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  فهرست                                                                                          

  صفحه  عنوان

  2  : درباره پنل و روش كارمقدمه

  2  پنل مباحث

  21 ، 2  نسرين نورشاهي: رئيس موسسهافتتاحيه: 

  22، 6، 3  مقصود فراستخواه، عضو هيأت علمي موسسه  و دبير علمي ميز آينده پژوهيطرح بحث: 

  11، 6، 4  خسرو سلجوقي: عضو هيئت علمي و عضو هيئت عامل سازمان فناوري اطالعات ايران 

  20، 11، 5  مشايخ، استاد پداگوژيفريده 

  6  ت فرهنگي و اجتماعيابراهيم آبادي: عضو هيئت علمي پژوهشكده مطالعاحسين 
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 مقدمه: درباره پنل و روش كار

س درس دانشگاهي ايران از منظر فناوريهاي آينده كال«وان پنل بررسي با حضور خبره ها و متخصصان موضوع با عن
ريزي  در محل موسسه پژوهش و برنامه 96 شهريور 21شنبه سه روز  13الي  10ساعت  »نوظهور اطالعات و اينترنت همراه

  هاي خود را درباره موضوع فوق بيان كردند.  آموزش عالي  برگزار شد. در اين پنل  هر يك از اعضاي پنل ديدگاه

  
  ديدگاه هاي هر يك از اعضا ارائه مي شود: اي از خالصهه، در ادام 

  

 مباحث پنل

  افتتاحيه  
  رئيس موسسه عضو هيات علمي و نسرين نورشاهي،

با سالم خدمت حضار گرامي ضمن تشكر از حضور شما اساتيد كه در اين 
جلسه تشريف آورديد. از پديده اي مي خواهم صحبت كنم كه در زندگي 

ابل چشم پوشي نيست، ما بايد نسبت بـه جريـان بوجـود    ما وارد شده و ق
آمده با كارشناسي همراه باشيم و حساسـيت خـود را نشـان بـدهيم و از     
منظر سياستگذاري در جلسات مختلف وزارت علـوم بخصـوص در بخـش    
مسئوليت دانشگاه الكترونيك و دانشـگاه پيـام نـور برخوردهـايي صـورت      

ونيـك و از راه دور چـه اتفاقـاتي در    دهيم كه در حوزه دانشگاههاي الكتر
حال رخ دادن مي باشد و ما چطـور بايـد بـا آن هـم سـو بشـويم. بحـث        

تكنولوژي هاي پيشرفته و نوين در آموزش و حتي سؤاالت بسيار مشخصي كه در حوزه سياست گذاري مطرح اسـت كـه آقـاي دكتـر     
توانـد، از  هـايي مـي  دانيم كه چه رشته هايي وچه دروسي و چه دورهشريعتي عنوان كردند. ما بعنوان معاونت آموزش وزارت علوم نمي

هاي الكترونيكـي  فناوري هاي نوين بهره مند باشد. آيا همه دروس و رشته ها بايد مجوزهاي خاصي داشته باشند. ما در ارزشيابي دوره
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مه آن مبتنـي بـر آمـوزش عـالي از راه دور، شـكل      چه شاخص هايي را بايد در نظر داشته باشيم. دانشگاه پيام نور ما كه زماني اساسنا
  كرده است را ارزيابي كنيم. گرفت و اهداف و موفقيت هاي مشخص را دنبال مي

باشد معموالً موضوعات روز و روي ميز وزارت علوم را مورد بحث قرار  از آنجا كه ميز آينده پژوهي ما به عنوان يك ساختار گفتگويي مي
ما را براين داشت كه اين پنل به آينده اين گونه آموزش ها از منظرهاي متفاوت نگاه خواهد كرد. ما در اينجا  مي دهد. همه اين داليل

سعي مي كنيم با نگاه به زوايا، ابعاد پيدا و نهان اين موضوع را با كمك به روشن شدن آينده اين جريـان بيـابيم و خودمـان را از رونـد     
  نيم.  اتفاقات و آسيب هاي جهاني مطلع ك

  
  طرح بحث  

  دبير علمي ميز عضو هيات علمي و ،مقصود فراستخواه

  
اسـت. بـا    فناوري هاي اطالعـات و اينترنـت  ، آينده كالس درس دانشگاهي، از منظر اين پنل با سالم خدمت شما عزيزان، عنوان بحث

از آن تجربه ها در ايـن   مي خواهيم كردند ماو دريافت  دزيستناعضاي پنل و تجربه هايي كه شايستگي ها توجه به سوابق كاري و كل 
و بـه   گذاري خواهـد رسـيد  ت و در سطح ملي بـه نهادهـاي سياسـت   پنل استفاده بكنيم. خروجي اين پنل به همه دانشگاهها خواهد رف

اع الزم را داشته . ما در اين پنل بايد استمنفعان ايراني خواهد رسيد صورت شفاف و باز در سايت موسسه به اطالع عموم محققان و ذي
ي آموزشـي و معاونـت آموزشـي    باشيم كه بتوانيم دانش را كه از طريق اين پنل فراهم آمده دريافت كنيم و البتـه دانشـگاهها و رؤسـا   

بنده يـك   .خدمت ديگران گذاشته ايد است كه شما در سطح ملي داريد و در يهاي بسيار خوبي داشته اند و اين از بركت دانش دريافت
 سازگاري خالقـي داشـته باشـد    خود را با محيط سازگار بكند و ،دنهادي كه نتوان چيز دانش آموزي دارم و تصورم اين است كهدرك نا

و عجيب است كه گونه هاي بزرگي از بين رفته اند و راحت محكـوم بـه فنـا شـدند. نژادهـايي كـه        تواند بماند و توسعه پيدا بكند نمي
و و خـالق   توانـد سـازگاري الزم    نژادهايي خواهد بـود كـه مـي    وگار بشوند. آيا آموزش عالي ايران جزنتوانستند با تغييرات محيط ساز

  ارتباطات و اطالعات داشته باشد يا نه؟  تحوالت امروز دنيا و از جمله در حوزه فناوري توانايي مناسب با

دش حرف و انديشـه دارد و بايـد بـه محـيط شـكل بدهـد و       زيرا دانشگاه خو ،نيست انفعاليدانشگاه به عنوان سازگاري  البته سازگاري
محيط را تغيير بدهد و با تغييرات محيط سازگاري خالقانه داشته باشد. ما چقدر مي توانيم از فرصت هـاي محـيط اسـتفاده بكنـيم و     

ينـده كـالس، آينـده برنامـه     به علت مأموريت پنل، تأكيد برروي آينده مـي باشـد. آ   در اينجاآگاهي داشته باشيم. مسأله اين است كه 
هركدام در يك زمينه دانش ملي دارند. هر كدام از شما عزيزان براي خـود   ،درسي دانشگاهي و استاداني كه در اين جامعه حضور دارند

  ايد.هايي داشتهپروژه
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دانـش ملـي را   خصصـان  متزينتي نيسـت. شـما    ، از جلسات متأسفانه معمول در سازمان هاي دولتي  ما نيست ويك جلسهاين جلسه 
بـه عنـوان   ايـن اسـت   ميـز  سؤال دعوت شده ايد تا ديدگاه هاي مستقل خود را بيان كنيد. بعنوان يك امانت تاريخي حمل مي كنيد. 

  داريد؟درباره كالس درس آينده چه تصوري را  كارشناس موضوع وخبره موضوع ، 

امروز در اين پنل برحسب سرشت موضوع روشي را كه انتخاب كرديم اين  م.را بكار برده اي پژوهي آينده پنل قبل پانزده روش 17ما در 
. مي مي پرورانيدتصوري در ذهن خالق خود از آينده كالس درس در  ايران شهودات و چه  است: مي خواهيم ببينيم شما عزيزان چه 

 خواهد كـرد چه  انسانها با آموزش دانشگاهي غزخواهيم ببينيم اينترنت و اينترنت همراه حتي درعينك و يا اينترنت جراحي شده در م
چـه   )ارتباطات حضوري (مثل استاد، شـاگردي  بيواينترنت با دانشگاه هاي ما چه خواهد كرد؟  و با برنامه درسي ما چكار خواهد كرد؟

 ؟انتقال پيدا خواهد كرد چگونه دانشجو -، استاد و استاد و دانشجو دانشجو وتعامالت چهره به چهره و دانش ضمني استاد  ،خواهد شد
آمادگي هاي زيرساختي ما براي عزيمت به آينده چه چيزي اسـت؟ آمـادگي هـاي نـرم هـا، فرهنـگ        ؟پرورش دانشجو چه خواهد شد

مـا   سياسـت عمـومي  براي آينده چه حمايتي را الزم داريم. ما ارتباطات جديد چه مي باشد؟ الگوي ارتباطات امروزه چه چيزي است؟ 
اين سرزمين با ارزش را به آينده منتقل بكنيم. آيا ربات ها درس خواهند داد؟ تكليـف اسـاتيد    تجارب مفيد يا زيانبار شد كهچه بايد با

  چه خواهد شد؟

   رانياطالعات ا يعامل سازمان فناور ئتيعضو ه و يعلم ئتيعضو هخسرو سلجوقي: 

  

فرصـت نگـاه   عنـوان يـك    ماري ذهن ما است كه آيا به فضاي سـايبر بـه  شود، مع اي كه در اين زمينه مطرح مي اولين مسئله بنام خدا.
، اگـر  ديـده شـده اسـت    عنوان يك تهديد و آسـيب  عنوان يك آسيب و تهديد به آن توجه دارد. در عرض چند سال قبل به كند يا به مي
و همان رفتارهاي كه با ويـدئو يـا    ...ينگ و كنيم همانند فيلتر عنوان يك آسيب نگاه كنيم با اين ديدگاه رفتارهاي سلبي را حاكم مي به

تأمـل بـود    ها ابـزار بودنـد شـايد قابـل     دهيم كه در رفتارهاي قبلي چون اين دورنگار شده است همان رفتارها را با اينترنت نيز انجام مي
تواند به حيات خـود ادامـه    ن نميطور امروز هيچ انساني بدون اكسيژ وليكن اين بار اينترنت و اين فضاي سايبر ديگر ابزار نيست. همان

آيد كه اطالعات از اكسـيژن هـم پيشـروي كـرده اسـت زيـرا        توان ادامه حيات داد و حتي به نظر مي دهد بدون اطالعات هم ديگر نمي
 كند تا شما اكسيژن سالم را پيدا كنيد و حتي نفس بكشيد. كمك مي

ي ذهن خود را بيابند كه آيا اين فرايند نوظهور مثبت است يا خيـر؟ و اگـر   اولين بحث اين است كه مسئولين از رهبري تا پايين معمار
مقـام معظـم    گيرد و بخش تهديد آن در سايه ديده خواهد شـد.  در برنامه همه قرار مي رفتارهاي ايجابياين معماري ذهن مثبت باشد 

اهميـت فضـاي مجـازي    «و يا بـا بيـان اينكـه    » !دمش مي كشور مجازي فضاي رئيس نبودم، انقالب رهبر امروز من اگر«رهبري با بيان 
 در جهـادي  و فرهنگي كار ما، نماز از بعد مستحبي ذكر امروزه من، اعتقاد به«و يا )» 2/7/1391اندازه اهميت انقالب اسالمي است. ( به

شوراي عالي فضاي مجازي و حجت را با فرصت بودن اين فضا بر همگان تمام كردند و با تعيين و انتصاب اعضاي » .است مجازي فضاي
احكام صادره بر اين حجت سنگ تمام گذاشتند هرچند هنوز متأسفانه اعضاي شوراي عالي فضاي مجازي شايد به اين وقـوف رهبـري   

هاي دو بخش الف و ب حكم تشـكيل شـوراي مـذكور از     اند و جالب است در پيوست اشراف پيدا و اقدام عملي درخور نياز كشور نكرده
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شـده اسـت و اخـتالف در شـوراي      اند و دو بند به غير محتوا اختصاص داده ند در هر بخش يازده بند را به محتوا متمركز شدهسيزده ب
اي و  بنـد فـارغ بماننـد!!! در همـايش اخيـر سـواد رسـانه        22عالي فضاي مجازي بر روي شبكه ملي اطالعات موجب شده است از اين 

ميليـون شـغل    18افـزار وي چـت در چـين     شده است با وجـود يـك نـرم    اعالم شد كه محاسبهاطالعاتي در يك گزارشي كه ارائه شد 
كه تقريباً بخش بزرگـي از مشـكل بيكـاري و     ميليون شغل در ايران ايجاد كنيم؛ توانيم يك هم ما مي  ايجادشده است و با برنامه تلگرام

انديشيم كه چگونه تلگرام را فيلتر كنـيم   كنيم به اين مي لبي نگاه ميكنيم و س اما وقتي ما ايجابي نگاه نمي شود؛ اشتغال كشور حل مي
گذاري و ورود به اين بخش را نداشته  و جاي تلگرام يك تلگرام ايراني قرار بدهيم و همين رويكرد باعث شده است كسي جرات سرمايه

عنـوان   شود پس اول رويكـرد ذهنمـان را بـه    اداره مي هزار نفر 30شود و وي چت با  نفر اداره مي 30باشد.جالب اينجاست كه تلگرام با 
اند كـه   كنند يا نگاه فرصت را مدنظر قرار داده شناسي توجه مي كنند از نگاه آسيب بندي مي يك فرصت اصالح كنيم و دوستان كه جمع

د اما پس از چهار سـال در دولـت   با نگاه فرصت به اين مسئله پرداخته ش 1380گيري متفاوت را به دنبال دارد.سال  اين خود دو نتيجه
طـور مثـال چگونـه     كنـيم كـه بـه    نهم و دهم با رويكرد آسيب به موضوع برخورد شد. تا ايجابي به مسئله نگاه نكنيم بلكه سلبي نگـاه  

ه پرسـيد كـه   جلسـ  اينترنت را محدود كنيم يا فيلتر كنيم. نوع برخورد به مسئله بسيار متفاوت خواهد بود، لذا بايد از افـراد حاضـر در  
يك از ما به موضوع آسيب و تهديد است.دومين مسئله موضوع زمان اسـت، اگـر تصـويب يـك      يك از ما فرصت و ذهن كدام ذهن كدام

شود شما بايـد بتوانيـد    ساعت دانش بشري دو برابر مي 13طول بيانجامد اصالً معنا نخواهد داشت. وقتي در هر  رشته دو يا سه سال به
هـا را بـازبيني    نامه گيري از يك جلسه دو ساعته جوابگو نيست ما بايد ساختارها و آيين اي را جايگزين كنيد. نتيجه گيري لحظه تصميم

روز  كنيم و قوانين و مقررات را تغيير بدهيم و شايد بهترين فرصت انحالل شوراي گسترش آموزش عالي است و يا تغييـر وظـايف و بـه   
كـرده   تهيـه  2025براي سـال   2017است. مك كنزي نقشه مينياتوري اقتصاد دنيا را در سال  گيري شوراي مذكور كردن نحوه تصميم

اي و بين بخشـي متمركزشـده اسـت و دوم تمركـز بـر روي       رشته است و دو نكته اصلي در آن است اول اشتغال دنيا بر روي موارد بين
بر  اي و بين بخشي زمان رشته هاي بين شوراي مذكور امكان ايجاد دوره انرژي آن هم از نوع پاك آن و اتفاقاً با توجه به قوانين و مقررات

هاي ما در حال تحقيق بر روي طراحي خودرو ملي با موتور مكانيكي هستند  و نوش دارو بعد از مرگ سهراب است و همچنين دانشگاه
  شود!! كه در دنيا بايگاني مي

  ، استاد پداگوژيمشايخفريده 

  
چـون ماحصـل    ،از شما دوستان گرامي. با سپاس بر تأكيدي كه بـر محـدوديت دادن بـه ذهـن صـورت گرفـت      بنام خدا. ضمن تشكر 

كاركردهاي ذهن خود را در هر مقامي كه هسيتم بيان مي كنيم. ذهن ما بازنمايي شناخت مـا را برعهـده دارد. مـا بايـد هـر دو ذهـن       
ي شود و نتيجه مورد نظر بدست نمـي آيـد. پـس بايـد هـر دو ذهـن را       فرصت و آسيب را مورد ارزيابي قرار بدهيم زيرا زمان سپري م

دركنار هم داشته باشيم. ما در آن واحد به اين پديده توانمند ساز و يا محرب بصورت يك محدوديت انقـالب چهـارم كـه زيربنـاي آن     
هوشـمندي باشـم. خطـر در اينجـا     توجه كنيم. زيرا بقدري پرشده است كه من انسان هوشمند بـي نيـاز از    ،هوش مصنوعي نيز هست

دريك زمان تلگـرام مـي    .احساس مي شود. زيرا كرامت انسان هوشمند كه از طريق يادگيري بدست مي آيد تبديل به وسيله مي شود
آيد و براي من يك ميليون شغل بوجود مي آورد كه اين موارد ادعاهايي است كه دقيقاً با گذشت زمان خواهيم ديد كـه بـه مسـأله بـا     
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ما بايد با شفافيت اين مسـأله   ،جامعيت نگاه نكرديم. بنابراين من تقاضا دارم در اين جامعه شناخت ذهنمان را مورد ارزيابي قرار بدهيم
بايد عنوان كرد كه يادگيري امري فردي  .را مورد بررسي قرار بدهيم. كشورهاي آمريكايي از هوش مصنوعي بدرستي استفاده مي كنند

ما بدهـد و سـاختار كيفـي و  اثـر بخشـي خـود را بـاال ببـرد.         ه وزش يك امر دولتي است و حقي است كه دولت بايد بمي باشد اما آم
خوشبختانه علوم شناختي كاركردهاي ذهن را بازنمايي كرده است اجازه بدهيم كه اينها وارد سيستم آموزشي بشـوند و توانمندسـازي   

  پيدا كنيم.

  خسرو سلجوقي
كنم من به اين موضوع نگاه صفر و يكي ندارم كه بگويم اين يك مقوله سلبي يا يك  لي را خدمت شما عرض ميبنده يك توضيح تكمي

 بـه  مقوله ايجابي است نگاه بنده فازي است اما در فازي بودن اينكه اول مدنظر داشته باشيم اين روند يك آسيب است و در انتهاي آن
هـاي   ها هسـتم و در مـورد فرصـت    دنبال آسيب بينم و بعدازآن به است اول فرصت را مي ها نيز باشيم.بنده نگاهم برعكس دنبال فرصت

اما ايـن نگـاه از كـدام     چهارده آسيب از آن خارج كرديم؛ –بعدازآن سيزده  ها را يافتيم و شغلي ايجادشده توسط تلگرام ما ابتدا فرصت
  منظر باشد براي ما مهم است.

  مقصود فراستخواه
اً از بيان كليات اجتناب كنيد زيرا هدف ما آموزش عالي و كالس درس دانشگاه مـي باشـد. مـا بايـد از تجربـه هـاي       دوستان عزيز لطف

ضمني  . ما با دانش هايرا در اينجا تكرار كنيمدانش هاي موجود در كتابها و مجالت و ژورنال ها  الزم نيست ي استفاده كنيم. ا هزيست
تحليل خبره در اين مقوله چه مي  عات رسمي كه در كتابها و مقاالت جهان به وفور موجود است.، نه اطالسروكار داريمشما  خبرگي و

  از اين تحليل بايد چيز تازه اي در اين پنل اتفاق بيفتد. باشد و

  خسرو سلجوقي
مـدت. در   د كوتـاه كنم. يك رويكـرد بلندمـدت و ديگـري رويكـر     ها در آينده، بنده دو رويكرد را مطرح مي در خصوص وضعيت دانشگاه

وجـود   وجود آمده است و در حال بـه  هايي كه به رويكرد بلندمدت اعتقاد دارم كه اصالً دانشگاهي در قالب امروزي نخواهد بود. با مدل
يم آيد كه ما بايد از اين فرصت استفاده بكنيم تـا بتـوان   نظر مي مدت به آمدن است معتقدم دانشگاه جمع خواهد شد. ولي در نگاه كوتاه

از فضاي فعلي گذر كنيم تا هم جامعه و هم نظام اداري آماده بشود لذا كالس درس آينده، كالس درس فيزيكي نيست. بلكه محيطـي  
و از پشت ميز نشستن و آموزش ديدن توسط فردي با يك كتـاب   است كه هركس در هر جا و در هر زمان خود مشغول آموزش است؛

جا كه مشكلي به وقوع بپيوندد خود اين هـوش مصـنوعي از نـو     آيد و هر درت به كمك افراد ميزيرا هوش مصنوعي با ق خبري نيست؛
ممكـن اسـت در دوران كـودكي الزم باشـد كـه       آل بايد گفت شايد استاد دانشگاهي در ميان نباشد؛ طور ايده كند. به مسئله را حل مي

  استاد با وجود هوش مصنوعي شايد ديگر معنا نداشته باشد.مربي كنارمان باشد، اما در دانشگاه به اين صورت نيست و حضور 

  ياجتماع و يپژوهشكده مطالعات فرهنگي علم ئتيعضو هابراهيم آبادي:  حسين
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بنام خدا. ضمن سالم خدمت اساتيد گرامي. بنظر بنده با دو رويكرد مي توان با پرسش هايي كه آقاي دكتر فراسـتخواه عنـوان كردنـد    
عه ايران و اتفاقاتي كه درجامعه ايران در حال رخ دادن است و براساس اين مسأله بايد درباره آينده صحبت كـرد و  مواجه شد. يك جام

دوم اينكه در سطح جهان چگونه به اين مسأله نگاه مي شود و آن اين است كه آيا اساساً زمان ارزيابي از بحث هاي ديجيتال و فضـاي  
 اين تجربه بشري به مرحله اي رسيد كه ما بتوانيم يك روند بهتري از موضوع طـرح كنـيم تـا بـر    اطالعات و ارتباطات رسيده است. يا 

اساس اين موارد به آينده برسيم. اين پرسش مهمي است كه آدمها در آن به نتيجه درستي نرسيده اند.و نكته دوم اين است وقتـي مـا   
ابزاري به مسأله است و انسان ديجيتال را پرروش مـي دهـيم و يـك     نگاهمان يك نگاه ،نسل ديجيتال را پيش روي خود داشته باشيم

زيرا دنيا و معاني را بگونه ديگري مي بيند چون روابط و الگوي روابط را بگونه  ،انسان ديجيتال داراي ساختار اداري متفاوتي خواهد بود
بشدت تحت تأثير قرار خواهـد گرفـت. بنـابراين     ديگري متوجه مي شود. در اينجا معناي كالس درس و دانشگاه كنش استاد و شاگرد

ادامه پيدا كند و اشـكال ديگـري از وب را مشـاهده كنـيم. بعبـارتي       ،فرض بر اين است در اين فضايي كه حداقل در آن سير مي كنيم
مي توان سخن گفـت.  ادراكي متفاوت در مورد كالس درس و دانشگاه بهتر  سازمانادراكي متفاوتي را خواهيم داشت و در اين  سازمان

البته گفتمان در مورد رايانه هاي تكاملي بحث را روشن تر خواهد كرد. اما در ايران، مشكل عمده عدم ورود بـه فضـاي ديجيتـال مـي     
در  وارد اين فضا نشده است. مثالً ما در مورد توليد محتواي الكترونيكي باشد. يعني تعليم و تربيت و نظام آموزشي و يادگيري ما اصالً 

در شـبكه  . مـا  محتـواي خيلـي كمـي داريـم     چند رسانه اي اسم آن را مي گذاريم ،به معناي واقعي كلمه .يار بدي قرار داريمنقطه بس
محتواي بسيار كمي داريم. بحث هايي  ،بطور محدود اشاره شده است. ما در دروس رسمي و غير رسمي رفتارها بسيار ضعيف هستيم و

و جزئيـات   Detail. مقاالت متفاوت نشان داده كه در مورد فضاي مجازي، دنيـا وارد  عبور كرده اندكليات از كه در دنيا رخ داده است 
شده است. بايد تفاوت بين كالس درس فراگير آنالين و سنتي را مورد ارزيابي قرار بدهيم كه كدام يـك از ايـن دو شـيوه هـدف هـاي      

كل داريـم: اول اينكـه نهـاد    آموزند يا خير؟ما در ايران چند مشنش آموزان مفهومي ميدهند. آيا داسطح پايين و سطح باال را نشان مي
 جريان را پشتيباني بكند. (مانند انجمـن اين تا ما را از وضعيت كنوني به وضعيت آينده برساند و  كه توليد محتوا كنند حرفه اي نداريم

مدرسان مي باشـد كـه حتـي     و دوم در مورد معلمان نكته ابي نشد.الكترونيكي). حتي شكست در مورد مدارس هوشمند ارزي يادگيري
ه ما فاقد استراتژي مشخص است تا بحث را پيش ببرد. بآموزش عالي و نظام مدارس اساتيد ما درگير فضاي مجازي نشده اند كه نظام 

ن سـرعت تغييـرات بسـيار بـاال مـي      نظر من عقب افتادگي ايران نسبت به جوامعي كه بسرعت اقدام كردند بسيار جدي مي باشد. چو
  باشد. اين شكاف و فاصله از جهان پيرامون هرچه سريعتر بايد پر بشود.

  و رئيس انجمن يادگيري الكترونيكي ايران هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس غالمعلي منتظر: عضو

  
-فرمودند دنبـال مـي  مطرح سؤالي كه آقاي دكتر فراستخواه   باره  كنم. بنده بحث خود را در خدمت همكاران محترم سالم عرض مي

  :.كنم عرض عزيزان خدمت   دو نكته را الزم مي دانم ابتدا ليكن كنم. 
دو ديدگاه با   دهد كه ما نشان مي ، هاي فناورانه، از هر جنس و از هر نوعمواجهه جامعه ايراني با پديده  بررسي يك صد سال اخير 

 فن هراسي/تكنوفوبيا بوده يعني اينكه ناشي از  ديدگاهي  يكي هم نبوده اند:با هم سازگار  البته كهبه فناوري نگريسته ايم مختلف 
داشته باشيم و اين رسانه موجب گمراهي و نبايد   اينترنت  بگوئيم مثالً ميكروفن بد است، حرف زدن با آن عملي شيطاني است. 
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الت با فالن فناوري حل مي شود و  افراطي/ تكنوفيليا بوده كه اتفاقا معتقد بوده اند همه مشكفن دوستي ديگر ديدگاه و   تباهي است 
اين است معموال مدافعان ديدگاه اول آدمهاي قديمي تر(سنتي) و ديدگاه دوم قبله آمال همه بايد تحقق بهمان تكنولوژي باشد. طرفه 
هي به نفع يكي دوديدگاه هميشه در كشور در حال نزاع بوده اند و اين نزاع گااز آن طبقات جوانتر و شايد متجددتر بوده است. اين 

بوده و مثال مي بينيم تقريبا در تمامي طول عمر رسانه ويديو، هميشه ممنوع بوده يا هم اقتضاءات فناوري خودش را برما تحميل كرده 
و بي آنكه درباره آن سخن بگوييم پديده فناورانه را پذيرفته ايم؛ پذيرش بي سرو صداي شبكه هاي پيام رسان مانند واتس آپ و 

پيامكهاي تصويري بود، اين پيام چگونگي استفاده از كه در شرايطي كه جامعه هنوز در چندوچون  از جنس اين دومي است تلگرام
   رسانها چنان برهمه چيز سيطره يافتند كه ديگر جاي گريزي براي كسي نگذاشتند

كنار گذاشته مان را ي عاقلهاين است كه ما قوه  جهان سوم يا توسعه نيافته  در جوامع   ترين گرفتاري به نظربنده مهماما مشكا دوم : 
موضوع را توضيح دهم: موضوع هاي فناورانه و مثال همين يادگيري الكترونيكي مسائلي به غايت  ايم! اجازه دهيد كمي دقيقتر اين

موضوعات بايد از مجاري عقاليي جامعه ف يعني مثال دانشگاهها ، تحليل شوند و پراطراف و پر كشمكش به لحاظ عقلي است. اين 
موضوع يادگيري الكترونيكي را مالحظه بفرماييد. اين موضوع اصلتا ين نتايج آن در اختيار جامعه و كارگزاران حكومت قرار گيرند. هم

اين مفهوم در حوزه آموزش ازسال براي اولين بار استفاده شده است. ورود E( ‐Learning)  )(لرينگ ي اياز واژه 1999سال قديم  
رخ دادهو اتفاقا ايران هم از همان زمان  وپس از حضور رئيس جمهوري وقت در اجالس هزاره سازمان ملل، به اين موضوع  2000

  بنابراين    التفات داشته است
كه ما درحال اما شوربختانه بايد به عنوان انجمن يادگيري الكترونيكي ايران عرض كنم ما همزمان با دنيا وارد اين مباحث شديم، 

   ل از يادگيري الكترونيكي جهان عقب هستيم! سا 15بيش از حاضر 
كوچه براي ما سرقرار نبود بقال  ببينيد ايم. چرا؟ عقب افتاده سال از آن  15و ما  سال است  18 يادگيري الكترونيكي  كل عمر 

يادگيري الكترونيكي چيست؟! دانشگاهها و مراكز علمي ما بايد مي گفتند اين پديده چيست؟ مزايا و مضارش  توضيح بدهدكه 
علمي در دانشگاههايمان داريم كه درباره اين موضوعات جا بايد استفاده شود يا نشود؟ بنده سوال مي كنم ما چند گزارش چيست؟ ك

مگر دانشگاههاي ما    ويم؟!اصال كدام دانشگاه ما آمد و بررسي كند كه اين موضوع بد است و ما وارد آن نمي ش  صحبت كرده باشد؟
پيوند بزنيد به اين را اين همان است كه بنده عرض مي كنم ما قوه عاقله مان دچار مشكل است. حال  ؟كردندنبايد اين راه را باز مي

نكته اول ؛ اينكه ما يا فن هراسيم يا فن دوست والبته اينكه اين موضوع خيلي هم متجددانه است نتيجه اش مي شود اينكه ما بي 
: امروز اين دانشگاه آمد و گفت مي خواهد اين يادگيري را آنكه بدانيم چرا و چگونه ولي وارد بازي جديد يادگيري الكترونيكي شديم.

بيندازد و فردا آن يكي. وزارت فخيمه علوم هم نمي دانست ( والبته نمي داند) با چه بايد موافقت كند پس خودش را زد به بي راه 
راه بيندازند و » آموزش مجاز« يا هرچيز ديگر مي توانند بروند  1خيالي و گفت دانشگاههاي خوب  و مثال دانشگاههاي مادر يا سطح 

ذوق زدگي دانشگاهها كه اين بگويد من اولم و ديگري كه من سياستگذاري و راهبري و نظارت دانست. بعد  خودش را فارغ از تعريف و
منجر شده! همين سال از موضوع ، اين پديده به شكست كامل در آموزش عالي  12-10اولم و حاصلش بشود اينكه پس از گذشت 

راستش مشكل همين است وزش مجازي ما درحال تعطيل شدن است! آميكي دو هفته پيش بود كه رئيس دانشگاه اميركبير مي گفت 
كه ما اصال نمي دانستيم و البته هنوز هم نمي دانيم يادگيري الكترونيكي چيست ؟ چه شقوقي دارد؟ براي چه محيطهايي و چه 

وي بيشتري مي پذيريم و از مخاطباني مناسب است؟ درباره اينها نينديشيديم و فقط دل خوش كرديم كه بگوييم با اين روش، دانشج
دانم اين سخنم درست است يا نه ولي ما در اين حوزه چوب نيتمان را مي خوريم و مگر قبل آن درآمد بيشتري كسب مي كنيم! نمي 

اين فناوري را نه براي كيفي كردن آموزش و تعميق يادگيري كه براي كسب درآمد مي خواستيم نه اين است كه االعمال بالنيات! ما 
همين نگاه فوانگارانه بود كه ما را برد به سمت اينكه درسهايمان را به شكل اساليد يا ونتيجه اش هم شده تعطيلي آن در دانشگاهها. 

فيلمي مرده درآوريم و همان را بگذاريم روي سرور دانشگاه و بگوييم حاال هركه مي خواهد علم بياموزد برود به آن سرور وصل شود و 
  آن اساليدها را ببيند! 
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گاهي كه درآن كار مي كنيم و زندگي مي كنيم فكر اين است كه ما درباره خودمان و دانشدانشگاهها  در  يك گرفتاري بسيار جدي   
بنده منكر نمي كنيم و همه اش انتظار داريم جايي ديگر ، مثال وزارت علوم يا شوراي عالي انقالب فرهنگي بگويد بايد چه كنيم. البته 

مگر آنها تجربه اي سواي ايند؟! و اين نيستم كه آن نهادها بايد به وظيفه شان عمل كنند ولي واقعيت اين است كه مگر آنها به جز م
دكتر نورشاهي خانم سؤالي كه    مادارند و به خاط داشته باشم كه:  ذات نايافته از هستي بخش  /   كي تواند كه شود هستي بخش؟!

كدام رشته وارد يادگيري  دانيمم اين است كه ما هنوز نميه اوزارت علوم شنيد  بنده هم به كرات از زبان همكاران  و  فرمودند
اين سوال ست! اينكه خطا  واقعيت اين است كه اين سؤال از مبنا؟ندهيم  به كجا مجوز بدهيم و به كجا الكترونيكي شود و كدام نشود؟

مطرح مي شود ناشي از اين است كه ما يادگيري الكترونيكي را معبري براي پذيرش دانشجو مي دانيم نه محملي براي ارائه كيفي 
نشجويان از تا ديروز كتاب مي نوشتيد تا دادرس. كه اگر اين نكته را پذيرفته بوديم ديگر پرسش مجوز دادن و ندادن مطرح نبود. شما 

روي آن درس را بياموزند و حاال از ابزارهاي پيشرفته ارتباط براي ايجاد اتصال و از افزارهاي اطالعاتي براي غني سازي محتواي درسي 
      هم از وزارت علوم؟بهره مي گيريد اين چه مجوزي مي خواهد؟! آن 

ده سال صرف بحثهاي نظري براي موضوعي چنين شتابان كنيم وقتمان را نيستم كه  معتقد به هيچ عنوان  بندهاين را هم عرض كنم 
، مثل اتفاقي كه اكنون از مختصاتش بي اطالعيمبشويم كه  فضاييكه يا از روي ذوق زدگي مفرط وارد  مستقائل به اين هم ني  ولي 

نصير، عالمه طباطبائي، صنعتي شريف و خواجه ، اميركبير  ،. از جمله دانشگاه تهران  كه حتي شامل دانشگاههاي بنام ما   ارخ داده 
رويد و با رئيس مي وقتي    . در اين موضوع گرفتار شده اندتمام اين دانشگاهها در  دانشگاه شيراز، صنعتي اصفهان  ،يتربيت مدرس 

اند كه با اين گويند به من گفتهايد؟ ميورود پيدا كرده الكترونيكييادگيري شما به چه علتي به  كنيد كهصحبت مي دانشگاهفالن 
كدام دانشگاه معتبر توان درآمد بيشتري را كسب كرد. من سؤالم اين است در توان دانشجوي بيشتري را جذب كرد و ميموضوع مي

از خطا از همين ناحيه رخ داده است. گذاشته اند؟!  دانشجوي بيشتر از طريق پذيرش كسب درآمد بيشتر    دنيا هدف از اين پديده را 
  ها و داللتهاي سياستي يك سري گزاره آموزش عالي كشور در فضاي سياستگذاري  خواهيم اگر مياين روست كه عرض مي كنم 

سال گذشته  50در طي   يادگيري الكترونيكي  داشته باشيم. جالب است عرض كنم داشته باشيم الزم است كه درك عميق تري از 
 3حدوداً  1990نيمه دهه  1994تا   به بعد، كه بحث استفاده از تكنولوژيهاي آموزشي در آموزش جدي شده  1960دهه  از يعني 

دود دو دهه مي گذرد و نكته غريب اينكه از اينزمان تا كنون كه حاست،  پديد آمده هاي كامپيوتري) نسل در آموزش از دور (شبكه
آموزش از دور  سه نسل ديگر را پشت سر گذاشته و اآلن در نسل هفتم آن هستيم و اين ممكن نشده مگر به مدد همين ابزارهاي 

   فناورانه و رشد بينش نسبت به چگونگي بهره مندي از اين ابزارها در صحنه آموزش.
هوش مصنوعي و تركيب  در حال حاضر آنچه اينده يادگيري الكترونيكي را رقم مي زند تركيب دو حوزه به شدت جذاب شامل هوش  

گويد كه چه فضايي كنند، تركيب اين دو به ما ميآينده آموزش الكترونيكي را معلوم مي اين دو گزينه، است يادگيري اجتماعي آن با 
ليكن گمان نمي كنم، زمان تعيين نمي تحقق نهايي سناريوهاي يادگيري الكترونيكي بنده براي  است.ينده در حال رخ دادن براي آ

سال آينده (يعني تا اواسط اي قرن) بتوان گفت كه آموزش معمولي و حضوري از ميان خواهد رفت.  40- 30كنم در آينده اي به اندازه 
غني سازي جدي محتواي آموزشي،  ،سكوهاي يادگيريچنين اعتقادي ندارم و گمان مي كنم آنچه در حال وقوع است تغيير خير 

   ست.  و چاالكي نظام آموزش  متاثر از تغيير ات پياپي نظام تقاضا )آموزش،  عرضه كنندگان(نگاتغيير ارائه دهند
ودگري امكان عرض اندام  نوين فناوري است  افتد، يكي غني سازي محيط آموزشي با كمك ابزارهايمي درسهاي اتفاقاتي در كالس

به مدد اجرا نداشت  پياده سازي و  ه قابليتديدگاههايي يعني   .ستارويكردهاي اصيل و مكاتب يادگيري به اتكاي همين ابزاره
يا مشكالتي داريم و روند  آموزش كاركردگرا برويم،سمت ه توانيم بگفتيم نميامكانپذير شده است. اگر ما قبالً ميفناوريهاي جديد 

اگر الزم متعددي كه داليل همچنان كه عرض كردم به  ما ا   كه تحقق يابد. كندكمك مييادگيري الكترونيكي  كارمان كند است، 
داريم، چه در مدرسه و چه در دانشگاه از بين  حاال  حضوري به شكلي كه الس درس ك باشد مي توان درباره آن هم بحث كرد، 

  بايد برنامه داشته باشيم و بايد بگوئيم كه چكاري بايد انجام بدهيم.  آن  سازينخواهد نرفت، اما براي اين غني
در اين صورت چه مي كنيم؟ طبعا بسازيم، يدانشگاه  گيريم فرض كنيد، تصميم ميبفرماييد مثالي را خدمتان عرض كنم:  ه اجاز

مكاني را تامين و چند استاد پيدا مي كند و تمام! ، او هم مي رود وزارت علوم كسي را به عنوان مسوول راه اندازي انتخاب مي كند 
غير از   ، احداث دانشگاه در ايران اين چهار دهه آيا در طي   سال اخيرمان نيست؟ 35دانشگاه تاسيس مي شود! آيا اين همان تجربه 

ي آموزشي ايم كه محتوه ا. آيا ما در اين دانشگاهها هيچ وقت فكر كرد؟ يك ساختمان، سرپرست، استاد و جذب دانشجو بوده است 
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ايم كه حتما كساني (مثال در غرب) محتواي درسي  ؟ خير! زيرا هميشه بنا را براين گذاشتهباشد بايد  بايد باشد و آموزش چگونه چه 
همين دليل آنقدر كه به دنبال تخته سياه، تخته سفيد و را آماده كرده اند و حتما آنكه دكتري دارد بلد هم هست آموزش دهد. به 

برو   گويندكنيم. به ما ميما هيچ وقت راجع به اين موضوع فكر نمي   پروژكتور بوده ايم به دنبال محتوا و شيوه آموزش نبوده ايم.
ه را گذراند 1رياضي  حتما  خواهند، اين است كه چون شما دكتري داريدرس بده، حداكثر چيزي كه از من مي را  1رياضي مثال 

خواهي آموزش بدهي. ات چيست و چگونه ميتدريس كني، محتوي آموزشي 1خواهي رياضي شود، شما كه مياز من سوال نميي؟ ا
همين محتوا وجود ندارد و  وجود دارد، در صورتي كه اينطور نيست. در آموزش الكترونيكي اين ا محتو فرضمان هميشه اين بوده كه

) نمي توان متواي 1عالوه براين استاد به صرف داشتن دانش تخصصي موضوع( مثال همان رياضي  امر سبب شده كه گرفتار شويم.
است توانم برروي كاغذ بياورم، اما نشر آن يك مقوله ديگر . من دانشم را ميند جدا از هم  اين دو تخصص   مناسب درس را آماده كند

كنيم، اصالً متوجه نيستم سازي محيط درسي صحبت ميكه تخصص خود را الزم دارد. ما وقتي راجع به يادگيري الكترونيكي و غني
به . اين نظام جديد هم ناظر به استاد است هم دانشجو هم نظام توليد محتوا وهم ناظر بوجود بيايد   در دانشگاه   يك نظام جديد بايد 

البته ين را هم  زيرساخت شبكه اي و كامپيوتري.. سياست اين نظام را بايد وزارت علوم وضع كند و اجرايش را دانشگاهه انجام دهند.
در دانشگاهها هم كمتر از وزارت علوم نيست. اگر وزارت علوم نتوانست سياست را عرض كنم  سهم ، نقش ، وظيفه و حتي اتهام! ما 

راهبري كند ما در دانشگاهها چه كرده ايم؟  به گمانم خوب است يك سوزن به دانشگاه بزنيم ويك جوالدوز به تعيين و موضوع را 
   همان است كه در ابتداي عراضم بيان كردم ما قوه عاقله مان را رها كرده ايم!  وزارت! اين 

  رئيس محترم موسسه آموزش عالي مهر البرزعبادي:  رحيم 

  
در بـدو ورود   درخدمت وزارت علوم هستم. 85پيشينه بنده آموزش و پرورش بود كه از سال  اين ميز.بنام خدا. ضمن تشكر از تشكيل 

به وزارت آموزش عالي احساس مي كردم كه آموزش و پرورش نسبت به تحوالت بسيار عقب افتاده است، در صورتي كه بعدها احساس 
بعـد   ،زيرا بعضي از مسائلي كه در آموزش و پرورش وجود داشـت  كردم فاصله آموزش و پرورش با آموزش عالي حداقل سي سال است.

و بروز بودن دانـش بـا عـذرخواهي از     و جدا از بحث تكنولوژي جدا از بحث مديريت  از سي سال به آموزش عالي ورود پيدا نكرده بود.
عقب ماندگي مزمنـي در آمـوزش    مي شود.بيشتر احساس  ITاساتيد، جامعه ما فاصله خاصي با دنيا دارد. خصوصاً اين فاصله در رشته 

عالي وجود دارد كه ما را رنج مي دهد. همه حاكميت در كشور بر فرض نگاه تهديد آميز نيسـت. اگـر ايـن اراده جـوي هـم در سـطح       
  . اتفاقات خيلي خوبي خواهد افتاد ،آموزش عالي و در سطح جامعه باشد

نسبت به سؤال آقاي دكتر فراستخواه بايد عرض كـنم كـه در    ما عرض مي كنم.گزارش تهيه كردم كه خدمت ش دوبنده در اين زمينه 
همه چيز با همان مؤلفه ها درجاي خودش مي ماند، فقـط مسـئوليت    بلكه نقش ها عوض مي شوند و ،آينده هيچ چيز از بين نمي رود

  ها و جايگاه ها عوض مي شود، و ظرفيت هاي جديد ايجاد مي شود.
حوزه يادگيري الكترونيك را مورد بررسي قرار داديم كه در دنيا نيـز اتفـاق مـي افتـد. تمركـز بنـده روي بحـث         در مطالعات روندهاي

يادگيري بصـري   .مگابيت در ثانيه از چشم پيام دريافت مي كند 96/8يادگيري است. االن براساس مطالعاتي كه شده مغز در هر ثانيه 
و تكنولوژي فناوري اطالعات و ارتباطات، اين معنا را عميـق مـي كنـد و     ITشده است. جايگزين يادگيري نوشتاري كه در گذشته بود 

  پيام هايي كه دارد را بايد اهميت بخشيم. 
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بـه برنـد و دانشـگاه     2000متولـدين بعـد از سـال     ،تغيير نسل يادگيرندگان يك مبحث مهم مي باشد. براساس تحقيقي كه انجام شد
و همـين نسـل    يادگيري در امروزه اهميت مـي دهنـد  درصد مي باشد و بيش از آن به كيفيت  7فقط  اهميت مي دهند اما تعداد آنها

گزيند. امـروزه بحـث تجربـه ديجيتـال بـراي خوشـايند كـردن فراينـد         ربسرعت تغيير نگرش مي دهد و سعي مي كند تجربه بهتر را ب
انجـام دهـيم كـه يـادگيري لـذت      پردازد كه ما چكار بايد  يتال به آن ميمهمترين دغدغه اي است كه حوزه ديجياددهي  –يادگيري 

و با نقشي كه شبكه هاي اجتماعي دارند خـود   به همين تناسب تغيير پيدا مي كندكار هم و بخش، شيرين و گوارا باشد. فضاي كسب 
درصـد   25 ،ي هسـت همانطور كه آقاي دكتر منتظر فرمودند ايلرلينگ با نسـل هـاي جديـدي كـه درحـال پيشـرو       را وفق مي دهند.

در طـي سـالهاي    جديد اتفاق 7در فضاي كسب وكار تحوالت از همين منظر ارزيابي مي شوند.  آن كشيده شده اند. سمتسازمانها به 
  كه كامالً شرايط اجتماعي را تغيير مي دهد. اخير در حال رخ دادن مي باشد

وي جشـ دان 5000مـا   ،ر دانشـگاه مهـر البـرز   . درفته مي شـود در نظر گ، آموزش به عنوان سرويس است يگريسرويس گرفتن ياداول 
كه سيستم در سال شايد براي ما دان باشد يكساعت است. مـا بـا تعـداد     زمانياما كل هيچ زير ساختي نداريم.  ،درحال تحصيل داريم

  نفر يك سازمان چابك خالي از هر گونه امكانات ديجيتالي را اداره مي كنيم. 20
خدماتي انجام داده ايم كه سهم نيروي انساني به صفر برسد. يعني افراد ثبـت   سما از طريق موبايل و ايلرلينگ سرويها،  Smمثالً در 

همين دليل يكي از اتفاقات مهمي كه در آينـده خواهـد   ه نام مي كنند آموزش مي بينند و آزمون مي دهند و از آن خارج مي شوند. ب
. و با اين حال مي تواند بـا كيفيـت باشـد    لب سرويس ارائه مي شود و دانشگاه چابك مي شودافتاد اين است كه خدمات آموزشي در قا

اين سرويس فني شامل اساتيد مهم مي شود. ما در اين زمان بهترين اساتيد دانشگاه هاي كشور را در خدمت داريم كه البتـه گـزينش   
  از ترم بعد خيلي محترمانه تمديد نمي كنيم. ،آيد بر نمي آن كارمي كنيم و هر موقع احساس كنيم استاد از پس 

بعضي از اين اساتيد خـارج از   .اين نوعي سرويس گرفتن مي باشد ،استاد حرفه اي داريم كه با ما همكاري مي كنند 120ما االن بيش 
  ث است. تعيين بح ،كشور مي باشند و بصورت آنالين سرويس مي دهند. يكي از اتفاقاتي كه در كالس درس خواهد افتاد

  
  : مشايخ فريده

آمده است، يادگيري بعنوان خدمات اين در تأييد  كه در ذيل آن فارسيمدرسه خدمت ما باز است ببخشيد اين اساليدي كه در مقابل 
 schoolگفته هاي جناب آقاي دكتر منتظر مي باشد. ما قوه عاقله مان غايب است و مي خواهيم وارد گفتمان حرفه اي بشويم. از اين 

حتي من اين را از اساتيد مي پرسم ما واقعاً بايد يـك مقـدار از خودمـان     ،از اين سرويس به هيچ وجه يادگيري بعنوان خدمت نيست ،
  انتظارمان را باال ببريم و اال فهم اتفاق نمي افتد و درجايي كه قرار داريم مي مانيم كه مي مانيم. تشكر مي كنم.

  
  سلجوقي:خسرو 

زاهدي نشستي داشتيم و از ايشان سؤال شد كه كساني را كه شما آموزش مي دهيد به درد بازار نمي خورد، نمـي  تر دكما هم با آقاي 
عهده دارم. نكتـه آقـاي   خواهيد چاره انديشي كنيد؟ ايشان با صراحت بيان كردند كه ربطي به من ندارد. بنده فقط وظيفه آموزش را بر

فعلي به شما تحميل مي كند مانند فضاي فيزيكي، محتـوا   نظامه فكر مي كنم محدوديتي كه به درستي اشاره كردند، بند دكتر منتظر
يعني محتوا از نظر  .هم به نظر من محتواي قابل توجهي نخواهد بود. چون شما همان محتوايي كه اين ساختار به شما تحميل مي كند

 رسـند  به فناوري ميو بعد  ر ن مسأله مي باشد. در غرب از نياز به بازاتيو ما تفاوتشان در ايوتيو غرب و  لوكومومن اين است، كه لوكوم
تيـو مـا در   ولوكوم ،رسند. يعني محتوا آن چيزي است كه بازار مي خواهـد  و از فناوري به پژوهش مي رسد، و از پژوهش به آموزش مي

شركت دانش بنيان در مملكت درست كرديم  2000به فناوري مي رسيم و بعد و ايران اين است، آموزش مي دهيم، پژوهش مي كنيم 
ميليون دالر صادرات دانش بنيان ما مي باشد كه بسيار خنده  40كه بازار كار ندارد. كل ارقامي كه آقايان در هفته گذشته اعالم كردند 

  دار مي باشد.
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  ا نه؟آقاي دكتر عبادي سؤال بنده اين است آيا محتواي شما محتوايي هست كه بازار نياز دارد؟ ي
  

  رحيم  عبادي 
اال بر روي رشته هايي كه مشتري ندارد كار نكرديم. در رشته كه برحسب آن تقاضاي بازار است. وخير. ما رشته هايي را انتخاب كرديم 

IT در رديم كه در دوره هاي حرفـه اي كـاركرده انـد تـا     . دوم اينكه اساتيدي را انتخاب كو مديريت هم به همين منوال برخورد كرديم
امتيازات تفويض شده از سوي وزارت علوم، براسـاس سـيالبس    بتدوين محتوا بتوانند بطور كاربردي درس را توليد كنند و سوم برحس

همان چارچوب را حفظ كنـد، چـارچوب را مقطعـي     مها مي توان محتوي آموزشي را بروز كرد. اين قاعده قطعي نيست كه وزارت علو
  .لوب توليد كنيممطمحتوي  كنيم ميكنيم و سعي 

اتفاقاتي كه در آينده خواهد افتاد كه همان بحث تجربه مي باشد، هر فرد بتوانـد آن تجربـه    ،نكته سوم، بخش شخصي سازي مي باشد
بحث يادگيري پوشـيدني   ،اتفاق بعدي كه در ايران رخ نداده است هاي ميداني خودش را در قالب يك پكيج آموزشي در اختيار بگيرد.

يعني روند يادگيري به سمتي مي رود كه ابزارهايي مانند عينك و لباس براي يادگيري استفاده مي شود كـه اينهـا براسـاس     مي باشد.
  تجربه خوشايند ديجيتال صورت مي گيرد.

راهم ر سـاخت هـا اصـالً فـ    نكته كليدي است كه از آن غافليم، بخصوص در ايران، زيـ  بحث موبايل كه آقاي دكتر فرمودند بسيار بسيار
ماه كار مطالعاتي و اجرايي توانستيم اولين با خدماتمان را در يك نرم افزار موبايل ارجـاع بكنـيم ولـي     6ال گذشته بعد از نيست. ما س

  قابليت هاي موبايل كامالً گسترده تر مي باشد. 
ليت را دارد كه به يك دانشگاه همراه تبديل پيش بيني بنده اين است كه ما در آينده دانشگاه همراه خواهيم داشت. زيرا موبايل اين قاب
مهر البرز، هـم محتـوي دروس را از   موسسه شود. كه اكنون كارهاي مطالعاتي آن درحال شروع مي باشد. كما اينكه االن حداقل ما در 

 اين امكانات يك سيسـتم سيستم يادگيري را به موبايل انتقال داديم و همه مديريت پورتال و  دبرديم و هم خوترم قبل برروي موبايل 
كرديم و خوشبختانه علي رغم محدوديت ها جواب گرفتيم. در زمان دولت آقـاي روحـاني و    را پياده )LMS( سامانه مديريت يادگيري

ظرفيـت هـايي كـه    مـا از  اقداماتي كه انجام شد به اين نتيجه رسيدم كه موبايل بسيار خوب است و قابليت بسيار گسـترده اي دارد و  
گي نوع دوم مي باشد. حتماً شنيديد در محيط زندگي نوع دوم دانشـگاه هـاي معتبـر دنيـا     دداشت استقبال كرديم. نكته آخر زنوجود 

شركت هـا ورود پيـدا كـرده     شعبه زدند و از آنجا دانشجو پذيرش مي كنند، االن در فضاي كره زمين دومي كه نوع زندگي دوم هست،
نجا نيز اتفاق مي افتد واين از پيش بيني هايي هست كه در آينده كامالً نظام آموزشـي را دگرگـون   اند و فعاليت هايي كه وجود دارد آ

  تدريس مي كنند. تن از اساتيد در آنجا هستند و دوخواهد كرد كه االن 
بنـده بحـث را   علي ايحال اتقاقاتي كه در حوزه ياديگري در حال رخ دادن است بسيار گسترده است و نتيجه اش اين خواهـد بـود كـه    

جمع مي كنم در آينده هيچ چيز از بين نمي رود نه كالس درس از بين مي رود و نه استاد حذف مي شود و محتوا نيز بـر سـر جـاي    
خود باقي مي ماند. پيش بيني اين است كه ما در آينده يك دانشگاه جهاني خواهيم داشت. اين شبكه هـاي مـرتبط بـا يكـديگر بهـم      

ات را بصورت جهاني مي دهند و در آنجا فقط نقش ها عوض مـي شـود. بنظـر بنـده بزرگتـرين اختـراع بشـر        متصل مي شوند و خدم
اينترنت بوده است. كه معجزه هزاره سوم واقعي اينترنت مي باشد. كه در ساختارآموزشي تأثير گذاشته است و به ايلرلينگ تبديل شده 

تفـاوتي كـه وجـود    ستم مي باشد. تقاوتي كه ما به بحث ايلرلينگ داريم، شي شده است كه خودش يك سيزاست كه يك زير نظام آمو
  به چشم يك ابزار نگاه نمي كند و ما به چشم يك قابليت نگاه مي كنيم.   است كه فنينيروي  دردارد 

سئوليت يـادگيري را بـه   تربيتي ها بود كه م اما اكنون يادگيرنده محور شده است. و اين از ارزوهاي تعليم و ،محور بوددر گذشته استاد
  يادگيرنده بسپاريم و اين سيستم باعث بروز اين اتقاق مي باشد.

االن منـابع آناليـن    ،درگذشته كتاب محور بود. االن محتواي چند رسانه اي محور شده است. درگذشته كتابخانه فقط محـور بـود   دوم
ام هاي مبتني بر ايلرلينگ دستيارهاي زيادي داريـم. ايـن سيسـتم    اما در نظ ،محور شده اند. درگذشته ماچيزي به نام دستيار نداشيتم
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كالس درسي مشاركتي زياد شده است. درگذشته فضا، مكان، زمان محدود بود، با وجود ايلرلينـگ ايـن    ،امكانات زيادي را فراهم كرده
ستم هسـتيم. جـاي تصـدي گـري، سـرويس      محدوديت از بين رفته است، ما از همه نقاط ايران دانشجو داريم. و اين را مديون اين سي

چون جزء محـدوديت   ،ما كند اين است كه تعطيل بشوده دهي را جايگزين كنيم. بزرگترين خدمتي كه آموزش عالي كشور مي تواند ب
ـ  ITو ممنوعيت براي توسعه آموزش عالي كشور ندارد. در عين حال، اينترنت و  وغ سـمت بلـ  ه به عنوان يك تحول اجتماعي جامعه را ب

ما هم مي توانيم از تجربه بيرون استفاده بكنـيم و هـم سـعي بكنـيم      ،مي رساند. اگر اين سيستم با شرايط ايران متناسب سازي بشود
بلوغ ايران را درنظر بگيريم، بنده فكر مي كنم كه ايلرلينگ در آينده مي تواند بسيار منشأ خدمات بشود، كالس هاي درسي تبديل بـه  

  ود و جامعه به كالس درس تبديل مي شود و ما مي توانيم استفاده الزم را ببريم. با تشكركالس فراگير مي ش
  عضو هيات علمي دانشگاه خوارزمي:  پروين كديور

  
عنوان مي كـنم. كـه    در اين پنلشما در زمينه تشكيل ميزگردهاي اين چنيني، دو پيشنهاد  اقداماتآقاي دكتر فراستخواه با توجه به 

) عقب ماندگي مزمن در آموزش عالي كه واقعاً آن را حس مي  كردم و نمي توانستم آن 1ه من را بشدت نگران كرده است. اين دو سال
جـاي اصـل   ي مجـازي نبايـد   . ظرفيـت هـا  هسـتيم را چطور بيان كنم. ولي در شوراي آموزش و پرورش حس مي كردم كه مـا عقـب   

كالس از بين نمـي رود  در آينده چنين بشويم و اصل را فراموش كنيم.  ي مجازيها يادگيري و شناخت قرار نگيرد و ما مسحور آموزش
ما استاد نداريم، برداشت از يـادگيري بايـد    ،روي آن معلم سرمايه گذاري كنيم ولي اين كالس يك معلم توانمند مي خواهد. ما بايد بر

ي نيست. يادگيرنده محور نيست. معلم هـم نمـي توانـد محـور     بازتعريف بشود. يادگيري كه االن در دانشگاه ها درجريان داريم يادگير
ما بايد ظرفيت ها را پاسخگو باشيم. يكي از مشكالت اساسي كه ما االن داريم فكر مي كـنم چـه كسـي     يادگيري الكترونيكيباشد. در 

هـم يـاد مـي گيـريم و هركسـي      مجموعـه هسـتيم كـه از     ما همه يك آكادمي و ،زيرا همه محورند ،اين اشتباه است ،بايد محور باشد
برحسب تجربه اي كه از عنوان يا موضوعي دارد با خود مي آورد در آن كالس و آن مجموعه معلم بايد بسيار مسلط باشد تا بتواند آنها 

ـ   قبل بدتر مي شويم. ما اول بايد ب از شكست مي خوريم و وگرنهرا هدايت كند  ات چـه  ه تعريف درستي از امكانات برسـيم و ايـن امكان
يادگيري و معلـم سـرجاي خـود مـي      ،كنيمفاده كرد و اگر اينگونه رفتار جايگاهي دارند؟ آيا ظرفيتند؟ و از اين ها چگونه مي شود است

خـاص ايـن موضـوع، شايسـتگي و ظرفيـت الزم را داشـته        مانند. اگر ما بتوانيم دانشجويانمان را چنان تربيت كنيم كه نسبت به موارد
  جاي كالس و معلم را نخواهند گرفت.  وقت كرده ايم. آموزش هاي الكترونيكي اصل نسيتند و هيچباشند موفق عمل 

  
  مرتضي مجد فر: عضو محترم هيات علمي  دانشكده علوم تربيتي دانشگاه عالمه طباطبايي
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مي باشد در واقع يك ديدگاه چون بحث ما يادگيري و آموزش . بنده فكر مي كنم در پاسخ به سؤاالت پنل دو ديدگاه مطرح شده است

در صحبتهايشان يـك   ،ابراهيم آبادي، البته نه اينكه ايشان اين موضوع را برگزيده باشند دكتر مانند نظر آقاي ،مفهومي مطرح مي شود
ي فروش بلكه مهندسان سخت افزار و كامپيوتر برا ،اشاره اي كردند به سرنوشت مدارس هوشمند. مدراس هوشمند را معلمان نياوردند

در بحـث   ،تعليم و تربيتي با آن ارائه ندادند و اين پروژه شكست خورد، آموزش عالي، در زمينه فناوري اطالعـات  Baseآوردند و هيچ 
وقتي شما اين موارد را جستجو مي كنيـد   از آموزش و پرورش جا مانده است. يادگيري معكوس، بحث استفاده از تكنولوژي هاي نوآمد

  ابع پداگوژيكي وجود ندارد و اينها را بطور عريان به مؤسسات آموزشي مي دهند.در هيچ كدام من
بايد بگوييم كه دانشـگاه هـا فعـالً روش     ،پيشنهاد بنده اين است كه ما قبل از اينكه تكنولوژي هاي نوين را به دانشگاه ها توصيه كنيم

  شگاهي و آشنا به تكنولوژي تربيت بكنيم.يعني معلم دان ،بگيرد هاي تدريس نوين را ياد
مي توانند تدريس بكنند يا نه؟ شـماره اي  ها تدريس خواهند كرد بايد گفت ما بايد مشاهده كنيم كه آيا انسانها  در مورد بحث آيا ربات

شكست  ،جه به علم يادگيريبدون تو ،بدون مباني تربيتي ،با اين تكنولوژي هاي نوين. در مورد يادگيري مي باشد اكونوميست از مجله
مطلق مي باشد. با نگاه مهندسي نگاه نكنيم. يادگيري موبايلي خوب است اما بي توجه بـه مبـاني شـكل گرفتـه اسـت. اول در زمينـه       

  تربيت دانشگاهي بكوشيم. با تشكر از دوستان

  
  آموزش و پرورشپژوهشگاه مطالعات  يعلم ئتيعضو هحيدر توراني: 

  
عبادي به عنوان يك فرصت بياموزيم و حمايت كنيم. چيزي كه من مي توانم به آن اشاره رحيم از تجارب آقاي دكتر  به نظر بنده بايد

  سه وجه دارد: ITكنم اين است كه از سالها قبل اين چنين مطرح است كه فناوري اطالعات، 
 ، (IT As tools)فناوري اطالعات به مثابه ابزار .1

 ، ) (IT As a processيندفناوري اطالعات به مثابه فرآ .2

   (IT As a paradigm shift ).فناوري اطالعات به مثابه پارادايم .3
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به مثابه يك ابزار كه مربوط به سخت افزارهاي اطالعاتي و ارتباطي از جمله موبايل و كامپيوتر ..... مي شود و خوشبختانه  ITدر بخش 
به عنوان يك فرايند ديده شده اسـت مفهـوم مهمـي اسـت كـه       ITبخش دوم، كه همه به كارآمدي اين ابزارها به درستي پي برده اند. 

حداقل در جامعه علمي ما، كمتر بدان پرداخته شده است. به عنوان مثال اين مهم بايد خودش را در تدريس معلمان و استادان نشـان  
در يادگيري سـنتي، يـادگيري   ن كننده است. بسيار مهم و تعيي ITدهد. وقتي از يادگيري سنتي به يادگيري معكوس مي رسيم نقش 

بچه ها بعد از تدريس در كالس درس، در منزل و به كمك تمرينات كالسي تثبيت مي شود اما دريـادگيري معكـوس، دانشـجويان يـا     
و مطالعـه   دانش آموزان در منزل، به كمك نرم افزارهاي آموزشي و ويديو كنفرانس هاي ارسالي از سوي معلمان و اساتيد، بـه بررسـي  

پرداخته پرداخته و سپس در كالس درس با بحث هاي گروهي كه با دانش آموزان و دانشجويان زيرنظر معلمـان و اسـاتيد انجـام مـي     
  امكان پذير نيست. ITدهند يادگيري آنان تثبيت مي گردد و اين امكان بدون داشتن امكانات سخت افزاري و نرم افزاري  

العات و ارتباطات الكترونيكي تمايزات دنياي صنعتي با فراصنعتي است. در دنياي صنعتي بازار گسـترده و  نكته مهم ديگر در دنياي اط
تكنولوژي پيچيده بود و كاربر در استفاده از سخت افزارها در زحمت بسيار بود و نياز به آموزشهاي فراوان داشت تا به ايـن شايسـتگي   

ار پيچيده تر و بازار بسيار متنوع تر، لكن كاربر در استفاده از سخت افزارها بسيار راحت تر برسد. اما در دنياي فراصنعتي تكنولوژي بسي
بـه   (Competency)است و نياز به آموزشهاي مكرر و مداوم نـدارد و سيسـتم خـود ياددهنـده اسـت و كـاربر بـه جـاي شايسـتگي         

سرعت درحال تغيير است، زمينه هـاي يـادگيري، بايـد نـاظر بـر       دارد، لذا در دنيايي كه همه چيز بهنياز باال   (Potentially)قابليت
قابليت باشد نه مهارت. نياز داريم تا قابليت هاي مان را جهت يادگيري هاي جديد ارتقـا بخشـيم. بـه عبـارتي ديگـر در دنيـاي امـروز        

ا مسائل و فناوري هاي روز روبرو مي شـويم  داشتن مهارت تنها كافي نيست بلكه بايد قابليت منابع انساني افزايش يابد بطوريكه وقتي ب
  بتوانيم به راحتي با آن همسو و منطبق بشويم. پرورش قابليت در دنياي امروز حائز اهميت است.

تـاكنون   ITدر بحث آينده دانشگاهها نيز بايد عرض كنم كه دانشگاهها وجود خواهند داشت اما نقش آنها عوض مي شود. با پيشـرفت   
گاههاي معتبر آمريكايي و اروپايي كاركرد، كيفيت و كارايي خود را از دست نداده اند. شايد در روند چاپ كتـاب مـثالً   هيچ يك از دانش

از كتابهـاي الكترونيكـي    (Text Book)اتقاقاتي رخ دهد اما در اساس كار تأثير نمي گذارد هنوز شاهديم كه چـاپ كتابهـاي فيزيكـي   
 بيشتر است. 

  
 علمي دانشگاه عالمه طباطبائي زرين زردار: عضو هيئت

  
هاماتي كه مد نظـر دارم  داشتم. بنده مي خواهم سؤاالت و اببنده عرض كنم برخالف ساير دوستان تجربه كار روي حوزه الكترونيك را ن

تكنولـوژي  از اين صحبت مي كرد كه روزي مي رسد كه  لوهانوقتي مك  1987از زاويه ديد ارتباطات انساني، در سال  را مطرح كنم.
جايگزين معلم در كالس درس مي شود ما موضوع را خنده دار تصور مي كرديم. اما االن اين تخيل به واقعيت تبديل شده است. بنـده  
از درس فيزيك، در دانشگاه و مواجهه تكنولوژي در كالس درس، صحبتم را شروع مي كـنم. مواجهـه بـا ابزارهـايي همچـون موبايـل،       

سؤالي كه مطرح شد اين است كه در فضاي مجازي چه چيزي وجود دارد كه دانشجوها جذب آن فضا شده  اشد.مواجهه با آسيب مي ب
 ، من با ترس هاي خودم مواجهه شدم كه چرا من دوست ندارم با اين تكنولوژي روبرو بشـوم. شيوه سخنراني من را دوست ندارند اند و
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م آموزشي ما كه مدت هاي زيادي است در آن يادگيري الكترونيك مطرح شده ذكر شد با اينكه نظا در صحبت هاي آقاي دكتر منتظر
ت بتـوانيم آن را بـا مفهـوم    ممكـن اسـ   ،ه نگاه كنيمگر از منظر ارتباطات انساني به قصاست به اين سمت حركت نمي كند. بنظر من ا

مي تواند در وضعيت پيش بيني نشده كاركند و ابهام داشته باشد به اين معني است كه ابهام تعبيرش كنيم. فرهنگي كه تحمل ل محت
هـا   قرار بگيرد و اضطراب ناشي از آن پيش بيني ناپذير را تحمل بكند. نظام آكادميك ما فقط به ما چارچوب مـي دهـد، كـه سـيالبس    

و در آورد  مـي   مـي گيـرد، جـذابيت كـالس را پـايين      همه اينها ابهام را پايين مي آورد، جلوي خالقيت ،كلمه به كلمه مشخص باشند
ولـوژي در كـالس مـن    افتاد، اگر قرار باشـد تكن نهايت يك سري محتوي تكراري و مدرك ببار مي آورد. اتفاقي كه در آن كالس درس 

ساختار قدرت تغيير پيدا مي كند و مورد دوم اين است كه بخش زيادي از محتوايي كه در كالس ارائه مي شـود در   ،وجود داشته باشد
ارتبـاط انسـاني    وليد مي شود. همزماني توليد و مصرف محتواي آموزشي در يك كالس درس اتفاق مي افتد و در جريانهمان لحظه ت

آمد يگري الكترونيك چقدر مي تواند دردر جريان است. بنابراين ابهام و سؤال من اين است كه ياد ،كه بين من و يادگيرنده وجود دارد
يجاد كند و كار كند ما و بقيه سيستم هاي آموزشي بسيار دنبال اين قضيه هستيم و بـرايش كـار   ايجاد كند. چقدر مي تواند كانكشن ا

چيست كه ما را به تأمل مي  ،انجام مي دهيم. ولي چيزي كه خيلي مهم است اين است كه ماهيت اتفاقي كه سر كالس درس مي افتد
معايب را عنوان كنيم. چـه كـاري انجـام     . ما بايدتر مي كند كشد. چه چيزهايي باعث تقويت كالس الكترونيك مي شود و لذت بخش

   دهيم كه فضاي بهتري را ايجاد كنيم.
در مورد سؤال آقاي دكتر فراستخواه نسبت تصور به آينده دانشگاه ها بايد بگوييم كه در ايران پاسخ به اين سـؤال بسـيار سـخت مـي     

يش بيني رسانه هـاي جديـد بتـوانيم روبـرو بشـويم و از آنجـايي كـه فرهنـگ         باشد. بستگي دارد كه ما چه طور با وضعيت غير قابل پ
 ري دانشـگاهي ممكن است اگر وضعيت فعلـي ادامـه پيـدا كنـد مـا در نهايـت يـك سـ         ،آكادميك ما تحمل ابهامش بسيار پايين است

المللي ما را وادار كند كه به سـمت  مگر اينكه محيط بين  ،باشيم كه يك سري موارد از پيش تعيين شده را تكرار مي كنيم ورشكسته 
سيستم فيزيكي و در نگارش سيستم تعامل با تكنولوژي با رسانه هاي جديد كه  ،تعامل بيشتر با سيستم برويم كه اگر اين اتفاق بيفتد

  تشكر تر باشند. با دهنده رشد اعث بشود كالس هاي ما خالق تر و ببتواند 
  انشگاه پيام نورشهناز صداقت زادگان: عضو هيات علمي د

  

از محتواي گفتار متخصصان محترم حاضر در جلسه كه هر يك به نوعي به اين مباحث پايه اي اشاره كرده اند چنين مستفاد مي 
با دميدن روح به آن زندگي و  شود كه قدم اول روشن كردن نظريه اي است كه اول رسالت چنين نظام آموزشي را تعيين كند و دوم 

كه بر مبناي سه رسالت آموزش، پژوهش و اخيرا   نظام آموزش عالي فعلي اشاره كرد  بخشد. براي مثال مي توان به  حياتي پويا 
كارآفريني چشم انداز و رسالت خود را تعيين كرده است. در اين خصوص استفاده از نظرات و آراي صاحبنظران با بهره گيري از 

مي  دلفي و مانند آن،   (قوت ها و ضعف ها، فرصت ها و تهديدات)، SWOT د مدل ابزارهاي مديريتي و برنامه ريزي موجود مانن
بنابراين امري است كه حتي به  چشم انداز زيربنايي و شايسته، به استراتژي هاي ممكن و عملياتي نيز دست يافت.  توان عالوه بر 

از راه دور در آينده را ضروري  آموزش   فراگيري با نام آنچه ترسيم نظام آموزشي صورت يك يا چند پروژه تحقيقي قابل اجرا است. 
دغدغه هاي اصلي نظام مديريت و برنامه ريزي است. و  است. امري كه در دنياي امروز يكي از » بهره وري«مي سازد ضرورت افزايش 
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يش بهره وري با كاستن از هزينه ها و البته يكي از ابعاد فلسفه زيربنايي اين نظام نيز هست. بنيان نظام آموزش از راه دور بر افزا
همچون نظام آموزش  انرژي است كه صرف آموزش مي شود. استاد و دانشجو هر دو حضور دارند اما با نقش هاي متفاوت دارند؛

محتواي  استاد عالوه بر تعيين مشوق و برانگيزاننده توام با لذت بايد باشد؛ حضوري نيازمند تركيب دانش معلم و تخيل دانشجو است؛
تهيه بانك اطالعاتي مرتبط با درس و قرار دادن آن  آن به محتواي ديجيتالي نيز هست؛ آموزش و به روز رساني آن، مسئول تبديل 

تعيين توليد محتواي ديجيتالي مي تواند يكي از تكاليف درسي  در فضاي مجازي امكان پذير است؛  در اختيار دانشجويان امري كه 
با توجه به  نيازمند تالش مضاعف استاد و دانشجو در جهت بهره گيري از نرم افزارهاي مورد نياز است؛   ود؛دانشجويان تعريف ش

امكان گفتگو در همه جا و هر  پيشرفت تكنولوژي (روبات ها) هر چند در طوالني مدت امكان اجراي آن در همه رشته ها وجود دارد؛
ه جا ع ابزارهاي ارتباطي كه در آينده ابداع مي شود، وجود دارد. يعني استاد و دانشجو همزمان به وسيله تلگرام، ايمو، اسكايپ و انوا

   از سر راه هم برابري(برداشته شدن محدوديت مكاني و زماني  اين نظام آموزشي پارادكسي است كه  امكان برقراري ارتباط دارند.
  بهر گيري از فناوري نوين) را دامن مي زند. آموزش) ايجاد مي كند و هم نابرابري(ناتواني طبقه محروم در 

  
  

  يزدان ابراهيمي: عضو هيات علمي موسسه

  
بحث هايي كه انجام شد بحث هاي بسيار خوبي بودن ولي واقعيت كمي متفاوت اسـت. بنظـر مـن تحـوالت اجتمـاعي      . بنام خدا

نكه بازارها چه مقدار تقاضـا بـراي يـك فعاليـت     جوامع امروز بيشتر نشات گرفته از تحوالت اقتصادي دركشورهاي جهان است. اي
ايجاد مي كنند. آيا تقاضا براي آموزش در دانشگاه ها وجود دارد؟ اگر چنين تقاضايي از طرف اقتصاد و بازارها وجود نداشته باشد 

بر يكديگر داشته باشـند.  هاي جدا از خواهند بود كه نمي توانند اثرات معنادار و مثبتي دانشگاهها و آموزش عالي و جامعه جزيره
به نظر من تحوالت دانشگاهي هم از همين قانون پيروي مي كنند. يعني اقتصاد ما به چه ميزان بدنبال تغييرات اسـت؟ و چقـدر   
دنبال استفاده از دانش در توليد كاال و خدمات است؟ تا زماني كه اين تغييرات در اقتصاد رخ ندهد و به طرف اقتصاد دانش بنيان 

ت نكنيم دچار ضعف تقاضا از طرف اقتصاد خواهيم بود. متأسفانه دركشور ما تغييرات عمـدتا عرضـه محـور اسـت، يعنـي از      حرك
سوي دولت به سيستم آموزشي تحميل مي شود و اين روش نتيجه الزم را  در برنداشته و نخواهد داشت. بنابراين بـه نظـر بنـده    

مي افتد و روي بهره وري و كارآيي دانشگاه و جامعه تأثير مي گذارد كه در حوزه اقتصاد تغييرات فناورانه در دانشگاه زماني اتفاق 
تغييرات گسترده اي رخ بدهد و تقاضا از بازار و اقتصاد به دانشگاه فشار وارد كند تا تغييرات و تحوالت كيفي در دانشگاه درجهت 

ن تحوالت را در حوزه اقتصـادي نداشـته باشـيم تقاضـاي مـؤثري از      پاسخگويي به تقاضاي بازار رخ دهد. در واقع ، تا زماني كه آ
طرف اقتصاد به دانشگاه ها و به نظام آموزش عالي وارد نخواهد شد و عمالً دانشگاه ها و نظام آموزش عالي براي خودشان برنامـه  

در زنـدگي مـردم و جامعـه    طراحي مي كنند و آموزش مي دهند و پژوهش مي كنند ولي اين آموزش ها و پژوهش هـا در واقـع   
تغييرات نمي دهد. بنابراين عمده تحوالت در دانشگاه ها ناشي از تحوالت اقتصادي است و تا زماني كه اين تحوالت، تحوالت كارا 
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و مفيدي نباشند و تحوالت عميقي نباشند ما در حوزه استفاده فناوري در آمـوزش هـم بـا مشـكل روبـرو خـواهيم بـود و عمـالً         
  بيرون دانشگاه به  سيستم آموزشي و پژوهشي ما هم سرايت خواهد كرد. ناكارآمدي

  مريم حسيني: عضو هيات علمي موسسه

  

بنام خدا. در مورد سؤال اول آقاي دكتر فراستخواه كه آينده كالس درس به كجا خواهد رفت بنظرم از منظر چهـار عنصـر اصـلي    
محتـوا و   -كنم. ياد دهنده، يادگيرندهمهم است. اين چهار عنصر را عنوان ميبرنامه درسي استاد و دانشجو كه البته هدفشان نيز 

روش. آن  چيزي كه درمورد آن بحث شد مانند ايلرلينگ در موردشان صحبت مي كنيم. اوالً كه پـيش بينـي واقعـاً كـار بسـيار      
هستيم نخواهـد بـود. زيـرا مـا بايـد       دشواري است. به باور بنده آينده كالس درس چندان متفاوت با آن چيزي كه درحال حاضر

آموزش عالي بسيار .... از آموزش و پرورش است. در مورد مدارس هوشمند چـرا بايـد    كانتكتس كشور خودمان را در نظر بگيريم.
فقط مهندسين اين پروژه را وارد كنند. علت اينكه چرا آينده همچنان همينگونه است را خدمت شـما عـرض مـي كـنم. تومـاس      

پيش بيني كرده بود كه در آينده بسيار نزديك كتاب كاربرد و جايگاه خود را در حوزه آمـوزش از دسـت    1913در سال  اديسون
خواهد داد. در صورتي كه اين اتفاق رخ نداد. وجود تبلت و موبايل ها نقش آموزگار را فقط در برخي رشته ها و دربعضي اسـتادها  

سهيل گر دارند شما مي بينيد كه دانشجو سركالس مي آيد استاد همچنان حاضـر اسـت و   كه باور به رويكرد كانكترايتز و نقش ت
تـوانيم بگـوييم   گويند يادگيرنده محور باشد. حتي ما ميآيند و مينقش استاد يك نقش محوري است و دربرخي از رشته ها، مي

رش بويژه در مقاطع پايينتر ما مـي تـوانيم ايـن    لوگي شن نقش استاد تحليل گر مي باشد ولي آيا در آموزش و پرو كه درهاي رو
تفويض اختيار را بكنيم. كه دانش آموز من نقش تسهيل كننده را دارم و شماي دانش آموز يادگيرنده محور باش. در اينجا توجـه  

بنـام تـي    به دانش آموز هست، ولي در بحث آموزش استاد هم چنان پررنگ مي باشد. كتابي وجود دارد از يك نويسنده معـروف 
اس اولي اوت، كتاب دچارس ز فرام دراك، منعكس كننده صخره. در آنجا سؤال مي شود فرد از دست رفته در دانش ما كجاست. 

 -... -مهارت –كنند. اطالعات دانش دانش از دست رفته در اطالعات ما كجاست. و اينجاست كه دانشگاهها تفاوت ها را درك مي
بگيرند. بنده عرضم اين است كه دانش جويان برحسب سازه هاي آموزشي مرتبط شوند ه بـا نظـام    بايد در سبد اجوكي شن قرار

كه ياد مي گيرند رسالت اصلي اين نهاد آموزشي و اجتماعي بايد مبتني بر خرد وايجاد فرد براي فراگيران باشد كه ايـن امـر از را   
السي ها، محيط، آكادميك در برور اين تعـالي مـي توانـد نقـش     سخنراني و يك روش تحصيل نمي شود. بنابراين، تعامل با همك

بسياري داشته باشد. تكنولوژي بد هم نيست ما نمي توانيم وقتي علم وتكنولوژي و بعبارتي وقتي همه چيز درحال پيشرفت است 
اد كمتـر بـه آموزشـي مـي     يادگيري بايد تأكيد بشود. بنده مـوافقم كـه اسـت    بگوييم كه نه. همان شيوه سنتي را پيگيري كنيم.بر

كنيم صرفاً براي ايران است؟ دانشجو يا اسـاتيدي كـه خـارج از    پردازد. سؤال بنده اين است كه آيا يادگيرنده اي كه ما تربيت مي
زمـان آن   رود و ارتباطي با سخت افزار كامپيوتري نداشته چطور مي خواهد وارد دانشـگاه هـاي خـارج از ايـران بشـود.     ايران مي
  كه از راه درست در رابطه با تكنولوژي هاي جديد در راه آموزش با كيفيت گام برداريم.رسيده 

  احمد حيدري عبدي: عضو هيت علمي موسسه



 

19 

ران
ي اي

عال
ش 

موز
ي آ

ژوه
ده پ

آين
يز 

م
 ، 

هج
نل 

پ
هم

د
-

13
96

 

  
در مورد شرايط مواجهه با آموزشهاي الكترونيكي بايد گفت در شرايط قبلي كشورمان كه تقريبا همه نوع تجدد، نوآوريها ، علوم جديـد  

نبوده ايم و نيسـتيم. زمـاني كـه دانشـگاه شـهيد       با مخالفت عده اي مواجه مي شد،  اكنون شاهد چنين مخالفتي و تكنولوژيهاي نوين
بهشتي ( ملي ايران سابق) مي خواست ايجاد شود ، اين موضوع با مخالفت رئيس دانشگاه تهران و گروهي از مقامـات وزارتخانـه هـا و    

مورد پديده هاي ديگر نظير ايجاد مدارس جديد( رشديه ها و نظاير آن) ، ويديو ، ماهواره دولتمردان وقت رو به رو بود. اين موضوع در 
در االن  يادگيري الكترونيكي صدق نكرد.قابل ذكر است. اما خوشبختانه اين موضوع در مورد تكنولوژيهاي آموزشي و  نيزو نظاير  اينها 

و از اين مسائل استقبال مـي   قبل استدوران كه برخالف  مه ايقرار گرفت يطيدر شراخصوص استفاده از تكنولوژي ياددهي و يادگيري 
تـوان   يم يرا عالوه بر منظر اقتصاد يكيالكترون يمتفاوت در آموزش ها ي. وجود رشته هادارد ياديز يبه پنل ها ازيبحث ن نيا شود.

رشـته هـا شـده انـد. مـا       نيـ باعث بوجـود آمـدن ا   يواملنمود كه چه ع يابيارز زيني ، اجتماعي ، فرهنگي و نظاير اينها اسياز منظر س
 يپنل برا 3. بنظر بنده حداقل به ميبودو ايجاد دانشگاههاي جديد بلكه فقط به فكر باال بردن آمار جذب دانشجو ،  ميديمشكالت را ند

بايـد گفـت:    ايران دانشگاههاي  در آينده، در درس كالس دربارةاما به طور خالصه  .ميدار ازين يريگ جهيو نت هافرصت ،هابيآس يبررس
است ديگر دانشگاه به طور سنتي نباشد كه فعاليت بكند، هرچند كه با شرايط كنـوني بعيـد اسـت چنـين شـود، زيـرا درطـول         ممكن

ه دويست سال اخير ايران نسبت به كشورهاي پيشرفته داراي تكنولوژي كمتري بوده و در نتيجه كمتر هم از اين پديده اسـتفاده كـرد  
كالسها را دگرگون خواهند كرد. هرچند اطالعاتي كه ارائه خواهد داد، اما با محدوديتهايي مواجـه خواهـد شـد. از     همراه است.اينترنت

بـه جـاي    در مورد جـايگزيني رباتهـا  جانبي اساتيد و دانشجويان خواهد شد. فعاليتهاي جمله باعث از بين رفتن يا كاهش كار جمعي و
ر دو خواهند بود و اينها جاي يكديگر را نمي گيرند. انسان غير قابل پيش بيني است و در مقابـل وقـايع و حـوادث    اساتيد بايد گفت: ه

موضع گيري خواهد كرد و در برخورد با ديدگاههاي مخالف ، ممكن است نظرش را عوض كند . اما رباتها فقط براساس برنامـه اي كـه   
ر از آن نمي تواند اقدام كند، ولي انسان اين طور نيست و هر لحظه مي تواند همه جور فكـر و  بدانها داده مي شود، كار مي كنند. و فرات

 بـراي  نرم افـزاري   افزاري و  ساختي، سخت زير ها براي افزايش تجهيزات انديشه كند و آنها را ابراز نمايد.از همين حاال بايد آمادگي

د. زيرادر شرايط كنوني اين آمادگيها كم است و اميد اسـت زيـاد شـود. آمـار     حركت به سوي آينده چرخه علم و دانش روز افزايش ياب
 و هـا  فرصـت  اين موضوع با دو مسئله  درستي در اين خصوص در مورد آموزش عالي و ساير وزارتخانه ها و سازمانها ارائه نشده است.

امكان برقراري ارتبـاط ، دسترسـي   و  علم جهاني و روزآمداستفاده از  مانند  رصتهايف رو به روست كه بايد بدانها اشاره شود: تهديدها
افـزايش  ، قطع اينترنت و نـاتواني در اسـتفاده از داده هـا   مانند:  تهديدهاييو  ساعته به اينترنت و علم جهاني  24آسان، سريع، ارزان، 

، تواني از اينترنت ملي ويدئو و مـاهواره ايجاد نشدن و نا، افزايش شكاف ديجيتالي ميان كشورهاي قوي و ضعيف، بهره وري و اثر بخشي
سـلطه سياسـت بـر    ، افزايش سرقت علمي از مطالب تحقيقاتي محققان و انديشمندان، از بين رفتن و يا كاهش روابط اخالقي و انساني

اسـتفاده و   امكـان سـوء  ، قطع برق و امكان دست نيافتن دانشجويان و محققان به مطالـب آناليـن  ، مسائل علمي وآموزشي و تحقيقاتي
سلطه افراد و كشورهاي غني از نظـر داشـتن   ، از مطالب آموزشي اساتيد امكان سوء استفاده، دست كاري نمرات دانشجويان توسط آنها

تا حـدود زيـادي   ضمني  دانش انتقال و علمي مؤثر تعامالت و حضوري ارتباطات، تكنولوژي بر افراد وكشورهاي داراي تكنولوژي كمتر
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روحيه كارگروهي و تيمـي  ود و در خطر انقراض قرار مي گيرد و رابطه استاد و شاگردي كم مي شو يا كاهش مي يابد،  ز بين مي رودا
  كاهش خواهد يافت و انسانها ممكن است به سوي فعاليتهاي انفرادي و خالقيتهاي فردي سوق داده شوند.

  رحيم عبادي
ش الكترونيك بايد يادگيري باشد كه در اين ترديدي نيسـت و نبايـد باشـد.    بنده چند پيشنهاد را عرض مي كنم. دغدغه مستقيم آموز

زيرا هدف ما اين است يادگيري بهتر، آسانتر و در دسترس تر، كم هزينه تر، مفيد تر، و كارآمد تر باشد. اگر از ايـن منظـر نگـاه كنـيم      
دارد. ما در تجربه ميـداني خـود گفتـيم اگـر دانـش       خواهد، هم متخصص تكنولوژي الزممي پداگوژيحتماً اين حوزه حتماً متخصص 

مديريتي هم باشد مي توانيم اين دو را در كنار هم تلفيق كنيم. اگر يكي از اين دو غالب و ديگري مغلوب باشد نتيجـه بخـش نيسـت.    
و تكنولـوژي حـداقلش ابـزار     تكنولوژي و مديريت با هم بتواند اين كار را انجام بدهند – پداگوژيتوصيه بنده اين است اين سه رشته 

آمـوزش   ميادگيري هدف باشد. هدف به معني كه نظـا و كثري هم به تكنولوژي داشته باشيم باشد حداكثرش قابليت باشد ما نگاه حدا
تالش مي كند كه از يك سيستم استفاده بكند. يادگيري همانطور كه عرض كردم لذت بخش، عميقتـر، پايـدارتر، مـادام العمرتـر، بـه      

تفاوت كالس سيستم الكترونيـك و سـنتي    نجام بدهد.تواند ادهد و مينظام آرمانهايي كه در تعليم و تربيت داريم را انجام مي ،رتيعبا
   اين است كه در سيستم يادگيري الكترونيكي توجه به استعداد فرد مطرح مي باشد نه كالس درس. يعني با خود فرد كار مي كند.

. برخي از آن به عنوان ابزار استفاده مي كننـد و همـه فراينـدهاي حضـوري را     وجود داردرويكرد به ايلرلينگ در دانشگاه هاي دنيا دو 
ثبـت نـام    اما برترين دانشگاه هاي دنيا پورتال آموزشي دارند، كانكت دارنـد. فرآينـد   ،نندكدارند و بعنوان يك زير ساخت استفاده مي 

الزوم خدمات ارائه مي دهند و كامالً الكترونيـك شـده انـد.    ز دارند. اما برخي دانشگاهها عندنيو خدمات آموزشي  الكترونكي و .... دارند
حالت دانشگاه ها از اين متأثر خواهند بود و من پيشنهاد اولم اين است كه اين مفهوم را در مديريت آموزش عـالي بايـد    دوولي در هر 

تباطات در آموزش عالي تشكيل بدهيم تا آن بتواند سياست هـا را طراحـي و اجـرا    ما بايد شوراي عالي فناوري اطالعات و ار بگنجانيم.
  ريزي آموزش عالي است. برنامهنظام بكند. پيشنهاد دوم هم بخش 

  
  پروين كديور

  ت. نيس يشود. نه اينكه وجود نداشته باشد. در اصل بايد باشد، از آن گريزگيري جانشين ياد ،نگراني بنده اين است كه اين ابزار

  
  رحيم عبادي

نظام برنامه ريزي آموزش عالي ما عقب است، جدا از بحث رشته هايي كه دوستان فرمودند، حتي در ابزارها و قابليت ها هم عقب است 
پيشنهاد رشته يـادگيري الكترونيكـي در    ديگرزيرا محور آموزش عالي برنامه ريزي درسي است. نكته  ؛و از جمله خالءهاي جدي است

  سازي شود.ردويي براي اين رشته تربيت نمي شود، پس وظيفه آموزش عالي است كه كاهاي درسي است. زيرا در ايران هيچ نيربرنامه 

  
  فريده مشايخ: 

شـروع بـه    2013يادگيرنده بايد مسلط سواد اطالعات رسانه اي باشد. اين انسان مجهز به يادگيرنده سواد اطالعات رسانه اي در سـال  
  كشورها را در اين زمينه خود را توانمند و ... مي كنند. حركت كرده است،

  عبادي:  رحيم
آموزش و پرورش سواد رسانه اي را به عنوان شاخص در نظر گرفته است. متأسفانه در آموزش عالي حـوزه آمـوزش الكترونيـك خـوب     

از ايـن جهـت    تبـديل شـد.   خلـوت آمـوزش هـاي دانشـگاهها     حيـاط شروع كرد ولي متوقف شدند،  چون سياست مشخص نبـود بـه   
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دانشگاههاي معتبر چون اميركبير و.. آمدند و اين دوره را فعال كردند. ولي از سوي ديگر بعلت اينكه ساختار اينها سـنتي اسـت و ايـن    
ي جـامعي  تحوالت را نتوانستند در زمينه خود ببينند و به عنوان يك كار حاشيه اي با آن برخورد كردند. بنده پيشنهاد مي كنم ارزيـاب 

آموزش عالي بايد استانداردهايي را قرار بدهد. تدوين بحث استاندارد سازي هم يكي  ،از دانشگاهها باشد. ما دانشگاهها را محدود نكنيم
نظر مي رسد مي تواند رصد و ه از مباحث مهم مي باشد. كه عملكرد آموزش الكترونيك در حوزه آموزش و پرورش كه اگر انجام شود ب

  مل كرد. نظام مديريت و آموزش عالي ما از آن قدرت و مهارت الزم برخوردار نيست.پايش و ع

  يزدان ابراهيمي
  يا خير؟ و آيا ارتباط بين بازار كار و اشتغال را پايش مي كنيد؟ رديابي مي كنيد آيا شما بعد از فارغ التحصيلي، فارغ التحصيالن را 

  عبادي:  رحيم
% از آنها شاغلند، و ما حتي افراد در طـول دوره  50شوند. كه حدود ما بعد از فارغ التحصيلي شاغل مي % دانشجويان95از براي اشتغال 

يا شاغل مي شوند يا ارتقاي شغلي پيدا مي كنند. زيرا حسن اين آموزش اين است كه در حين تدريس مهارت افزايي مي كند. حداقل 
راه اندازي كـرديم كـه بخشـي از كارمـان را      دانش آموختگان ما يك كانون عد اينكهنكته بدانش و ابزار كامپيوتر را كامل مي شناسيم. 

مكمل و بخش ديگر ورود به دانشگاه ها را مد نظر دارد كه  هاي  دوره توسط اين كانون انجام مي دهيم. كه يك بخش در مورد خدمات
  نيمي از دانشجويان ممتاز را بعنوان دستيار استخدام مي كنيم.

  رشاهي: نو نسرين
گوييم استاد الگـو اسـت و   دغدغه ما اين است كه در علوم تربيتي ميميخواهم بگويم و اينكه  بنده هم يك مطلب از منظر علوم تربيتي

رويم. بنده دغدغه ام اين است كه اين رويكـردي كـه االن در   دهد و بعد سراغ محتوي آموزشي ميهنجار مي دهد، و منش و ارزش مي
دانـم كـه فضـاي چنـد     بنـده مـي   ايـد؟ را با خود مي كشاند در اين جريان بخصوص براي نقش استاد چه فكري كرده جريان است و ما

زيرا در بدو ورود منش استاد تـأثير گـذار    ،شش بدهد ولي فاصله زيادي وجود داردبه سمتي مي رود كه اين نقص را پواي شدن رسانه
. بنـابراين در ايـن فضـاي    در كـالس بـروز مـي دهـد    و استاد در خودش  هري است كدر كالس الكترونيك الگوي هنجاري و رفتا ،است

  شود.خالء اين حوزه چگونه پوشش داده مي ،كنيملكترونيكي مجازي كه ما استاد را با پوست و چهره درك نميا

  عبادي:  رحيم
ي شود. از جمله استاد، كـه نقـش راهنمـا و    كنم هيچكدام از اين نقش ها در اين ساختار حذف نمي شود. فقط عوض مبنده تأكيد مي

تسهيل كننده و كمك به يادگيرنده در امر يادگيري را دارد. تمام فرآيندها تركيبي و الكترونيكي است. نقش استاد در توليد و محتـوي  
ايميل و نقش سومي  ،را در نظر گرفتيم. در طول هفته استاد يك ساعت از دانشجو در داخل پورتال پشتيباني مي كند و از طريق چت

شـي مسـتمر اسـت. بـه ايـن معنـي كـه همـه         زبرگزاري كـالس هـاي حضـوري بصـورت يـك برنامـه آمو       ،كه ما خوب جواب گرفتيم
دانشجويانمان در طول ترم سه نوبت كالس حضوري دارند و همه اساتيد ملـزم بـه كـالس حضـوري مـي باشـند. اسـاتيد فقـط ملـزم          

  كند. باشند و اين باعث مي شود دانشجو حضور استاد را حس مي پاسخگويي به سؤاالت دانشجويان مي

  محمد جواد صالحي: عضو هيات علمي موسسه
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) حجم گسترده اطالعاتي كـه وارد مـي شـود    1با تشكر از آقاي دكتر فراستخواه و خير مقدم به اعضاي پنل: چند نكته عرض مي كنم. 

) در بحث پرورش حوزه آموزش عالي، بـا از بـين رفـتن كـالس درس، تربيـت      2شويم. كاناليزه و هدايت شود و ما با اين جريان همگام
) به هر حال توليد و ايجاد بخش وسيعي از سرمايه 3دانشجو بعهده جامعه وخانواده مي افتد كه بايد مراقب بود تا دچار مشكل نشويم. 

) در 4مجازي اين وظيفه آموزش عالي را كمرنـگ نكنـد.   انساني كشور به عهده آموزش عالي است پس بايد مراقب بود كه كالس هاي 
بحث تامين مالي آموزش عالي، يك موضوع آموزش مجازي است كه به عنوان يك آلترناتيو بايد مد نظر قرار گيـرد.در پايـان اميـدوارم    

  كالس درس و آموزش چهره به چهره هيچ گاه از بين نرود.

    عضو هيات علمي موسسه: احمد رضا روشن

  
بتدا اين سئوال را مطرح كنيم و به آن پاسخ دهيم: چه تقسيم بندي ها و مالحظاتي، به تحليل دقيق تر موضوع اين پنل كمك مي ا

سال آينده) آينده ميان مدت مثال تا  10وقتي مي گوييم آينده كالس درس منظور ما كدام آينده است؟ آينده نزديك (مثال تا  كند؟
همه ما در  هر يك از اين آينده ها سناريوهاي متعددي را شامل مي شود. –سال به بعد  20مدت يعني  سال آينده و آينده بلند 20

موضع بحث را تشخيص دهيم. مثال در حكمراني، مسئله كانوني    Subject matterهر كار تحقيقي بايستي مسئله كانوني يا  
از  آينده كالس درس مسئله كانوني چيست؟ آن يادگيري است.تعامل است. حال براي موضوع بحث اين پنل يعني فضاي مجازي و 

سوي ديگر، در نظريه هاي يادگيري، عموماً مفهومي به نام كالس درس ( به عنوان يك مكان) مفقود است. بنابراين، چه بسا اگر عنوان 
اما يك  آموزش عالي است   Actorن اينترنت يك  نقش آفري فضاي مجازي و آينده يادگيري دانشجويان مي بود، بهتر بود.اين پنل 

يك ابزار است در    Actorفعال است. يك     Factorمنفعل است اما يك    Actorمثل هيات علمي نيست. يك    Factor  عامل
ي ها بستگي دارد.  كال تكنولوژ    Actorها از      Factorاست. بنابر اين آينده كالس درس به نحوه  استفاده     Factorدست 
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 –تحليل بحث در سه سطح جهاني ، top – down هستند.  رويكرد ورود به موضوع با رويكرد قياسي      Actorهاي آموزشي يك 
احتمال مخلوط شدن دوغ و دوشاب يا گسترش مطالب و محتواي غيرمستند و  –سطح جهاني ، سطح آموزش عالي –سطح ايراني 

احتمال كاهش كيفيت يادگيري  –سطح آموزش عالي ايران ، ليستي شدن فضاي مجازي پوپو –سطح ايراني  ، غيرواقعي در اينترنت
محققان ضمن بيان آينده محتمل بايستي بر آينده مطلوب تاكيد كنند. بايستي بر رشد  . آينده مطلوب  –آينده محتمل ، دانشجويان

براي اين نوع آموزش ها بايستي سهميه قائل شد. به طور آموزش مجازي در دانشگاه ها مهار زده و گسترش آن بايد كنترل شود. مثالً 
درصد دانشجويان در دوره هاي مجازي تحصيل كنند. دانشگاه ها نبايد هيچ چيزي را جايگزين تعامل رو در رو  10مثال نبايد بيش از  

بحث آينده  گو حاصل مي شود.بين استاد و دانشجو و نيز دانشجو با دانشجو كنند. يادگيري واقعي در فضاهاي عيني بحث و گفت
است. بنابراين، بحث بايستي ابتدا از آينده تعليم و تربيت     Educationكالس درس قسمتي از بحث آينده تعليم و تربيت  

Education    يادگيري الكترونيكي در دانشگاه ها مي تواند افزايش احتمال بازگشت بيسوادي در اثر ، يادگيري پفكي. شروع شود
يري ناژرف و فراموشي ديجيتال را به دنبال داشته باشد چرا كه يادگيري ژرف صورت نمي گيرد و به مرور دانش شخص كمرنگ و يادگ

فاواي قديم و فاواي . شكاف ديجيتال  يك موضوع اساسي بين كشورهاي پيشرفته و كشورهاي در حال توسعه است كمتر مي شود.
 ICTبايستي در تحليل موضوع، بين فاواي قديم و فاواي جديد تفاوت قائل شد. ، } ICTوا) { فناوري اطالعات و ارتباطات (فا جديد

(فاوا) قابل تقسيم بندي به دو گروه: فاواي قديمي و سنتي ( مثل راديو و تلويزيون) و فاواي جديد( مثل  اينترنت و ارتباطات از راه 
ي باعث مي شود كه براي تحليل وضعيت كشورهاي درحال توسعه شكاف ديجيتال ) است.telecommunications دور و مخابرات 

 آيا آينده كالس درس توسط ربات ها اداره  و هدايت مي شود؟ بر فاواي قديم و براي كشورهاي پيشرفته بر فاواي جديد تاكيد كنيم.
شتر نمايان مي شود. مثال به شكل لپ در كالس درس آينده، حضور روز افزون دستگاهي به نام كامپيوتر  و خانواده هاي مختلف آن بي

بستگي به انتخاب انسان ها دارد و اين انتخاب نيز بستگي به اين دارد كه    Education آينده . تبلت و يا اختراعات آينده –تاپ 
   انسان تا چه حد در چنبره ابزارهاي بشر ساخت گرفتار آيند.
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******************************************************************************  

  جمع بندي  

  فراستخواه: مقصود 

در  توسط اعضاي محترم پنل  و بقيه مباحثي كه عبادي كه فرمودند همه چيز هست اما نقش ها عوض مي شود جناب دكترصحبت با 
كنش آينده كالس درس منوط به كه  جوانه زد و آن اكتشاف اين است، به نظر بنده يك اكتشاف در اين پنل صورت گرفت اين جا 

. بايد در كشور به صورت آزاد و مستقل توسعه پيدا بكند ست كهاي ها موزشي و دانشگاهها و حرفهآاعضاي هيات علمي، گروههاي 
 دچار ابهام شده است. نقش يكوجود دارد ابهام نقش است. يعني نقش ها دچار ابهام شده اند. نقش استاد ما مشكلي كه دركشور 

و نمي توانند پاسخگوي  گذشته هستند انتظاراتنقش ها پاسخگوي  است. نهاد آموزش عالي دچار ابهام شده و آكادميك ةمؤسس
اي و  مرجع معتبر حرفهانتظارات آينده و نو پديد  متحول بشوند. چرا؟ چون گروه مرجع در جامعه ما دچار مشكل شده اند. گروه 

و امكاني براي مبادلة نظر آزاد در حوزه عمومي علم ز دست داده است. گروه هاي مرجع ما فرصت ، مرجعيتش را اآكادميك و اجتماعي
ودانشگاه ها ونظام  عاليبراي آموزش  آزادمشي عمومي  فضاي خطو دانشگاه ندارند. پس قبل از هر چيز بايد آقايان اجازه بدهند تا 

مي توانند تقاضاي اجتماعي را پاسخگو شوند و نه ه هستند. چرا؟ چون ن وجود داشته باشد. دانشگاه هاي ما دچار بحران نقشعلمي 
امكان را ايجاد  هاي رسمي و غيررسمي موجود، اينسياستها و ساختارشوند. چرا؟ چون  مي توانند انتظارات پيشرو را پاسخگو مي

ي دانشگاه استقالل آكادميك نداشته باشد نمي وارد گردونه تصميم گيري بشوند. وقتتا انتظارات و تقاضاهاي نوپديد جامعه  كند نمي
ي به نام نقش مي باشد. ا هوارشوجود د ،يك اكتشاف مهم در اين پنل .واز خود سلب مسؤوليت مي كنند تواند تصميم گيرنده باشد

را به خط مشي  نمي توانند انتظارات خودشان اي دارند، آنها كه صالحيت هاي خبرگي و حرفه نقش ها در ابهام هستند. چرا؟ چون
گوهاي خود ، گفتماني نيرومند براي گفتاز طريق  در يك زمان و مكان با هم گفتگو بكنند و توانند نميهاي عمومي تبديل بكنند. 

آينده كالس درس موكول به اين   .ما را آماده آينده بكنند  يي كه سياست ها ، فراهم بياورند آموزش عالي هاي كارامد ونوينسياست 
ومنتقدان ومتفكران دانشگاه وآموزش  . دانشمندان هاي نو برويمكنش هاي سنتي، به سراغ  نقش ناكارامدي  براي جبران  است كه

. گروه هاي مرجع واقعي به صحنه خود جامعه را به سوي آينده راه ببرند وبراي آينده آماده بكنندكنش هاي بديع و خالق  عالي بايد با
در تصميمات آموزش عالي حضور پيدا كنند تا از طريق اين مستقل  صاحب نظران و  متفكران و ندانيعني دانشم ،ورود پيدا كنند

آماده براي كالس اينده ايران دانشگاه ها را و  در دستوركار سياستهاي آموزش عالي قرار بگيردنوپديد امور نو پديد و تقاضاهاي  ،حضور
را بازكنيم و دستورهاي تازه اي در  جامعه عزيزمان سياست گذاري آموزش عاليبكنند. بايد همه كوشش كنيم تا پنجره هاي بستة  

 به محيط بين المللي آزاد آن وارد كنيم، دستوري براي تحول  ونوآوري در محيط هاي يادگيري عالي اين سرزمين و پيوستن آن
  وهمراهي آن با كاروان پرشتاب جهاني. 

 حاصل ديدگاه هاي اين پنل از اين قرار شد : 

  آينده درس . كالس1
  تغيير فرايند يادگيري از كالس محوري به يادگيرينده محور ي  
  منابع آموزشي متعدد و چند رسانه اي  
  نقش استاد بجاي قيمومت در كالس تسهيل كننده  
 تيم تدريس به جاي يك استاد  
  گروههاي سني متفاوت  
 زمان و مكان متحول  ومتكثر  
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 مديريت  سيستم هاي يادگيري  
 زايش نقش فناوري اطالعات  وتكنولوژي و اينرتنت موبايلياف  
 كالس درس بازتر خواهد شد و به احتمال زياد دموكراتيك تر و متكثر تر خواهد شد  
 حذف فاصله ها  
 بين المللي شدن وجهاني شدن  
  قابل مبادله و جابه جايي باال  
 موك ها  
 اهميت كارآمدي و بهره وري زمان، مكان و انرژي  
 ينده اي محدوديت رشته اي نخواهد داشتدانشگاه آ  
  ميان رشتگي بسيار 

   آموزش توأم با لذت وسرگرمي مي شود  
 تركيب اصولي علم و تخيل  
  كالس درس را تبديل به فيلم  مي كنند  كساني كه پيشرو هستند  
 فضايي براي بحث وگفتگو در تمامي لحظات  
 دن اطالعات و نور بخشيدن در آنوظيفه استاد تهيه محتوا و برنامه آموزش و به روز كر  
  )اهميت يافتن اعضاي هيئت علمي متخصص در نرم افزارهاي ارائه مطلب  
 مشاركت دانشجويان در جهت توليد محتوا به عنوان كار درسي و تكليف درسي  
 ارتباط بيشتر دانشگاه با جامعه  

  شد مگر تحولي روي دهد وابتكاراتي سربزندمتأسفانه بنظر مي رسد ايران همچنان دنبال روي كشورهاي توسعه يافته با
فاصله هاي عميقي خواهيم بود  ايجاداگر نجنبيم فاصله ما با كشورهاي ديگر بيشتر خواهد شد. البته در درون كشور هم شاهد 

 كه عدالت آموزشي را دچار چالش خواهد كرد.

  
 كرد؟ خواهد چه ما هاي كالس با همراه .اينترنت2

 چندان وجود نخواهد داشت.كالس به شكل امروزي 

 همراه تبديل به يادگيري همراه خواهد شد (حتي پيش بيني مي شود تبديل به دانشگاه همراه بشود) اينترنت -

يادگيري همراه در حداقل ايفاي نقش، مسئوليت منابع تكميلي را برعهده خواهند داشت و در حداكثر نقش، مي  -
  س درس به يادگيري همراه تبديل مي گردد.تواند جايگزين كالس درس شود و در واقع كال

 جلب مشاركت خدمات ارتباطات همراه از گزينه هاي تقويت بخش سخت افزاري آموزش از راه دور است 

  از طريق تلفن ها همراهالكترونيكيارائه آموزش هاي الزم (سواد ( 

  كالسها و آموزش را به داخل خانه ها وداخل گوشي  ثابتي وجود ندارد  جز تغيير. اينترنت همراه چيزدرجهان متغير، جديد، هيچ
 هاي تلفن همراه و ابزارهاي اينترنتي جديد خواهد آورد.

  (باز) ايجاد تقاضا براي بهره مندي از منابع آموزش آزاد(OERs)  درصورت تسلط بر سواد اطالعات رسانه اي(MIL)  ديد
 .انتقادي و تحليلي براي يادگيري را امكان پذير مي سازد

 تربيت معلم خبره دانشگاهي همچنان مهم  وتعيين كننده است 

  محيط هاي مجازي جايگزين كامل ارتباطات چهره به چهره نخواهد شد 

 
 كرد؟ خواهند كار چه ها استاد پس ؟ داد خواهند درس رباتها .آيا3
 .رباتها درس خواهند دارد و استاد اگر استاد باشد استاد رباتها خواهد شد  
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 تي بخشي از مأموريت استاد را برعهده خواهند گرفت ، اما جايگزين كامل استاد نخواهد بود، بلكه نقش و مسئوليت استاد رباتها ح
 متفاوت و مدير كالس و درس آموزشي خواهد بود.

 قش آموزش الكترونيكي نيازمند محتوا و هدايت است. استادها در تعيين محتواي آموزشي، ارتقاي آن و لذتبخش كردن آن ن
 آفريني مي كنند.

  احتماالً رباتها بخش عمده اي از فعاليتهاي معمول و تكراري را انجام خواهند داد و استادان اين رباتها را آموزش مي دهند و روي
 تكميل و پيشرفت آنها پژوهش خواهند كرد و پيشرفتهاي بيشتري را رقم خواهند زد.

  ، يادگيري) توانمند ساز خواهد بود.تركيب فناوري با پداگوژي (علم وهنر ياددهي 

 .رباتها تهايتاً بتوانند انتقال اطالعات بدهند، استادان ما انتقال احساس، روابط انساني و ... را كماكان برعهده خواهند داشت 

 ه و نوآور باشندبا كار  ربات ها در آموزش عالي،  نسلي از استادان باقي خواهند ماند كه خالق ومنتقد وتفكر برانگيز وافق گشايند 

 دايناسورهاي آموزشي منقرض مي شوند 

  دانشگاه هايي كه نوآوري نكنند وبا تغييرات آينده سازگاري منتقد خالقي نداشته باشند موزه هاي آموزش عالي خواهند شد 

  
 شود؟ مي چه ضمني دانش انتقال و علمي مؤثر تعامالت و حضوري .ارتباطات4
 عات موجب خواهد شد، دانش ضمني ضبط و ثبت شود.ظرفيت فناوري ارتباطات و اطال  
  هيچ نوع فرايند يادگيري ارتباطات و تعامالت حضوري را نمي تواند حذف نمايد. به عبارت ديگر ارتباطات حضوري جايگزين

كيبي (حضور ندارد. اما مي توان شبيه سازي كرد، محدود نمود و به ميزان نياز از ظرفيت آن استفاده نمود. به عبارتي مدل تر
 اهميت مي يابد  blended learningالكترونيكي يا 

 آموزش از راه دور دو نوع ارتباط ايجاد خواهد كرد: نيمه حضوري و غير حضوري 

  .در بخش حضوري ارتباطات رودررو، بخصوص در مراحل اوليه راه اندازي ادامه مي يابد  
 باط حضوري كاسته مي شود. تكنولوژي و پيشرفت آن مي تواند جو و با رشد و غني تر شدن و حرفه اي تر شدن بتدريج از ارت

  فضاي ارتباط حضوري  نيمه حضوري يا تمام حضوري را كاهش دهد.
 .نوع ارتباطات حضوري و تعامالت مؤثر علمي و انتقال دانش تغيير مي كند 

  ماشين –تعامل انساني "مطالعه و مطالبه" HCL ياددهنده اهميت مي يابد  –رنده يادگي -براي توانمند سازي كاربر  
 است؟ چقدر آينده به عزيمت براي ما نرم و وسخت ساختي زير هاي .آمادگي5
 .آمادگي نرم براي عزيمت به آينده نزديك به صفر است و آمادگي زير ساختي و سخت دارد بر روي آمادگي نرم اثر مي گذارد  
 طور كامل فراهم خواهد شد. اينترنت فراگير خواهد شد و بطور طبيعي زيرساختها ب 

 مشاركت وزارت فناوري و ارتباطات در اين زمينه ناكافي است 

 هنوز نگاه هاي امنيتي حاكم است واين مانع از تحوالت مي شود  
 .حمايت مالي از دانشجو و استاد جهت دسترسي به تكنولوژي مورد نياز ضرورت دارد  
  است هم اكنون بسيار ضعيف است.آموزش سواد مورد نياز آموزشي از راه دور نياز  
  تحوالت فناورانه دركشورهاي پيشرفته و توسعه يافته محرك هاي اقتصادي داشته و حاصل نيازها و تقاضاي اقتصادي بوده است و

ما چون اقتصادي ضعيف و خاص و عقب مانده داريم به همان نسبت آمادگي هاي زيرساختي و سخت ونرم را هم نداريم و با 
 نيست. ITن وضعيت اقتصادي اميدي به تغييرات شگرف در حوزه ادامه اي

 توجه به ترييت معلم دانشگاهي و حفظ جايگاه يادگيري ضروري است؛ در غير اينصورت فقط وسايل و تجهيرات آورده ايم؛ والغير 

  
 ماست؟ روي پيش تهديدهايي و ها فرصت .چه6
 وا است بهترين فرصت تغيير رويكرد مسئولين به فرصت بودن فا  
 .تهديدها با اين رويكرد قابليت مديريت هستند  
  فرصتهاي توسعه كيفي آموزش عالي، توسعه عدالت آموزشي/ كاهش هزينه هاي دانشگاهي  
 كارآمد نمودن نظام آموزش عالي براي پاسخ به تقاضاي جامعه  
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 عالقمندي نسل جوان به بهره گيري از فناوري نوين  
 اوقات فراغت وزندگي روزمرهپيوند علم وآموزش با سرگرمي و 

 .فضاي حاكم بر جامعه كه به صورت نظري مشوق استفاده از فناوري هاي نوين در امر آموزش است  
  از لحاظ فرهنگي به دليل وجود برخي محدوديت ها براي بخشي از جمعيت استقبال از اين نوع آموزش را مي افزايد. مانند زنان و

مصرف انرژي كه آموزش از راه دور مي تواند در كاهش آن يا حمايت از آن نقش داشته دختران سنتي يا موضوع آلودگي و 
  باشد.

 (دانشجو و استاد ) تقويت سواد رايانه اي ورسانه اي  
 (دانشجو واستاد) زمينه سازي جهت حمايت مالي كاربران  
  تقويت شركت ها يا كارآفرينان)زمينه سازي جهت ايجاد محتواي آموزش به روز رساني و لذتبخش نمودن آن. (به معني  
  تهديدها: ايجاد نابرابري آموزشي به دليل دشواري دستيابي به زير ساخت الزم،  ايجاد نابرابري آموزشي به دليل دشواري دستيابي

  به اطالعات نرم افزاري الزم،  تغيير رابطه استاد و دانشجو به سبب دسترسي به اطالعات انبوه دانشجو با دانشجو
 ش شكاف اقتصادي و ديجيتالي و فناورانه كشور را به ورطه فقر خواهد كشاند و اين فقر نه تنها اقتصادي و معيشتي خواهد افزاي

بود بلكه فقر در سواد، آموزش، پژوهش، خواهد بود و فرصت آن احتمال از بين بردن اين شكاف ها در زمان كمتر، درصد اينكه 
 وجود داشته باشد. همت و تمايل و انگيزه اي براي تغيير

  در صورت فقدان دگرگوني راهبردي و ايستايي و ناتواني در تسلط بر زبان تخصصي روز براي مطالبه و توانمند سازي در نظام
 آموزشي به طور كلي و نظام آموزش عالي پژوهشي

  هم آمدن تكنولوژيهاي و ابزارهاي فناورانه  و تهديد اصلي، بي توجهي به دانش يادگيري در فرا امكاناتفرصت اصلي
 جديد

  فرصتي براي تحول در محيط هاي ياددهي ويادگيري  
  يا تهديد ناكارامدي وفقدان جذابيت وكيفيت آموزش عالي  وتبديل دانشگاه ها به مكان هاي متروكه  يا موزه هاي

  آموزشي
  ت.........تنها اميد براي داشتن كالس كارامدي در آينده ، كنش هاي خالق وانتقادي امروزي ماس

  

ميز آينده  پنل ها برگزار شدة فهرست سايت موسسه  درده گانه ميز آينده پژوهي پي دي اف گزارش پنل هاي هج هايفايل
  با نشاني زير به طور كامل قابل دريافت است. ميزپژوهي آموزش عالي كه از سايت 

  مالحظات و نقدهاي خود به بهبود عملكرد اين ميز  ومباحث آن  ياري كنند محققان و منتقدان ومتفكران در اين عرصه لطفا با 
h ps://irphe.ac.ir/index.php?sid=34&slc_lang=fa&slct_pg_id=695   

  
 1393مرداد  – پنل افتتاحيه ميز آينده پژوهي آموزش عالي ايران 

 1393شهريور  – پنل دوم: ويژه برنامه ششم توسعه 

 1393مهرماه  – سوم: سناريو نويسي و تنظيم راهبردها پنل 

 1393آبان  -پنل چهارم: آينده بين المللي شدن آموزش عالي در جهان 

 1393آذر  – يادگيري -تحول، دانشگاه ايراني و آينده ياددهي پنل پنجم: جهان م 

 1393بهمن  – پنل ششم: آينده منابع مالي آموزش عالي 

  1393بهمن  – آموزش عالي در ايرانپنل هفتم: آينده گسترش 

 1394خرداد  – پنل هشتم: آينده ارزشيابي كيفيت آموزش عالي در ايران 

 1394آبان  – ي غير انتفاعيپنل دهم: جذب دانشجو در آموزش عال 
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 ي و كيفي روند علم در ايران؛ براي دركي بهتر از آيندة آن پنل يازدهم: تأملي درباره شاخصبهمن  - هاي كم
1394 

 هاي  ضرورت تمركززدايي و آينده حكمروايي خوب در آموزش عالي با تأكيد بر ظرفيت :پنل دوازدهم
 1395خرداد  – اي سرزمين خودتنظيمي مناطق در كشور و آمايش منطقه

 كشور، ضرورت تفويض اختيار ساختاري به مناطق دانشگاهي و ها در  اي دانشگاه شبكه منطقه :پنل سيزدهم
  1395تير ماه  – ارتقاي سطح خود تنظيمي مناطق و استقالل دانشگاهي

  1395آذر  – مداوم براي يادگيري ايران ملي برنامه چهاردهم: آيندهپنل  
 1395اسفند  – گزيني در پذيرش دانشجو و پيامدهاي آن هاي بومي انديشي سياست هم: آيندهپنل پانزد 

 1396بهار – پنل شانزدهم: آينده دانشگاهها و موسسات پژوهشي ايران در رقابتهاي جهاني چه مي شود  
  1396 تابستان – محافظت از آينده علوم محض، پايه، بنيادي و الزامات سياستگذاري آن :هفدهمپنل 

  1396پاييز -پنل هيجدهم: آينده كالس درس دانشگاهي ما 
  


