ارزشیابی باهدف کمک به به
 شود.هاي تدریس به کار گرفته می درسی و تقویت شیوه

ــاي ارزشــیابی در سیســتمطراحــان فعالیــت ــادگیري ه ــاي ی ه
ــی ــی م ــف  الکترونیک ــاي مختل ــتفاده از راهبرده ــا اس ــد ب  توانن

شده یادگیرندگان را مورد ارزیـابی  هاي آموختهارزشیابی، مهارت
ترین ایـن راهبردهـا ذکرشـده    امه برخی از مهمقرار دهند. در اد

ــت:  ــادگیري   اس ــیط ی ــو: در مح ــاي گفتگ ــارکت در تاالره مش
توانند با استفاده از ابزارهاي مختلـف  الکترونیکی دانشجویان می

هاي خود بپردازند. نظارت به بحث و گفتگو با استاد و همکالسی
 نظـر نقـش مهمـی در    مستقیم استاد بر فراینـد بحـث و تبـادل   

هاي هدفمند و منطقی دارد. بـر طبـق شـواهد    گیري بحث شکل
هـا در  پژوهشی بین یادگیري دانشجویان با میزان مشـارکت آن 

ــادگیري     ــه ی ــود دارد. در تجرب ــی وج ــتگی مثبت ــث همبس بح
الکترونیکی گفتگو جزء اصلی یادگیري و تعامالت بـین اسـتاد و   

  دانشجو کلید یادگیري است.

اي از استاد : پوشه کار، مجموعه فکورانهپورتفولیو (پوشه کار) )2
هاي کالسـی،گفتگوهاي آنالیـن و   امتحانات، یادداشت یادگیري،

هـا اسـت کـه در طـول دوره درسـی      ارزیابی توسـط همکالسـی  
ــادگیري، فعالیــت  آوري جمــع ــابی از فراینــد ی ــا و شــده و بازت ه

  پیشرفت تحصیلی دانشجو دارد.

ــر توصــیف اي ) پرونــده فعالیــت: گــزارش فشــرده3 مشــتمل ب
هــاي اســتاد دربــاره دانــش و دســتاوردهاي دانشــجو و قضــاوت

هـاي اسـتاد،   شـده توسـط دانشـجو، واکـنش     هاي کسـب مهارت
ها نسبت به فرایند یادگیري دانشجوي دانشجو و سایر همکالسی

-موردنظر است. استاد با گردآوري و نگهداري این گـزارش مـی  

و بـه شـکل مطلـوب بـه      تواند بازخورد دقیقی به دانشـجو داده 
  ارزیابی یادگیري او بپردازد.
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ــابی4 ــک  :) خودارزی ــی از تکنی ــابی یک ــم در خودارزی ــاي مه ه

یادگیري الکترونیکـی و در مشـارکت فعـال دانشـجو در فراینـد      
  یادگیري شخصی سودمند واقع خواهد شد.

) ارزیابی توسط همکالسی و کار در گروه: یکی از راهبردهـاي  5
ــاد ــابی دانشــجو توســط  ارزشــیابی در ی گیري الکترونیکــی ارزی

ها و در نظر گرفتن کار تیمی براي دانشجویان اسـت.  همکالسی
تـوان بسـتري بـراي    هـاي گروهـی مـی   درواقع، با تعیین فعالیت

دهـی، برقـراري ارتبـاط،     هاي مـدیریتی، سـازمان  تقویت مهارت
تعامل، قانع کردن و قانع شدن، تحقیق کردن و تفکر عقالنـی و  

   داللی فراهم نمود.است

مشاوره آنالین ابزاري اسـت کـه دانشـجو بـه      :) مشاوره برخط6
تواند مسـتقیماً سـیر پیشـرفت یـادگیري خـود را      کمک آن می
  اندازه بگیرد.

هاي عینی: بـا اسـتفاده هوشـمندانه از انـواع سـؤاالت      ) آزمون7
اي، کوتاه پاسخ، جاي خالی، جور کردنی، هاتس پات چهارگزینه

توان طیـف وسـیعی از اهـداف یـادگیري در      ب کردنی میو مرت
  سطوح یادآوري، فهمیدن، تحلیل و ارزشیابی را در نظر گرفت.

راهبردهاي مناسب براي ارزشیابی فراگیران در یادگیري 
 الکترونیکی

هـاي سیسـتماتیک   توانند در کنار آزمـون مدرسان و مربیان می
ده کننـد کـه   داري را اسـتفا هاي سـنجش معنـی  برخط مکانیزم

ــاره   ارزشــمند و عادالنــه باشــند و آنچــه را کــه یــک مربــی درب
فراهم سازد. بسیار مهم است که  ،یادگیري دانشجویان الزم دارد

دانشجویان دلیل استفاده از ابزار سنجش را بدانند و علـت آن را  
رود و هـا مـی   درك کنند و متوجه شوند که چه انتظـاراتی از آن 

هـداف یـادگیري برنامـه درسـی برسـند.      تواننـد بـه ا  چگونه می
دانشجویان با انجام راهبردهاي مختلف سنجش کـه در تکـالیف   

هاي قضاوت  توانند توانایی و مهارتشده است می مختلف طراحی
خود را ارتقـا دهنـد. متأسـفانه در سیسـتم ارزشـیابی موجـود،       

یابنـد.  ندرت به چیزي بیش از یک نمره دست می دانشجویان به
تر و پیگیرتر یـادگیري  ات دانشجویان را به جذب عمیقاین نمر

کند، زیرا بـا بـازخورد همـراه نیسـتند. بـازخورد در      تشویق نمی
تـر  محیط آموزش از دور و الکترونیکی از خود برنامه درسی مهم

است، زیرا عامل حفظ ارتباطاتی است که کمبـود آن بـه دلیـل    
موردبحث بـوده  جدایی استاد و دانشجو در محیط برخط همواره 

تفـاوتی  است. بازخورد از انزوا و احسـاس تنهـایی، گیجـی و بـی    
-نسبت به مربیان و همساالنی که رودررو نیستند جلوگیري می

کند. راهبردهاي زیر رابطـه فعـال رابـین دانشـجویان و مربیـان      
تشویق و بازخوردهاي مناسبی را بـراي بهبـود یـادگیري تولیـد     

تی از یـادگیري الکترونیکـی را بـه    انـداز متفـاو  کنند و چشممی
تواننـد هـم   ها و ابزارهاي کمی نیز مـی گذارند. آزموننمایش می

چنان جایگاه خود را در آموزش برخط در کنـار ایـن راهبردهـا    
هاي راهبردهاي نـوین  حفظ نمایند. در جدول زیر مزایا و چالش

    شده است: ارزشیابی خالصه
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  ها چالش  ایمزا  راهبردها

 برخط مشارکت
  

 يساز یکم امکان - 1
  لیتحل و هیتجز امکان - 2
  اهداف تحقق راستاي در شتریب تیمشغول و تیفعال سازيفراهم - 3

  تیفعال نوع شفاف فیتعر عدم لیدل به زمان اتالف

 کارپوشه
  

 زمان طول در کار شرفتیپ شینما - 1
 اهداف اساس بر رندهیادگی واکنش و ها تیفعال از اطالعات هیته - 2
  وزشیآم
 انیدانشجو ريیادگی شینما - 3
  رندهیادگی و مدرس نیب گفتگو التیتسه برقراري - 4

 و ريیادگی راتییتغ تیرؤ براي زمان کمبود - 1
 هاتیفعال بررسی

 با مرتبط هايقسمت از قیدق آگاهی عدم - 2
  ريیادگی
  رهنمود ارائه براي اديیز زهیانگ و انرژي - 3
  نییتمر نکات شدن مفقود احتمال - 4

 یابیخودارز
  

 دانشجو کنترل احساس و گسترده عمل آزادي - 1
  دانشجو توسط شرفتیپ ازهايین مشاهده ییتوانا - 2
  دانشجو و مدرس نیب گفتگو التیتسه - 3
  رندهیادگی نفس اعتمادبه شیافزا - 4
 هاتیفعال اجراي در تمرکز و فراشناخت جادیا - 5
  ريیادگی هدفمندسازي و آموزشی طراحی -6

 ریمس انحراف و نمره کسب براي يساز ستهبرج - 1
 ريیادگی
 ای و داند یم چه که نداند دانشجو است ممکن - 2

 خود از فراشناخت عدم داند؟ ینم چرا
 مدرس طرف از الزم يها دستورالعمل ارائه - 3
 مدرس توسط ابییخودارز اهداف شدن مشخص - 4
  دانشجو صداقت عدم لیدل به طرح شکست - 5

 و همکالسی سنجش
 کاري گروه

  

 لیدل به ترسخت تیفعال به رندهیادگی کیتحر و قیتشو امکان - 1
  ريیپذتیمسئول و تعهد بار شیافزا و همکالسی با ییارویرو
  طیمح بر مدرس نظارت و يساز ساده و گسترش امکان - 2
 با شدن روبرو از ناشی نگرانی کاهش لیدل به تر راحت قضاوت - 3

  یده نمره از بعد همکالسی
 مناظره، و بحث( همکالسی سنجش براي مناسب نهیزم وجود - 4
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توان هاي نوین می با استفاده از راهبردهاي مبتنی بر فناوري
هاي یادگیري الکترونیکی را ارزشیابی از یادگیرندگان در محیط

توانند با طراحی تکمیل کرد. مدرسان یادگیري الکترونیکی می
ها را در فرایندهاي فعالیت هوشمندانه فرایند تدریس خود، این

یادگیري و ارزشیابی به کار گیرند. استفاده از این راهبردها در 
 دهند.هاي الکترونیکی کیفیت ارزشیابی را افزایش میارزشیابی

  ازنظر آلونسو دیاز و توسینا براي بهبود کیفیت در
  ارزشیابی، وجود عوامل زیر ضروري است:

توان هاي ارزشیابی کمی و کیفی می) تنوع: با استفاده از روش1
  هاي یادگیري مختلف انجام داد.ارزشیابی را بر اساس سبک

هاي اطالعاتی و ) مشارکت: امروزه به سیی استفاده از فناوري2
ارتباطی، امکان برقراري تعامل بین فراگیران و همچنین ارتباط 

  ت.تر از گذشته اس تر و آسان بین فراگیر و استاد بسیار سریع

هاي ) بازخورد: ایجاد اطمینان از مناسب بودن مکانیسم3
بازخوردي طی فرایند ارزشیابی آنالین و بازخورد همساالن و 
تدریس توسط همتا ممکن است در رفع این نیاز مفید واقع 

هاي شود. با اندکی تامل در عوامل ایجاد کیفیت در ارزشیابی
- اي ارزشیابی میتوان گفت که اجراي راهبردهالکترونیکی می

 توانند تا حدود زیادي این عوامل را پوشش دهند.

استانداردهاي آموزشی براي ارزشیابی یادگیري 
 الکترونیکی

گیري و ارزشیابی باید هاي اندازهدر آموزش از راه دور، روش
ها با مطابق با اهداف و محتواي تدریس باشد و اهداف ارزشیابی

مطابقت و همپوشانی حداکثري  اهداف برنامه درسی الکترونیکی
 داشته باشند

منظور اطمینان یافتن از  اي بهنوري براري و همکاران در مطالعه
دستیابی یادگیرندگان به سطوح عالی اهداف یادگیري به تدوین 
استانداردهاي آموزشی براي ارزشیابی یادگیري الکترونیکی 

امع در پرداختند. در این مطالعه براي طراحی یک ارزشیابی ج
استاندارد آموزشی به شرح زیر  4حوزه یادگیري الکترونیکی 

  تدوین شد:

  ارزشیابی بر مبناي عملکرد یادگیرنده - 1

  هاي تحلیلی مبتنی بر اینترنت ارزشیابی بر مبناي فعالیت - 2

  ارزشیابی مبتنی بر تفکر نقادانه - 3

  هاي اینترنتی غیررسمیفعالیت - 4

ریافتند برخی استانداردهاي پژوهشگران در این مطالعه د 
هاي هاي مربوط به شیوه ارزشیابی در سیستمآموزشی و شاخص

مدیریت یادگیري الکترونیکی، براي اهداف یادگیري در سطح 
آندرسون) شامل استفاده از  - بندي بلوم کاربرد (طبقه

هاي عملکردي، استفاده از سازي، انجام آزمونافزارهاي شبیه نرم
قعی یادگیري در ارزشیابی، ارزشیابی مبتنی بر هاي واموقعیت

 آزمایشگاه مجازي و استفاده هوشمندانه از سؤاالت عینی است.

هاي این مطالعه نشان داد استانداردهاي آموزشی و یافته
هاي مربوط به شیوه ارزشیابی در ارتباط با اهداف شاخص

آندرسون) شامل -بندي بلوم یادگیري در سطح ترکیب (طبقه
- هاي ارزشیابی مبتنی بر وبالگ و ویکی، تهیه پادکستلیتفعا

افزارهاي هاي ارزشیابی مبتنی بر نرمهاي آموزشی، فعالیت
صفحات گسترده، ارزشیابی بر اساس فعالیت یادگیرنده در تاالر 

  گفتگو است.

بندي  در ارتباط با اهداف یادگیري در سطح ارزشیابی (طبقه
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هاي ه خروج در ارزشیابی، فعالیتآندرسون) استفاده از برگ-بلوم

- هاي موجود آموزشی، ارزیابی کارپوشهمبتنی بر بهبود فناوري

عنوان یک فعالیت ارزشیابی و درمجموع ها بههاي همکالسی
کند را گیري مییادگیرنده را وادار به تصمیمهایی که فعالیت

هاي ضروري ارزشیابی یادگیري عنوان شاخص توان بهمی
ی در نظر داشت.در خصوص اهداف یادگیري در سطح الکترونیک

هاي  آندرسون) استفاده از فعالیت- بندي بلوم خالقیت (طبقه
هاي هاي آنان در شبکه هاي آموزشی و فعالیت مبتنی بر بازي

هاي عنوان شاخص توان بهاجتماعی و تاالرهاي گفتگو را می
  ضروري ارزشیابی یادگیري الکترونیکی در نظر داشت.

شده استانداردهاي تدوین توان گفت کهمی زیرتوجه به شکل  با
-اندرسون را پوشش می -بندي بلومهاي سطوح عالی طبقهالیه

هاي یـادگیري الکترونیکـی مـی   دهند. مدرسان و طراحان دوره
هـاي مربـوط بـه    سازي ابزارهـا و فنـاوري  منظور فراهمتوانند به

س لکترونیکی بـر اسـا  ارزشیابی بر اساس اهداف دوره یادگیري ا
طور مثال اگر اهداف ارزشیابی، ارزیابی اقدام نمایند. به شکل زیر

هـایی  یادگیرنده در سطح تحلیل است بایستی ابزارها و فعالیـت 
بنـدي  هاي مربوط به استاندارد این الیه از طبقـه که در شاخص
اند را بـر روي سیسـتم یـادگیري الکترونیکـی      شده بلوم مشخص
 ایند.بارگذاري نم
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ویان  ی دا یا وه ارز ی    ر

ی  م  ه با  قا ی   ی رو ری ال   م یاد
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هاي آموزش حضوري با استفاده از  سیستم ارزشیابی فراگیران در
صورت مستمر و  هاي کتبی و شفاهی و به ابزارهایی مانند آزمون

شود. در سیستم یادگیري پایان دوره آموزشی انجام می یا در
الکترونیکی نیز ابزارهایی نظیر آزمون، تحقیق و تکلیف مشابه با 

سیستم آموزش حضوري  هاي حضوري وجود داد. درنآزمو
شرکت در کالس درس  صورت سؤاالت شفاهی و ها بهارزشیابی
شود؛ ولی در سیستم یادگیري الکترونیکی امکان ایجاد انجام می

تاالر گفتگو، گپ نوشتاري، سؤاالت متداول، رهگیري دانشجو در 
ود و آمار ور میزان مطالعه صفحات درسی تحت وب و بررسی

خروج کاربر وجود دارد. موارد مذکور هم بر ارزیابی استاد از 
عنوان ابزارهایی براي خودارزیابی  گذارد و هم بهدانشجو تأثیر می

رود. در نظر، برقراري ارتباط، تعامل با استاد به کار می و تبادل
سیستم یادگیري الکترونیکی دسترسی به استاد در مقایسه با 

ر است. در سیستم یادگیري الکترونیکی آموزش حضوري بیشت
هاي آنالین غیرحضوري هویت و کنترل فیزیکی کاربر آزمون در

بودن مدت  براي استاد نامشخص بوده و در صورت طوالنی
 دارد. آزمون احتمال تقلب وجود

هاي کاربردي توجه بیشتر به نیازهاي واقعی دانشجویان، ارزیابی
رایـت و سـرقت   ت حـق کپـی  تر، جدیت بیشتر در رعایـ و عمقی

هاي از نوع پروژه با توجـه بـه مسـائل و    علمی و توجه به ارزیابی
شـود از  نیازهاي روز کشور ازجمله مواردي است کـه باعـث مـی   

جـاي معطـوف   اهمیت نمره و امتحان کاسته شده و دانشجو بـه 
کردن ذهن و انرژي خود براي کسب نمره بهتر تالش خود را به 

ود بر انجام صـحیح پـروژه، تحقیـق و تکلیـف     کاربرد و نیروي خ
 ها متمرکز کند. محول شده و کاربردي کردن آن

 

 

  

  سرقت ادبی و راهکارهاي مواجهه با آن

هاي جدید به همان اندازه که به بهبود یـادگیري کمـک   فناوري
کنند، قادرند فرآیند ارزشیابی را بـه سـمت واقعـی و اصـیل     می

هـاي ارزشـیابی در   ر کنار مزیتوجود، د این شدن سوق دهند. با
هـا و امکانـات موجـود در    هاي مجازي، با توجه به ویژگیمحیط
هاي متنوعی از تقلب و سرقت هاي یادگیري مجازي شیوهمحیط

دار هـا را خدشـه  گونـه ارزشـیابی  ادبی وجود دارند که اعتبار این
 سازند.می

  

  رویکردهاي کاهش سرقت ادبی

اجراي ارزشیابی صـحیح و دقیـق در   سرقت ادبی یکی از موانع  
 هاي یادگیري حضوري برايهاي آموزشی است. در محیطمحیط

هـاي  ترم مراقبـت  هاي پایانویژه در آزمونجلوگیري از تقلب، به
محـیط  شود. ولـی در زیادي جهت کنترل بهتر تدارك دیده می

هاي یادگیري مجـازي از یکسـو ماهیـت از راه دور بـودن ایـن      
از دیگر سو وجود ابزارهاي متنوع تبـادل اطالعـات،   ها و آموزش

اي شرایط کنترل تقلـب و  امکانات ارتباطی و امکانات چندرسانه
در ایـن   .سـازد هاي گوناگون روبرو میسرقت ادبی را با دشواري
توانند، بـا جسـتجو در منـابع گونـاگون      محیط یادگیرندگان می

ذکـر   ا بـدون متنی، صوتی و تصویري پاسخ سؤاالت ارزشـیابی ر 
منبع مورداستفاده بیان نمایند؛ با اسـتفاده از تاالرهـاي گفتگـو    

مطالـب   دهند وهاي دیگران را به نام خود ارائه مینظرات و ایده
را از جاهاي مختلف رونوشت برداري کـرده و بـه مطالـب خـود     

  افزایند.می

براي مقابله با تقلب در سیستم یادگیري الکترونیکی رویکردهاي 
سـازي،  توان بـه فرهنـگ  رود. براي نمونه، میوتی به کار میمتفا

کارگیري اقدامات پیشگیرانه و تنبیهی اشاره کرد. در رویکـرد   به



 

١٠ 

ز                                                        م ماره   ٩٩ سال  پا

نا وزش                    گا ی آ ه  و)               و کا ی (               ش

  دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
نخست، فرض بر آن است که ارزشیابی بخشی از فرآیند آموزش 
و یادگیري است و صـداقت یادگیرنـدگان در فرآینـد ارزشـیابی     

یص فرآیند یادگیري نقش مهمی در بهبود یادگیري و اصالح نقا
هاي اصیل و کوشند با استفاده از شیوهرو، ارزیابان می دارد. ازاین

واقعی به ارزیابی بپردازند. براي نمونه، ارزشـیابی بـا اسـتفاده از    
-خود آزمون، طراحی تکالیف معتبر و اصیل، سنجش توسط هم

شـود. در ایـن رویکـرد بـا     گروهان، پروژه و پوشه کار انجام مـی 
تـوان بـه   ش سطح آگاهی یادگیرندگان و ترغیب ایشان میافزای

  یادگیري واقعی و کاهش سرقت ادبی امیدوار بود.

هــاي در رویکــرد پیشــگیرانه ضــعیف و نامناســب بــودن شــیوه 
شود. بر این اساس ارزیابان ارزشیابی منشأ سرقت ادبی تلقی می

ده راهکارهاي زیر استفا براي به حداقل رساندن احتمال تقلب از
  کنند:می

  ارائه کد کاربري و کلمه عبور براي ورود به سامانه ارزشیابی
دقایقی قبل از شروع آزمون به یادگیرنده و تغییر فوري آن براي 

  آزمون بعدي

 اي بـراي ارزشـیابی در    هاي کوتاه چندمرحلهطراحی آزمون
 هر درس

 تکالیف ارزشیابی که مستلزم همکاري و مشـارکت   طراحی
 یادگیرنده باشد.فعال 

   هـاي ارزشـیابی و   جلب مشارکت یادگیرنـدگان در تصـمیم
 انتخاب نوع آزمون

      ایجاد مخزن سؤاالت هـر درس و امکـان انتخـاب سـؤاالت
شوندگان ازلحاظ درجه  صورت تصادفی (سؤاالت آزمون آزمون به

 دشواري در یک سطح ولی ازلحاظ ظاهري باهم متفاوتند)

 ــازخورد ــه ب ــه هــر  امکــان ارائ دقیــق، تفصــیلی و ســریع ب
یادگیرنده بالفاصله پس از ارائه تکالیف ارزشـیابی بـراي آگـاهی    
یادگیرندگان از نقاط قـوت و ضـعف کارهـاي خـود و اطمینـان      

 هاي احتمالی از دید ارزیابان ها و سرقت یافتن از تشخیص تقلب

بخشی از تکالیف ارزشیابی به طرح سؤال توسـط یادگیرنـدگان    
هـا بـر اسـاس فهـم خـود از موضـوع        اده شـود و آن اختصاص د

در ایـن رویکـرد بـر     کنند. رویکـرد تنبیهـی  سؤاالتی را ارائه می
شود. در ایـن   تصویب قوانین بازدارنده مربوط به تقلب تأکید می

-ها و تنبیـه شیوه یادگیرندگان در صورت سرقت ادبی با جریمه

ب یـا سـرقت   شوند. در این شیوه منشأ تقلهاي متعدد روبرو می
گردد با اعمال قـوانین  شود و تالش میادبی یادگیرنده تلقی می

 .بازدارنده، از گرایش یادگیرنده به تقلب ممانعت بـه عمـل آیـد   
هاي یادگیري مجازي هاي ارزشیابی مجازي محیطاصول و روش

کنند تا ارزشیابی را در کنار فرآیند آموزش و یادگیري تالش می
هـاي  مکمل یکدیگر تلقی کننـد. در محـیط  ها را  نگریسته و آن

هاي این محیط و جلوگیري مجازي براي استفاده بهتر از قابلیت
از تقلب، باید در طراحی تکالیف ارزشیابی به اصـول زیـر توجـه    

 کرد

ارزشیابی باید بخشی از فرآیند آموزش و یادگیري تلقی شـود و   
 یـادگیري  نه پایان آن. تکالیف ارزشیابی باید همسو بـا اهـداف  

طراحی شـود و بـه تسـهیل فرآینـد آمـوزش و تحقـق اهـداف        
 .یادگیري کمک کند

هـا. بـراي    در بازنمـایی یـادگیري   ارائه چندگانـه «توجه به اصل  
بـه   استفاده بهتر از امکانات محیط مجازي باید تکالیف ارزشیابی

گونهاي طراحی شود کـه یادگیرنـدگان بتواننـد بـراي بازنمـایی      
هـاي گونـاگون متنـی،    آن از شـیوه  د و نمـایش هاي خوآموخته
 .و تصویري بهره گیرند صوتی
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هـاي   جـاي ارزشـیابی   تأکید بر ارزشیابی مسـتمر و تکـوینی بـه   

 هاي یادگیرندهآموخته پایانی. تکالیف اصیل و واقعی که بتوانند

صـورت مسـتمر بررسـی و    مجازي را نمـایش بگذارنـد، بایـد بـه    
 .ارزشیابی شوند

هـاي مـدیریت   د سـریع و مـداوم. در اغلـب سـامانه    ارائه بازخور
 اي بالفاصله تصحیح و نتیجه بههاي چندگزینهیادگیري، آزمون

هـا  شـود ولـی بهتـر اسـت در ایـن گونـه      یادگیرنده گزارش مـی 
 هاي ضعف و قوتصورت توضیحی جنبه ها، بازخوردها به آزمون

 یادگیرنده را نشان دهند.

، واقعـی و متناسـب بـا محـیط     نگـر  تکالیف ارزشیابی بایـد کـل   
زندگی یادگیرنده باشد. تکالیف تصنعی غالباً یادگیرنده را با خود 

رو براي کـاهش تمایـل یادگیرنـدگان بـه      کنند؛ ازاین درگیر نمی
سرقت ادبی یا تقلب باید تکالیف ارزشیابی مجازي تا حد امکـان  

 .واقعی و اصیل باشند

سهیم باشند. با توجـه   یادگیرندگان در طراحی تکالیف ارزشیابی
تـوان زمینـه    به امکانات ارتباطی محیط مجازي به سـهولت مـی  

مشارکت یادگیرندگان در طراحـی تکـالیف ارزشـیابی را فـراهم     
توانـد   ها در طراحی تکـالیف ارزشـیابی مـی    ساخت. مشارکت آن

ضمن کمک به تحقق اهداف یادگیري، تقلب و سـرقت ادبـی را   
نوع با استفاده از امکانات محیط طراحی تکالیف مت .کاهش دهد

هـاي  مجازي. بهتر است براي کاهش تقلـب و توجـه بـه تفـاوت    
هـاي ذهنـی   یادگیرندگان، مخزنی براي سؤاالت عینی و آزمـون 

 تدارك دیده شود

هاي گوناگون غالباً بـا  ارزشیابی در فضاي مجازي در کنار قابلیت
عتبـار  تهدید سرقت ادبی مواجه است و در صورت عـدم توجـه ا  

سازد. لذا براي مواجهه هاي مجازي را با تهدید روبرو میآموزش
سازي، پیشگیرانه و تنبیهی با این مسئله مهم از رویکرد فرهنگ

طـورکلی گرچـه   شـود. بـه  صورت ترکیبی یا مجزا استفاده میبه

هـاي   برخی از مسائل مربوط به تقلب و سرقت ادبـی در محـیط  
اگوژیک دارنـد کـه بـا طراحـی     یادگیري مجازي منشأ فنی و پد

ها و تصویب قوانین بازدارنـده  تکالیف اصیل، توسعه فنی سیستم
ها را برطرف کرد؛ ولی بخش دیگري از این  توان بخشی از آنمی

مسائل را باید با عوامل بیرون از نظام آموزشی مـرتبط دانسـت.   
تـر   اهمیت هاي فرهنگی اجتماعی که یادگیري واقعی کمدر نظام

کند، غالباً گرایش به تقلب به  سب مدرك تحصیلی جلوه میاز ک
 یابد.هاي آموزشی افزایش میاشکال مختلف در ارزشیابی

  

زمان و ارتباط  ابزارهاي ارزشیابی در ارتباط هم
 غیرهمزمان

زمـان و   ارزشیابی در یـادگیري الکترونیکـی بـه دو صـورت هـم     
-زشیابی را میدیگر برخی ابزارهاي ار عبارت غیرهمزمان است. به

جـا   صورت آنالیـن اسـتفاده کـرد و نتـایج را نیـز همـان       توان به
تـوان از ابزارهـاي ارزشـیابی نظیـر     مشخص کرد و از طرفی مـی 

زمان بهره بـرد و فراگیـران    صورت ناهم مقاله، پروژه و امثالهم به
هاي خود را تحویـل دهنـد. ابزارهـاي    زمان خاص فعالیت در یک

ها، مشاهده رفتار، ثبت رویدادها، ل آزمونزمان شام ارزشیابی هم
زمان صوتی و تصویري،  ها، ارزشیابی تلفنی، ارتباط هم سخنرانی

هـاي   وبینار، بازي نقش، تکالیف گروهی مشترك، چـت و گـروه  
ابزارهــاي ارزشــیابی  مباحثــه آنالیــن و مطالعــه مــوردي اســت.

نیکـی،  ها، پوشـه کـار الکترو   ها، پروژهزمان نیز شامل آزمون ناهم
سنجش توسط همتایـان، مقـاالت، تکـالیف گروهـی مشـترك،      
خودارزیــابی، تکــالیف کتبــی، پســت الکترونیکــی، پرسشــنامه،  

  ها است.ها و ویکیلیست، مجالت، وبالگ چک

دو ابزار آزمـون و تکـالیف گروهـی مشـترك را در هـر دو نـوع       
هـاي  توان بـه کـاربرد. در دوره  زمان می زمان و ناهم ارزشیابی هم

پـذیري بیشـتر در    یادگیري الکترونیکی استادان نیازمند انعطاف
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هـاي الکترونیکـی از   ارزشـیابی فراگیـران هسـتند؛ زیـرا محـیط     

انعطاف بسیار بـاالیی برخـوردار اسـت و بـا ارزشـیابی حضـوري       
تفاوت دارد. در یادگیري الکترونیکی بایـد از ابزارهـاي مختلفـی    

تــا بــه نتــایج واقعــی بــراي ارزشــیابی فراگیــران اســتفاده کــرد 
ـ    زیـر  در تصـویر   یافـت.  دست ا ابزارهـاي ارزشـیابی همزمـان و ن

  شده است: ارائه همزمان
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 هاي الکترونیکی انواع آزمون

هـاي مختلفـی شـامل     تواند در قالـب  هاي الکترونیکی می آزمون
اي مانند صدا، تصویر، ویدئو، یا  هاي چندرسانه استاد متنی، قالب

ها ارائـه شـود. همچنـین     ي پیچیده و بازيها سازي درقالب شبیه
توانـد در قالـب گروهـی و در تعـداد      هاي الکترونیکی مـی  آزمون

زمان و یـا غیـر    صورت هم اندك یا در مقیاس جمعیتی بزرگ به
هاي مختلفی براي ارزیابی وجـود دارد   روش زمان انجام شود. هم

ن هاي صحیح/غلط، پر کرد اي، پاسخ مانند سؤال هاي چندگزینه
جاي خالی، مرتب با جور کردن سؤال ها (مثل فهرسـت کـردن   

ها نوشـته   هایی که پاسخ آن ها) و پرسش تصاویر بانام گذاري آن
هـاي   شود(محتواي باز)، اگرچه این نوع سـؤال هـا را محـیط    می

گـذاري   تواننـد نمـره   طـور خودکـار نمـی    یادگیري الکترونیکی به
ف خاصـی دارنـد امـا    ها نقاط قـوت و ضـع   کنند. هرکدام از این

گذاري فوري، تحلیـل   هاي اصلی ارزیابی الکترونیکی، نمره مزیت
  ها و دادن بازخورد سریع به دانشجویان است. سریع داده
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Review article 

ی ی رو وزش ال نده آ   آ

ی  ش وزش     آ

د    یرو ندهو  ع   ت آ
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  مقدمه

هایی مانند  عنوان یادگیري توسط فناوري یادگیري الکترونیکی به
ــانی   ــترده جه ــبکه گس ــه)WWW(ش ــت و برنام ــاي  ، اینتران ه

هاي  شده است. در سال اي تعریف کاربردي کامپیوتري چندرسانه
هـاي الکترونیکـی نویـدبخش یـک رویکـرد       اخیر، ظهور دانشگاه

هـاي   آموزش پزشکان، بـا اسـتفاده از فنـاوري    ٔ◌ انقالبی درزمینه
ه پزشکی الکترونیکی و یادگیري الکترونیکی مدرن است. دانشکد

 IVIMEDS( International Virtual Medical School( المللی بین

 (http:// www.ivimeds.org/)   و پردیس مجازي دانشـگاه
ــگ ( ــدن Kingکینـــــــ  Kings ) لنـــــــ

(http://gktvc1.kcl.ac.uk/) a هایی از آموزش مبتنی  مثال
بر یادگیري الکترونیکی در سطوح کارشناسی، رزیدنتی، پزشکی 

ــه ــتند.     حرف ــکان هس ــداوم پزش ــوزش م  IVIMEDSاي و آم
کشوراسـت کـه توافـق     15شـریک در   30رگیرنده بـیش از  درب

) کوریکولـوم هـاي   1اند موارد زیر را به اشـتراك بگذارنـد:    کرده
ــد   ــه هــم پیون آموزشــی کــه محتــواي یــادگیري و ارزیــابی را ب

) منـابع یـادگیري ازجملـه منـابع یـادگیري شـامل       2دهند.  می
پزشکی هاي ویدئویی، نمودارهاي متحرك، تصاویر  تصاویر، کلیپ

) بیماران مجازي که مشکالت و مسـائل بیمـاران واقعـی را    3و (
لنـدن   Kingپـردیس مجـازي دانشـگاه     .کننـد  سازي می شبیه
اورنده حمایت  محوري است که فراهم هاي وب  دهنده سامانه ارائه

اجرایی یادگیري براي دانشجویان علوم پزشکی، دندانپزشـکی و  
ــه  ــا توســعه ب ــاوري در کــ بهداشــتی اســت. همگــام ب ارگیري فن

آمـده   باال، یک سـؤال مهـم پـیش    هاي یادگیري با سرعت محیط
هـاي خاصـی جهـت ارتقـاي کیفیـت       است: فناوري چـه کمـک  
  کند؟ آموزش پزشکی ارائه می

واسطه استفاده فراگیروگسترده فناوري در آموزش پزشکی،  به
برخی ازسواالت پایه و مرتبط به نقش یادگیري الکترونیکی 

  اند مانند: مانده باقی بدون پاسخ

کارگیري فناوري در آموزش  رویکرد موثرجهت به )1
  بالینی در مقابل آموزش بالینی چیست؟ پیش

درزمینه نوع و قالب فناوري یادگیري الکترونیکی مناسب  )2
هاي تخصصی پزشکی چه  هاي بالینی و رشته براي زمینه

 مستنداتی وجود دارند؟

ي بیمار آنالین، ساز هاي طراحی در شبیه کدام ویژگی )3
هاي بالینی  هاي ویژه و فشرده یا آزمون کالس و درس

 موثرهستند؟

هایی براي تعیین ترکیبی مناسب از راهبردهاي  چه راهنما )4
آموزشی ازجمله یادگیري آنالین، آموزش چهره به چهره 

هاي مرتبط با حیطه مهارتی و عملکردي وجود  فعالیت
 دارند؟

ازهمه، فناوري به  هی است. اولمبناي اصلی این مقاله سه وج
غلبه خود بر روش تعلیم و تربیت پزشکان آینده ادامه خواهد 

نشده از ارائه  برداري داد. دوم اینکه، یک پتانسیل تازه وبهره
سازي جهت کمک به تأمین نیازهاي  زمان و فناوري شبیه هم

هاي نوظهور وجود دارد. سوم اینکه، ما  آموزشی در قابلیت
تواند  اي ایجاد یک پایگاه دانش داریم که میفرصتی بر

کننده فعاالن مرتبط و محققین درزمینه توسعه یادگیري  هدایت
هاي مبتنی بر شواهد باشد. این مقاله حول سه  فناوري از یافته

 یافته است: سؤال اصلی سازمان

گرایش فعلی یادگیري الکترونیکی در آموزش پزشکی  )1
  چیست؟

 دانیم؟ ازیادگیري الکترونیکی چه میما درمورداستفاده موثر )2
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نقش یادگیري الکترونیکی درزمینه تسهیل آموزش قابلیت  )3

 محور نوظهور چیست؟  (شایستگی)

 
 

  گرایش فعلی یادگیري الکترونیکی در آموزش پزشکی

کمیته رابط آموزش پزشکی در آمریکا یک پیمایش سالیانه از 
چندین سؤال کند که در آن  هاي پزشکی را اجرا می دانشکده

درمورداستفاده از فناوري در برنامه آموزشی پزشکی پرسیده 
هاي کاربردي  کند که آیا برنامه شود. یک آیتم سؤال می می
هاي علوم پایه موردنیازودوره کارآموزي  افزار آموزشی در دوره نرم

  شوند یا خیر. استفاده می

هاي پزشکی است که  دهنده درصد دانشکده نشان 1شکل  
افزار حل مساله  سازي بیولوژیکی، نرم افزار مدل تفاده از نرماس

هاي علوم  افزارامتحان در دوره افزار بانک سؤاالت ونرم بالینی، نرم
 1998شده در سال  آوري هاي جمع کند. داده پایه را گزارش می

اند. همانطورکه در  مقایسه شده 2002با نتایج پیمایش سال 
دانشکده  125تعداد زیادي از نیزنشان داده است،  1شکل 

کنند که استفاده از  پزشکی آمریکایی پیمایش گزارش می
نسبت به سال  2002افزار آموزشی در سال  هاي نرم برنامه
  یافته است.  افزایش 1998

  2شکل 

دهنده یک گرایش مشابه در درصد  نشان 2شکل 
هاي  هاي گزارش کننده استفاده فزاینده برنامه دانشکده

  است.هاي کارآموزي  زار آموزشی در دورهاف نرم

  

  

  

  

 1شکل 

 CME(  (continuing( "آموزش مداوم پزشکی "ر سطح د

medical education( هاي  نام متخصصینی بهCurran  وFleet 
، تعداد 2001و  2000ساله بین  گزارش کردند که طی دوره یک

سایت  وب 200به بیش از  96موجود از  CMEهاي  سایت وب
 ایش یافتند.افز

ها مشخص  میزان ادغام آموزش الکترونیکی در آموزش رزیدنت
شده که  کنترل نیست، اما مطالعات کارازمایی بالینی تصادفی

ها  اثربخشی یادگیري مبتنی بر وب را بر دانش و رضایت رزیدنت
کنند، ارزش آموزش الکترونیکی در آموزش  بررسی می

  کند. ها را اثبات می رزیدنت

اعتباربخشی شوراي تحصیالت تکمیلی "هاي  وه، قابلیتعال به
 ACGME ((Accreditation of Council for( "پزشکی 

Graduate Medical Education)  که اخیراً مجاز شده نیازمند
استفاده فزاینده از فناوري اطالعات براي ارزیابی و آموزش 

محوري است  شایستگی و قابلیت 
)http://www.acgme.org/Outcome/.(  
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المللی، تعدادي از ابتکارات باهدف ایجاد  در سطوح ملی و بین

یک گنجینه دیجیتالی از منابع الکترونیکی مرورشده توسط 
اند. این ابتکارات نیاز به  همتا جهت انتشار عمومی ظاهرشده

ي منابع یادگیري گذار ایجاد یک سازوکار براي به اشتراك
دهی به کارهاي  الکترونیکی باکیفیت درسراسرنهادها وپاداش

هاي مرورشده  علمی از طریق فرایند کارکنان و اعضاي هیئت
  کنند. توسط همتا را مطرح می

فناوري ماندگار خواهد بود: ایا ما می دانیم که چه چیزي 
  موثر است؟

ري، تحقیق درزمینه درك اثر یادگیري الکترونیکی بر یادگی
عنوان یک الگوي مفید ذکرشده است این الگو  به  1کرك پاتریک

دربرگیرنده چهار بعد است ازجمله رضایت یادگیرنده، نتایج 
  ).3سالمت (شکل  یادگیري، ارتقا عملکرد و نتایج بیماري/

  

  

  

   

  

  

  

هاي  رضایت یادگیرنده عمدتاً دربرگیرنده برداشت
، محتوي و اهداف ها و رضایت از قالب کننده شرکت

  یادگیري به همراه اثربخشی مربی است.

                                                             
1 - Kirkpatrick 

نتایج یادگیري دربرگیرنده ارزیابی مهارت، نگرش و دانش 
یادگیرنده است. ارتقا عملکرد، تغییرات دررفتارهاي تمرینی 

ها و  ها، نگرش عنوان نتیجه مستقیم مهارت و آموزشی به
  دهد. شده را هدف قرارمی تازگی اکتساب دانش به

نجام اینکه، نتایج سالمتی بیماري دربرگیرنده تغییرات سرا
هاي سالمت درنتیجه الگوهاي  دررفتارهاي بیماران شاخص

مثال، دریک  عنوان تمرینی ارتقا یافته کارآموزان است. به
که تحقیقات  Fleetو  Curranشده توسط  تحقیق انجام

را بررسی کرده  CMEیادگیري الکترونیکی مرتبط به 
تحقیقات مرورشده دربرگیرنده ارزیابی رضایت  %81است، 

% نتایج یادگیري را هدف قرار 52یادگیرنده هستند، 
% تغییر عملکردي دانشجودرتمرین بالینی را 7اند و  داده

کنند. هیچ تحقیقی نتایج سالمت یا بیمار را  ارزیابی می
  عنوان بخشی از ارزیابی شامل نشده است. به

اتیک براي بررسی اثربخشی تعدادي از مرورهاي سیستم
یادگیري الکترونیکی درسراسرزنجیره آموزش پزشکی و 

دهنده دانشجویان پزشکی، دستیار پزشک و  پوشش
اند. اول اینکه، بیشتر  هاي مستقل و فعال اجراشده پزشک

هاي  شده ماهیتی توصیفی همراه با داده تحقیقات گزارش
و فرایندهاي  ها به توصیف توسعه ارزیابی اندکی دارند. آن

هاي کاربردي یادگیري الکترونیکی  اجرایی شامل برنامه
هاي واقعی جهت نمایش اثر یادگیري  بدون داده

الکترونیکی بر نتایج یادگیري، رفتارهاي کارآموز یا نتایج 
شده  هاي گزارش پردازند. دوم اینکه، بیشتر ارزیابی بیمار می

نده دانش کن اي و ارزیابی متمرکزبرسواالت چندگزینه
ها است.  کارآموزان ضمن استفاده از پیش وپسا تست

اند  را بررسی کرده  هاي نتیجه تحقیقات اندکی دیگر سنجه
تا یک سري از نواحی قابلیت و شایستگی ارزیابی شوند که 

ها  اي ارزیابی آن ضمن استفاده ازسواالت چندگزینه
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هاي  هاي ارتباطی یا مهارت سخت است مانند مهارت

شده  هاي گزارش گیري. سوم اینکه، داده متصمی
متمرکزبرتصوروبرداشت ذهنی کارآموزان است که عمدتاً 

جاي استفاده از  ها از یادگیري الکترونیکی را به رضایت آن
گیرد. سرانجام اینکه،  اي معتبر در برمی هاي نتیجه سنجه

دهنده طرح تحقیقاتی ضعیف یا  اکثریت تحقیقات نشان
شده و تصادفی اندك  هاي کنترل با تستنامناسب همراه 

ها درزمینه چگونگی ارزیابی  هستند. درنتیجه این گرایش
هاي کاربردي یادگیري الکترونیکی در آموزش  برنامه

هاي  پزشکی، پایه دانش درزمینه چگونگی طراحی سامانه
موثریادگیري الکترونیکی براي هدف قراردادن رفتار 

رآموزان به همراه نتایج عملکردي، یادگیري و رضایت کا
 مانده است. بیمار تحت توسعه باقی

کارگیري الگوي کرك پاتریک  مثالی از رویکرد جدید به
براي ارزیابی یک برنامه کاربردي مبتنی بر یادگیري 

(موردي  Case for Changeالکترونیکی دربرگیرنده ابزار 
یافته  براي تغییر) است که در دانشگاه واشنگتن توسعه

 است
http://fammed.washington.edu/predoctoral/clerk(

ship/casedemo.html.(   

هدف این ابزار آموزش دانشجویان پزشکی سال سوم 
درزمینه چگونگی برقراري ارتباط بیمارمحورجهت هدف 

محور را باید  رفتار بیماراست. این ابزاروب قراردادن تغییر
همه دانشجویان دراختیارداشته باشند تا آن را حین دوره 

اي دستیار پزشکی مرتبط با پزشکی خانواده به  هفته شش
محل  24ها در  شکل چرخشی تکمیل کنند. این چرخش

دهند (واشینگتن، آالسکا،  ایالت رخ می 5آموزشی و در 
هاي اصلی این ابزار  مؤلفهویومینگ). مونتانا، آیداهو و 

) موارد ویدیویی که یک 1دربرگیرنده موارد زیر هستند: 

بیماررا ضمن استفاده از یک سناریو کاهش - تعامل پزشک
) ورودي متن 2کنند؛  سازي می رفتار جنسی پرخطر شبیه

ها به بیمار پس  آزاد توسط دانشجویان در ارتباط بااینکه آن
) 3خواهند گفت و  هاي ویدیویی چه از دیدن بخش

شده توسط دانشجویانی که  هاي چند انتخابی برگزیده گزینه
هاي متن آزاد خود را پرو  به بهترین شکل ممکن ورودي

هاي ویدیویی متعدد براي  اند. بخش تنظیم کرده
دانشجویانی موجود هستند که مرتبط به مراحل کلیدي 

طه مباحث تغییررفتاربیمارمحورهستند ازجمله ایجاد راب
هاي بیمار، به مذاکره گذاشتن برنامه  دوستانه، کشف نگرانی

کاري، تعیین الگوها و غیره. ارزیابی ما دربرگیرنده کددهی 
هاي  هاي متن آزاد دانشجویان ونمره دهی به گزینه واکنش

ها ضمن استفاده از رویکرد کارشناس  چند انتخابی آن
هی براي عنوان استاندارد طالیی است. چهار طبقه کدد به

  هاي متن آزاد دانشجویان استفاده شدند: تحلیل واکنش

 شده: ورودي  تعیین  موضوعات مطلوب از پیش
دانشجویان که متناسب با اهداف یادگیري مربی و اهداف 

  هاي ویدیویی مختلف است بخش

 شده توسط دانشجو:  قبول مطرح موضوعات قابل
غیرمستقیم  شده توسط دانشجویانی که نظریات مثبت ارائه

 مرتبط به اهداف یادگیري هستند

 شده: ورودي  موضوعات غیر مطلوب از پیش تعیین
 دانشجویان در تضاد با اهداف یادگیري

 شده توسط دانشجو:  قبول مطرح موضوعات غیرقابل
قبول نیستند مانند نظریاتی که  نظریاتی که قابل

ستند. اي از جانب دانشجو ه دهنده رفتارهاي غیرحرفه نشان
مثال، تحت به مذاکره گذاشتن برنامه کاري،  عنوان به

سازي نگرانی  نظریات دانشجویی مرتبط به خالصه
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بیمار و کمک به  بیمار، ذکر محدودیت زمانی در مواجهه با

بیمار جهت اولویت بخشیدن به برنامه کاري موضوع 
شده تلقی شدند. از طرف دیگر،  مطلوب از پیش تعیین

دهنده برنامه کاري تحت هدایت پزشک  اننظریاتی که نش
شده تلقی  تعیین عنوان موضوع نامطلوب ازپیش بودند به

  شدند. 

عملکرد دانشجویی نشان  112ارزیابی مقدماتی ما بر اساس 
هاي موردي،  دهد که دربیشترطبقات مرتبط به بخش می

هاي متن  دانشجویان کمتري نمره صحیح درزمینه واکنش
هاي چند انتخابی دریافت  سه با گزینهآزاد خود در مقای

اند که در این میان استثنایی به نام ایجاد رابطه  کرده
  ).1صمیمی وجود دارد (جدول 

: تعداد و درصد دانشجویان کسب کننده نمره صحیح 1جدول 

 اي زمینه نظریات کیفی وسواالت چندگزینه در

    کیفی  اي چندگزینه

تعداد   بخش موردي

  دانشجویان

 تعداد

  دانشجویان 

  ایجاد رابطه صمیمی %110)98(  %66) 58(

  کشف نگرانی بیمار  %23) 21(  %79) 69(

  به مذاکره گذاشتن برنامه کاري  %75) 67(  %70) 61(

  کشف دیدگاه بیمار  %105) 94(  %108) 95(

  تشدید کردن برداشت از ریسک  %83) 74(  %70) 61(

  تعیین الگوها  %16) 14(  %45) 40(

  به بحث گذاشتن تغییر رفتار  %30) 30(  %82) 72(

 سازي برنامه تغییر رفتار خالصه  %65) 58(  %69) 61(

 

اهمیت  توجه همراه با به شکلی خاص، این اختالفات قابل
آماري در طبقات کشف نگرانی بیمار، تعیین الگوهاي 

بحث گذاشتن تغییر رفتار بودند. بر اساس این  خطروبه
حیه را دررفتارهاي دانشجویان ارزیابی، ما چندین نا

شناسایی کردیم که نیازمند آموزش مستقیم و واضح در 
آینده هستند. این نواحی دربرگیرنده تمایالت دانشجویان 
به پرسش سؤاالت تشخیصی زودهنگام، درخواست دریافت 
فهرست نشانه بیماري قبل از کشف نگرانی بیمار، تعیین 

تفاده از اظهارات برنامه کاري بدون ورودي بیمارواس
وسواالت رایج با ماهیت تشخیص بیماري هستند. ارزیابی 
آینده ما به دنبال همبسته کردن عملکرد دانشجو در حین 
استفاده از ابزار موردي براي تغییر با مشاهده و بررسی 
تعامل دانشجو با بیمار حین گذراندن دوره چرخشی 

 .علمی خواهد بود دستیار پزشکی توسط عضو هیئت

  

 نقش فناوري در آموزش قابلیت محور جدید چیست؟

ویک نیازمند تمرکزي جدید  آموزش پزشکان در قرن بیست
از  ACGMEهاي نوظهوراست. با توجه به انتظار  بر قابلیت

هاي آموزش دوران پزشکی رزیدنتی آمریکا،  همه برنامه
رزیدنت باید قابلیت و شایستگی خود درشش بخش اصلی 

) دانش 2) مراقبت از بیمار 1ازجمله: را نشان دهند 
هاي  ) مهارت4محور  ) ارتقا یادگیري تمرین3پزشکی 

هاي  ) تمرین6اي بودن  ) حرفه5فردي  بین ارتباطی و
) بازسازي 1سامانه محور. در سطح ملی نیاز فزاینده به 

آموزش پزشکی در سطوح دوران دانشجویی و مداوم با 
) پیوند 2زشکی رزیدنتی و هاي دوران پ استفاده از قابلیت

  محور به نتایج بیمار وجود دارد.  آموزش قابلیت
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بنابراین سؤال این است که نقش فناوري در آموزش و 

ها درسراسرآموزش پزشکی مداوم، دوران  ارزیابی قابلیت
دانشجویی و دوران تحصیالت تکمیلی چیست؟ چطور 

علی را هاي کاربردي یادگیري الکترونیکی ف توان برنامه می
 در زیر هاي شایستگی محور براي هدف قراردادن مهارت

  کارگرفت؟ پزشکان آینده به

  هاي ارتباطی بیمارمحور مهارت 
سازي مراقبت حساس  قابلیت و شایستگی جهت فراهم 

 به مسائل فرهنگی

هاي زندگی  اي بودن درتمامی جنبه نمایش حرفه 
 پزشک

 گیري مبتنی بر شواهد تصمیم 

 /ایمنی در ارتباط با بیمارکاهش خطاي پزشکی 

 اي مراقبت تیمی چند رشته 

 العمر یادگیري مادام 

 خودارزیابی مستمر 

 ارتقا عملکرد شغلی 

 تفکر انتقادي مبتنی بر شواهدواستدالل بالینی 

مبتنی بر یادگیري الکترونیکی وجود دارند   سه روش درمان
که نویدبخش پتانسیلی بالقوه براي آموزش مبتکرانه در 

) فناوري 1هستند. این موارد به شرح زیر هستند:  آینده
محور یا   ) آموزش وب3زمان و  ) یادگیري هم2سازي  شبیه

 استاندارد. به کمک دورسخنی براي تعلیم بیمارمحورو

  سازي فناوري شبیه

موسسات پزشکی  سازي دربسیاري از مراکز مدرن شبیه
ش تنها حامی آموز  آمریکا وجود دارند. این مراکز نه

محور کارآموزان جراحی و هوشبري هستند، بلکه  عملکرد
همچنین پشتیبان متخصصین طب داخلی و پزشکان 

هاي  اي وسیع از مهارت خانواده است که باید محدوده
ها دربرگیرنده مدیریت  رویکردي داشته باشند. این مهارت

مشکل مجراي هوایی و تنفسی، حمایت دائمی از وضعیت 
ها به یاري  (معاینه برونشقلب، برونکوسکوپی 

برونکوسکوپ)، آندوسکوپی، بخیه زدن و غیره هستند. 
سازي  سازي عبارت هستند از فراهم اهداف مراکز شبیه

اي  هاي متعدد براي کارآموزان جهت تمرین محدوده فرصت
هاي رویکردي و کاهش خطاهاي پزشکی  وسیع از مهارت

برخی  .پیشگیري و درنتیجه تضمین امنیت بیمار قابل
  شامل موارد زیر هستند: ازمراکز

سازي پزشکی ناحیه مرکزي و ملی  ) مرکز شبیه1
)http://simcen.usuhs.mil/home.html(  

سازي پزشکی هاروارد  ) مرکز شبیه2
)http://www.harvardmedsim.org/(  

  2سازي، تحقیقاتی و آموزشی پیتروینتر ) موسسه شبیه3
   )/http://www.wiser.pitt.edu( 3 در دانشگاه پیتسبرگ

 مرکز شبیه سازي بریستول) 4
)http://bris.ac.k/Depts/BMSC(  

سازي مستقردربیمارستان عمومی  ) گروه شبیه5 
  )/http://www.thes-imgroup.orgماساچوست (

سازي پزشکی  از شرکت شبیه 4 ) موسسه سمسوت6
(http://www.medsimulation.com/education_syste

m//centers.asp.(  

هاي کامل مرتبط به  الگوها یا مانکن از معموالً، این مراکز
کننده  کنند که هدایت واحدهاي نمایشی مختلف استفاده می
سازي هستند. ارزیابی  عملکرد کارآموزان طی جلسات شبیه

                                                             
2 - Peter Winter 
3 - Pittsburgh 
4 -- SimSuite 
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و توسط اعضا  هاي کارآموزان معموالً از طریق مشاهده مهارت
هاي لیست  کننده فرم شود که تکمیل علمی انجام می هیئت

حرکتی  - هاي فنی و روانی کنترلی براي ارزیابی مهارت
یافته براي  هاي توسعه کارآموزان هستند. بسته به سناریو

تواند  سازان، ارزیابی همچنین می تعامالت کارآموزان با شبیه
ارزیابی بیمار، مدیریت هاي کارآموزان درزمینه  شامل مهارت

رخدادهاي حیاتی، ارتباطات و روابط بین شخصی باشد. هرچند 
قیمت بوده و نیازمند مهارت  سازي گران هاي شبیه فناوري

شخصی باالیی براي اجرا هستند، اما این عامل قطعاً در بحث 
هاي کاربردي مبتنی بر یادگیري  آموزش پزشکی از نوع برنامه

ها نقش ارائه  جلو دارد. این فناوري روبهالکترونیکی وضعیتی 
کنند و  آموزش قابلیت و شایستگی به پزشکان آینده را ایفا می

هاي آموزشی سنتی، کاري  انجام این کارازطریق استفاده از روش
 سخت است.

  زمان ارائه یادگیري هم
پیشرفت در فناوري و دسترسی به ارتباط باند گسترده از 

ه دور باعث تحقق ارائه یادگیري هاي آموزشی از را سایت
زمان مانند  اند. درمان کاري مبتنی بر یادگیري هم شده زمان هم

Webcast  (پخش اینترنتی) دربرگیرنده یک پخش
صوتی/تصویري زنده از جلسات آموزشی و پخش آرشیوي مواد 

ها است.  کننده آموزشی براي دسترسی متعاقب توسط شرکت
) پیوند یادگیرنده از aد از: مزایاي این روش عبارت هستن

) ایجاد bهاي دوردست به جلسات آموزشی زنده  محل
کنندگان جهت تعامل به  هایی براي مربیان و شرکت فرصت

) تعامل با منابع d) تسریع بازخورد همتا به همتا cشکلی آنی 
هاي سخنرانی یا موارد بیماري  یادگیري مانند یادداشت

به مواد آموزشی براي مرور ) دسترسی eشده و  سازي شبیه
 Macromediaهاي  یافته توسط شرکت شخصی. محصول توسعه

دهنده مثالی از چگونگی استفاده از فناوري  ارائه Breezeو 

زمان در آموزش پزشکی است (براي  یادگیري الکترونیکی هم
 هاي سامانه نگاهی بیندازید به:  نمایش ویژگی

http://www.adobe.com/products/breeze 

ها را جهت  اي وسیع از ویژگی محدوده Breezمحصول 
پذیري براي مربیان و  سازي سطح باالیی از انعطاف فراهم

ها همدیگر را از  گیرد. مربیان و یادگیرنده کارمی ها را به یادگیرنده
هاي علمی  سخنرانیطریق پخش زنده اینترنتی طی جلسات و 

هاي آنالین  ها و پیمایش توانند آزمون زنده ببینند و مربیان می
براي کارآموزان برگزار کنند. همچنین منابع یادگیري مانند 

هاي برگرفته از سخنرانی قابل  اسالیدهاي پاورپوینت و یادداشت
 Breezeحصول براي یادگیري شخصی هستند. کل جلسه 

ی یا تصویري ضبط شود و براي تواند به اشکال صوت می
دسترسی آینده دانشجویان به آن مهیا شود. در دانشگاه 
واشنگتن، دانشجویان سال سوم دوره دستیار پزشکی خود را 

ایالت قبالً ذکرشده کامل  5هاي آموزشی از راه دورو در  درمحل
کنند که دربرگیرنده سه ناحیه زمانی است. محصول و برنامه  می

Breeze علمی  استفاده براي پیوند دانشجویان یا اعضا هیئت قابل
هاي کارآموزي به فرایند دریافت جلسات آموزشی در  درمحل

شرایط معمول و مکان به دورازبیمارو به بحث گذاشتن موارد 
ها  کرات دردیگرمحل جالب یا نادراست که ممکن نیست به

  مشاهده شود.

  گیري نتیجه
کلی از گرایش فعلی در یادگیري دهنده یک مرور  این مقاله ارائه

هاي  الکترونیکی ضمن تمرکزبرآموزش پزشکی آمریکا، یافته
اصلی برگرفته از مرورهاي سیستماتیک اخیرازتحقیقات 

هاي  دهنده وجود شکاف دربرگیرنده یادگیري الکترونیکی نشان
بسیاردرزمینه روش بررسی موثربودن یادگیري الکترونیکی و 

هایی براي  نوظهوراست که داراي پتانسیل هاي یک مرورازفناوري
محور هستند.  تأمین ملزومات جدید آموزش قابلیت 
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هاي  هایی از کنسرسیوم این مقاله همچنین فراهم آورنده مثال

نوظهورنهادها وموسساتی است که تجارب یادگیري الکترونیکی 
اند. ازآنجاکه  رایج را براي کارآموزان پزشکی خود ایجاد کرده

ري الکترونیکی به میزان وسیعی در حال استفاده در یادگی
هاي ما  عرصه آموزش پزشکان آتی است، حیاتی است که تالش

هاي  درزمینه اجراي تحقیقات ارزیابانه باید آن دسته از ویژگی
خاص یادگیري الکترونیکی را هدف قرار دهند که به بهترین 

یک شکل ممکن واسط اهداف یادگیري مدنظر هستند. بدون 
پایگاه دانشی در حال تکامل، درزمینه چگونگی طراحی بهینه 

هاي کاربردي مبتنی بر یادگیري الکترونیکی، شکاف بین  برنامه
دانیم و اینکه چطور باید  آنچه که درمورداستفاده از فناوري می

کاربگیریم،  هاي آموزشی به یادگیري الکترونیکی را در محیط
  تر خواهد شد. وسیع
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ح  ن  و  س وه 

ی ورت وس  سازی  آماده ای  ی رو   ال
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 عالی شوراي جلسه سومین و شصت مصوب به توجه با

 صورت به دروس ارائه بر مبنی پزشکی علوم ریزي برنامه
 آموزش توسعه روزافزون و چشمگیر همچنین الکترونیکی و

-COVID بیماري جهانی شیوع دوران در ویژه به دور راه از

 هاي و فعالیت درس هاي ارائه ، ضروري است که شیوه19
 باید دانشجو .شود بینی پیش براي دانشجویان گیريیاد

 باید را منابعی چه چیست؛ درس یک ارائه از هدف بداند
بدون در  .شود می ارزشیابی چگونه درنهایت و کند مطالعه

نظر گرفتن یک نقشه راه مناسب براي ارایه آموزش 
 الکترونیکی، نباید به یادگیري پایا و تاثیرگذارامیدوار بود؛

این آماده کردن یک طرح درس مناسب آموزش بنابر
تواند زمینه را براي یادگیري  الکترونیکی تا حد زیادي می

فضاي الکترونیکی فراهم کند. به  هدفمند یک درس در
خاطر داشته باشیم که ارائه آموزش در فضاي الکترونیکی 

هاي استاندارد و  دوراز شیوه بدون داشتن یک طرح درس به
  ترونیک است.علمی آموزش الک

ضروري در هنگام نوشتن طرح درس  کلی اطالعات
 ارزشیابی، شیوه درس، معرفی اهداف، شامل الکترونیکی

طبق یک  باید که است مطالعه بیشتر منابع و درسی منابع
 هاي شود. عالوه بر این فعالیت آماده استاندارد فرمت

 در. شود بینی پیش براي دانشجویان بایستی یادگیري
 قالب تواند در می ها فعالیت این الکترونیکی ادگیريی محیط

 اتاق در شرکت و ها آزمون خود تکالیف، پرسش و پاسخ،
طرح  باید در ها فعالیت این. شود بینی پیش (فورم) مباحثه

  .شوند ارائه و معرفی دوره درس

در ادامه ترتیب نوشتن یک طرح درس الکترونیکی شرح 
نامه تدوین  رفته از شیوهشود. این طرح درس برگ داده می

الکترونیکی  صورت به دروس سازي آماده طرح درس براي
توانید این  باشد. شما می دانشگاه علوم پزشکی مجازي می

طرح درس را در قسمت معرفی درس در سامانه نوید 
  بارگذاري کنید.

مشخصات کلی درس. قبل از هر چیز و در صفحه نخست 
ستاد مسئول درس، طرح درس بایستی مشخصات درس، ا

همکاران وراههاي ارتباطی با اساتید مربوطه قید شود. بهتر 
است همانند طرح درس سنتی، روز و ساعت ارائه درس نیز 
در طرح درس الکترونیکی گنجانده شود. این کاردرارائه 

  دانشجویان مؤثر خواهد بود. مدون درس و فعالیت مستمر
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  مشخصات درس

  پیش نیاز درس:                            تعداد واحد:                         نوع واحد:                            نام درس:

  رشته:                                          مدرس:                                آدرس الکترونیکی:             دانشجویان ترم:

  سال تحصیلی:                        محل برگزاري کالس:                   تعداد دانشجویان:            مقطع:                     

                زمان برگزاري کالس:

 اگر قرار است بخشی از این درس و یا جلسات پرسش و پاسخ .بنویسید درس این مورد در کلمه 300 تا 250 حدود در مختصري معرفی شرح درس:
شود باید نحوه ارائه بخش عملی نیز  صورت نظري و عملی ارائه می صورت حضوري برگزار شود در این بخش توضیح داده شود. اگر درس مذکور به به

  :شود شامل را زیر موارد معرفی کنید دقت توضیح داده شود.

  دوره یا رشته با درس ارتباط و کاربرد

  حضوري برنامه کنار در یکیالکترون یادگیري سیستم جایگاه و ارتباط

  درس روند و شما کار شیوه کلی توضیح

  )... و تعامالت در فعال شرکت تکالیف، به دادن پاسخ موقع به مانند (مواردي دانشجویان از شما انتظارات

  اهداف کلی:

1 - ..........................................................................................................  
2 -..........................................................................................................  
3 - .......................................................................................................  

شماره 
  جلسات

  فعالیت دانشجو  ارزشیابی تکوینی  نوع وسیله آموزشی  روش تدریس  حیطه  اختصاصی اهداف
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  منابع درسی

 نوید قسمتی جداگانه سامانه در بیشتر مطالعه منابع براي. نمایید ذکر را دانشجویان نهایی آزمون به مربوط منابع قسمت این در
پوشش  حضوري کالس در منابع از قسمتی که درصورتی. نمایید فهرست را موردنظر درس منابع تمام قسمت این در .ستا شده بینی پیش
 تعداد با متناسب مطالب دشواري و حجم که باشید داشته توجه .کنید تبیین دانشجویان به را مطلب این توضیحات، در حتماً شود نمی داده
اگر کتاب، مقاله، محتوا، جزوه و یا سایت خاصی براي مطالعه و یا آزمون نهایی مدنظر  .باشد ویاندانشج سطح و شما درس جلسات و واحد

  شماست الزم است مشخصات آن را قید کنید.
  

  آزمون براي شده مشخص هاي فصل و صفحات  چاپ نوبت و سال انتشارات، مترجمین، نویسندگان، عنوان، شامل کتاب مشخصات
  به مقاله دانشجویان دسترسی نحوه  صفحات و انتشار شماره و سال مجله، نویسندگان، وان،عن شامل مقاله مشخصات

  کنندگان تهیه/مؤلفین و عنوان شامل مشخصات  (اسالید، جزوه، فیلم آموزشی، انیمیشن و...) محتوا نوع

  لینک سایت  مشخصات محتواي آموزشی (فیلم آموزشی، انیمیشن و...)

  ارزشیابی دانشجویان
  شیابی پرسش و پاسخ کالسیارز

  تکالیف محوله
  ترم ارزشیابی میان

  ارزشیابی تراکمی
  جمع کل
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  شناسی پزشکی طرح درس مجازي ایمنی

  

 

  

  مشخصات استاد مسئول:

 email  شماره تماس  دانشگاه  گروه  رتبه  نام خانوادگی  نام

علوم پزشکی   علوم پایه  استادیار  جعفري  رضا
  شاهرود

023323950
54  

  614داخلی 

r.jafarist@gmail.com 

  

  کار:هم آنمشخصات استاد

  email  شماره تماس  دانشگاه  گروه  رتبه  نام خانوادگی  نام

علوم پزشکی   علوم پایه  استادیار  یوسفی  زهرا
  شاهرود

02332395
054  

  614داخلی 

Zahrayousefi999@yahoo.com 

  

  درس اهداف ذکر و یمعرف

 تحمل ایمنی، ایمنی، تنظیم ایمنی ذاتی، پاسخ سلولی، و هومورال ایمنی پاسخ ایمنی، هاي سلول تمایز و تولید روند آموزششرح درس: 

  .، التهابژن یآنت، آنتی بادي، ها انگل، ویروس ها و ها قارچفاگوسیتوز، پاسخ ایمنی علیه باکتریها،  و کمپلمان ها، سیتوکین

  99اول  نیمسال: مقطع رشته: دکتري حرفه اي نام رشته: پزشکی
  10-8ساعت ارائه:  روز ارائه: شنبه ایمنی شناسی پزشکی نظري نام درس:

  



 

٢٨ 

ز                                                        م ماره   ٩٩ سال  پا

نا وزش                    گا ی آ ه  و)               و کا ی (               ش

  دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
  اهداف کلی:

  ا شود.دانشجو با مبانی علم ایمونولوژي آشن .1

  سیستم ایمنی آشنا شود. يها دانشجو با اعضاء و ارگان .2

  درگیر در دستگاه ایمنی آشنا شود. يها دانشجو با مولکول ها و سلول .3

  ها آشنا شود. دانشجو با انواع آنتی بادي ها و کاربرد آن .4

  ایمنی آشنا شود. يها دانشجو با انواع پاسخ .5

  دانشجو با سیستم کمپلمان آشنا شود. .6

 ایمنی آشنا شود. يها با روند تکامل سلولدانشجو  .7

 دانشجو با مکانیسم تحمل ایمنی آشنا شود. .8

  

  

  

  

  

  

  



 

٢٩ 

ز                                                        م ماره   ٩٩ سال  پا

نا وزش                    گا ی آ ه  و)               و کا ی (               ش
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شماره 
 رئوس مطالبجلسات

  مدرس فعالیت دانشجو نوع وسیله آموزشی روش تدریس حیطه اهداف اختصاصی
  دانشجو قادر باشد

1 
ایمنوگلوبولینها و 

 ها ژن یآنت

 انواع ردکارب ها، بادي آنتی ساختمان
توضیح  راها  آن ژنتیک و ها بادي آنتی

 دهد
  سخنرانیشناختی

 انیمیشن

و  2 نیاستوري ال
 -نتیکمتازیا پاورپو
 انیمیشن

ها  انجام تکالیف و آزمون
پرسش  -در سامانه نوید

 صورت آنالین و پاسخ به

دکتر رضا 
  جعفري

 ایمنی ذاتی و التهاب 2
 در دخیل يها مولکول و ها رندهیگ

توضیح   را مزمن و حاد التهاب دفرآین
 دهد

  سخنرانیشناختی
 انیمیشن

و  2 نیاستوري ال
 -نتیکمتازیا پاورپو
 انیمیشن

ها  انجام تکالیف و آزمون
پرسش  -در سامانه نوید

 صورت آنالین و پاسخ به

 رضا دکتر
  جعفري

 فاگو سیتوز 3
 فرآیند تنفسی، انفجار خواري، بیگانه

 توضیح را ژن آنتی عرضه و پردازش
 دهد

  سخنرانیشناختی
 انیمیشن

و  2 نیاستوري ال
 -نتیکمتازیا پاورپو
 انیمیشن

ها  انجام تکالیف و آزمون
پرسش  -در سامانه نوید

 صورت آنالین و پاسخ به

 رضا دکتر
  جعفري

4 
سیستم کمپلمان 
(التهاب،سیتولیز، 

 )،منوادهرنسیا

 ي مسیرها انواع کمپلمان، سیستم
  دهدتوضیح   را کمپلمان شدن فعال

 
  سخنرانیشناختی

 انیمیشن

و  2 نیاستوري ال
 -نتیکمتازیا پاورپو
 انیمیشن

ها  انجام تکالیف و آزمون
پرسش  -در سامانه نوید

 صورت آنالین و پاسخ به

 رضا دکتر
  جعفري

5 
کمپلکس سازگاري 

 )MHCنسجی (
 مولکول ژنتیک و عملکرد ساختمان،

 دهدتوضیح   را   MHCهاي
  سخنرانیشناختی

 انیمیشن

و  2استوري الین
 -نتیکمتازیا پاورپو
 انیمیشن

ها  انجام تکالیف و آزمون
پرسش  -در سامانه نوید

 صورت آنالین و پاسخ به

سرکار خانم 
دکتر زهرا 

  یوسفی

6 
مکانیسم هاي ایمنی 

 سلولی

 سلولی ایمنی سیستم پاسخهاي انواع
 -باکتري( بیگانه مختلف عوامل علیه

 دهدتوضیح   را) انگل-قارچ-ویروس
  سخنرانیشناختی

 انیمیشن

و  2استوري الین
 -نتیکمتازیا پاورپو
 انیمیشن

ها  انجام تکالیف و آزمون
پرسش  -در سامانه نوید

 صورت آنالین و پاسخ به

 خانم سرکار
 زهرا دکتر

  یوسفی

تکامل لنفوسیت هاي  7
T 

وچگونگی فعال شدن  T هاي لنفوسیت
 دهدتوضیح  این سلول ها را 

  سخنرانییشناخت
 انیمیشن

و  2استوري الین
 -نتیکمتازیا پاورپو
 انیمیشن

ها  انجام تکالیف و آزمون
پرسش  -در سامانه نوید

 صورت آنالین و پاسخ به

 رضا دکتر
  جعفري

8 

 ایمنی مکانیسم هاي 
 مکانیسمهاي همورال

 در اختصاصی دفاع
 و عفونی عوامل مقابل
 مصون - عفونی غیر

 و واکسنها( سازي
 )ناسیونواکسی

ي سیستم ایمنی هومورال پاسخها انواع
 -باکتري( بیگانه مختلف  علیه عوامل 

را با هم مقایسه  )انگل -قارچ -ویروس
 نماید

  سخنرانیشناختی
 انیمیشن

و  2استوري الین
 -نتیکمتازیا پاورپو
 انیمیشن

ها  انجام تکالیف و آزمون
پرسش  -در سامانه نوید

 صورت آنالین و پاسخ به

 ارض دکتر
  جعفري

تکامل لنفوسیت هاي  9
B 

وچگونگی فعال  B هاي لنفوسیت انواع
 شدن این سلول ها را شرح دهد

  سخنرانیشناختی
 انیمیشن

و  2استوري الین
 -نتیکمتازیا پاورپو
 انیمیشن

ها  انجام تکالیف و آزمون
پرسش  -در سامانه نوید

 صورت آنالین و پاسخ به

 خانم سرکار
 زهرا دکتر

  یوسفی

 لرانس و خود ایمنیتو 10
 تولرانس، انواع تولرانس، هاي مکانیسم

  سخنرانیشناختی تحمل سلول، در مرکزي تحمل
 انیمیشن

و  2استوري الین
 -نتیکمتازیا پاورپو

ها  انجام تکالیف و آزمون
پرسش  -در سامانه نوید

 خانم سرکار
 زهرا دکتر
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  دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

  :منابع درسی

  آزمون براي مطالعه و مشخص شده فصلهاي و صفحات  مشخصات کتاب

  12و11و10و9و8و7و 6و5و4و3و 2و1فصل هاي   ایمونولوژي سلولی و مولکولی ابوالعباس آخرین ویرایش

 تولید يافزارها نرم از استفاده با استاد تدریس آنالین و آفالین
  محتوي

  لینک کالس هاي آنالین:
https://www.skyroom.online/ch/shmu/medicalimmunology-

medicine-drjafari  
  https://shmunavid.vums.ac.irلینک کالس هاي آفالین: 

 به دانشجویان دسترسی نحوه  لهمقا مشخصات
  مقاله

Dysregulation of Immune Response in 
Patients With Coronavirus 2019 (COVID-
19) in Wuhan, China, Clinical infections 

disease 

https://academic.oup.com/cid/article/71/15/762/5803306  

  لینک سایت  و...) مشخصات محتواي آموزشی (فیلم آموزشی، انیمیشن

immunequest http://immunequest.com/  
 

  ها: خود آزمون

  مهلت ارائه بازخورد به تکالیف  مهلت پاسخ دادن دانشجویان  نوع آزمون  عنوان آزمون  شماره
  15/8/99  سامانه نوید 14ساعت  30/07/99  تستی  ایمنی ذاتی  1

  15/09/99  دسامانه نوی 14ساعت  30/8/99  تستی  ایمنی اختصاصی  2

 

  

، مکانیسم هاي Tو  B هاي   محیطی،
 شکست تحمل را شرح دهد

  یوسفی آنالینصورت  و پاسخ به انیمیشن

 سایتو کاین ها 11
 ها، کموکاین و ها کان سایتو انواع
 و ها کموکاین و ها سایتوکاین گیرنده

 بنویسد را آنها کاربرد
  سخنرانیشناختی

 انیمیشن

و  2استوري الین
 -نتیکمتازیا پاورپو
 انیمیشن

ها  انجام تکالیف و آزمون
پرسش  -در سامانه نوید

 صورت آنالین سخ بهو پا

 خانم سرکار
 زهرا دکتر

  یوسفی
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  دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
  تکالیف:

مهات پاسخ دادن   شرح تکلیف  عنوان تکلیف  شماره
  دانشجویان

مهلت ارائه 
  هدف از ارائه تکلیف  بازخورد به تکالیف

  سیستم کمپلمان  1

عوامل فعال کننده سیتم کمپلمان را 
  شرح دهید.

اعمال سیستم کمپلمان را ذکر 
  کنید.

تا  14/08/99از 
21/08/99  

  سامانه نوید
30/08/99  

درك مفاهیم پیوند و 
مرور محتواي ارائه 

  شده

مولکول هاي   2
  سازگاري نسجی

انواع مولکول هاي سازگاري نسجی 
  نام ببرید.

مولکول هاي سازگاري نسجی را 
  باهم مقایسه کنید.

نقش مولکول هاي سازگاري نسجی 
  در پاسخ هاي ایمنی را شرح دهید.

تا  14/09/99از 
21/09/99  

  سامانه نوید
30/09/99  

درك مفاهیم پیوند و 
مرور محتواي ارائه 

  شده

  

  پروژه پایان ترم:

صورت یک نقشه مفهومی که در آن ارتباط اجزا ایمنی  را به 4در پایان ترم شما دانشجویان می بایست مبحث ایمنی ذاتی مربوط به جلسه 
قسمت پروژه پایان ترم بارگذاري کنید. این فعالیت شما بخشی از نمایش داده شده باشد را رسم کرده و از آن عکس بگیرید و در سامانه و در 

  نمره پایان ترم محسوب می شود.

  عنوان بحث  شماره
ابزار استفاده 
شده برا ي 

  بحث
  لینک مورد نیاز  تاریخ و زمان بحث

 Skyroom  آنتی بادي و آنتی ژن  1
تا  20ساعت  18/07/99

21  
https://www.skyroom.online/ch/shmu/Ant 

ibody-Antigen  

پاسخ ایمنی علیه   2
  skyroom  میکروب ها

تا  20ساعت  15/09/99
21  

https://www.skyroom.online/ch/shmu/Im 
muneresponses  

  

  بارم بندي ارزشیابی:

نمره   شماره
  کتبی*(بارم)

نمره 
  تکالیف(بارم)

نمره خود 
  ها(بارم) آزمون

نمره حضور و 
  غیاب(بارم)

نمره شرکت در 
بحث و 

  گفتگو(بارم)

نمره پروژه 
  پایان ترم(بارم)

1  14  2  2  1  5/0  5/0  
  نمره 20  جمع کل
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  دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
  

سؤال  5سؤال تستی و  25صورت تستی و تشریحی برگزار می شود ( رسانی قبلی و به *آزمون کتبی پایان ترم از طریق سامانه فرادید با اطالع

از کامپیوتر و یا لب تاپ استفاده کرده  " تالل در آزمون کتبی پایان ترم، ترجیحاتشریحی کوتاه پاسخ). الزم است براي جلوگیري از هرگونه اخ

  و مرورگرهاي خود را به روز کنید.

  

  نام و نام خانوادگی و امضاي مدیر گروه نام و نام خانوادگی و امضاي استاد مسئول درس                                   
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  دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
ودتان را معرفی و تجربه خودتان را در مورد آموزش خ

 مجازي و ارزشیابی مجازي را بیان کنید؟

آموختـه دکتـراي مـدیریت     طاهره ناصري بـوري آبـادي دانـش   
ــتم.    ــران هس ــکی ای ــوم پزش ــالمت از دانشــگاه عل ــات س اطالع

فعالیــت خــود را در قالــب تعهــد خــدمت در  97مــاه  فــروردین
در یک  1393آغاز کردم. در سال  دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

در  1397تخصصی تولید محتواي الکترونیکـی و در سـال    دوره
دوره فلوشیپ یادگیري الکترونیکی شرکت کردم. فعالیت من در 

 گیري گروه فناوري اطالعات سالمت عمدتاً دانشگاه قبل از شکل
به تدریس کامپیوتر، فناوري اطالعات در پرستاري و مامـایی در  

رسانی پزشـکی در مقطـع    هاي اطالعکارشناسی و سیستم مقطع
گیـري گـروه   بـا شـکل   98کارشناسی ارشد محدود بود. از مهـر  

فناوري اطالعات سالمت تمرکز بیشتري به دروس تخصصی این 
مسـئولیت یکـی از    97رشته دارم. عالوه بـر تـدریس، از بهمـن    

هاي تحول و نـوآوري موسـوم بـه بسـته توسـعه آمـوزش       بسته
  ازي در علوم پزشکی را بر عهده گرفتم. مج

تجربه گذراندن دوره کارشناسـی ارشـد بـه شـکل مجـازي و بـا       
اي دربسـته  رویکرد غیرهمزمان نقش مهمـی در فعالیـت حرفـه   

توسعه آموزش مجازي دانشگاه داشت. در رویکـرد غیرهمزمـان   
موقع از سـمت اسـتاد را    دانشجو عمالً امکان دریافت بازخورد به

هم غالبـاً در   بار زیادي از یادگیري بر دوش دانشجو و آن ندارد و
شـب امتحــان اســت. در چنـین شــرایطی یــادگیري ســطحی و   

مدت خواهد بود. این در حالی است که در رویکرد آموزش  کوتاه
توانـد  زمان امکان پرسش و پاسخ وجود دارد و دانشـجو مـی   هم

ت خود را یادگیري خود را در کالس آنالین تصحیح کند و سواال
  مطرح نموده و در کالس پاسخ خود را دریافت کند.

تصورم این است کـه آمـوزش مجـازي در مقایسـه بـا آمـوزش       
ویژه در رویکرد غیرهمزمـان و بررسـی    بر است. بهحضوري زمان

تکالیف و ارائه بازخورد به تکـالیف دانشـجویان. زمـان زیـادي را     
ویـژه بـراي    امر بـه  ها و تکالیف نمود. اینباید صرف بررسی فایل

شود بیشـتر مشـهود اسـت.    دروسی که براي بار اول تدریس می
هاي مفید و پرکاربرد در سامانه نوید مـاژول  شاید یکی از ماژول

رسـد امکانـات بیشـتري را    خود آزمون باشد اگرچه به نظـر مـی  
بتوان در این بخش جاي داد اما حسن خود آزمون در آن اسـت  

شـده دروس   بنـدي  لعـه مـنظم و زمـان   که دانشجو ملزم بـه مطا 
تـر  مراتـب سـاده   خواهد بود. تصحیح آزمون از تصحیح تکلیف به

است. بازخورد به دانشجو در آزمـون بـراي اصـالح یـادگیري بـا      
شود. البتـه  ارسال پاسخنامه سواالت در یادگیري مفید واقع می

سامانه فرادید به سبب طرح سـواالت متنـوع اعـم از بارگـذاري     
صورت فایل تصویري، صـوتی و متنـی و طراحـی     ؤال بهپاسخ س

نظر از بستر آزمون، توجه به  تر است. صرف انواع سواالت کاربردي
رسانی آن به دانشجو و همچنین در نظـر   مقررات آزمون و اطالع

ویـژه   گرفتن زمان منطقی براي پاسخ به انواع مختلف سواالت به
شحالی است کـه  سواالت تشریحی اهمیت زیادي دارد. جاي خو

اکنون رویدادهاي مختلف آموزشی و پژوهشی ازجملـه جلسـات   
ها و وبینارهاي مختلف با استفاده از سامانه اسـکاي  دفاع، کارگاه

  شود. روم و ادوبی کانکت برگزار می

    آیا توصیه و پیشنهادي براي ارتقـا آمـوزش مجـازي
 دارید؟

خ بدم بایـد  اگر به شکل ملموس و عینی بخوام به این سؤال پاس
عرض کنم مطالعه الزامات یادگیري الکترونیکـی دانشـگاه علـوم    
پزشکی مجازي است که تاکنون چندین بار از طریق اتوماسیون 

هایی که در ارتبـاط بـا الزامـات    ارسال شده است. همچنین فایل
هـا  فنی تولید محتوا در کارگاه معرفـی سـامانه آرمـان و آمـوزه    

توانند با مراجعه به سایت واحد میمطرح شد. همکاران ارجمند 
shmu.ac.ir/e-توسعه آمـوزش مجـازي دانشـگاه بـه نشـانی      
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  دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
learning هاي مـذکور را دانلـود و   از بخش اخبار مربوطه فایل

  مطالعه کنند.

مزمـان  زمـان و غیره  هاي آموزش مجازي همدر ارتباط با سامانه
راهنماهایی وجود دارد. بـراي مثـال، سـامانه نویـد راهنماهـاي      
مدون و کاملی دارد هم در قالب فـیلم و هـم در قالـب نوشـتار.     
براي کسب اطالعـات بیشـتر دربـاره راهنماهـا بعـد از ورود بـه       

توانند روي گزینه راهنما که در قسـمت فوقـانی   پروفایلشون می
طـور   ما را مطالعه کنند. همـین هاي راهنسامانه وجود دارد فایل

هاي مربوط به رفـع  در ارتباط با سامانه اسکاي روم تاکنون فایل
شـده اسـت.    اشکال صدا و وبکم چندین بار به اشتراك گذاشـته 

  دسترسی است. ها از طریق آدرسی که گفته شد قابلاین فایل

حرف پایانی  

نیازمنـد  یادگیري الکترونیکی نوپا است و براي رشد و بالنـدگی  
مراقبت و توجه بیشـتر اسـت. موفقیـت یـادگیري الکترونیکـی      

-مستلزم وجود زیرساخت و تجهیزات مناسب و تقویـت مهـارت  

هاي اطالعاتی و ارتباطی است. با کسـب  هاي استفاده از فناوري
آگاهی از الزامات و ضوابط فنی تولید محتوا و شناسایی و ترویج 

توان با آمـادگی بیشـتري بـه    اخالق در یادگیري الکترونیکی می
آموزش در نظام یادگیري الکترونیکی پرداخت. امیدوارم با یاري 
خداوند منان و بـا تـالش همـه همکـاران عزیـز دانشـگاه علـوم        
پزشکی شاهرود، در توسعه آموزش مجـازي در علـوم پزشـکی،    

بـر   هاي علوم پزشکی باشد. در این متن بـا تکیـه  سرآمد دانشگاه
رگوارانی که در توسعه آموزش مجازي دانشـگاه  حافظه اسامی بز

نقش داشتند بیان شد. تـالش و همـت مضـاعف اعضـا محتـرم      
ــت ــواي    هیئ ــد محت ــن و تولی ــالس آنالی ــزاري ک ــی در برگ علم

الکترونیکی ستودنی است. در پایان تندرستی و سـربلندي همـه   
 عزیزان را آرزومندم.
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