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 روي   درس  آموزشـی و کـالس     ۀمؤسـس هر نوع یادگیري که فراتر از       

ــد ــواع  وده ــاگونی ان ــد گون ــادگیري  مانن ــارورزي، ی ــارآموزي و ک  ک
 دور، و کـالس     محور، بازدید و گردش علمـی، یـادگیري از راه           خدمات

  .دارددرس وارونه 
  

  شناسی یادگیري مفهوم
ا تـوان    به فرایند ایجاد تغییر نسبتاً پایدار در رفتار ی         یادگیري«

تـوان آن    شود و نمـی     گفته می  رفتاري که حاصل تجربه است    
هاي مـوقتی بـدن ماننـد آنچـه بـر اثـر بیمـاري،                را به حالت  

سـیف،   (» نـسبت داد   آید خستگی، یا مصرف داروها پدید می     
ی انسان  گانیه یادگیري را تغییر در وضع یا توانای       ). 28: 1389

سادگی نتوان آن را     که در طول زمان پایدار باشد و به       داند   می
 هرگنهـان و   باور به). 1389بابایی،  (به فرایند رشد نسبت داد      

هـا در    ترین زمینـه   یادگیري یکی از مهم   «،  )18: 1385(السون  
ترین مفاهیم  حال، یکی از مشکل  و درعین  هشناسی امروز  روان

  . »براي تعریف کردن است
صورت عمـد یـا      یادگیري معطوف به اعمالی است که به        
عباسـی کـسانی و     ( باشـد    دست آمده  بهعمد بر اثر تجربه      غیر

وار  در گذشـته، بـر حفـظ طـوطی        ). 1397شمس مورکـانی،    
هـاي    اما امـروزه بـر توانـایی       ،شد مطالب در حافظه تأکید می    

شـود   باالتر شناختی و راهبردهاي یادگیري کارآمد تأکید مـی        
  ).1396اویانی و همکاران، ک(

بـه یـادگیري عمیـق       بـراي تـشویق      گوناگونیهاي   روش  
 چهار عنصر کلیدي براي یادگیري عمیـق را     بیگز. وجود دارد 

 کـه  محتواي برانگیزاننده ) الف: ورت زیر بیان کرده است    ص به
فعالیـت  )  ب ؛کننـد   را تجربـه مـی     »نیاز به دانـستن   «فراگیران  
پردازنـد   طور فعاالنه به یادگیري مـی      که فراگیران به   یادگیرنده

 و مفاهیم جدید ارتباط برقرار پیشیننتیجه، بین یادگیري    و در 
هــاي گروهــی   راهبــردبــا ،تعامــل بــا دیگــران)  ج؛کننــد مــی

 هـا را بـا     شـود تـا ایـده      هایی براي فراگیران فراهم می     فرصت
ــد   ــتراك و بحــث بگذارن ــه اش ــ)  د؛یکــدیگر ب ــشی ۀپای  دان

  .)Biggs, 1989 (یافته سازمان

تعـاریف و اصـطالحات     : یادگیري خارج از مؤسسه   
  مرتبط

طـورکلی، یـادگیري درون      هاي یادگیري، به   هاي فعالیت  گزینه
. گیــرد بــر مــیدرمؤســسه و یــادگیري خــارج از مؤســسه را 

 سـوي ازیادگیري خارج از مؤسسه که چـارچوب نهـادي آن           
ــویی در    ــل و دی ــستالوزي، فروب ــو، پ ــوس، الك، روس کومین

عنـوان ادغـام     عرضه شده است، به    یالديم 19 و   18 هاي قرن
امــروزه، ایــن نــوع . مؤســسه و محــیط تعریــف شــده اســت

 خـارج از فـضاي      هـاي  درسیادگیري با حفـظ موضـوعات       
تـر و بـا مـواد آموزشـی،          روشـی دقیـق     آموزشی، بـه   ۀمؤسس

ــات و  ــد آنتجربی ــهمانن ــۀ  ب ــرح  منزل ــزام مط ــک ال    اســت ی
)Şimşek & Kaymakçı, 2015( .  

هایی ماننـد    در استرالیا، یادگیري خارج از مؤسسه با واژه         
. )Fraser & Deane, 1997 (یادگیري از راه دور معادل اسـت 

، هرگونه تـدریس و یـادگیري   سایت دانشگاه ادینبرگ در وب 
هـاي    و گزینـه دهـد  رخ مـی که در بیرون از محـیط دانـشگاه     

، ربـر دارد درا ماننـد کـارآموزي و گـردش علمـی         گوناگونی
 University of( شـود   تعریف مییادگیري خارج از دانشگاه

Edinburgh, 2020( . در مجموع، یادگیري خارج از مؤسـسه، 
 ۀکـه فراتـر از مؤسـس       شـود  گفتـه مـی   به هر نـوع یـادگیري       

 برپایـۀ این نوع یادگیري    . آموزشی و محیط کالس روي دهد     
هـاي   توانـد در محـیط     این استدالل اسـت کـه یـادگیري مـی         

. هـاي کـالس درس روي دهـد       تنها در فعالیت     و نه  گوناگون
همچنین، یادگیري خارج از مؤسسه هر نوع محیط یـادگیري          

هـاي   که بتوانـد پـشتیبان و مکمـل آمـوزش          گیرد دربر می را  
  .)Lacin, 2011(رسمی باشد 

  
  اهمیت و مزایاي یادگیري خارج از مؤسسه

رو دسترسـی بـه     محور در گـ     دانش اي امروزه، ساختن جامعه  
بـسیاري متخصـصان    هاي نوین انتقال اطالعات است و        شیوه

که یادگیري کلید ورود بـه   دارندتأکید این فرضیه   بر  آموزش  
ــ ــشۀجامع ــت  دان ــور اس ــانی،  (مح ــران از ). 1386کی   فراگی

ــاگونی هــاي راه ــدام، أ دیــدن و شــنیدن، تمثــل گون   مــل و اق
   گیرنــد یــاد مــی خاطرســپاري و تجــسم منطــق و شــهود، بــه

)Felder & Silverman, 1988( . ــیط ــابراین، مح ــاي  بن ه
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یـادگیري مناسـب و پربـار بـراي یـادگیري عمیـق فراگیـران        
یـادگیري خـارج از مؤسـسه یـادگیري را بـه          . ضروري است 

کنـد و راهـی را بـراي دسترسـی بـه       تـر مـی   جامعـه نزدیـک  
 مسافت قادر به حضور     سبب  که به کند   میفراهم  دانشجویانی  

، دیگــر ســخن بــه. )McCaskey, 2010(شگاه نیــستند در دانــ
اي را بــراي دانــشجویان  یــادگیري خــارج از مؤســسه گزینــه

کند که بتوانند تحصیالت خود را ادامه دهند؛ بدون          فراهم می 
  ماننـد  اخـتالل در برخـی دیگـر عناصـر زنـدگی      سبباینکه  

هاي اجتمـاعی شـود و    اشتغال، زندگی خانوادگی و مسئولیت 
هـاي تحـصیلی و کـار     توانند برنامه ، دانشجویان می ه را از این 

 سـنتی  ةبراین، شیو افزون. )Ibid (خود را با هم هماهنگ کنند   
آموزش دانشگاهی متناسب با نیازهاي بزرگساالن و فراگیران        

زمـان بـا اشـتغال     که تحصیل خود را هـم  نیست  العمري   مادام
، محـرك  بنـابراین . )Tremblay et al., 2012( دهند انجام می

ــسه،    ــارج از مؤسـ ــادگیري خـ ــراي انتخـــاب یـ ــلی بـ اصـ
پذیري این نوع آموزش و یـادگیري اسـت کـه افـراد              انعطاف

. کننـد  هایی متناسب با نیـاز پیگیـري مـی    یادگیري را به روش 
کـه در یـادگیري خـارج از مؤسـسه در       ترتیب، ازآنجا  همین به

شود، این نـوع     جویی می  ونقل صرفه  هاي اقامت و حمل    هزینه
   بــرايدر هزینــه  اثــربخش ۀ گزینــمنزلــۀ یــادگیري اغلــب بــه

 شـود  نظـر گرفتـه مـی     سـنتی آمـوزش در    هاي    روش انتقاد از 
)Salmi, 2000( .هایی هستند که آنان   مشتاق فرصتفراگیران

را با شرایط بیرون از دانشگاه و در دنیاي واقعـی بـه چـالش               
هاي ارتبـاطی، تعهـد کـاري،        توسعه و تقویت مهارت   . دبکش

ــدنی   ــسئولیت م ــستگی و م ــازي، شای ــتمی و (توانمندس رس
و  عملـی،  ۀ کسب تجرببراي، ایجاد فرصت  )1393همکاران،  

صـادقی و   (شـده در دانـشگاه       هاي کـسب   کار بردن مهارت    به
 از مواردي است که جایگاه چنین یادگیري      ) 1387همکاران،  

مجموع، تجـارب یـادگیري خـارج از         در. کند را مستحکم می  
کند تا یادگیرندگانی مشتاق،     شجویان را تشویق می   مؤسسه دان 

هـاي   العمـر باشـند و آنهـا را بـراي فرصـت            عالقمند و مادام  
  .کند اقتصادي جهان واقعی مجهز می

  
  
  

  انواع یادگیري خارج از مؤسسه
هاي نظري قوي باشند، باز     نظر آموزش ها هر اندازه از    دانشگاه
 چنـدانی  تنهـایی در حـل مـشکالت جامعـه موفقیـت       هم بـه  
 آمـوزش و کـسب تجربـه از        ۀاین امر، گسترش دامنـ    . ندارند

اسـاس،   بـراین . کنـد  جامعه و محیط واقعی کار را توجیه مـی        
 مفید  ۀهاي الزم براي کسب تجرب     جامعه و دانشگاه باید زمینه    
). 1394کرمـی و سـیالنه،       (نـد نکرا براي دانشجویان فـراهم      

 بلکـه  وزشی نیست کالس درس تنها مکان آم بنابراین، امروزه 
د نـ توان  آموزشـی نیـز مـی   ۀمؤسـس محیط خارج از کـالس و      

  .کار رود به مکان آموزشی مثابه به
 دارد، ماننـد    گونـاگونی یادگیري خارج از مؤسسه انـواع         

محـور، بازدیـد و      کارآموزي و کارورزي، یـادگیري خـدمات      
. گردش علمی، یادگیري از راه دور، و کـالس درس وارونـه           

  .یک از موارد شرح داده شده استدر ادامه، هر
  

  کارآموزي و کارورزي
اي اسـت کـه طـی آن دانـشجویان         دوره ،آموزيمنظور از کار  

هایی که شرایط ورودي به این دوره را دارند، واحدهاي        رشته
ــز    ــایر مراک ــز صــنعتی، خــدماتی و س مشخــصی را در مراک

ـ       از آموخته  کارگیري به برايبگذرانند تا     از یهاي علمـی و فنّ
 مربوطـه و    ۀن توان علمی و اجرایی خـود در رشـت          برد طریق

 رفـع   ة بـا نحـو    )یا علم و فن   (  و عمل  نظرامکان تأثیر متقابل    
کرمـی و   (نیازهاي اساسـی و ضـروري جامعـه آشـنا شـوند             

 کارآموزي این فرصـت را      ةبیان دیگر، دور   به). 1394سیالنه،  
 کـار   دهد تا در شـرایط واقعـی       در اختیار دانشجویان قرار می    

 دانش فراگرفته در کالس درس را در محیط کار          ،درگیر شده 
 کـار و جامعـه      ۀهـاي مفیـدي در زمینـ       کار ببندند و دیدگاه    به

ارآموزي روش و کـ . )Chen et al., 2011 (دسـت آورنـد   بـه 
-مبناي الگوي اسـتاد   رود که بر   شمار می  راهبردي آموزشی به  

دسـت   بـه هـا    شاگردي استوار است و از زمان پیدایش پیـشه        
رواج داشـته    گري و ماننـد آن     انسان براي تولید ابزار، صنعت    

  ).1387صادقی و همکاران، (است 
دنبال کشف مـسیرهاي    کارآموزي براي دانشجویانی که به      

 شـغلی   ةهاي مرتبط بـا حـوز      شغلی یا کسب دانش و مهارت     
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 دهـد  خاص هستند، تجربه در دنیـاي واقعـی را عرضـه مـی            
)Cheong et al., 2014( . کـارآموزي و  ةاسـاس، دور  بـراین 

کارورزي امکان و فرصتی براي آشنایی دانشجویان با محـیط          
هاي آنان براي     افزایش قابلیت  سببشود که    کار محسوب می  

هاي شغلی پس  شود و دستیابی به فرصت    اشتغال در آینده می   
. )Divine et al., 2008 (کنـد  تر می آموختگی را آسان از دانش

افراد قدرت انتخاب بیشتري در انجـام وظـایف         همچنین، به   
هاي خود در    ها و گرایش   دهد تا بتوانند بهتر به عالقمندي      می

 پی برده و نقاط قوت و ضعف کار خـود           گوناگونهاي   زمینه
  ). 1395محمدیان و همکاران، (را ارزیابی کنند 

 کارآموزي اتفاق نظر وجـود      ةدر رابطه با مدت زمان دور       
تواند از چند هفته تا چندین ماه به طـول           ره می این دو . ندارد

ــد ــسون  . انجام ــر سوان ــان ) 1370(براســاس نظ ــداقل زم ح
 آمـده از  دسـت  بـه موردنیاز براي سودمند واقع شدن تجـارب        

مـان الزم  اي و حداکثر ز  شش هفتهة کارآموزي یک دور   ةدور
که موجب حذف سـایر دروس مهـم       براي این دوره، بدون آن    

ــوزش  ــود،آم ــک دوش ــه16 ةر ی ــادقی و  (اســتاي   هفت ص
  .)1387همکاران، 

  
  بازدید و گردش علمی

 ة مـشاهد  راهدهـد کـه از       گردش علمی به فراگیران امکان می     
دست آورند    علمی به  ۀها و مردم تجرب    طبیعت، وقایع، فعالیت  

گردش علمی مزایاي بسیاري همچـون      ). 1385خورشیدي،  (
و بهبـود   افزایش چـشمگیرسطح دانـش و آگـاهی فراگیـران           

گـردش  ). 1395خزاعـی،   (هاي اجتمـاعی آنـان دارد        مهارت
 شـده  مطـرح  و مباحث    موضوعات براي زیادي  مزایاي علمی

ـ     دانش تواند  و می  دارد در کالس درس    دنیـاي   ا فراگیران را ب
هاي فراگیران مـؤثر      و در تحکیم آموخته    هم آمیخته  درواقعی  
گـردش علمـی     دیگر،   بیان به). 1392الون و همکاران،    (باشد  
توانـد تجربیـات      مـی  ،ریـزي و اجـرا شـود       خوبی برنامه  که به 

کننـدگان   دست اول مرتبط بـا موضـوع تـدریس بـه شـرکت            
هـاي یـادگیري     نتیجه، براي فراگیـران فرصـت       در .کندعرضه  

یـابی   دسـت  شود که در کالس درس قابـل       فراهم می بدیلی   بی
  .)Myers & Jones, 2004( نیست

علمـی   گـردش  از سازي شبیهعی نو مجازي علمی گردش  
بیـان دیگـر، گـردش علمـی       بـه .اسـت  رایانه اساسرب واقعی

 زمان  برپایۀي شغلی   وجو  جست از ابزارهاي    اي مجازي نمونه 
الون (وجود آمده و گسترش یافته است        اوري به  فنّ بااست که   

مراحل ساخت گـردش علمـی مجـازي        ). 1392و همکاران،   
 بررسی اهداف شـغلی و      .1: د از نا  درسی عبارت  ۀبرنام ۀپای  بر

 ۀبرنامـ  ۀپایـ   بر ، گردش علمی  ۀب برنام اوري و انتخا   فنّ ۀبرنام
 و سـبب  بـر دارد  را دردرسی که تجاربی متناسب بـا اهـداف     

 تجـاربی  از مفهومی اي نقشهۀ  تهی.2 ؛شود میبهبود یادگیري 

  ؛شـود  گنجانـده  مجـازي  علمـی   گـردش ۀبرنامـ  در بایـد  کـه 
اسـاس   بر کـارگیري  بهاوري مناسب براي    نّ ف ۀ انتخاب برنام  .3

  ؛ گــردش علمــیدر درســی ۀ اهــداف برنامــ تعیــینمحتــوا و
 ۀپایـ   بـر  ،آوري و سازماندهی مواد در گردش علمـی         جمع .4

 از دیدار ۀ برنام.5 ؛اساس اهداف برنامه درسی  درسی برۀبرنام

ــدیل  .6 ؛ســایت ــتب ــال ۀهم ــه فرمــت دیجیت ــواد ب  در .7 ؛ م
 مفهــومی ۀ عناصــر براســاس نقــشۀهمــســازماندهی برنامــه، 

 ةهـاي دیگـري دربـار      الزم است تصمیم  . شود سازماندهی می 
 محـصول نهـایی     .8 ،شکل گردش علمی مجازي گرفته شود     

ورده شدن اهداف مدنظر اطمینان     آبازبینی شود تا نسبت به بر     
  ).همان(حاصل شود 

 
  محور یادگیري خدمات

 جامعه  در آن  نوعی یادگیري است که      محور  یادگیري خدمات 
 فراگیـر   .شـود   آزمایشگاه فراگیران درنظـر گرفتـه مـی        منزلۀ به

یـادگیري   و   گیـرد  کند و یـاد مـی      نیازهاي جامعه را حس می    
روي هـ (سـازد    میکالسی را با تجربیات دنیاي واقعی مرتبط        

، ایــن نــوع  دیگــرســخن بــه). 1390کریمــوي و همکــاران، 
 بـراي آمـوزش و      جامعه«بر    مبتنی ي رویکرد منزلۀ به یادگیري
 ابزاري مفید براي برداشتن دیوارهـا       مثابه  است و به   »یادگیري

). 1393پرنــده و همکــاران،  (اســتاز کــالس درس ســنتی 
محور نوعی یـادگیري تجربـی اسـت و بـه             یادگیري خدمات 

، ایـن نـوع یـادگیري همچـون سـایر            بیلیـگ و واتـرمن     باور
درك شـود کـه فراگیـر        هاي یادگیري تجربی، سبب می     روش

 راهبهتري از مطالب درسی داشته باشـد و آنچـه کـه فـرد از                
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کند، بیش از آنچه که صرفاً خوانده، شنیده         عملکرد تجربه می  
هـروي  ( سـپرد  مـی خـاطر    ، بـه  فرا گرفته مدرس  تدریس   بایا  

محور را    آنچه یادگیري خدمات  ). 1390کریموي و همکاران،    
ــی متمــایز   ــادگیري تجرب ــون ی ــیاز ســایر فن ــد، م ــا  کن همان

بیان دیگر، فراگیـران     به. هاي مدنی آن در جامعه است      ویژگی
رسـانی    خود خـدمت   ۀگیرند که به جامع    در شرایطی قرار می   

آورنـد   دسـت مـی    اي بـه    تجارب ارزنـده   این راه کنند و از     می
  ). 1393رستمی و همکاران، (

 یادگیري فعال   بامحور توانایی فراگیر را      یادگیري خدمات   
 در جامعه، تفکر انتقادي و قرارگیـري در         اشتغالو مشارکتی،   

هـروي  ( دهـد   میارتقا هاي متضاد در زندگی واقعی موقعیت
این نوع یادگیري اثرات مثبـت      ). 1390کریموي و همکاران،    

تـرین مزایـاي یـادگیري     از مهـم . )Kuh, 2008 (داردبسیاري 
هایی براي   محور، دادن انگیزه و فراهم آوردن فرصت        خدمات

مرنـدي  (د  نـ یران است تـا بـا جامعـه ارتبـاط برقـرار کن            فراگ
نظـر از زمـان و میـزان         صـرف ). 1397حیدرلو و همکـاران،     

محـور در ایـن رویکـرد     هدایت دانشجو در یادگیري خدمات 
 تأکید یکسانی بـر خـدمات و آمـوزش شـده            ،نوین آموزشی 

تـرین اصـول ایـن        یکی از ضروري   منزلۀ  بهاست و این اصل     
  .)1396رحیمی بشر و همکاران،  (استروش مطرح 

 مزایـاي بـسیاري     ، این نوع یادگیري   باشده   تجارب کسب   
 را در   آمـده  دسـت  بـه که آنها تجارب      چرا ؛براي فراگیران دارد  

. )Engberg et al., 2018 (برنـد  کار مـی  فرایند کسب شغل به
 کـه   ندمحور بر این باور     برخی پژوهشگران یادگیري خدمات   

 ة بـا عالقـه و انگیـز       ،هاي کـارآموزي   ورهخالف د  فراگیران بر 
شـوند و بنـابراین، اثربخـشی        هـا مـی    بیشتري وارد ایـن دوره    

هـاي کـارآموزي     محور قابل مقایسه با دوره      یادگیري خدمات 
  ).1397مرندي حیدرلو و همکاران، (نیست 

  
  یادگیري از راه دور

 بـه یـادگیري خـارج از مؤسـسه تمایـل            بسیاري از فراگیران  
جمله عوامـل      از گوناگونی دالیل کن است به  که مم  ادارند؛ چر 

هـاي   فردي، اقتصادي و جغرافیایی بـراي حـضور در کـالس          
  .)Mosse et al., 2011 (داشته باشندحضوري مشکل 

ـ   بـه   را گاتشالک آموزش و یادگیري از راه دور          هـر   ۀمنزل
ــوزش  ــه آم ــیرویکــرد رســمی ب ــد  م ــه در آن دان ــشتر ک  بی

د کـه مدرسـان و      نشـو   واقع می  رخدادهاي آموزش در حالی   
بابـایی،  (یادگیرندگان حضور فیزیکـی در کنـار هـم ندارنـد            

اي از آموزش است که بـر   یادگیري از راه دور، حوزه   ). 1389
 آموزشی تمرکـز دارد و در        نظام اوري و طراحی  پداگوژي، فنّ 

این نوع آمـوزش و یـادگیري، ارتبـاط فراگیـران و مدرسـان              
-Al (زمان روي دهـد    هم ان و یا غیر   زم صورت هم  تواند به  می

Arimi, 2014( .ة شـیو  بـه هـاي آمـوزش   راهبـرد و ها  ویژگی 
 زمان باالي حضور در کالس، تـدریس مـستقیم،           شامل سنتی

 آمـوزش درون    حضور بـراي    جدول زمانی، و   بای  یها فعالیت
 ییهـا  در مقابـل، یـادگیري از راه دور ویژگـی         .  است مؤسسه

یري خــارج از مؤســسه، و ، یــادگي فراگیــر محــورهمچــون
ی ییادگیري از راه دور مزایـا     . )Ibid (ي را دارد  اوري محور فنّ

 آشکارترین مزایاي آن    .داردهاي درس سنتی     نسبت به کالس  
ایـن نـوع    . اسـت هـا    جویی در هزینـه    پذیري و صرفه   انعطاف

دهـد   یادگیري خودراهبر بوده و به فراگیران این امکان را می          
یـادگیري  . )Ibid(ري را کنتـرل کننـد       تا سرعت فرایند یـادگی    

پـذیري فـرد      میـزان مـسئولیت    اساسبرتوان   خودراهبر را می  
یادگیرنـدگان  . یادگیرنده در قبال یادگیري خود تعریـف کـرد    

یـادگیري معنـادار و     خودراهبر همواره از مسئولیت خـود در        
 چالش ة دید بهمسائل آگاهی دارند، آنها به     نظارت بر خویش  

برنـد   ل به تغییر هستند و از یادگیري لذت مـی         نگرند، مای  می
ــاران،  ( ــام و همک ــار  ). 1395بهن ــادگیري از راه دور راهک ی

یازهاي آموزشـی افـرادي اسـت    مناسبی براي پاسخگویی به ن   
 مانند کمبـود وقـت، دوري       اي تأثیر عوامل بازدارنده   که تحت 

هـاي شـغلی و مـسئولیتی،        راه، معلولیت جسمانی، گرفتـاري    
 قادر به حضور فیزیکـی      ،اي اجتماعی و فرهنگی   ه محدودیت

  ).1386کیانی،  (نیستنددر کالس درس 
یکی از انواع یادگیري از راه دور، یادگیري الکترونیکی و            

یادگیري الکترونیکـی   ) 2005(چن و همکاران    . مجازي است 
انـد    شبکه بیان کردهۀپای  ابزارهاي الکترونیکی بر   بارا یادگیري   

ري را خودآموزي یادگیرنـده     ین نوع یادگی  و هدف اصلی از ا    
تسلط علمـی کامـل بـر مطالـب، نگـاه           . دانند  شبکه می  راهاز  

بنـدي   عادالنه بر جویندگان دانش، انعطاف و مـدارا، و گـروه          
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هاي اصلی آموزش الکترونیکی از دیـدگاه       مخاطبان از ویژگی  
محیط یادگیري مجـازي    ). 1388مجیدي،  (پاولووسکی است   

 کـه بـه     داردسـازي متعـددي      زارهـاي شخـصی   امکانات و اب  
 درسـی آمـوزش     ۀتوان آن را با برنامـ       می گوناگونهاي   شکل

ـ    امکانات چندرسانه  کارگیري بهبا  .  کرد ترکیب اوري اي این فنّ
هر مکان و زمـانی،    در  کیفیتی را تولید و      توان محتواهاي با   می

ــوا را در ــرار داد  آن محت ــدگان ق ســراجی، (دســترس یادگیرن
 موفـق در    ةهاي شخـصیتی یادگیرنـد     جمله ویژگی   از. )1391

نفـس،   نیکی عبارت از خودراهبري، اعتمادبـه     یادگیري الکترو 
پـذیري و   خطـر ، کنجکاوي و تداوم عالقمندي،    تفکر انتقادي 

  ).1389بابایی، (با خود صادق بودن است 
 یادگیري الکترونیکی اسـت و      ۀیادگیري سیار زیرمجموع    

 تعـامالت اجتمـاعی و      بـا  گونـاگون  هـاي  یادگیري در زمینـه   
.  اسـت  هاي الکترونیکی شخصی    دستگاه کارگیري بهمحتوا، با   

پــارادایم یــادگیري  گــسترش بیــشتر هــدف یــادگیري ســیار
 یعنی تسهیل یادگیري در هـر زمـان و هـر       ،الکترونیکی است 

ایـن نـوع   ). 1397عباسی کسانی و شـمس مورکـانی،      (مکان  
 خارج از کالس درس ممکـن       یادگیري فرایند یادگیري را در    

که  کردهاي را فراهم     این، یادگیري سیار زمینه   بر افزون. کند می
ــان  ــسیاري از آرم ــودراهبري در    ب ــد خ ــی مانن ــاي آموزش ه

 در  ، اسـتقالل فراگیـر    زمان و مکان  یادگیري، یادگیري در هر     
 بـه رسـمیت     ، عالیـق  اسـاس یادگیري، حق انتخاب محتوا بر    

هـا    مثـال ۀعرضشجویان، امکان هاي فردي دان   شناختن تفاوت 
اي،   امکانـات رایانـه    کـارگیري  بـه تر بـا     هاي ملموس  در قالب 

 پرشـتاب  ۀعرضـ آموزش و یادگیري مـشارکتی و ارزیـابی و          
برزگـر و   (کنـد    تر جلوه مـی    تحقق  قابل ها بازخورد از آموخته  

  ).1391همکاران، 
  

  کالس درس وارونه
 دنیاسـت    در نـوین  نـسبتاً    يکالس درس وارونه، که رویکرد    

 مکـان  از آموزشـی  فضاي  تغییر،)1395گلزاري و عطاران، (

 درسـی   محتـواي ۀعرضـ  و فـردي  یـادگیري  فضاي به بزرگ

 و جدیـد  در ایـن شـیوه، اطالعـات   . اسـت  کـالس  از خارج
 .شـود  می انجام دانشگاه در درسی تکالیف و منزل در آموزش

ذاري کـالس درس    گـ  علـت نـام   ). 1394ثناگو و همکاران،    (
صـورت    اسـت کـه فراینـد یـادگیري بـه          سببرونه به این    وا

 دهــد  روي مــی ســنتی اســتۀمعکــوس از آنچــه در برنامــ
)Roach, 2014( .توان چنین بیان داشت کـه   بیان دیگر، می به

کالس درس وارونه ترکیبی از الگوي سنتی و نـوین اسـت و    
امکان یادگیري فعـال و مـشارکتی در زمـان تـشکیل کـالس             

  .)Ibib (کند میدرس را فراهم 
 و دادهکالس درس وارونه مفهوم کالس سـنتی را تغییـر            

گر و   تسهیل« به   »داناي مطلق در کالس   « نقشجاي   مدرس به 
علــوي و  (داده اســتتغییــر نقــش » گــر در کــالس هــدایت

سـازي   کالس درس معکوس بـه شخـصی      ). 1396همکاران،  
سـب  کند و درنتیجه، یادگیرنـده متنا   فرایند یادگیري کمک می   

 ,Bergmann & Sams (پردازد با سرعت خود به یادگیري می

در روش کالس درس وارونه، فراگیر فایل صوتی یا          . )2012
 مـدرس تهیـه و ضـبط شـده          سـوي از که   ،تصویري درس را  

دهد و کالس به محلی براي        مشاهده کرده یا گوش می     ،است
 محتویـات درس تبـدیل      بـارة  در وگـو   گفـت رفع ابهامـات و     

سـخنرانی در   بر   مبتنیبنابراین، فرایندي که در روش      . شود  می
صـورت   افتـد، در منـزل بـه       صورت ناقص اتفاق می    کالس به 

زیرا فایل در اختیار فراگیر اسـت و بارهـا          . دهد کامل رخ می  
). 1397خطیـب زنجـانی،     (تواند بـه بـازبینی آن بپـردازد          می
 شـناختی یعنـی دانـش و        ۀاساس، سـطوح پـایین حیطـ       اینبر

شـود و سـطوح      ن در خارج از کالس درس محقق می       فهمید
باالتر یعنی کاربست، تحلیـل، ترکیـب و ارزشـیابی در درون            

 & See(پذیرد  کالس درس و با راهنمایی مدرس صورت می

Conry, 20141394پـور،   فر و غالمـی  ؛ به نقل از اسماعیلی .(
 در  صـورت تعـاملی    جه، در کالس درس، فراگیـران بـه       درنتی

کاویــانی و (ایجــاد دانــش بیــشتر فعــال هــستند یــادگیري و 
 ).1396همکاران، 

  
  کاربردي-هاي علمی کاربرد در آموزش

، مـصوب   کـاربردي -هـاي علمـی     آمـوزش  ۀنام آییناساس    بر
 ،1374 بهمـــن 17شـــوراي عـــالی انقـــالب فرهنگـــی در 

هایی است که با هـدف       کاربردي آموزش -یهاي علم  آموزش
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وري،   ها، افزایش بهره   د مهارت ارتقاء و انتقال دانش کار، ایجا     
د معلومات و تجـارب شـاغالن، رشـ         هنگام کردن و ارتقاء      به

آوردن اسـتعدادهاي نهفتـه     استعدادهاي بارز و بـه فعلیـت در       
 انجـام    گونـاگون  هـاي  ه مـشاغل و حرفـ     دار شدن  عهدهبراي  

 توانایی افراد را براي انجام دادن کـاري کـه بـه آن            شود تا   می
دبیرخانـه شـوراي    (طح مطلوب برسـاند     شود به س    محول می 

کـاربردي  -هاي علمی  آموزش). 1374عالی انقالب فرهنگی،    
وري  پـذیري و بهـره   ابزار مهمی براي بهبـود پویـایی، انطبـاق     

دانشگاه جـامع   ). 1389ایزدي و همکاران،    (نیروي کار است    
کـاربردي  -دي متولی نظام آموزش عـالی علمـی       کاربر-علمی
  : ند ازا اي کالن دانشگاه عبارتجمله راهبرده از. است

هـاي مهـارتی آمـوزش       تأکید بر تقسیم کار ملی در حـوزه        -
 ۀمنزل به کاربردي - عالی و تبیین نقش دانشگاه جامع علمی      

ثر در ایجاد اشتغال و     ؤترین عوامل سهیم و م     یکی از مهم  
  ؛نیروي انسانی میانی کشورتأمین 

یـدانی بـا    سـمت م   هـاي درسـی بـه      هدایت اجـراي برنامـه     -
عت، خدمات، کشاورزي، فرهنگ    هاي صن  مشارکت بخش 

 ؛و هنر
مـدار و   لمحور و شـغ    هاي شایستگی   فضاي آموزش  ۀتوسع -

دانـشگاه  (جوینـدگان کـار     ن و   متناسب با نیازهاي شاغال   
  ).1399کاربردي، -جامع علمی

 دانـشگاه   مجموعه قـوانین و مقـررات آموزشـی       اساس    بر  
هایی  اي خاص بـه آمـوزش   ه کاربردي، آموزش -جامع علمی 

 یـا ترکیبـی از      صـورت غیرحـضوري     کــه بــه    شود گفته می 
 کــارگیري بــهحــضوري و غیرحــضوري، در حــین کــار، بـــا 

 کـارگیري  بـه هاي نوین آموزشی، امکانات محیط کار،        اوريفنّ
 شـود  سازها و امکانـات کارگـاهی برگـزار مـی          هها، شبی  نمونه

هـاي    براي آمـوزش   ).1396کاربردي،  -دانشگاه جامع علمی  (
 گرفـت توان از آمـوزش از راه دور بهـره           کاربردي می -علمی

 ,Fozdar & Kumar (کـرد تا بتوان نیروي کار مـاهر تربیـت   

جملـــه دســـتاوردهاي آمـــوزش الکترونیکـــی در  از. )2008
  بـه مـواردي همچـون      تـوان  کاربردي می -هاي علمی  آموزش

ز کاهش وابستگی کالس درس به زمـان خـاص، پـشتیبانی ا           
تعداد زیاد دانشجو در یـک کـالس، عـدم نیـاز بـه حـضور                
فیزیکی استاد و دانشجو در کالس، و فراگیر کـردن آمـوزش            

  ). 1383جو،  اسکندري و حق(عالی در جامعه اشاره کرد 
شــوراي عــالی انقــالب  344 ۀ جلــسۀاســاس مــصوب بــر  

ریـزي   جملـه اصـول برنامـه       ، از 1373 دي   20 مورخ   فرهنگی
هـاي   کارآموزي و کسب مهارت    کاربردي-هاي علمی  آموزش

 و ســعیدي بینقــی(هــاي هماهنــگ اســت  شــغلی بــا برنامــه
اي اسـت کـه دانـشجو بــا           دوره کارورزي). 1380رضوانی،  

هــاي اقتـصـادي، واحــدهاي صــنعتی،         حضـور در بنگــاه   
 کـارگیري  بـه خدماتی، کشاورزي، فرهنگـی و هنـري ضـمن          

ی خــود را افـزایش       تـوان مهــارت    ،یهاي علمی و فنّ    آموخته
کدام به ارزش دو واحـد       هر 2 و   1دروس کارورزي   . دهد می
 ،1  کـارورزي  ۀعرضـ زمان  .  ساعت اسـت  480 در مجموع و  

 پایـان دوره    ،2 کـارورزي    ۀعرضـ سال دوم و زمـان       پایان نیم 
) فصل تابستان (تواند در خارج از تقویم آموزشی         و می  است
  .)1396دانشگاه جامع علمی کاربردي،  (شوداجرا 

  
  هاي یادگیري خارج از مؤسسه چالش

هایی براي   هریک از انواع یادگیري خارج از مؤسسه با چالش        
ــراه اســت  ــرا هم ــارآموزي و  خــصوص دوره در. اج ــاي ک ه

سـاالري اداري، نبـود      قبیـل دیـوان   هـایی از   کارورزي چـالش  
 آموزشـی مـشخص     ۀانات و تجهیزات، عدم تعریف برنام     امک

، عدم بار علمی و عملی مناسب ایـن   گذراندن این دوره براي
  ).1395پور و درانی،  خسروي(ها مطرح است  دوره
بینی بودن دنیاي    قابل پیش   کم، مبهم و غیر    زمانفرصت و     

واقعی، عدم تناسب ایـن نـوع رویکـرد یـادگیري بـا سـبک                
 دانشجویان، محـدودیت زیربنـایی و حمـایتی،         ۀهمیادگیري  

 فـشار کـاري سـنگین       وریـزي،    مشکالت هماهنگی و برنامه   
 اسـت محـور    روي یادگیري خدمات هاي پیش  جمله چالش   از
  ).1393پرنده و همکاران، (

ــ   اوري اطالعــات و مــشکالت دسترســی و اســتفاده از فنّ
 ارتباطـــات، بـــازخورد ناکارآمـــد، کمبـــود مـــواد مطالعـــه

)Musingafi et al., 2015(  ــان ــه کارکن ، عــدم دسترســی ب
کننـده و    هـاي حمایـت     برنامـه  دیـده، نبـود    اي آمـوزش   حرفه

شـده   هـاي مطـرح     از چـالش  هاي ضعیف    پشتیبان، زیرساخت 
  ).1388مجیدي، (ند هستبراي یادگیري از راه دور 
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هاي دشواري در یـافتن      کالس درس وارونه نیز با چالش       
هـاي بـاالتر یـا       هایی کـه نیازمنـد مهـارت       ها و فعالیت   پروژه

 بـراي الش و زمـان      نیازمندي به ت   ؛هاي فکري هستند   مهارت
 نیازمندي بـه دانـشجویان   ؛ مواد دورهةتولید و بازسازي دوبار 

 و نیازمنـدي    ؛ته و مسئول و متعهد به آموزش خود       خودانگیخ
هـاي قبـل از      به درگیري و مشارکت دانـشجویان در فعالیـت        

حقانی و همکاران،   (همراه است   کالس و حین کالس درس      
1395(.  
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  Chen چن

 Dewey  دیویی

 Rousseau  روسو

 Froebel  فروبل

 Comenius  کومینوس

 Gottschalk گاتشال

 Gagne  گانیه

 field trips  گردش علمی

 Locke  الکه

 Waterman  واترمن

 Flipped وارونه

  Hergenhahn  هرگنهان 

 distance learning یادگیري از راه دور

 service-learning حورم یادگیري خدمات

  
  


