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Abstract

I

nformation and communication technology has changed life to a great extent in many different
aspects. Accordingly, the traditional methods of teaching have also evolved and physical presence
in the classroom is not as necessary as before. In the past, education benefitted solely from the
presence of teachers, and books were the main source of information. Currently, with the emergence
of new tools, methods, and learning environments, modern modes of education are forming. Of these
methods is electronic learning in which the fundamental role of the teacher is usually neglected, and
it is commonly assumed that in this method the teacher is not as important as the traditional education
system. However, the learning quantity and quality and the effective and efficient use of different
equipment depends on the teacher’s amount of activity, attitude, and skills. This descriptive-analytic
study presents a set of guidelines and techniques to enhance the teacher’s efficiency and effectiveness
and the learning quality of the students in electronic learning. The subjects covered in this study are as
follows: Holmberg’s distance learning theory, methods for increasing the student-teacher relationship,
encouraging students to cooperate, pursuing students to learn actively, presenting quick feedback,
emphasizing on work time, realizing the expectations of educational course, and respecting different
learning styles and skills.
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چکیده
 از جمله اين دگرگونيها تغيير در شيوههاي سنتي.فناوريهاي اطالعاتي و ارتباطي زندگي را در بسياري از ابعاد آن دگرگون ساختهاند
 آموزش تنها از وجود مربيان و معلمان، اگر چه تا ديروز.آموزش است به گونهاي که نياز به حضور فيزيکي در کالس درس کاهش يافته است
 روشها و محيطهاي جديد،بهره ميگرفت و کتاب به منزله اصليترين منبع اطالعاتي در آموزش محسوب ميشد در حال حاضر وجود ابزارها
 از جمله اين شيوهها «آموزش الکترونيکي» است كه به طور معمول در آن به نقش بنيادين. شيوههاي جديدي را به وجود آورده است،آموزشي
 اين در حالي است که ک ّم ّيت و.توجهي ميشود و تص ّور بر اين است که معلم در اين نظام به اندازه آموزش سنتي اهميت ندارد
ّ آموزشگر بي
 وابسته به ميزان فعاليت آموزشگر و نگرشها و،کيفيت يادگيري فراگيرندگان و استفاده اثربخش و کارآمد از تجهيزات و وسايل گوناگون
 مقايسهاي به ارائه مجموعهاي از راهبردها و فنون کاربردي ميپردازد- اين مقاله به روش اسنادي و به صورت تحليلي.مهارتهاي او است
.که کاربست آنها در افزايش کارآيي و اثربخشي معلم و بهبود کيفيت يادگيري فراگيرندگان در آموزش الکترونيکي نقش مهمي برعهده دارد
 ترغيب، تشويق دانشجويان به همکاري، راههاي افزايش ارتباط دانشجو و اساتيد، نظريه آموزش از دور هلمبرگ:مباحث مورد بررسي عبارت از
90/8/15  اصالح و در تاریخ90/7/29  در تاریخ، به دفتر مجله رسیده90/7/11 این مقاله در تاریخ
.پذیرش گردیده است

 تمامی درخواستها به، دانشیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان:* نویسنده مسئول
. ارسال گرددnhdzamani@yahoo.com نشانی
 دانشجوی دکتری برنامهريزي آموزشي دانشگاه اصفهان.1
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دانشجويان به يادگيري فعال ،ارائه بازخورد سريع ،تاکيد بر زمان کار ،تفهيم انتظارات دوره آموزشي و احترام به استعدادها و سبکهاي گوناگون
يادگيري ميباشد.
واژگان کلیدی
آموزش از دور ،آموزش الكترونيكي ،آموزشگر ،سبك يادگيري ،بازخورد ،مشاركت ف ّعال
مقدمه

در آموزش الکترونیکی ايجاد نمايد[.]2

رواج آموزش الکترونیکی در نهادها یا نظامهای آموزشی

با وجود محاسن فراواني که براي آموزش الکترونیکی قابل

آموزش را میتوان امکان دسترسي غيرحضوري داوطلبان به

وجود دارد .براي مثال ،نياز مخاطبان به سواد رايانهاي ،آموزش

علتهای متفاوتی دارد .از مهمترين علل گرايش به اين نوع
مطالب درسي ،رفع محدوديتهاي زماني -مکاني و مشکالت
مربوط به حضور اجباري در دانشگاه ،دسترسي بهموقع و سريع به
حجم باالیی از اطالعات و دانش موجود ،کاهش برخي هزينههاي

آموزشي ،تسهيل آموزش و يادگيري مادام العمر (life-long

تصور است ،ضعفها و تهديدهايي نيز در پرداختن به اين شیوه

به زبان غيربومي ،مسأله صدور و اعتبار گواهينامهها ،لزوم وجود

استانداردهاي خاص براي ارزيابي يادگيري فراگيران و برنامههاي
آموزشي و نياز به استفاده از ابزار و تجهيزات ويژه از جمله معايبي

است که براي آموزش الکترونیکی قابل ذکر است[ .]3همچنين

 ،)learningميسر نمودن کار و تحصيل توأمان براي افراد،

به نظر برخی از منتقدان يادگيري فرآيندي اجتماعي است و

از مخاطبان دانست .از سوي ديگر بهخصوص در کشورهاي در

موفقيتآميز است .نگراني عمده منتقدان اين است که آيا در

امکان برقراری ارتباط با ادارات و منازل و آموزش طيف وسيعي
حال توسعه چالشهايي فراروي نظامهای آموزشي قرار گرفته
است که آموزش الکترونیکی را بهعنوان گزينهاي مناسب مطرح
مينمايد .از جمله اين چالشها افزايش تعداد دانشجويان ،افزايش
مشارکت زنان ،افزايش تنوع و تقاضا براي آموزش و کمبود فضا و

تدارکات فرسوده و از تاریخ گذشته براي اداره نظامهای آموزشي
ميباشد[.]1

تعامل در مکان و زمان مشخص از مباني اساسي تجربه آموزشي
آموزش الکترونیکی يادگيري عميق مواد درسي مشکل با توجه به
فقدان تعامل زماني و مکاني مشخص رخ میدهد؟ و آيا آموزش

الکترونیکی داراي کارآمدي کافي است و منجر به نرخهای باالتر

ترک تحصيل نمیشود؟

عليرغم اينکه نگرانيهای فوق بجا است ليکن بايد در نظر

داشت که محيطهای يادگيري ()learning environment

برخی دالیل دیگر نیز در رواج آموزش الکترونیکی دخیل

در آموزشهای الکترونیکی ،دانشجومحور ،متعامل ،پويا و برخوردار

است؛ افراد جامعه در مشاغل و پستهای گوناگون نيازمند مهارتها

در اين آموزش ،يادگيري مستقل به اين معني که دانشجو خود

بودهاند .لزوم توانمندي در استفاده از اطالعات یکی از این دالیل
و دانش جديد در زمينه کار خود میباشند .به عبارت ديگر ،جامعه

به افرادي نياز دارد که بتوانند اطالعات مورد نياز خود را تشخيص

دهند ،به اطالعات مورد نياز دست يابند و آنها را پس از گزينش
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و ارزيابي به مجموعه دانش پايه خود اضافه نمايند .بهعالوه،

مطالعه کنند .امکان استفاده از چندرسانهايها (،)multimedia
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نيز از جمله مواردي است که میتواند فرصتهای آموزشي مناسبي

فراگيران در دورههاي آموزش الکترونیکی میتوانند با سرعت

خاص خود به يادگيري بپردازند و در فرصتها و اوقات مقتضي
ساز وکارهاي ارتباطي پيشرفته ،سمينارها و آزمايشگاههاي مجازي

از قابليت کار گروهي ،بهويژه درباره مسائل جهان واقعي است.

فعاليتهای ياددهي و يادگيري را انجام میدهد ،وجود دارد .آنچه
در اين ميان مورد غفلت قرار گرفته است نقش معلم ،نگرشها و

مهارتهای او در اين زمينه است .بيشتر افراد آموزش الکترونیکی
را به واسطه وابسته بودن آن به ارتباطات ديجيتالي متمايز کرده و
بهتدريج نقش معلم را فراموش میکنند[ .]4تحقيقات نيز معموال

بر ارزيابی دانش و مهارتهای فراگيران در پايان اين دورهها و
يا برنامههاي آموزشي متمرکز میشوند ،در صورتيکه نقش معلم

یا آموزشگر حائز اهميت فراوان است؛ اگر آموزشگران از دانش،

مهارت و نگرشهای مناسب در آموزش الکترونیکی برخوردار

راهبردهای افزايش کارآيی و اثربخشی اساتید در آموزشهای مجازی

باشند بسياري از نگرانیها در زمينه کيفيت يادگيری در اين شیوه

برطرف خواهد شد[ .]5مقاله حاضر به ارائه راهبردها و فنونی
میپردازد که استفاده از آنها میتواند ضامن افزايش کيفيت و
اثربخشي تدريس در آموزش الکترونیکی باشد.

مزايا و قوتهای ارتباط غيرهمزمان:
•انعطافپذير است به گونهاي که دانشجويان میتوانند

http://mediaj.sums.ac.ir/online

تدريس باشد که آثار فراواني براي دانشجويان دارد .اما
آنچه درباره آموزشهای الکترونیکی ناخوشايند است،
کاهش ارتباطهای چهره به چهره افراد است[ .]8تحقيقات
بسياري نشان داده که عواطف يا هيجانهایي وجود دارد
که از طريق حاالت صورت انتقال داده میشوند .ترس،
تعجب ،خشم ،شادي ،تنفر و غم از مهمترین اين عواطف
است[ .]9اين مطلب به منزله يک چالش ،هنگام استفاده از
اغلب ابزارهاي ارتباط الکترونيکي وجود دارد .برای مثال،
بههنگام استفاده از ابزارهاي مبتني بر متن (text-based
 )toolsدر نظامهای يادگيري به شاخصهای مهمینظير
تاکيد ،هيجان ،تغيير عواطف و آهنگ جمله توجه کافي
نمیشود .از اينرو ،استفاده مناسب و صحيح از ارتباطهای
الکترونيکي همزمان ( )synchronousو غيرهمزمان
( )asynchronousدر آموزشهای الکترونیکی
میتواند بسياری از نگرانيهای مذکور را برطرف کند و
کيفيت آموزش و يادگيری را افزايش دهد .فناوريهای
ارتباط غيرهمزمان عبارتند از نامه الکترونيکي ،تابلوهاي
اعالنات ( ،)bulletin boardsصندوق صوتي ،فاکس
و خدمات پستي .فناوريهای ارتباط همزمان نيز عبارتند
از تاالرهاي گفتگو ( ،)chat roomsسمينارهاي آنالين
زنده ،کنفرانسهای تلفني و پيامهای فوري (instant
 Berge .]3[ )messagingمزاياي ارتباطهای برخط
و نابرخط را بررسي کرده است.
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راهبردهاي آموزشي
تعليم و تربيت در سطوح دانشگاهي دسترسی دانشجويان به
يک مجموعه آموزشي که در بردارنده متخصصين ،مواد آموزشي،
تسهيالت ،و ديگر فراگيرندگان است را ممکن میسازد .در اين
محيط ،عمق يادگيري به واسطه تشريک مساعي و تسهيم عقايد
با ديگران افزايش میيابد .ليکن محيطهای يادگيري در آموزش
الکترونیکی متفاوت است .جلوه بارز اين امر نبود تماس فيزيکي و
بازخورد بصري حاصل از زبان بدن ( )body languageاست.
از اينرو بايد در آموزش الکترونیکی فناوريهای گوناگون را به
شيوهای به کارگرفت که دانشجويان در رسيدن به نتايج يادگيري
موفق شوند .بهعبارت ديگر عالوه بر تسلط نظري و تجربه کافي
معلم در زمينه يا زمينههاي علمیموجود ،برخورداري وي از رفتارها،
نگرشها و مهارتهای مطلوب در پرداختن به آموزش از اهميت
بسياري برخوردار است Bajjlay .در اينباره میگويد« :معلم برای
دستيابی به بينش و نگرش صحيح و هماهنگ با شرايط آموزشی و
فراگيران ،بايد يادگيری از دور را از نقطه نظر فراگيران دريابد .لذا،
عالوه بر تخصص و تبحر در يک حيطه علمی ،داشتن مهارتهای
ارتباطی و تسهيلکننده از اهميت بسياری برخوردار است»[ .]6مقاله
حاضر مبتنی بر نظريه آموزش الکترونیکی  Holmbergبه تبيين
و توضيح اصول مهم در آموزش الکترونیکی میپردازد .طبق نظريه
هلمبرگ آموزش الکترونیکی مبتنی بر هفت اصل اساسی است :اول
برقراری ارتباط دائم ميان معلم و فراگيران؛ دوم اينکه ارتباطات مذکور
بايد از طريق مواد آموزشی مناسب و تعامل از طريق فناوريهای
ارتباطي حمايت شود؛ سوم اينکه انگيزش الزم برای مطالعه و تحقيق
در راستای نيل به اهداف دوره ايجاد شود؛ چهارم ایجاد ج ّو صميمانه
و مبتنی بر صداقت در بحثها و گفتگوها؛ پنجمين اصل اين اصل که
ارتباطهای دوستانه فهم و يادگيری را تسهيل میکند و عامل مهمی
برای انگيزاندن فراگيرندگان است؛ ششمين اصل مربوط به استفاده
صحيح و اثربخش از رسانهها است و در نهايت ،برنامهريزی درسی
برای هدايت و سازماندهی کل دوره بهعنوان هفتمين اصل مطرح
است[ .]7در ادامه بحث ،اصلهای مزبور تشریح و تبیین میشوند.

 )1ارتباط دائم دانشجو و اعضاي هيأت علمي
تدريس در هر محيطي مستلزم چيزي بيش از فراهم نمودن
محتواي درسي براي دانشآموزان /دانشجویان است .تدريس
مستلزم هدايت و راهنمايي دانشجو براي تحليل ،ترکيب
و اعمال قضاوت ارزشي است .دستيابي به اين مهارتها
نيازمند مقادير بااليي از تعامل و کنش متقابل ميان استاد
و دانشجو است .آنچه ممکن است براي بسياري تازگی
داشته باشد اين است که بيش از روابط درون کالسي ،روابط
برونکالسي (بهدليل افزايش انگيزش ،تعهد و رشد شخصي
دانشجو) در يادگيري او تأثير واقعي و سازنده داردWilson .
و همکاران معتقدند که روابط و مناسبات دانشجويان
و اساتيد در خارج از کالس درس میتواند بخشي از
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در هر زماني به مواد درسي دوره تحصيلي دسترسي
داشته باشند.
•به دانشجو زمان الزم براي تأمل و تفکر و يادآوري
داده میشود.
•با يک رويکرد يادگيري مشخص (که به موجب آن
دانشجويان میتوانند زمينههاي مورد بحث را با محيط
کار خود مرتبط کنند) هماهنگ و سازگار میشود.
•فناوریهای همزمان هزينه -اثربخش هستند.

MEDIA
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مزايا و قوتهای ارتباط همزمان:
•انگيزه بيشتري ايجاد نموده و لذا بهتر میتوان بر
انرژي گروه تمرکز کرد.
•تعامل در زمان واقعي ،در ايجاد احساس شخصيت
اجتماعي و انسجام گروهي کمک میکند.
•نظامهای همزمان امکان دريافت بازخورد سريع در
زمينه عقايد را فراهم کرده و در رسيدن به توافق
جمعي و تصميمگيري آثار مثبتي بر جاي میگذارند.
•رخدادهاي همزمان افراد را تشويق و ترغيب به انجام
به موقع تکاليف محوله میکند و در ايجاد نظم و
انضباط در انجام امور مؤثر است[.]10
آنچه درباره وسايل ارتباطی (همزمان و غير همزمان) مهم
است به کارگيری صحيح آنها در زمان و موقعيت مناسب
است .برای مثال ،در استفاده از پست الکترونيکی بايد توجه
کرد که هيچ نامهای از سوی فراگيران نبايد بدون پاسخ
بماند ،اصطالحات معلم برای دانشجويان تعريف شده باشد،
پاسخدهی به يادگيرندگان بايد با سرعت باال صورت گيرد،
پاسخها هميشه متنی نباشد و در کنار استفاده از پست
الکترونيک از ساير ابزارهای ارتباطی استفاده شود[.]3
بهطور کلي در آموزشهای الکترونیکی اساتيد میتوانند
با بهکارگيري فنون زير ارتباط مؤثر و کارآمد خود با
دانشجويان را افزايش دهند:
1 .1دانشجويان را به برقراري ارتباط بيشتر تشويق
کنند.
2 .2اگر دانشجويان در محل حضور دارند آنها را به برقراري
جلسههاي مالقات چهره به چهره سوق دهند.
3 .3ارزشها ،نگرشها و تجارب خود را با دانشجويان
تسهيم ( )shareکنند.
4 .4مطمئن شوند که خطمشيهای ارتباطي بهطور واضح

.5
.6
.7
.8

بيان شدهاند و دانشجويان بهدرستي آنها را دريافتهاند.
زمان پاسخگويي ،اوقاتي که استاد در دسترس نيست و
ساير عوامل اثرگذار بر فرايند برقراري ارتباط مشخص
شود.
5اگر از دانشجويي خبری نيست بايد با او تماس گرفته
شود.
6اطمينان يافتن از اينکه دانشجويان سبک نگارش
نويسنده را در پيامها میشناسند.
7اطمينان يافتن از اينکه دانشجويان طرق مختلف
ارتباط با استاد را میدانند.
8اگر عذر موجهي در برقراري ارتباط وجود دارد میتوان
آن را از طريق يک يادداشت شخصي به اطالع

دانشجويان رسانيد[.]11
اگر چه تکنيکهایی که ذکر شد دارای اهميت بسيار
است ليکن نبايد فراموش شود که کوشش برای برقراری
مالقاتهای حضوری ارزش ويژهای دارد .در مطالعه
 McKenzieدرباره «راههای مؤثر برقراری ارتباط
دانشجويان و اساتيد در آموزشهای الکترونیکی»،
آموزشگران تماس رو در رو را در کنار بهکارگيری ساير
روشهای ارتباطی مهم تلقی کردند .در اين تحقيق %96/7
از اساتيد مورد بررسی ،ترتيب دادن جلسات ديدار حضوری با
دانشجويان را بسيار مهم و ضروری میدانستند[ .]12بهطور
کلی از طريق اين ديدارها معلم میتواند برخی کمبودهای
ناشی از نبود ارتباط چهره به چهره ميان خود و فراگيران
را جبران کند.
 )2افزايش همکاري و همياري ميان دانشجويان
يادگيري به صورت مشارکتي و همکارانه به دانشجويان
فرصت سنجش ميزان درک و فهمشان از موضوع درسي را
در مقايسه با همقطاران میدهد .در خالل اين فرايند ،دانش
ماهيتي اجتماعي پيدا میکند و به کل گروه تعلق دارد.
فعالیت یادگیری گروهي در آموزش الکترونیکی چالشهای
خاص خود را دارد ،ما نمیتوانيم بپذيريم که دانشجويان
شيوه کار گروهي در آموزش از دور را مانند فعالیت گروهي
در آموزش سنتي میدانند .دانشجويان بايد چگونگي کار
کردن بهصورت گروهي در آموزش الکترونیکی را بدانند،
بدينمنظور بايد دستور العملها و رهنمودهايي براي
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مشارکت گروهي اثربخش در اختيار داشته باشند .مسأله
ديگر ارزشيابي توليدات گروه است .معيارها و مالکهای
ارزشيابي بايد مانند کالسهای سنتي تعيين و تعريف شوند.
در اين زمينه میتوان براي دانشجويان يک نمره گروهي
و يک نمره فردي در نظر گرفت .همچنين برخي الزامهای
اخالقي بايد تشريح شود .مث ً
ال عدم رتبهبندي يا نمرهدهي
يکسان در ارزشيابي اعضاي گروه از جمله اين موارد است.
بررسي  137تحقيق انجام شده در زمينه بهکارگيري
گروههاي يادگيري همکارانه در افزايش بهرهوري ،توسعه
روابط و مناسبات ميانفردي ،افزايش حمايت اجتماعي و
باال بردن عزت نفس نشان داد که يادگيري همکارانه را
میتوان به واسطه پنج عنصر تبيين کرد:

.4
.5
.6
.7

 )3ارتقاي يادگيري فعال
يادگيري فعال به سادگي میتواند بهعنوان «هر نوع
يادگيري که در آن دانشجويان کاري را انجام میدهند
و درباره کاري که انجام میدهند ،فکر میکنند» تعريف
شود .بهعبارت ديگر يادگيري فعال عبارت است از انجام
کار توسط فراگير؛ با توجه به اين نکته که ذهن انسان
تمايل دارد اطالعاتي را جستجو کند که به موقعيت فردي
مرتبط است .نمونههايی از يادگيري فعال در آموزش عالي
در بر گيرنده چهار مقوله بحث ( ،)discussingچالش
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در نظر گرفته شود.
8 .8مشارکت در گروههاي بحث و گفتگو ضروري است ،از
اين رو مبناي مشارکت مناسب تعريف شود.
9 .9براي بحثها و گفتگوها محوری در نظر گرفته شود.
1010نمونههاي مشارکت خوب ،بد و متوسط نشان داده
شود.
1111برای حفظ کيفيت مقداری از مذاکرات بهطور تصادفی
ارزيابی شود[.]13
توجه داشت که شاخصها یا نشانگرهای پروژهها به
باید ّ
سبکی کیفی تدوین شوند ،اگر چه وجود برخی شاخصهای
ک ّمی اجتنابناپذیر است .منظور از سبک کیفی این است
که ضرورت قطعی برای رعایت کلیه شاخصها وجود
نداشته باشد و گاه آموزشگر در ارزشیابی نهایی از یک
پروژه ،سهم و وزن برخی نقاط ق ّوت را بیشتر در نظر بگیرد.
بدین ترتیب ،خالقیت و تنوع در طراحی و تکمیل پروژهها
تضمین میشود.
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•وابستگي متقابل و سازنده
• تعامل رو در رو
•مسووليت فردي
•مهارتهای کالمي
•پردازش گروهي[.]3
براي تقويت اين عناصر در آموزش الکترونیکی میتوان از
فناوريهایی نظير شبيهسازيها ،بازيها ،اتاقهای گفتگو،
پروژههاي گروهي ،تبادل نظر ،توليدات گروهي و مناظره
استفاده کرد .بهواسطه همکاري با ديگران ،دانشجويان قادر
میشوند آموختههاي خود را به شيوههاي بهتر و مؤثرتر به
موقعيتهای شخصي خود انتقال دهند .در اينجا استفاده از
ارتباطهای همزمان و غيرهمزمان افزايش کيفيت مبادالت
را ممکن میسازد .بهخصوص ارتباطهای غيرهمزمان
براي دانشجوياني که در کالسهای درس سنتي کمحرف
و خوددار هستند ،راه گشا است .در اين ارتباطها عليرغم
اينکه دانشجويان در موقعيت بحث قرار نمیگيرند ،زمان
الزم براي تفکر و بر روي کاغذ آوردن انديشههاي خود را
دارند .اساتيد در دورههاي آموزش الکترونیکی میتوانند از
طريق بهکارگيري برخي از تکنيکها به افزايش همکاري
ميان دانشجويان کمک نمايند:
1 .1طرح پروژههاي همکاري گروهي که نيازمند درونداد از
هر يک از اعضاي گروه و تکرار شدنی ()recursive
است ،به اين معني که پروژه براي تکميل شدن،
نيازمند همکاريهاي متعدد و متنوع میباشد.
2 .2حصول اطمينان از اينکه دانشجويان چگونگي کار

.3

در پروژههاي گروهي را میدانند .در ابتداي پروژه
نقشهای هر فرد بايد مشخص شود و نقشها به
صورت دورهاي و چرخشي درآيد.
3شاخصهايی ( )milestonesبراي پروژه در نظر
گرفته شود تا دانشجويان بتوانند راهي براي ارزيابي
پيشرفت شخصي خود داشته باشند.
4نمونههايي از پروژههاي خوب ،بد و متوسط براي
دانشجويان ارائه شود.
5اطمينان يافتن از اينکه دانشجويان ابزارهاي
الکترونيکي الزم براي اتمام پروژه را میشناسند.
6اعضا بايد در گروههاي کوچک ( 3-5نفر) قرار گيرند.
7تنها يک پروژه اصلي بهصورت گروهي برای هر ترم
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( ،)challengingتحليل و ّ
حل مسأله است[.]3
يادگيري فعال در آموزش الکترونیکی يک پيشنهاد نيست
بلکه يک ضرورت است .در حقيقت مشارکت دانشجو
بستگي به حضور فعال او دارد .مث ً
ال اگر دانشجويان در
تحصيلي برخط ،نوشتهاي را براي بحث ارسال نکنند
دوره
ِ
معلم معياري براي درک حضور آنها ندارد .در دورههاي
برخط (به عنوان نسل چهارم شيوههاي آموزش از دور)
دانشجويان بايد بهصورت فعال اطالعات مرتبط با رشته
تحصيلي خود را جستجو کرده و به بحث بگذارند .در
آموزش الکترونیکی دانشجويان بهعنوان معنيسازاني
( )meaning makersنگريسته میشوند که به
صورت فعال اطالعات موجود را انتخاب ،سازماندهي و
با تجارب خود پيوند میدهند .اطالعات در عصر دانش
و عصر شبکههاي اطالعاتي متغيير و بيثبات هستند به
اين معني که ارزش دانستن همه چيز درباره يک موضوع
خاص پايين میآيد ،لذا مهارت ضروري براي دانشجويان
«يادگيري چگونگي يادگيري» و شرکت فعال در فرايند
يادگيري به جاي دريافت منفعالنه دانش میباشد .هرگونه
يادگيري مستلزم انتقال اطالعات از يک پايه معرفتي به
پايه ديگر ،همراه با خلق ارتباطهای دروني جديد ميان آنچه
هم اکنون شناخته شده است و آنچه تا به حال شناخته
نشده میباشد .در اين حال «انجام دادن» کمک میکند
که دانش جديد از حافظه کوتاه مدت به حافظه بلندمدت
انتقال يابد[ .]14دانشجوياني که براي جذب ،فهم و درک
مفاهيم جديد کار میکنند به احتمال زيادتري به سطح
يادگيري عميق و پايدار دست میيابند زيرا «عمل» يا
«انجام» به مثابه يک سنجش تکويني عمل میکند که
در آن يادگيرنده در مواجهه با دشواريها ،خود را به خرده
مهارتهای الزم تجهيز میکند[ .]3،15يکي از روشهای
مناسب براي افزايش يادگيري فعال دانشجويان استفاده از
رويکردهاي مطالعه موردي و يادگيري مسألهمحور است.
اين دو نوع يادگيري دانشجويان را غرق در نمونههايي
میکند که در فهم ،درک و يکپارچهسازي مفاهيم بسيار
مؤثر است .آموزش الکترونیکی با اتکاء به نمونههاي تجارب
واقعي موجب رشد يادگيري و انتقال آن به موارد مهمتر
میشود .مسائل و نمونههاي موردي را میتوان به طرق
مختلف ارائه نمود .فيلمهای ويدیويي ،بازيهای نرمافزاري،

مقاالت و نوشتهها از جمله اين شيوهها محسوب میشوند.
برخي از فنون که میتوان در اين زمينه مورد استفاده قرار
داد عبارتند از:
1 .1از دانشجويان خواسته شود تبيينها ،داليل و
استداللهایي که نشانگر درک عميق آنها است
را نوشته و ارسال کنند .پيامها بايد با لحن و بيان
خودشان تنظيم شوند.
2 .2از چرخههای سؤال -پاسخ  -بحث استفاده شود.
3 .3يادگيرندگان به ارائه پاسخهای مستدل تشويق شوند.
4 .4از دانشجويان پاسخهایي خواسته شود که نيازمند
تلفيق ،ترکيب و نتيجهگيري از قطعات پراکنده دانش
باشد.
5 .5برای دانشجويان پروژهها و تکاليفي از مسائل جهان
واقعي در نظر گرفته شود تا آنها (پروژهها و تکاليف) را
به آموختهها و افکار خود پيوند دهند[.]16
نکته پايانی اين قسمت در ارتباط با شيوه ارائه تکاليف در
دورههای آموزش الکترونیکی است که نقش مهمی در
ارتقای يادگيری فعال دارد Larid .خطمشیهای ارائه
تکليف در آموزش الکترونیکی را مورد بحث قرار داده
است .بهنظر وی تکاليف محوله بايد بر تلفيق و ترکيب
موضوعات علمی با تجارب دانشجو متمرکز شود ،به جای
برگردان محتوای ارائه شده در شکل مکتوب باشد.
اينکه
ِ
بهعبارت ديگر هر برنامه تکليفی بايد حداقل دارای يک
بعد تجربی باشد .کار کردن در محيط اينترنت نيز يکی از
ملزومات اساسی يادگيری است که بايد با فعاليتها ترکيب
شود؛ به بيان ديگر ،هر تکليف بايد حداقل مستلزم يک
جستجو در اينترنت باشد .همچنين بسيار خوب است که
يادگيرندگان در هر دوره ملزم به شرکت در يک تکليف
تحقيقی بشوند[.]17
 )4ارائه بازخورد فوري
کجا بودم؟ کجا هستم؟ و کجا ميروم؟ اينها سوالهایي
هستند که دانشجويان بايد در خالل يک دوره تحصيلي
به پاسخ آنها دست پيدا کنند[ .]18چه در آموزش سنتي و
چه در آموزش الکترونیکی دانشجويان بايد بهطور پيوسته
ميزان درک خود از محتواي دوره تحصيلي و ميزان برآوردن
انتظارات آن را بررسي کنند .اين امر با ارائه بازخورد از
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طرف آموزشگر تسهيل میشود .بدون وجود تصوير
روشن از پيشرفت تحصيلي دانشجويان نگران میشوند و
ممکن است مسير خود را گم کنند بهخصوص در آموزش
الکترونیکی که احساس تنهايي و دور افتادگي وجود دارد.
 Chickering & Gamsonدريافتند که استفاده
از بازخوردهای فوري در دورههاي تحصيلي آموزش
الکترونیکی ارتباط مستقيمیبا پيشرفت و رضايت دانشجو
دارد[ .]19البته نتايج برخی از تحقيقات نشان میدهد که
بازخور ِد با تأخير ( )delayed feed backنتايج بهتری
از بازخورد فوری بهوجود میآورد ،ليکن ارائه بازخورد
فوری در آموزش الکترونیکی از اين رو توصيه میشود که
دانشجويان را فعال و درگي ِر در يادگيری میکند و تا حدی از

دو هفته ارائه داد.
4 .4الزام دانشجويان به ارائه بازخورد به يکديگر .البته اين
کار از طريق رتبهبندي بهتر انجام میشود.
5 .5ارزيابي مباحث بهطور تصادفي و پيشبيني نشده در
نيم سال تحصيلي[.]23
بايد توجه داشت که در آموزش الکترونیکی نوعی نظام
رهبري مورد نياز است که يادگيری را در لحظات بحرانی
تقويت کند و چشماندازهای متنوعی فراروی دانشجويان
قرار دهد .در اين نظام بازخورد ابزار(کارکرد) اصلی رهبری
محسوب میشود.
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 )5تاکيد بر زمان انجام کار
در کالسهای سنتي زمان انجام تکاليف قابل کنترل است
زيرا هنجارهايي درباره ميزان زماني که انتظار میرود
دانشجو در کالس صرف کند ،وجود دارد .اما در کالسهای
برخط از آنجايي که اين هنجارها وجود ندارد ،تمايل و
گرايش شديدي به افزايش محتوا بهوجود میآيد تا شايد از
اين طريق يادگيري دانشجو تضمين شود .بدين منظور بايد
اهميت انجام تکليف در زمان مورد نظر براي دانشجويان
مشخص شود[ .]3استفاده از راهکارهاي زير میتواند در
تحقق اين امر مفيد باشد:
1 .1موعدهای خاصي مشخص شود که طبق آن
دانشجويان به صورت منظم مشارکت کنند.
2 .2براي پروژهها معيارهايی فرآيندي در نظر گرفته شود.
3 .3بر کار منظم ،کارکرد پايدار و برنامهبندي تأکيد شود.
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دورافتادگی و اثرات ناشی از آن میکاهد .به غير از فوريت،
بازخورد بايد متناسب باشد .به بيان ديگر ،دانشجويان بايد
از نوع ،ميزان و کيفيت دانستههاي خود آگاه شوند[.]20
بهنظر  Bauerو Andersonاز آنجايي که معلم پيش
از ارائه بازخورد به ارزيابي فعاليتهای دانشجو میپردازد
بهکارگيري معيارهايي براي ارزيابي الزم است .ایشان از
حجم فعاليتهای دانشجو ،محتواي مطالب ارسالي و شيوه
بيان او به عنوان معيارهاي ارزيابي ياد میکنند .نکته
مهم اين است که دانشجويان در ابتداي دوره بايد نحوه
ارزيابي از کارشان را بدانند (مث ً
ال اهميت مشارکت ،ارائه
مقاالت و نوشتهها ،شرکت در بحثها و غيره) .استفاده از
کارپوشههاي ديجيتالی ( )digital portfoliosنيز براي
ارزيابي کار دانشجويان توصيه میشود .کارپوشه حاوي کليه
فعاليتهایی است که دانشجو در طي دوره تحصيلي انجام
داده است .دانشجويان بايد از وجود کارپوشه آگاه باشند زيرا
آنها را در طي دوره فعال نگاه میدارد[Wiedmer .]21
براي ارزيابي کارپوشه سه رويکرد را پيشنهاد میکند:
•ارزشيابي تحليلي ،که با توجه به هر بخش از کارپوشه
که در آن مقياسي براي رتبهبندي وجود دارد انجام
میشود.
•ارزشيابي کلي ،که قضاوت مبتنی بر يک برداشت کلی
درباره کارپوشه است.
•سنجش موفقيتهای دانشجو با تأکيد بر يک يا چند
حيطه اصلي[.]22
در اينجا برخي از فنون که میتوان از آنها براي ارائه بازخورد

سريع ،مؤثر و متناسب استفاده نمود ،معرفی میشود .اینها
فنون عام ارائه بازخورد میباشند .از این رو رعایت آنها در
شیوههای آموزشی سنتی نیز موثر و مفید است:
1 .1انجام يک ارزيابي اوليه با هدف افزايش آگاهی
دانشجويان از پايه شناختي و پيش پندارههاي خود.
 2 .2ارائه بازخوردهای اطالعاتي به دانشجويان .اين
بازخوردها عالوه بر انعکاس کيفيت عملکرد
دانشجويان ،اطالعات مفيد و کاربردي در اختيار آنان
قرار میدهد.
3 .3ارائه بازخوردهای ارزشيابانه به دانشجويان .اين
بازخوردها را میتوان از طريق خالصه کردن مباحث
و نتيجهگيري از آنها در يک دوره زماني ،مثال پس از
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4 .4موعد مقرر کارها ،بهجاي يک يا دو نقطه زمانی
خاص ،در کل نيمسال تحصيلي تقسيم شود[.]24
5 .5افت تحصيلي در آموزش الکترونیکی بسيار شايع است
بنابراين اگر از دانشجويي خبر نشد ،حتم ًا پيگيري شود.
برخی متخصصان آموزش الکترونیکی با عنایت به
مخاطبان خاص این نوع آموزشها ،پیشنهاد میکنند که در
ابتدای دوره آموزشی ،آموزشگر از دانشجویان بخواهد یک
تاریخچه شخصی و نیز یک شرح حال از وضعیت شغلی
و خانوادگی خود تهیه و آن را برای آموزشگر بفرستند.
فایده این عمل این است که آموزشگر میتواند در رابطه
با زمان انجام تکالیف انعطاف بیشتری از خویش نشان دهد
و در عین حال به وضعیت شخصی هر فرد توجه بیشتری
داشته باشد.
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 )6تفهيم انتظارات دوره آموزشي
دانشجويان وقتي در دوره تحصيلي با جديت و کوشش
فراوان به يادگيري میپردازند ،معموال رتبه باالتري
را بهدست میآورند .بسياري از دانشجويان در آموزش
الکترونیکی تصور میکنند که شرايط و استانداردهاي دوره
در سطح پاييني است و برآوردن انتظارات آسان است .چنين
نگرشهایي بايد در ابتداي دوره با جديت تصحيح شوند
در غير اين صورت عملکرد دانشجو را در کل دوره تحت
تأثير قرار میدهند .تعريف و تعيين استانداردهاي مشارکت
دانشجو و معيارهاي ارزيابي در تفهيم انتظارات دوره به
دانشجويان آثار مثبتي بر جاي میگذارد .عمل به نکات زير
میتواند در اين زمينه راهگشا باشد:
1 .1استاد به دانشجويان بفهماند که از نظر ذهني درگير
فعاليتهای آنها است.
2 .2انتظارات آموزشی در صفحه وب سايت دانشگاه
بهوضوح بيان شود.
3 .3عملکرد عالي افراد بايد مورد توجه ويژه قرار گيرد.
4 .4بازخوردهايي براي کل کالس ارائه شود.
5 .5ارزيابي عملکرد بايد بيشتر مبتني بر کيفيت آن انجام
گيرد[.]25
بايد در نظر داشت که در آموزش الکترونیکی و بهخصوص
آموزش برخط ،بيشتر دغدغه فراگيران درباره ميزان
توانمنديهایشان در پايان دوره است .آنها میخواهند بدانند

چرا مجبور به انجام کاری هستند و اين کار چه تأثيری بر
کسب و کار ،نوآوری و موفقيت فعاليتهايشان دارد[.]26
بنابراين بايد به دانشجويان کمک کرد تا ارزش وقت
گذاشتن برای برنامه را درک کنند تا بدين طريق انگيزه آنها
برای يادگيری افزايش يابد.
 )7احترام به استعدادها و سبکهای مختلف يادگيري
دانشجويان داراي استعدادهاي مختلف ،سبکهاي متفاوت
يادگيري ،زمينههاي آموزشي و فرهنگي متفاوت ،انتظارات
و نگرشهاي گوناگون ميباشند .واقعيت اين است که خلق
محيط يادگيري ايدهآل که انتظارات همه دانشجويان را
برآورده سازد غير ممکن است ليکن ما ميتوانيم با آگاه
کردن دانشجويان از سبکهاي يادگيري خاص خودشان،
شانس آنها را براي موفقيت افزايش داده و زمينه تبديل آنها
به يادگيرندگان مادامالعمر را فراهم کنيم.
توجه به سبکهاي مختلف يادگيري لزوم ًا به اين معني
نيست که هر درس يا واحد يادگيري بايد به طرق مختلف
ارائه شود ،بلکه عملکرد ما بايد به گونهاي باشد که
دانشجويان ملزم به تجربه ديگر سبکهاي يادگيري شده
و مهارتهاي اضافي کسب کنند .از آنجايي که معمو ًال
در آموزش الکترونيکي دانشجو ميتواند جريان دريافت
اطالعات را کنترل نمايد ،تقسيم واحدهاي مطالعاتي به
بخشهاي کوچکتر ،فرصتهاي بسياري به دانشجويان
ميدهد تا درباره آنچه دريافت ميکنند به تفکر و تأمل
بپردازند[ .]27در اينجا راههايي براي توجه و احترام به
استعدادها ذکر ميشود:
1 .1اجازه داده شود دانشجويان موضوعي را به عنوان
پروژه انتخاب کنند.
2 .2درباره زمينههاي مورد عالقه دانشجويان تحقيق شود.
3 .3دانشجويان به ارائه نظرات موافق و مخالف تشويق
شوند.
4 .4تجاربي براي يادگيري انتخاب شود که سرشار از
نمونههاي مختلف زندگي واقعي باشد.
دانشجويان داراي زمينههاي مختلف به همکاري در
5 .5
ِ
کار بر روي پروژهها تشويق شوند.
الزمه به کارگيري فنون مذکور ،تشخيص استراتژيهاي
يادگيري فراگيران است .استراتژيهاي يادگيري به چهار
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دسته تقسيم ميشوند :دسته اول «تجربه واقعي» است که
بر تجربه فرد و احساسات او در موقعيت يادگيري تاکيد
ميکند .افرادي که از اين راهبرد استفاده ميکنند قابل
انطباق با شرايط و تغييرات هستند و وقتي با مسايل مواجه
ميشوند داراي فکري باز هستند .دسته دوم «مفهوم سازي
انتزاعي» است که در آن رويکر ِد فراگير تحليل منطقي
ايدهها و برنامهريزي نظاممند در انجام وظايف محوله
مي باشد .افراد در اين استراتژي تمايل دارند تا وقتي که
دريافت روشني از وضعيت و موقعيت يادگيري پيدا نکردهاند،
تصميمگيري نکنند .دسته سوم استراتژيها «مشاهده
منطقي» است که در آن يادگيرنده به ش ّدت بر انديشهها،
افکار و احساسات شخصي اعتماد مي کند در حالي که
تأکيد ويژهاي بر بيطرفي ،قضاوت دقيق و توانايي درک
ايدهها از چشم اندازهاي مختلف دارد .آخرين استراتژي
«آزمايش ف ّعال» نام دارد .شخص صاحب اين استراتژي
مقادير بااليي از زمان و انرژي را صرف تغيير مقتضيات
مساله و يادگيري آن ميکند[ .]28الزم به ذکر است که
شناخت سبکهاي گوناگون يادگيري مستلزم تعامل زياد
معلم و فراگيران است .پس از شناخت سبکهاي يادگيري
دانشجويان ،معلم ميتواند به شيوه مقتضي به آموزش
پرداخته ،تکاليف مناسب طرح کند و به دانشجويان داراي
سبکهاي مشابه تکاليف گروهي واگذار کند .افزون بر اين،
آموزشگر بايد در رابطه با نوع و ماهيت تكاليف نيز رويكرد
خويش به يادگيري را روشن كند .در يك طبقهبندي كلي،
رويكردها به يادگيري را به دو گروه عميق و سطحي تقسيم
ميكنند .رويکرد عميق به يادگيري ،پيوند محکمي با «قصد
فهميدن» دارد .اينکه مفاهيم و موضوعات فهميده شوند و
به تجارب موجود افراد پيوند بخورند .در اينجا هدف کسب
حداکثر فهم از مطالعات ميباشد[ .]29مشخصات اصلي اين
رويکرد به قرار زير است:
1 .1دانشجو قصد فهميدن دارد.
2 .2دانشجو به تکاليف رسيدگي ميکند.
3 .3بر «آنچه که اهميت دارد» تمرکز ميکند (مانند
ادعاي اصلي نويسنده و يا مفاهيمي که در حل مساله
قابليت کاربرد دارند).
4 .4دانش قبلي را به دانش جديد پيوند ميدهد.
5 .5ابعاد نظري را به تجارب روزانه پيوند ميدهد.

6 .6محتوا را به يک کار منسجم سازماندهي ميکند[.]29
اما آموزشگر چگونه ميتواند رويکرد عميق به يادگيري
داشته باشد؟ انجام فعاليتهايي نظير موارد زير ميتواند در
اين زمينه موثر باشد:
1 .1روشهايي براي تدريس و ارزشيابي انتخاب کند که
درگيري فعال و بلندم ّدت به تکاليف يادگيري را در پي
داشته باشند.
2 .2نوعي تدريس از خود نشان دهد که حکايتگر تعهد
شخصي وي به موضوع باشد و به ضرورت و مناسبت
آن براي دانشجويان تاکيد کند.
3 .3انتظارات آکادميک را به وضوح بيان کند.
4 .4به دانشجويان فرصت الزم براي انتخاب روش و
محتواي مطالعاتشان را بدهد[.]30
در مقابل رويكرد عميق ،رويكرد سطحي قرار دارد .شناخت
اين رويكرد به خصوص در شيوه الكترونيكي ميتواند
آموزشگر را از كاربرد روشها و فنون اشتباه مصون نگه
دارد .رويکرد سطحي به يادگيري پيوند زيادي با «قصد تمام
کردن تکليف» دارد .مهم ،به ياد داشتن اطالعات و حقايق
است .تمايز نهادن ميان ايدههاي جديد و دانش موجود مورد
توجه نيست .دانشجويان وانمود ميکنند که به طور ج ّدي
ّ
درگير يادگيري هستند و فقط ميخواهند تکليف تمام شود.
مشخصات اصلي اين رويکرد به قرار زير است:
1 .1تمرکز بر نشانهها (مانند تمرکز صرف بر کلمات و
جمالت متن ،يا کاربرد بدون فکر فرمولها براي حل
مساله)،
2 .2تمرکز بر بخشهاي غير مرتبط تکاليف،
3 .3به ياد سپردن اطالعات براي ارزشيابيها،
4 .4تداعي بدون فکر مفاهيم و حقايق،
5 .5ناتواني در تميز اصول از مثالها،
6 .6تکليف را به عنوان يک اجبار بيروني نگريستن[.]31
در اينجا تاکيد بيروني وجود دارد .دانشجو برخالف رويکرد
عميق قصد دارد به انتظارات بيروني پاسخ دهد .فقط
پاسخگويي به الزامات ارزشيابي م ّد نظر است .بهطور كلي،
برخي عوامل باعث ايجاد رويکرد سطحي به يادگيري
ميشوند و آموزشگر بايد حتياالمكان از آنها پرهيز كند.
ارزشيابي بر اساس يافتن و يا به يادآوري دانش سطحي،
بدبيني يا برداشتهاي متناقض نسبت به پاداشها ،حجم
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بيش از حد مواد برنامه درسي ،عدم بازخورد يا بازخورد
ضعيف در زمينه پيشرفت و عدم استقالل در مطالعه از
مهمترين موارد ميباشند.
بحث و نتیجهگیری
چالش اصلي دستاندرکاران نظامهاي آموزش الکترونيکي فراهم
کردن محيطهاي يادگيري قدرتمند براي دانشجويان است .هدف
محيطهاي يادگيري قدرتمند ،توسعه مهارتهاي پيچيده و سطح باال،
فهم عميق مفاهيم و مهارتهاي فراشناختي نظير توانايي نظارت بر
يادگيري خود است .مشخصات چنين محيطهايي را ميتوان در سه
دسته اصلي خالصه نمود:
1 .1استفاده از مسايل واقعگرايانه و چالشبرانگيز به گونهاي که
فراگير پس از اتمام دوره به دانش و مهارتهاي مطلوب
دست يابد.
2 .2تشويق دانشجويان به مديريت فرايند يادگيري و پذيرش
مسئوليتهاي بيشتر در قبال فعاليتهاي يادگيري خود و
3 .3بهکارگيري روشهايي که نيازمند تعامل ،همکاري و
تشريک مساعي دانشجويان در انجام دادن وظايف محوله
ميباشد.
يکي از مهمترين عوامل در دستيابي به چنين محيطي وجود
آموزشگر کارداني است که داراي دانش ،نگرشها و مهارتهاي
الزم براي هدايت دانشجويان باشد .آموزشگر بايد براي دستيابي
به بينش و نگرش صحيح و هماهنگ با شرايط آموزشي و فراگيران،
يادگيري از دور را از نقطهنظر فراگيران دريابد .لذا عالوه بر تخصص
تبحر در يک حيطه علمي ،داشتن مهارتهاي ارتباط ميان فردي و
و ّ
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تسهيلکننده از اهميت بسياري برخوردار است.
براي باال بردن کيفيت در نظامهاي آموزش از دور ،افزايش
ارتباط دانشجويان و اساتيد ،همکاري و همياري ميان دانشجويان،
ارائه بازخورد فوري ،تاکيد بر زمان انجام کار ،تفهيم انتظارات دوره
آموزشي و احترام به سبکها و استعدادهاي مختلف يادگيري ضرورت
دارد .آرمانهاي تربيتي «يادگيري فعال» و «مشارکت فعال» نيز
بهعنوان پندارههاي اصلي مورد توافق دستاندرکاران برنامهريزي،
مديريت و تدريس در نظامهاي آموزش الکترونيکي از مواردي است
که بايد هميشه در تصميمگيريها مورد توجه قرار گيرد و بهعنوان
اصول راهنما مورد استناد قرار گيرد .يادگيري و مشارکت فعال به
فراگيران کمک ميکند تا بهواسطه تعيين اهداف مشترک ،تحقيق و
جستجوي مشترک ،تالش براي يادگيري و تصميمگيري مشارکتي

به سطوح عميقتري از دانش و آگاهي دست يابند و عالوه بر آن
بسياري از مهارتهاي اجتماعي را تحصيل نمايند .تحقق اين پندارهها
 يادگيري فعال و مشاركت فعال -در آموزش الكترونيكي مستلزمآگاهي از استراتژيهاي يادگيري و رويكردهاي يادگيري است .در
آموزش الكترونيكي آگاهي از استراتژيهاي يادگيري ،بيش از هر
كسي به فراگير كمك ميكند تا سبك يادگيري خاص خويش را
تشخيص دهد .آگاهي از رويكردهاي يادگيري  -عميق و سطحي-
اما بيش از هر كسي به آموزشگر كمك ميكند .آموزشگر بايد در
ارائه تكاليف ،كاربرد نشانهها و شيوه ارزشيابي خود به گونهاي عمل
كند كه فراگيران ج ّد ّيت فرايند يادگيري را حس نمايند و به سمت
سطوح باالي شناختي حركت كنند.
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