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 چكیده

 شده ارائه های آموزشو ( MWSR) مبدأدر  های شهری پسماند یکتفكنوین مدیریت شهری موضوع  های یستمسامروزه در 

شههری در وهوزه مهدمات     های ریزی برنامهبرای افزایش راندمان  موردتوجهموضوعات از  كییبه شهروندان در این رابطه، 

از  یهک طرح موفق تفك یک یولقه اصل تواند میمداوم از راه دور  های آموزشو  سازی فرهنگ. است  زیست محیطشهری و 

 تهرین  کوتاهدر  تواند میاز راه دور  آموزشبه آن توجه نشده است.  تاکنونکه  یدر تهران باشد. موضوع یپسماند شهر مبدأ

 یینپها  ینهمشابه داشته باشد. امكانات کم و هز های روش یرمردم را نسبت به سا یننفوذ در ب یبضر یشترینزمان ممكن، ب

 ههای  روشانواع  ی،سلسله مراتب یلتحل یکاست. در این مقاله، با استفاده از تكن یستمس ینمهم ا های مزیتاز  یستمس ینا

 یو بررسه  یسهمورد مقا بنیان دانشبا توجه به شرایط موجود در شهرداری تهران با رویكرد توسعه شهری از راه دور  آموزش

 یكیشناز راه دور با استفاده از اپل آموزش هتوسع هینگز یزوج یساتاز مقا آمده دست به یینها یازقرار گرفتند. با توجه به امت

 آورده است. به دست یگرد های مدل یررا نسبت به سا یازامت یشترینب یلو موبا

 کلمات کلیدی

 .مبدأاز  یکتفك ی،، پسماند شهر16تهران، منطقه  یاز راه دور، شهردار آموزش
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 مقدمه -1

مادیریت شاهری و    یهاا  روش کناد  یما ضرورت زندگی ساامم ایااا    

مستمر بهبود بخشیم. متأسفانه اماروزه دعا     صورت بهروستایی خود را 

و  رویااه باایناشاای از تخهیااه  یراتتااأ غیربهداشااتی زبامااه در شااهرها و 

کاه هام    شاود  مای روزاعزون زبامه باعا  سسایر رسایدن باه تبیعات      

 .نماید میو هم شهروندان را با مشکالت زیادی مواجه  زیست محیط

است  هایی یتععاماز  مواد زائد جامد شهری شامل تمام مواد زائد حاصل

خاوا  عیزیکای و    ازنظار . ایا  ماواد هام     شاود  میکه در شهر اناام 

کاه   هاایی  پیچیدگیشیمیایی تنوع بسیار زیادی دارند . در حال حاضر 

 تغییارات  هاا  زباماه در جامعه شهری به وجود سمده در کمیت و کیفیت 

تی از معضال ها پیچیدگیشگرعی را ایااد نموده است که ای  تغییرات و 

وچگونگی دع  را نیز به دنبال داشاته   جا به جاییقبیل اشکال در نحوه 

است. کهیه مسائل مرباو  باه زباماه و پساماند را مای تاوان در قامار        

مدیریت مواد زائد بررسی نمود. مدیریت مواد زائد جامد را می توان باه  

یک ععامیت میان بخشی پایه ریزی شده و بر اساس اصول مهندسای و  

ادی بی  عناصر مختهف سن یعنی تومیاد، خخیاره در محال، جما      اقتص

سوری، حمل و نقل، پردازش و بازیاعت و نهایتا دعا  ماواد زائاد جاماد     

تومید به  مبدأاتالق نمود. جداسازی و تفکیک پسماندها از یکدیگر در 

عنوان یکی از کاراتری  و اقتصادی تری  روشهای پردازشای اماروزه در   

یا صورت می گیرد . همچنی  بکارگیری اصومی ایا   اغهر کشورهای دن

روش تا حدودی بار هزینه های حمل و نقل را کااه  مای دهاد .اماا     

به دمیل عدم برناماه   مبدأگاهی در جریان اجرای ترح های تفکیک در 

ریزی اصومی و صحیح و همچنی  عدم وجود مد یریت مناسر، هزیناه  

زای  داشته و سود حاصل از های ایااد شده در مقابل مناع  موجود اع

اجرای ترح های تفکیک بسیار ناچیز و در برخی موارد منفی می باشد. 

بنابرای  بررسی ترح های تفکیک تدوی  شده از دیدگاه اقتصاادی ددر  

بررسی مسئهه از دیدگاه مامی، ساود اشاخا  در جریاان اجارای یاک      

سن بارای   ( و محاسبه هزیناه هاا و منااع    شود میپروژه در نظر گرعته 

 .[1]جامعه ضروری است 

، که زباماه بادون اینکاه    شود میباع   مبدأاجرای ترح تفکیک زبامه از 

تفکیک شده و زبامه تر به کارخانه های  مبدأشود در  زیست محیطوارد 

کمپوست دکود سمی( هدایت شده و تبدیل به کود سمی شود که ای  نوع 

ی هاا  زباماه و  شود مینطقه محسو  کود بهتری  کود برای کشاورزی م

خشک به کارخاناات بازیاعتی انتقال و تی پروسه ای تبدیل باه ماواد   

 .شود میبازیاعتی شامل کاغذ، قهم، دعتر و صنای  دستی 

دومت هاا و محقیا     موردتوجهیکی از موضوعات  زیست محیط سموزش

ی  و توسعه پایدار برای جامعه است. باد  زیست محیطدر ترویج عرهنگ 

، راهکار های بسیاری مورد مطامعه قرار گرعته است. یکی تاکنونمنظور 

از راهکارهایی که در کشور های پیشارعته توجاه زیاادی باه سن شاده،      

 . [2]( است Distance Learningاز راه دور د های سموزش

تا    8000شهر تهران به عنوان پایتخت کشور با تومید روزانه بای  از  

پسماند شهری بیشتری  میزان تومید در منطقه را داراست. ای  درحامی 

شهر و خصوصاا در   پسماند در مبدأاست که تقریبا هیچگونه تفکیک از 

منات  مسکونی صورت نمای گیارد کاه یکای از دآیال سن نیاز عادم        

 هاای  مزیتپسماند ها و  مبدأصحیح مردم به منظور تفکیک از  سموزش

 .[3]ای  سیستم است 

بسیاری از اعضای هیأت عهمی دانشگاهها نگرانی خود را در مورد تعهیم 

چرا "از راه دور ابراز کرده اند. سنها می پرسند:  سموزشبوسیهه ع  سوری 

ماا ساامهای مدیادی، درس دادن خاود را باه هماان شایوه        "، "تغییر؟

. ای  حرف ممک  اسات بارای   "همیشگی به نحو احس  اناام داده ایم

 سموزشزمان گذشته و حال درست بوده باشد، ومی سینده کامالً بسته به 

 با واسطه است. 

د حام انبوهی از ماواد سموزشای هساتیم کاه بوسایهه      دامروزه( ما شاه

مؤسسات و صنای  سموزشی از اتراف و اکناف کشور یا دور تا دور جهان 

کامج و دانشگاه در سرتاسر  80عراهم گردیده است. هم اکنون، بی  از 

کشور برنامه هایی در سطح کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتارا دکاه   

دارد یا اصالً ندارد( ارائه می کنناد. رقابات،   یا نیاز به حضور کوتاه مدت 

اسات. و سنگوناه کاه در زیار      سموزشنیروی محرکی در بکارگیری ما از 

از راه دور دارای عوایاد اساسای    سماوزش سمده، بکارگیری ع  سوریهاای  

 .[4]چندی است 

از  سماوزش : دانشکده می تواند با استفاده از سامانه هزینه ها •

 راه دور بودجه ایا  و خها  خود را بطور چشمگیری کاه  دهد.

یک عرد نیازی به صرف وقت برای رانندگی : زمان رعت و سمد •

 برگزاری و هدایت یک نشست یا کالس ندارد.بر روی جاده جهت 

: مطامعات نشان داده که دانشاویان میزان تأ یر و سودمندی •

کالسایک باه    سماوزش از راه دور نسبت به شارایط   سموزشدر وضعیت 

 همان خوبی یا بهتر از سن به عراگیری می پردازند.

از راه دور به استادان اجازه می دهد تا به  سموزش: دسترسی •

انشاویان و مناب  خارج از پردیس دانشگاه دعهوریدا( دسترسی داشاته  د

مای تواناد در ساطح عهوریادا، ایااآت متحاده        "دسترسی"باشند. ای  

 سمریکا، یا جهان گسترش یابد.

: مواد درسی که استادان برای اهداف مواد درسی اصالح شده •

ی است که برای از راه دور تدوی  می کنند، معموآً بهتر از سنهای سموزش

 متداول تراحی می نمایند. "رو در روی"یک کالس 
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اساتادان  دگیری خوش ساخت تر / جم  و جاورتر:  محیط یا •

تأکید کرده اند که شیوه تدریس سنها بعنوان نتیاه ارائه درس از تری  

 از راه دور بهتر شده است. سموزش

کامهایی نیاز  از راه دور اشا  سموزشبهرحال، تعهیم از تری  ع  سوریهای 

 دارد. در ایناا برخی از سنها که باید مد نظر قرار گیرند خکر شده اند:

: به نظر می رسد که تعامل دست به عصا اسات. و  بی هویت •

واقعی نیست. ترح سموزشی خالق که ترغیر به تعامل و  "رو در روی"

 همکنشی می کند، می تواند ای  مشکل را تا حدی کاه  دهد.

هزینه تاهیزات راه اندازی اومیه بسیار باآست در : هزینه ها •

 حامیکه قیمت ها کاه  می یابند.
 

از راه دور پیشتر وقات بسایار    سموزش: از قبل وقت گذاشت  •

زیادی از استادان برای سمادگی جهت کالسهایشان مای تهباد. باه هار     

حال موادی که تدوی  می شود معموآً دارای کیفیت باآتری نسبت به 

ایی می باشد که جهت کالسهای سنتی تادوی  شاده اسات و مای     سنه

 تواند در کالسهای دیگر نیز استفاده شود.

: رویکارد بسایاری از   در سن چه چیازی بارای ما  هسات؟     •

دانشگاهها به ای  مسئهه با ترغیر استادان خود از تری  انتفاع ماامی و  

 عواید تبیعی سن جهت تدریس از راه دور می باشد. 

صه، با بکارگیری ع  سوری ها، باا هماان ساعی و تالشای دیاا      بطور خال

کمتر از سن( که نیاز بود برای ارائه مطامار باه شاهرهای زیاادی سافر      

کنید، می توانید به مخاتبان پراکنده بسیاری دسترسی داشته باشاید.  

از راه  سموزشهمچنی  می توانید از رسانه های مختهف در ارائه مطامر 

 ده نمایید. دور توأماً استفا

و یادگیری برنامه ریزی شده ای است که در  سموزشاز راه دور،  سموزش

در محیط های جدا از هام صاورت مای     سموزشسن معموآً یادگیری و 

از راه دور، باه تکنوموژهاای ارتبااتی و     سماوزش گیرند. به همی  دمیل 

راه  از سماوزش نیازمند است  سموزشنهادی برای تراحی و برنامه ریزی 

تفاوت دارد. یادگیری از راه دور عقط بر روی دور، با یادگیری از راه دور 

نیازهای دان  سموزدشاگرد( برای رابطه باا سموزگاار تمرکاز مای کناد،      

از راه دور باید شامل دو ترف ارتبا ، یعنی سموزگار  سموزشدرحامی که 

ی دباه  امکترونیکا  سماوزش از راه دور متفااوت از   سموزشو شاگرد باشد. 

( اساات. در واقاا   Online Learning, e-Learningانگهیساای: 

از راه دور است کاه در سن   سموزشامکترونیکی از زیرشاخه های  سموزش

. در شاود  مای ارتبا  سموزگار و شاگرد به تکنوماوژی اینترنات محادود    

از تریا  ناماه    تواناد  مای از راه دور، ارتبا  سموزگاار و شااگرد    سموزش

تهویزیون،تهف ، ویدئو کنفرانس و یا اینترنت و شبکه های نگاری، رادیو، 

 اجتماعی باشد.

از ترکیبی از رسانه های مختهف همچون نوار  تواند میاز راه دور  سموزش

صوتی، نوار ویدئویی، کنفرانس های تهفنی، تهویزیون کابهی یاا مااهواره   

 یاا تساهیل تعامال    سماوزش ای، عکس، ایمیل یا شبکه و  برای انتقال 

 .[5]یادگیرندگان استفاده کند 

ر را ای  چنای  تعریاف مای کنناد:     از راه دو سموزشبرخی از مطامعات 

یادگیری برنامه ریزی شده ای که معموآً در جایی باه غیار از مکاانی    »

که تدریس در سن رخ می دهد، اتفاق می اعتد و در نتیاه نیاز به عناون  

خاا  باه روشاهای ارتبااتی      سماوزش ویژه ای از تراحی درس، عنون 

 .[6]امکترونیکی و سایر تکنوموژیها دارد 

از راه دور شاده اسات، جادایی     سماوزش سنچه باعا  کااربرد اصاطالح    

یادگیرنده و یاددهنده از یکدیگر به محاظ مکانی است نه عاصهه ای کاه  

دارد. زیرا بسیاری از یادگیرندگان ای  نظاام   سموزشیادگیرنده از محل 

 .[7]باشند  سموزشممک  است در نزدیکی محل 

استفاده از شبکه های کامپیوتری قسمت مهمی از یاادگیری از راه دور  

است. با شبکه های کامپوتری، یادگیرندگان می توانند به تبادل منااب   

دسترسی داشته باشند یادگیری بپردازند، با پایگاههای اتالعاتی سنالی  

 .[8]و به بح  گروهی با یکدیگر بپردازند 

برخاای دیگاار از مقاااآت ایهااار ماای دارد کااه دوره هااای سنالیاا  بااه  

کالسای سانتی نیازمناد اسات.      سموزش راهبردهای تدریس متفاوتی از

بنابر ایهارات ای  پژوه  ها یادگیرنادگان دوره هاای کالسای سانتی     

دریاعته اند که دوره های سنالی  باه مهارتهاای تکنوماوژیکی خاصای و     

 .[9]تریقی نو از تعامل بی  یادگیرنده و سموزشیار نیازمند است 

اخیراً، یادگیری سنالی  و شبکه یادگیری غیر همزمان به تاور وسایعی   

از راه دور کاه از عنااوری اتالعاات و کاامپیوتر      سماوزش برای توصایف  

استفاده می کند به کار رعتاه اسات. ایا  شاکل از یاادگیری باه تاور        

 ز راه دوراست.اعراتی مهندسی دوباره ای از یادگیری ا

در تول دو دهه گذشاته، شاماری از واژه هاا بارای مشاخن کاردن        

رویکرد جدید یادگیری و تدریس مبتنی بر تکنوموژی بکار گرعته شاده  

از راه دور به مشابه چتر به کار رعته اسات، شامار    سموزشاند. هر چند 

: دیگری از واژه ها نیز اساتفاده شاده اناد. تعادادی از سنهاا عبارتناد از      

یادگیری تهفنی، یادگیری ماازی، یادگیری امکترونیکی، یادگیری بااز،  

یادگیری با واسطه کامپیوتر، یاادگیری باه کماک کاامپیوتر یاا شابکه       

 .[10]یادگیری غیر همزمان 

های نیروی انسانی باا   امکترونیکی ارتقای دان  و مهارت سموزشهدف 

ای به روز و مقرون به صرعه است. حتی اگر کارمندان  بکارگیری برنامه

های سنتی داشته باشند،  ای وقت کاعی برای حضور در کالس مؤسسه

های زنده مبتنی بار کاالس درس هزیناه بااآیی بارای       سموزشباز هم 

زماان باا    ایااد خواهد کرد. عالوه بر ایا ، کارمنادان بایاد هام    شرکت 
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 سموزشپیشرعت عناوری، اتالعات خود را به روز کنند. از مزایای دیگر 

 امکترونیک می توان به ای  موارد اشاره کرد:

 همیشگی برای همه کس و در همه جا  سموزش .1

 ها  ¬جویی در هزینه صرعه .2

 همکاری و تعامل .3

 یادگیری بدون واهمه .4

 قابهیت انتخا  سطوح مختهف .5

 سنا  سطح در هر مقط  .6

 به روز سموزش .7

 شبیه سازی محیطهای سموزشی .8

 ها روشمواد و  -2

 شهرداری تهران 16مورد مطالعه: منطقه  منطقه -2-1

ای  منطقه در شمار منات  کوچک شهر تهران بوده و در جناو  شاهر   

مترارتفااع   1118تهران واق  شده است .مرتف  تری  نقطه منطقاه باا   

متار در جناو     1086درشمال منطقه و پست تری  نقطاه باا ارتفااع    

 .[11]منطقه واق  شده است 

خیاباان شاوش، حدعاصال انبارنفات و      12و11شمال: محدوده منات  

 میدان شوش

عاصال میادان    خیابان عادائیان اساالم حاد    15شرق: محدوده منطقه 

 شوش و بزرگراه سزادگان

 بزرگراه سزادگان 20جنو  : محدوده منطقه 

منیاار و بزرگاراه شاهید    خیاباان به  19و  17غر  : محادوده منطقاه   

 تندگویان

 

 شهرداری تهران 16(: محدوده منطقه 1شكل )

در جدول زیر اتالعات کهی منطقه مورد مطامعه باا توجاه باه تفکیاک     

 است. شده ارائهمنات  دسته بندی شده و به صورت خالصه 

 شهرداری به تفكیک نواوی 16(: طالعات منطقه 2جدول )

 جمعیت مساوت محالت نواوی

 49134 303 جوادیه 1ناحیه 

 45775 236 نازی سباد 2ناحیه 

 44147 360 خزانه، شهرک شهید بعثت و شهید رجایی 3ناحیه 

 51306 241 یاخچی سباد 4ناحیه 

 50960 263 عهی سباد جنوبی و تختی 5ناحیه 

 16847 248 باغ سخری 6ناحیه 

 تحلیل سلسله مراتبی -2-2

 است: شده ارائهدر ادامه گامهای روش تحهیل سهسهه مراتبی 

. محاسبه بردار ماموع وزنی: ماتریس مقایسات زوجی را در بردار 1گام 

ضر  کنید، بردار جدیدی را که به ای  تری  باه  « وزن نسبی»ستونی 

 سورید، بردار ماموع وزنی بنامید. دست می

(1) 

 
 : مقادیر ترجیحات برای مقایسه زوجی( 1جدول )

 ترجیحات )قضاوت شفاهی( مقدار

9 Extremely preferred کامال مرجح یا کامال مهم تر یا کامال مطلوب تر 

7 very strongly  preferred ترجیح با اهمیت یا مطلوبیت خیلی قوی 

5 strongly  preferred ترجیح با اهمیت یا مطلوبیت قوی 

3 Moderately  preferred کمی مرجح یا کمی مهمتر یا کمی مطلوب تر 

1 Equally  preferred ترجیح با اهمیت یا مطلوبیت یکسان 

 ترجیحات بین فواصل قوی _ 8،6،4،2

 
. محاسبه بردار سازگاری: عناصر بردار ماموع وزنای را بار باردار    2گام 

نامیاده   ساازگاری اومویت نسبی تقسیم کنیاد. باردار حاصال شااخن     

 شود. می

 max، میانگی  عناصر برداری ساازگاری  max. به دست سوردن 3گام 

 دهد.  را به دست می
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(2) 
 

. محاسبه شاخص سازگاری: شاخص سازگاری بصورت زير 4گام 

 شود:  تعريف می
(2) 

1

max






n

n
CI

  

n: های موجود در مسامه.  عبارتست از تعداد گزینه 

. محاسبه نسبت سازگاری: نسابت ساازگاری از تقسایم شااخن     5گام 

 سید.  سازگاری برشاخن تصادعی به دست می

(4) 
RI

CI
CR 

 

در كند.  يا كمتر سازگاری در مقايسات را بیان می 1/0نسبت سازگاری 

پايان از تلفیق اوزان نسبی گزينه ها و معیارها گزينه برتر شناسايی می 

 گردد.

 بحث و نتایج -3

 یرر موضرروت تف  یشرر ر يريتمررد يننررو یهررا یسررتمامررروزد در س

MWSR) مبدأدر   یش ر یپسماندها
بره   شردد  ارائه های آموزش( و *

 يشافرزا  یبررا  موردتوجره از موضرواات   ي یرابطه،  ينش روندان در ا

 زيست محیطو  یدر حوزد خدمات ش ر یش ر های ريزی برنامهراندمان 

آمروزش   یصورت گرفتره در حروزد هرا    یاندانش بن یها یتفعال. است

بره   یمناسرب  یاردر كشور بستر بسر  یراخ یدر سال ها ITو  ی ال ترون

پاكتر و ب ترر را فرراهم كرردد اسرت.      يستیز یطبه مح یابیمنظور دست

 يیرد تا یشر ردار  یر  ش روندان از خدمات ال ترون يادز یاراستقبال بس

 است. یاندانش بن یها یتدسته فعال ينا یتبر موفق يگرید

در اين قسمت با استفادد از نظرات ش روندان و تحلیل سلسرله مراتبری   

از راد دور مورد مقايسه قرار گرفتره و در ن ايرت    آموزش های مدلانوات 

 مناسب ترين آن از ديدگاد های انتخاب و پیشن اد خواهد شد.

توجره بره    ابتدا گزينه های مورد مقاسیه را بايستی معرفی كرد. لذا، برا 

ماهیت موضوت و نظرات شر روندان و سراختارهای ام ران پرذير بررای      

 ش رداری گزينه های زير پیشن اد می شوند:

 (A1تبلیغات راديو و تلويزيون ) .1

 (A2اينتراكتیو اينترنتی ) های آموزش .2

 (A3موبايل و اپلی یشن ) .3

در گام بعد نیاز به مشخص كردن معیارهای مقايسه است. اين معیارهرا  

ايد به صورت مشترک و اثرگذار بر كلیه گزينه ها باشرد. برا توجره بره     ب

                                                 
* Municipal Waste Source Reduction 

نتايج و نظرات پرسشنامه هرا معیارهرای زيرر ج رت مقايسرات زوجری       

 انتخاب می شوند.

 (C1هزينه راهبری ) .1

 (C2پوشش تمام ردد های سنی ) .2

 (C3اينتر اكتیو ) آموزش .3

 (C4ام ان مستندسازی ) .4

 (C5ام ان به اشتراک گذاری ) .5

 (C6نفوذ در جامعه )ضريب  .6

 (C7ام ان آمارگیری ) .7

 (C8تنظیم زمان و تواتر دورد های آموزشی ) .8

 (C9برنامه ريزی و مديريت محتوای آموزشی ) .9

 (C10هزينه توسعه ) .10

 (C11مديريت كاربران ) .11

از مقایساات زوجای گزیناه     سماده  دست بهبا توجه به امتیاز نهایی 

از راه دور با اساتفاده از اپهیکیشا  و موبایال بیشاتری       سموزشتوسعه 

ورده اسات. ایا    س باه دسات  دیگار   هاای  مادل امتیاز را نسبت به سایر 

همانند مدیریت محتوا، زمان، کاربری و  یتوجه قابلسیستم از امکانات 

اصاهی   هاای  مزیتاست که  رگذرای برخورداک مستندسازی و به اشترا

 رد مشابه است.ای  مدل نسبت به سایر موا

 از راه دور آموزش یها روش(: امتیاز نهایی 4جدول )

A1 A2 A3 ها نهیگز 

 امتیاز نهایی 0/414 0/333 0/253

مذا، تب  نتایج به دست سمده، تدوی  و توسعه اپهیکیشا  موبایال   

به منظور سموزش از راه دور مدیریت پسماند و خصوصا عرهنگ تفکیک 

مناسبی در جامعاه نسابت باه ساایر روش      از مبدا میتواند ضریر نفوخ

های سموزشی داشته باشد. تمایل مردم جهت استفاده از ایا  خادمات   

سموزشی به دمیل اعزای  حوزه نفوخ عضای مااازی و اپهیکیشا  هاای    

  مشابه در موضوعات مختهف زندگی روزمره شهروندان است.

 نتیجه -4

 مبدأافزايش تف ی  از  یها روش ينتر مناسبآموزش از راد دور ي ی از 

توسرعه   منظور به تواند یمپسماندهای ش ری است كه ش رداری ت ران 

بره آن   مردت  یران م صورت بهش ری با روي رد توسعه پايدار  يزیر برنامه

 برسد. 

آموزش ال ترونی  و  یها حوزدصورت گرفته در  یانبن دانش های یتفعال

IT  دسرتیابی   منظور بهسبی اخیر در كشور بستر بسیار منا یها سالدر

و ب تر را فراهم كردد است. استقبال بسیار زياد  تر پاکبه محیط زيستی 
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ديگری بر موفقیت اين  یدتائش روندان از خدمات ال ترونی  ش رداری 

 است. یانبن دانش های یتفعالدسته 

، انروات  شردد  انجرام از مقايسرات زوجری    آمردد  دسرت  بهبا توجه به نتايج 

از راد دور پیشن اد شد و با اسرتفادد از مردل تحلیرل     آموزش های مدل

 آمروزش  باهرد  از راد دور  آمروزش  هرای  ينره گزسلسله مراتبری انروات   

كراربردی و هوشرمند،    صرورت  بره پسماند و خط سفید  مبدأتف ی  از 

 معیار پیشن ادی قرار گرفت. 11مورد مقايسه زوجی در 

از راد دورد اپلی یشرن   آمروزش در انت ا با دقت قابل قبولی مدل توسعه 

و  Sharingو بررا قابلیررت   Interactiveهررای موبايررل برره صررورت   

Documenting        با محتوای آموزشی كراربردی و اجرايری برا جرام

هد  خانوادد ها به صورت فعالیت های مشاركتی در خانوادد انتخاب و 

 پیشن اد شد.
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