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چکیده 
مقاله حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که چگونه می توان دستیابی به شرایط تعاملی مؤثر برای آموزش، یادگیری و سنجش مبتنی بر 
وب را در حوزه آموزش پزشکی ایجاد کرد. با توجه به دو پارادایم فکری سازنده گرایی و یادگیری های موقعیتی، از انتقال دانش به عنوان یادگیری 
کمتر یاد می شود. از دیدگاه این رویکردهای روان شناختی، ساخت معنا در بستر فرهنگی برای درک بهتر جهان دور و بر که به عدم قطعیت 
خواهد انجامید، یادگیری محسوب می شود. این یادگیری ها زمانی اتفاق می افتد که فعالیت های یاددهی- یادگیری در یک فرایند تعاملی بین 
شرکت کنندگان در محیط یادگیری و مجموعه ابزارها و امکانات آن صورت می پذیرد. در این مقاله فضای الکترونیکی همچون چندرسانه ای ها 
و فضای اینترنتی تعاملی پژوهش محور مؤثرترین محیط یادگیری مبتنی بر دو رویکرد روان شناختی سازنده گرایی و یادگیری موقعیتی در نظر 
گرفته شده است. محیط هایی که چالش انگیز بوده، دانشجو را درگیر فعالیت یادگیری کنند. ابعاد دیگر چنین فضای  الکترونیکی به ویژه محیط 
یادگیری اینترنتی تعامل گرای پژوهش محور، مالکیت مسئله، تعهد و مسئولیت پذیری و ارتباط اهداف با عالیق دانشجو و فراهم ساختن ساختار 

Abstract

This study aims to investigate how effective interactive conditions can be met regarding 
education, learning, and web-based evaluation in medicine. Considering the two intellectual 
paradigms of situational learning and structuralism, the transfer of knowledge as learning, 

is less discussed. From the viewpoints of these psychological approaches, learning is considered as 
the creation of meaning in a cultural basis for the better understanding of the surround ding world 
which will lead to uncertainty. This learning occurs when teaching and learning activities happen in 
an interactive process between the participants in the learning environment and its set of instruments 
and facilities. In this article, electronic spaces such as multimedia and research-based interactive 
internet environments have been considered as the most effective learning environments based 
on the two mentioned approaches. Challenging environments involve and engage students in the 
learning activities. Other aspects of such electronic environments, especially the interactive web and 
research-based environment, are problem ownership, commitment and taking responsibility, and the 
relationship between goals and students’ interest, and providing a suitable structure. Moreover, paying 
attention to complex learning environments, the role of social dialogues, considering a single subject 
from various viewpoints, and understanding the process of creating meaning are other features of a 
structural research-based electronic educational environment. 

Key words
Electronic learning, Research-based interactive approach, Structuralism, Situational learning, Medical 
education
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مناسب است. همچنین توجه به محیط های پیچیده یادگیری، نقش گفتگوهای اجتماعی، مورد توجه قرار دادن موضوع واحد از دیدگاه های 
مختلف و درک فرایند تولید معنا از دیگر مشخصه های یک محیط آموزشی الکترونیکی پژوهش محور سازنده گرا است.

واژگان کلیدی
آموزش الکترونیکی، رویکرد تعاملی پژوهش محور، سازنده گرایی، یادگیری موقعیتی، آموزش پزشکی.

مقدمه
پژوهشی  و  آموزشی  حوزه های  همه  اخیر  سال های  در 
از  استفاده  به  روی آوری  در  نکردنی  باور  رشدی  شاهد 
مؤسسات  دوران،  این  در  است.  بوده  الکترونیکی  شبکه های 
و  آموزش  و  گروهی  آموزش های  برای  تجاری  بنگاه های  و 
پرورش و آموزش عالی برای دوره های تحصیلی خود، واحدها و 
نمونه های درسی الکترونیکی مانند چندرسانه ای ها و آموزش های 
از  اعم  فراگیران  تا  کرده اند  فراهم  وب،  بر  مبتنی  و  اینترنتی 
زمان  هر  در  یادگیری،  فرد طالب  هر  یا  و  دانشجو  دانش آموز/ 
آموزشی/ مواد  به  باشد  موجود  اینترنتی  ارتباط  که  مکانی  و 

بیش  درسی  واحدهای  اکنون  باشند.  داشته  دسترسی  تحصیلی 
ارائه می شود و بیش  اینترنتی  به صورت  پنجاه هزار دانشگاه  از 
و  هستند  آموزش ها  نوع  این  توسعه  حال  در  دانشگاه  هزار  از 
به  آموزشی خود  محتوای  انتقال  برای  نیز  انتقاعی  شرکت های 
 1996 سال  از  است  آن  از  حاکی  آمار  آورده اند.  روی  اینترنت 
تا 1998 سهم شرکت هایی که از شبکه اینترنت و محلی برای 
آموزش استفاده می کنند از3/5% به 33/2 % رسیده است ]1[.

از  است  بازتابی  اینترنتی  آموزش های  روزافزون  رونق 
نظیر: سازمانی  اهداف 

رفع نیاز افرادی که به هر دلیل نمی توانند در دانشگاه . 1
یا در محل ارائه آموزش، حضور یابند؛

کسب سهم بیشتری از بازار آموزشی برای بقا و رشد . 2
سازمان و

تالش برای کاهش هزینه های آموزشی.. 3
آرمان روی آوری به راه اندازی آموزش الکترونیکی )چندرسانه ای ها، 
دیگر  مورد  هر  از  بیشتر  اینترنتی(  و  دور  راه  از  آموزش های 
ارائه  و  محتوا  بهترین  انتخاب  درست،  فناوری  انتخاب  به 
روی  مجازی  درس  کالس های  برای  شرایط  جذاب ترین 
نظری  جنبه  که  است  آشکار  است.  وابسته  اینترنت  شبکه 
مبتنی  آنکه  از  بیشتر  فناوری،  نوع  این  به  روی آوری  چگونگی 
به  پذیرد،  تأثیر  فناوری  و  انتقال  روند  از  توصیفات شخصی  بر 

به  دستیابی  می توان  چگونه  که  دارد  توجه  پرسش  این  پاسخ 
الکترونیکی  محیط های  در  را  یادگیری  بر  مؤثر  تعاملی  شرایط 
فضا  در  تعامل  این  آورد.  به وجود  اینترنتی  آموزش های  به ویژه 
تربیتی  باورهای  از  متأثر  چشمگیری  به طور  اینترنتی  محیط  و 
دشوار  نیز  طرفی  از  است.  آن  بر  منطبق  تدریس  روش های  و 
زیر  را  الکترونیکی  آموزش های  کیفیت  که  کسانی  با  است 
فضای  که  کرد  تأکید  می توان  اما  بود.  موافق  می برند،  سوال 
وب  بر  مبتنی  آموزش های  به ویژه  الکترونیکی  آموزش های 
داخل  درس  کالس  آموزشی  فضای  همانند  باید  اینترنت،  و 
می انجامد،  افراد  بهتر  یادگیری  به  که  روش هایی  از  دانشگاه، 
قرار  که  واقعی  کار  اهداف  عمل،  در  چه  اگر  کند.  استفاده 
و  واقعی  دنیای  در  موجود  محدودیت های  گیرد،  انجام  است 
اینترنتی  آموزش  اجرای  و  آموزشی  انتقال که طراحی  ابزار  نیز 
دخیل  الکترونیکی  آموزش های  در  می شود،  انجام  آن  بستر  در 
که  این  مختلف  ابعاد  است  شده  سعی  مقاله  این  در  هستند، 
ما در  یاد می گیرند و مسئولیت  و  آموزش می بینند  افراد چطور 
و   )constructivism( سازنده گرایی  تربیتی  دیدگاه  برابر 
اینکه چطور این نظریه می  تواند به طراحان آموزش پزشکی در 
به  توجه  با  پژوهش محور  و  تعاملی  الکترونیکی  دروس  طراحی 

محدودیت های ذکر شده، کمک نماید، مورد بحث قرار گیرد.

تقابل نظریه و کاربرد آموزشی 
نظریه سازنده گرایی و راهبردهای آموزشی آن، هم در کالس های 
حضوری و هم در آموزش الکترونیکی کاربرد دارد. آنچه که بین این 
دو زمینه آموزشی تفاوت ایجاد می کند، شیوه های دستیابی به اهداف 
آموزشی است. بنابراین، ما شیوه های ویژه ای که مرتبط با آموزش در 
فضای آموزش الکترونیکی به ویژه آموزش اینترنتی است را  بررسی 
می کنیم و به این موضوع که چگونه نظریه سازنده گرا و یادگیری های 
آموزشی  اهداف  و  اجتماعی  و   )situated cognitive( زمینه ای 
مورد نظر می تواند در طراحی آموزشی پژوهشی و تعاملی کمک نماید، 

می پردازیم. 
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چگونه می آموزیم
انتقال  اینگونه تعریف شده است:  سال ها یادگیری به طور سنتی 
دانش یا روندی که بر اساس آن فراگیر اطالعاتی را که برایش فراهم 
شده پردازش می کند و آن را در شبکه ای از اطالعات )مغزی( ذخیره 
اساس  بر  روی طراحی  بر  تمرکز  به  منجر  نگرش  این   .]2[ می کند 
محتوایی می شود که برای حفظ و پردازش و در نتیجه »یادگیری«، 
سهل تر باشد. همین نگرش در مفهوم رایج »انتقال یک واحد درسی 
بر روی اینترنت« به معنای طراحی محتوا برای اینترنت به منظور حفظ 
آن و انتقال آنها به صورت یادآوری و بازشناسی منعکس شده است. در 
بیشتر موارد حتی به فراگیرنده و آنچه که او انجام خواهد داد، اشاره  

نشده است ]3[. 
گروه دیگر از نظریه پردازان همانند Resnick به جای تاکید بر 
عرضه محتوا و حفظ آن، بر اهداف و کنش ها و تعامالت فراگیرنده با 
استاد- دانشجو، دانشجو – دانشجو، و دانشجو – محتوا تأکید دارند. 
Resnick هم به ساختار فعال درک و ماهیت درک اشاره کرده و 
هم یادگیری خارج از مدرسه و داخل مدرسه را با هم مقایسه کرده 
است. وی نشان داد که یادگیری در مدرسه گرایش به کار انفرادی 
قبول شدن  دانش آموز  دارد. هدف  متن  بر  یافتن  تسلط  بر  تمرکز  و 
امتحان است که به طور خاص محدود به توانایی به خاطر آوردن  در 
یادگیری  رویه،  این  بر خالف  که  است،  متن  اطالعات  تشخیص  یا 
بخشی  به عنوان  فرد  هر  که  است  یادگیری  نوعی  مدرسه-  از  خارج 
از زندگی روزمره انجام می دهد و مستلزم تمرکز بر چگونگی استفاده 
از اطالعاتی است. جایی که تعامل و همکاری حرف اول را می زند و 
اطالعات به عنوان منبعی برای استفاده و کاربرد هستند تا تسلط یافتن 
صرف بر آن. موضوع مورد بحث Resnick این است که یادگیری 
خارج از مدرسه بازتاب آن فرآیندی است که ما یاد می گیریم و این 
بازتاب پایه های بنیادی دو دیدگاه نظری عمده در تعلیم و تربیت است: 
سازنده گرایی و یادگیری موقعیتی. این نظر Resnick که یادگیری 
و  اصول  می آموزیم،  ما  که  است  فرایندی  بازتاب  مدرسه  از  خارج 
را در محیط  جهت گیری نظریات  سازنده گرایی و شناختی موقعیتی 
اینترنتی شکل می دهد ]4[. از چشم انداز این دو نظریه، فراگیر دارای 
قدرت تشخیص، ساختار درک فعال و سرشت یادگیری موقعیتی است. 
و  مفهوم  ساخت  به عنوان  یادگیری  از  اساسی  به طور  نظریه  دو  این 
تالش برای درک کاربردی از جهان دور و بر یاد می کنند. درکی که به 
حل عدم قطعیت کمک می کند ]5[. سازنده گرایی نگرشی کنش محور 
اقدام و عمل است. همان طور که  با  است که در آن درک، مترادف 

Barrab و Duffy بیان می کنند:

• دانستن به یک عمل اشاره می کند نه به یک موضوع؛	
• دانستن همیشه در موقعیت رخ می دهد نه به طور انفرادی یا در 	

اندیشه؛
• دانستن بر پایه تأثیر متقابل فرد – محیط شکل می گیرد نه این 	

ایجاد  ذهنی  به صورت  و  شده  تعریف  بی طرفانه  به صورت  که 
شود؛

• دانستن موضعی عملی یا کارکردی در برابر تعامل دارد نه تأیید 	
محض.

منحصر  دانش  ساخت  معنای  به  یادگیری  به  مفهوم ساز  نگرش 
]6[. صرف نظر  به طور کل مفهوم سازی است  و  یادگیرندگان  فرد  به 
یا نرویم، چه بزرگسال شاغل  این که ما به مدرسه برویم  از سن و 
باشیم یا یک دانشجوی سنتی، چه آموزش در کالس انجام شود چه 
با هدف مفهوم سازی فراگیرنده  یادگیری  اینترنتی، فرایند  به صورت 
این دیدگاه  از  انجام می شود ]7[.  تردیدها  بر و رفع  از دنیای دور و 
منابع یادگیری صرفًا منابع هستند. منابع به تنهایی دانش را در خود 
محصور نکرده اند. بلکه دانش، استفاده هدفمند از این منابع در یک 
زمینه خاص و برای یک هدف خاص است. آنچه یاد گرفته می شود، 
امکانات  و  موانع  تأثیر  تحت  آن هم  که  است  یادگیرنده  اهداف  تابع 
یک موقعیت ویژه قرار می گیرد. بی تردید همه ما تجربه خواندن یک 
کتاب با اهداف متفاوت را داشته ایم. یک زمان به عنوان مقام اجرایی 
یا دانشجو، زمانی دیگر به عنوان پژوهشگر و یا معلم. مسلمًا در این دو 
زمان و موقعیت با برداشتی جدید روبرو شده ایم که ما را از برداشت 
قبلی دور کرده است. به هر حال هسته مرکزی این جریان های فکری 
چه در نظریات سازنده گرایی و چه یادگیری های زمینه ای و موقعیتی 
)تعامل(  متقابل  کنش   ،vigotsky اجتماعی  شناختی  نظریه  مانند 
بین افراد است که طراحان آموزشی محیط های اینترنتی و الکترونیکی 

باید بدان توجه نمایند.

نقش تعامل در یادگیری الکترونیکی
است.  شده  ارائه  الکترونیکی  های  تعامل  از  مختلفی  نظریات 
Wagner تعامل را وقایع دو سویه ای می داند که حداقل به دو شیء 
و به دو عمل نیاز دارد. وی معتقد است تعامل هنگامی اتفاق می افتد 
تأثیر قرار دهند.  را تحت  اشیا و وقایع به صورت متقابل یکدیگر  که 
Anderson تعامل را بین دو شخص می داند و Dewey از تعامل 
به مثابه عنصر تعیین کننده فرایند آموزشی یاد کرده است. به نظر وی 
تعامل زمانی روی می دهد که دانشجو اطالعات جامعی که از دیگران 
به او انتقال یافته است را شکل دهد و دانشی با کاربرد و ارزش فردی 
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و شخصی بسازد. همچنین Baath اظهار کرد مالک اولیه در انتخاب 
رسانه برای ارائه آموزش، تعامل است ]8[. به زعم ما تعامل ارتباطی 
همراه با هم دلی و تأثیر مشترک بین حداقل دو نفر است. تعاملی که 
متأثر از رویکردهای روان شناختی سازنده گرا و یادگیری های موقعیتی 
است. این چنین تعاملی در طراحی محیط های یادگیری الکترونیکی 

منجر به اعمال زیر می شود:
کنترل و نظارت یادگیرنده،. 1
درون داد . 2 مبنای  بر  برنامه  سازگاری  و  انطباق  تسهیل 

یادگیرنده،
شکل های گوناگون مشارکت و ارتباطات،. 3
یادگیری . 4 برای  کمکی  وسیله ای  منزله  به  عمل  و  تمرین 

معنادار. 
انواع این تعامالت نیز از دیدگاه Moore عبارتند از:

• دانشجو: که موجب تکمیل شدن وظایف و 	 دانشجو – 
اکتساب مهارت های اجتماعی در آموزش و پرورش می شود 
به  الکترونیکی  محیط های  مانند  یادگیری  جوامع   .]9[
توسعه  را  بین فردی  مهارت های  می دهد  اجازه  یادگیرندگان 
دهند، دانش پنهان بین اعضای جامعه یادگیری تقسیم شود 
و همچنین برنامه درسی رسمی مورد مطالعه و بررسی قرار 

گیرد.
• دانشجو – استاد: این تعامل به شکل های مختلف از جمله 	

ارتباطات غیرهم زمان و هم زمان متنی یا با کمک محتوای 
شنیداری و ویدیویی )چندرسانه ای( حمایت شده است. 

• و 	 جدید  فرصت های  وب  محیط  محتوا:    – دانشجو 
در  شدن  مجذوب  شامل  که  می کند  فراهم  را  فراوانی 
آزمایشگاه های  در  تمرین  رایانه ای،  کوچک  محیط های 
مجازی، تدریس های خصوصی الکترونیکی به کمک رایانه و 
تولید محتوای تعاملی است تا به ویژگی ها و رفتار دانشجویان 
و  داد  گسترش  را  تعامل ها  این   Anderson دهد.  پاسخ 

تعامل های دیگری مطرح کرد که عبارتند از:
• و 	 کردن  حمایت  برای  فرصتی  استاد:   استاد-  تعامل 

پیشرفت حرفه ای اساتید از طریق ارتباط با همکاران فراهم 
می کند. 

• و 	 محتوا  تولید  بر  تعامل  این  محتوا:   – استاد  تعامل 
تعیین فعالیت های یادگیری به وسیله اساتید تمرکز دارد و به 
آنان اجازه می دهد به طور مداوم بر فعالیت ها، منابع و منابع 
است،  شده  تولید  دانشجویان  یادگیری  برای  که  محتوایی 

نظارت داشته باشند و آنها را روزآمد کنند.
• برنامه ریزی 	 طوری  تعامل  این  محتوا:   – محتوا  تعامل 

شده تا با دیگر منابع اطالعاتی رایانه ای تعامل برقرار کند. در 
حقیقت پیوندی است بین منابع مختلف دانش و بانک های 
اطالعاتی متفاوت که همواره باید با کسب قابلیت های جدید 

به طور مداوم روزآمد شود ]10[. 

فضای آموزشی تعاملی سازنده گرا در آموزش الکترونیکی
در  دانشجو  کردن  درگیر  و  طراحی  برای  اصلی  هدف  پنج 
محیط های الکترونیکی تعاملی و کمک به آنها در توسعه دانش مفید 
و کارامد که دانشی است، دانشجو خارج از کالس درس به خدمت 
می گیرد در زیر توضیح داده شده است. مطمئنًا فرد از طریق پژوهش، 
در مسئله ای مرتبط با حوزه خود درگیر شده و در جستجوی حل یا 
دستیابی به فهم عمیق تر از آن مسئله بر می آید. هر روند ارزیابی ای 
باید در خدمت تحقیق باشد، سرانجام این همکاری، آزمودن )امتحان( 
و پژوهش می تواند هم از دانشجو به عنوان فراگیر حمایت کند و هم 
مکانیسمی برای ایده های آزمون گیری فراهم کند. البته این اهداف در 

بافت آموزشی اهمیت پیدا می کنند.
درک . 1 به  منجر  که  پژوهش  امر  در  دانشجو  کردن  درگیر 

کاربردی وی از مفهوم و مهارت های تعیین شده در اهداف 
واحد درسی شود.

فراهم ساختن سبک ساختار/ ترکیب و حمایت از فراگیر به . 2
محض درگیری وی در پژوهش هدف مدار و حل مسئله.

ارتباطی . 3 تسهیل کردن تعامل، همکاری و فضای آموزشی 
و تعامل محور

طراحی یک سیستم ارزشیابی/ سنجش که قابل اجرا باشد . 4
و نیازمند درکی کارا از مطلب باشد.

از . 5 زمینه ها  و  دیگر حوزه ها  به  دانش  انتقال  توسعه  و  ارتقا 
طریق فعالیت های تأملي  و تجارب گوناگون.

درگیرکردن در پژوهش
اگر محیط یادگیری الکترونیکی پژوهش محور طراحی شده باشد 
استاد- دانشجو، دانشجو- دانشجو  تعامالت  انواع  بر مبنای  که خود 
و مانند آن است، می تواند منجر به توسعه مهارت های حرفه ای آنها 
شود و نیازهای عمومی دانشجویان را برآورده سازد. در این محیط ها 
دانشجویان توسط کار و فعالیت های مختلف با محیط اینترنتی ارتباط 
برقرار کرده و درگیر تحقیق می شوند. آنها پیش بینی می کنند آیا آن 
انتخاب  درسی  واحد  اگر  است؟  نیازهایشان  پاسخگوی  درسی  واحد 
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شده نیازهایشان را مرتفع نکند آن را کنار می گذارند. این مورد هنگامی 
به وقوع می پیوندد که نظام آموزشی مربوطه به نوعی تفکر خودمختاری 
و استقالل را در برنامه های خود پیاده کرده باشد. روشن است که در 
این نوع نظام های آموزشی طراحی آموزشی با نیازهای فراگیر پیش 
این است که در بیشتر مراکز آموزشی اهداف  برده می شود. واقعیت 
برنامة  آموزشی از قبل تعیین و مشخص گردیده و طبق معمول توسط 
به  این شرایط پرداختن  پایه ریزی شده است. تحت  یا موسسه  معلم 
تمهیدات و آماده سازی حرفه ای ضروری است. در این موارد واحدهای 
درسی به سادگی به قامت فرآگیران دوخته نمی شوند، بلکه باید ابتدا 
این اهداف حرفه ای را تحقق بخشد. نکته این است که حتی با توجه 
به مقتضیات این نوع برنامه آموزشی، باز هم باید با یافتن رابطه ای بین 
اهداف واحد درسی و عالیق دانشجو یا با هدایت عالیق دانشجو به 
انجام پژوهشی که با اهداف از پیش تعیین شده آن واحد درسی سازگار 

باشد، بتوان دانشجو را درگیر یک پژوهش معتبر کنیم. 

عالیق  با  درس  اهداف  ارتباط  طریق  از  تعامل  ایجاد 
دانشجو

با  درسی  واحد  اهداف  مرتبط ساختن  برای  گوناگونی  راه های 
برنامه ریزان درسی نشان دادند که  عالیق دانشجویان وجود دارد.  
دانشجویان اغلب در مورد یک موضوع که کاماًل هماهنگ با اهداف 
آن واحد درسی است، پرسش هایی مطرح می کنند که برخی از آنها 
ممکن است به عنوان مبنایی برای تعیین اهداف موردنظر و برانگیزنده 
عالقه دانشجو باشد. در حقیقت استفاده از نظرات فراگیران، واگذاری 
نوعی حق مالکیت یا استقالل عمل به دانشجو است. ضمن آن که 

اهداف پیش بینی شده نیز برای آن واحد درسی محفوظ مانده است. 
روش دیگر یادگیری عملی است. که برای تأمین هر دو هدف 
اهداف  عملی،  یادگیری  قالب  در  است.  مناسب  موسسه ای  و  فردی 
موسسه ای به نحوی دنبال می شوند که به اهداف فرد مرتبط باشند و 
با تجربه آموخته می شوند. در فضای تعاملی، این  این اهداف همراه 
اهداف شامل تعریف یک مسئله اصلی یا موضوع با جهت گیری آینده 
آموزش های  باشد.  شرکت کننده  افراد  از  گروهی  با  مرتبط  که  است 
با سوادآموزی  مرتبط  آموزش های  به طور مشابه  و  با خدمات  مرتبط 
می آورد  واقعی  دنیای  به  را  یادگیری  آموزش/  بزرگساالن،  عملی 
این  در  است.  برقرار  محیط  و  فراگیر  بین  تعامل  حداکثر  که  دنیایی 
برنامه  اهداف  حال  عین  در  و  معنادار  فراگیر  برای  آموزش  صورت 
ایجاد  تعاملی  رویکرد  تفسیر،  این  با  می کند.  تأمین  نیز  را  آموزشی 
محیطی است که در دانشجو هیجان ایجاد کند تا وی در فعالیت های 
تحقیقی سازگار با اهداف آن واحد درسی وارد شود. برخالف رویکرد 

سازگارانه، در اینجا واحد درسی طراحی می شود اما تالش مستقیمی 
برای درگیر کردن فراگیر در یک مسئله وجود دارد که ممکن است 
قباًل مورد توجه قرار نگرفته باشد. شیوه های زیادی برای این امر وجود 
دارد مانند  فضاهای آموزش مبتنی به روش حل مسئله، آموزش روش 
مطالعه  از طریق  آموزش  و  پروژه  بر  مبتنی  آموزش  درسی،  طراحی 

موردی و شبیه سازی تجربی ]11[. 
مواجه کردن فراگیر با یک مسئله با درگیر کردن وی در مسئله 
کاماًل دو موصوع متفاوتند. آن طور که Barzv توضیح می دهد این 
موضوع حیاتی است که برای دانشجو مسئله را به خانه بیاوریم و به 
وی کمک کنیم تا رابطه شخصی خود را با مشکل، مسئله یا هدف 
ایجاد کند. عالوه بر این، تحقیق زمانی تداوم خواهد داشت که فراگیر 
هم مسئولیت اصلی فرایند حل مسئله و پژوهش را داشته باشد، هم 
مالکیت در بررسی و مطالعه مسئله را دارا باشد و هم راه حلی پیشنهاد 
دهد. تعامالت و پاسخ های معلمان نباید بر روی محتوای درس تمرکز 
داشته باشد چرا که باعث می شود مالکیت از دانشجویان سلب شود، 
بلکه ترجیحًا تمرکز در سطح فراشناختی باشد، سطحی که معلمان / 

استادان فکر فراگیر را قالب ریزی، طراحی و حمایت کنند.

اجرای آموزش الکترونیکی/ اینترنتی
آموزش اینترنتی یا فضای متأثر از رایانه، مسائل مربوط به ایجاد 
محیط پژوهش را تغییر نمی دهد، همیشه چالش درگیر کردن فراگیر 
و تداوم این درگیری در یک مسئله وجود داشته است. فضای اینترنی 
چالش های متفاوتی را پیش رو قرار می دهد. برای مثال این حقیقت 
که واحد درس در منزل یا محل کار دریافت می شود، احتمال تداوم 
اینترنتی  فناوری های  را مشکل می کند. همچنین  با مسئله  درگیری 
مورد  در  به ویژه  می کند.  محدود  را  دانشجو  ورود  شیوه های  فعلی، 
مسائل و بحث های تثبیت شده در بررسی یا ارائه شرایط یک دنیای 
واقعی که اغلب در ایجاد هیجان برای یک مسئله بسیار مهم هستند. 
با این حال اهداف هر دو نوع آموزش مشابه هستند. چه در کالس یا 
در اینترنت، طراح دروس باید ابتدا مشکل یا مسئله را تشخیص دهد 
تا درگیری با آن منجر به یادگیری سازگار با اهداف واحد درسی شود. 
پس از تشخیص مسئله، طراح آموزشی باید یک روش مناسب ارائه 

دهد تا:
• فراگیر را درگیر کند )مثال: ارائه مشکالت و مسائلی از دنیای 	

واقعی یا مرتبط ساختن عالیق دانشجو با اهداف آموزشی(
• مالکیت مسئله برای دانشجو محفوط بماند. به عنوان مثال 	

به اشتراک گذاشتن تأثیر مسئله بر دانشجو و دیگران. آوردن 
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مسئله به خانه و کار بر روی مسئله ای که ایده خود دانشجو 
باشد.

• گسترش تعهد و مسئولیت پذیری برای حل مسئله. به عنوان 	
به حل مشکل  قادر  آنها  که  باشد  داشته  باور  فراگیر  مثال 

هستند.
•  تسهیل فرایند درگیر کردن فراگیر و دادن مالکیت به وی 	

می تواند از طرق زیر انجام شود:
• شرح 	 را  مسائل  که  چندرسانه ای ها  انواع  )شامل  منابع 

می دهند(.
• بحث میان فراگیران )مثل بحث در مورد مشکالت و موانع 	

یک مسئله از طریق اتاق های گفتگو و مانند آن(
• ارائه 	 با  جمعی  دسته  گزارش  )مثال:  گروهی  پروژه های 

راه حل برای مشکالت مطرح شده(.
ویژه،  آموزشی  فضای  ویژگی های  اساس  بر  باید  گزینه ها  این   
هدایت یا انتخاب شوند. برای مثال در فضاهای آموزشی غیرهم زمان 
و بی مکان جایی که تعامل فراگیر محدود است، فراهم کردن منابع 
نباید  بنابراین  است.  گروهی  پروژه های  ارائه  از  مناسب تر  اجباری 
فراموش کرد که انتخاب یک روش به معنای پایان کار نیست. هدف 
درگیر کردن دانشجو با مسئله است و این مسئله اغلب زمانی اتفاق 

می افتد که آن مسئله مرتبط با رشته و شرایط فراگیر باشد. 

فراهم ساختن ساختار
مؤثر  حمایت  شدند،  مسئله  درگیر  فراگیران  که  این  محض  به 
آنها بسیار حیاتی است. در حمایت و پشتیبانی سه  از روند یادگیری 

مسئله وجود دارد:
را . 1 مسئله  بر  مالکیت  احساس  پیوسته  به طور  باید  دانشجو 

آن  با  فراگیر  کردن  درگیر  برای  مسئله  ارائه  باشد.  داشته 
است و هدف تداوم این درگیری در روند پژوهش در طی 

دوره واحد درسی است.
ساختار باید به گونه ای باشد که فراگیر سرخورده نشود، هر . 2

چند توافق وجود دارد که سرخوردگی می تواند محرکی برای 
یادگیری باشد. سرخوردگی نباید به گونه ای باشد که فراگیر 
احساس عجز کند ]12[. یا سرخوردگی در سطحی نباشد که 
تالش برای بررسی مسئله از نتیجه حاصله تجاوز نکند، این 
گونه سرخوردگی ها می تواند منجر به دست کشیدن فراگیر 

از واحد درسی یا پژوهش شود.
مفاهیم و مهارت ها همان طور که در اهداف عملکردی آمده . 3

باید در پژوهش فراگیر حفظ شود. حمایت و ساختار نمی توانند 

جایگزین فعالیت های حل مسئله که در نتایج آموزش، بسیار 
مهم هستند، شوند. در عوض نقش استاد/ معلم کمک به 
در  است.  عملکردی  اهداف  بر  تمرکز  تداوم  برای  فراگیر 
مجموع، ایجاد ساختار، نیازمند ظرافت کاری بسیاری است. 
به  رسیدن  تا  را  وی  و  بدهیم  مالکیت  فراگیر  به  باید  ما 
نتیجه/ محتوای هدفمند در مسئله درگیر نگه داریم. اما در 
اینجا نباید فضا را نامشخص و تعیین نشده رها کنیم. چرا 
که حسی از درماندگی و تالش بیهوده به فراگیر به دست 
می دهد. هدف فراهم کردن ساختاری است که دانشجو در 
آن چهارچوب درگیر تفکری سودمند و حل مسئله ای مرتبط 

با اهداف عملکردی شده است. 

کاربرد ساختار در آموزش از دور 
در حال حاضر فضای اینترنتی به دلیل محدودیت هایی که از لحاظ 
نشانه های  گرفته اند.  قرار  توجه  مورد  دارد،  اجتماعی  تعامالت  برقرار 
و  گرداندن  چشم  توانایی  زیرا  است  کم  بسیار  ارتباطی  اجتماعی/ 
مشاهده این که شخص دیگری نیز مبهوت و سردر گم وجود دارد، 
نوع  از  غیررسمی  و  خودمانی  بحث های  همچنین  است.  کم  بسیار 
گفتگوهای قبل و بعد از کالس )همچنین گفتگوهای خارج از محیط 
برداشت ها  انتظارات،  بتوانند  دانشجویان  آن  در  که  درس(  و  کالس 
گفتگو  اتاق های  چند  هر  محدودند.  دهند،  توضیح  را  نیازهایشان  و 
این  بر  تا حدودی توانسته اند  و وب سایت هاي اجتماعي و مانند آن 
مشکل چیره شوند. این نشانه های غیررسمی در کمک به فراگیران 
در داشتن حس کالس و تعریف ساختاری که نامشخص است، بسیار 
مهم هستند که البته به طور نامحسوسی در اختیار دانشجویان اینترنتی 
نیز است. بنابراین ممکن است این فراگیران قبل از دریافت بازخورد 
را  دوباره  تفکر  و  کالس  فعالیت های  با  همراهی  حس  آنها  به  که 
نیاز به  می دهد، بسیار از موضوع اصلی دور شوند. عامل دوم که بر 
ساختار در کالس های اینترنتی تأثیر می گذارد، شیوه کار دانشجویان 
غریبی  چیز  حضوري،  در کالس  است.  کالسی  گفتگوهای  تعداد  و 
نیست اگر معلم/استاد با پیشرفت کالس برنامه درسی را توسعه دهد 
ایجاد  درسی  برنامه  در  نیم سال  طول  در  توجهی  قابل  اصالحات  یا 
کند، در صورتی که چون دانشجویان اینترنتی در تقابل با دانشجویان 
سنتی به طور معمول بیشتر دل مشغولی برنامه های کاریشان هستند و 
یک واحد درسی را بر مبنای زمان بندی کاریشان انتخاب می کنند و 
در خانه واحد درسی را می گذرانند، بنابراین تغییر در زمان بندی درسی 

تأثیر قابل توجهی روی این دانشجویان دارد. 
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تبادل  اجازه  غیرهم زمان،  فضای  در  نوشتاری  ارتباط  سرانجام 
سهل و آسان که برای شفاف ساختن معنا ضروری است را نمی دهد. 
بی تردید، دانشجویان اینترنتی با چالش هایی با توجه به تفسیر عقاید 
یکدیگر و حل مسایل رو به رو می شوند. با این دالیل است که بعد 
بین واحدهای درسی  تفاوت  تعامل و همکاری، ساختار مهمترین  از 
ساختار  ایجاد  برای  شیوه  چهار  حداقل  است.  اینترنتی  و  کالسی 

مطلوب در فضای اینترنتی وجود دارد:
• پیشرفت 	 مورد  در  بحث  برای  قالبی  و  زمان  کردن  فراهم 

درسی و انتظارات موجود. این مورد الزم است یک بحث، 
تسهیل شده باشد زیرا در غیر این صورت فراگیر در بحثی 
غیراز آن شرکت می جوید. و شاید به جای پیگیری درس 

به وب گردی دست بزند.
• فراهم کردن ساختاری که دانشجو بتواند در قالب آن کار 	

کند که شامل نتایج ثابت و منسجم مثل اهداف کوتاه مدت، 
کاری  ساعات  و  جلسه  برگزاری  زمان های  ضرب االجل، 
شاخص هایی  به عنوان  شرایط  این  همه  باشد.  مشخص 
محسوب می شود که دانشجویان می توانند با استفاده از آنها، 

برنامه ریزی و برنامه کاریشان را تکمیل کنند.
• انتظارات و احتیاط ها، در همان شروع واحد درسی برشمرده 	

شود و سعی شود حتی االمکان از تغییر آن ها اجتناب شود. 
دانشجویان  و غیرهم زمان،  متغیر  زمانی  ارتباط  نوع  این  با 
بیشتر  )مثاًل  درسی  واحد  مورد  در  یافته  تغییر  اطالعات  از 
دانشجویان در مناطقی با اختالف ساعت قابل توجه مواجه 
سایت  به  ساعت ها  از  بعد  احتمااًل  و  بوده  بی خبر  هستند( 
از  که  باشد  نفری  آخرین  شخص  اگر  می کنند.  مراجعه 
انجام  را بی جهت  تغییری مطلع شود و متوجه شود کاری 

داده است، احساسی مأیوس کننده ای خواهد داشت.
• فراهم کردن راهنمایی برای برنامه هایی که برای فراگیران 	

هم  هنوز  اینترنتی  آموزش  است.  نامأنوس  و  وقت گیر 
در  گوناگونی  تغییرات  و  می شود  محسوب  جدید  فرایندی 
فناوری های استفاده شده در آن وجود دارد که بر دانشجو 
تأثیر می گذارد. برای مثال یک تبادل ساده مقاالت و فراهم 
کردن بازخورد به یکایک افراد که می تواند شامل فرایندهای 
وقت گیر بارگذاری، دانلود و نظردهی باشد، ممکن است برای 
شخصی که این فرایند را درک نمی کند یا برای زمان مورد 
نیاز تکمیل این زنجیره برنامه ریزی نکرده باشد، بی نهایت 

دلسردکننده باشد.

نیاز فزاینده به ساختاری شفاف در واحدهای درسی اینترنتی نباید 
فرصت های تفکر و حل مسئله حیاتی موجود را مورد تهدید قرار دهد. 
بی تردید ساختار به معنای اجازه دادن به فراگیر برای صرف انرژی بر 
روی حل مسئله مربوط به محتوای اصلی است نه حل مسائل مربوط 
به ساختار درسی. اگر ساختاری خوب طراحی شده باشد و تسهیل شده 

باشد فراگیر می تواند بر روی پژوهش و یادگیری تمرکز کند.

حمایت از پژوهش جمعی / تعاملی
در  پژوهش ها  از  قابل توجهی  محور  فراگیران،  تعامل  موضوع 
سال های اخیر بوده است و رکن اصلی در نظریه سازنده گرایی است. 
و  کالسی  بحث های  تیمی،  کار  از  وسیعی  به طور  تعاملی  پژوهش 
حتی حمایت متقابل فراگیر در یک کالس که می تواند تأثیر مشابهی 
برای تک تکشان در پژوهش داشته باشد، استفاده می کند. پژوهش 
تعاملی به طور خالصه تعاملی پویا است که همه در تدریس از آن لذت 
می بریم. دالیل منطقی زیادی برای تشکیل گروه های همکاری وجود 
دارد که شامل تقسیم حجم انبوهی از کار و تدریس به فراگیران است 
سازنده گرا،  یک  منظر  از  بنابراین  باشند.  مؤثری  گروهی  اعضای  تا 

منافع این تعامل شامل موارد زیر است: 
• حالت 	 این  در  پژوهش.  فرایند  در  منتقدانه  فکر  تقویت 

فراگیران این فرصت را دارند تا افکارشان را در جمع آزمون 
کنند. از طریق شفاهی کردن افکار و درگیر شدن در بحث 
می توانند درکشان را درونی کنند. فراگیران همکار می توانند 
در غنی کردن و گسترش افکار مساعدت کنند. همان طور که 
تا به ورای پیشرفت های  می توانند به دانشجو کمک کنند 

پیش بینی شده دست پیدا کنند ]13[. 
• به چالش کشیدن نگرش ها. از بعضی جهات این مورد روی 	

فضای  منظر،  این  از  که  چند  هر  است.  قبلی  سکه  دیگر 
از سوی دیگر  اما  فرد حمایت می کند،  پیشرفت  از  تعاملی 
گاهی گروه، عقاید فرد را به چالش می کشد. بنابراین مناظره 
)استدالل( برای ارائه نگرش ها و چشم اندازهای جایگزین و 
اطالعات متناقض با آنچه پیشتر داشته ایم به کار می رود که 

باید در تفکر جاری، تحلیل و در نظر گرفته شوند.
• فراهم کردن فضای حمایتی. دانشجویان عضوی از جامعه 	

آموزشی محسوب می شوند. در اهداف و انگیزه های مشترک 
ارزشی وجود  با هم شراکت می کنند. در عضو گروه بودن 
تشویق  را  مداوم  تالش  و  می کند  انگیزه  ایجاد  که  دارد 

می کند.
به طور معمول، طی سال های  koohang گزارش می دهد که 
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دانشکده تجارب یادگیری تعاملی خارج از کالس درس منبع بزرگتری 
از آموزش است تا تجارب داخل کالسی. همچنین شواهد زیادی از 
ارزش جوامعی که در محل کار شکل می گیرند، وجود دارد. با وجود 
این، گروه های مشارکتی کالسی در یک امر بسیار مهم با مشارکت/ 
تعامل خارج از کالس متفاوتند. معمواًل ما نمی توانیم همکاران خارج از 
کالس را خودمان انتخاب کنیم. مطالعه light به اهمیت این عامل 
اشاره می کند و پیشنهاد می دهد که تعهدی مشترک برای همکاری 
موفق، امری حیاتی است. در مصاحبه های وی دانشجویان اظهار کردند 
که آنها به پژوهش جمعی و مشترک با هم قطاران و هم کالسی های 
خود بهای زیادی می دهند. با وجود این آنها تأکید کردند ارزش های 
مشترک برای موفقیت هرگونه مشارکت با هم کالس ها امری حیاتی 
نام  را  سخت  کار  و  پژوهش  یادگیری،  به  تعهد  به ویِژه  آنها  است. 
برده اند. برای بیشتر فراگیران، فعالیت جمعی در دبیرستان مفید به نظر 
نمی رسد، زیرا این تعهد مشترک در اغلب موارد وجود نداشته است. 
آزاد و مراکز تربیت  در یک نظرسنجی بر روی دانشجویان دانشگاه 
معلم مشهد اغلب دانشجویان کار گروهی را در بستر فرهنگی موجود 
 light پژوهشی  یافته های  با  یافته  این  می دانستند.  مؤثر  به ندرت 
همانند  را  گروهی  کار  در  شکست  آنها  است.  همخوان  همکاران  و 
مسئولیت پذیری  و  تعهد  احساس  فقدان  نتیجه  در   light پژوهش 

می دانند ]14[. 
در جمع بندی، فضای اشتراکی مؤثر، نیازمند این است که وظیفه 
پژوهش برای دانشجویان معنادار باشد و خود فراگیر و اعضای تیم، 
متعهد به یادگیری و انجام پژوهش و کار سخت باشند. این عوامل 
پیشنهاد  را  اینترنت  تعاملی در  برای طراحی مؤثر فضای  دو رویکرد 

می کند.
اطمینان  با  اما  است.  تیم های همکار  روی  تمرکز  رویکرد،  یک 
به  تعهد  و  مهارت  و  تخصص  از  سطحی  اعضاء،  همه  که  این  از 
شرکت در جلسه را داشته باشند. رویکرد دوم الگوی مشورتی است 
که جایگزین خوبی برای تالش گروهی است. در مدل مشورتی، هر 
فرد به جستجوی افرادی می رود که احساس می کند می توانند کمکش 
کنند. این مدل مانع شکل گیری گروه نمی شود اما اجباری هم در کار 
نیست. فراگیر می تواند به دنبال مشاورانی باشد که احساس می کند 
جواب گوی  آنها  اگر  و  می کنند  فراهم  را  الزم  مهارت  و  تخصص 
مشاوران  این  برود.  بعدی  مشاور  سراغ  به  فوراً  نبودند  نیازهایشان 
 vigotsky می توانند از میان هم کالس ها انتخاب شوند، موردی که
بر آن تأکید می کند و میزان نمره کسب شده می تواند تا اندازه ای بر 
مشاوران  همچنین  باشد.  مشاور  از  شده  گرفته  کمک  ارزش  اساس 

از  بخشی  به عنوان  که  باشند  فارغ التحصیل  دانشجویان  از  می توانند 
با  استراتژی  این  شود.  محسوب  استادی  حتی  یا  راهنمایی  تجربه 
و  روی مسائل  تمرکز  اینجا  در  است.  متفاوت  سّنتی  تعاملی  تحقیق 
نیازهای ویژه فرد به محض درگیری با پژوهش است و به دانشجویان 
همچنین  بخواهند.  کمک  موجود  منابع  بهترین  از  تا  می دهد  اجازه 
رویکرد رقابت را بین دانشجویان از بین می برد. زیرا شرط مهم کسب 
نمره، میزان کمکی است که کاربر از دیگران گرفته است )سنجش 

راهنمایی شده(.  

حمایت پژوهش جمعی و تعامل در آموزش اینترنتی 
فضای اینترنتی و کالس بیشتر از همه به خاطر همکاری با هم 
به عنوان  استاد،  تدریس  دانشگاهی  سّنتی  کالس های  در  متفاوتند. 
فضای  در  اما  می شود.  محسوب  درس  جلسه  رویداد  مهمترین 
درس  عمومًا  ندارد.  وجود  تدریسی  معمواًل  اینترنتی،  غیرهم زمان 
کالس  عضو  دارد.  قرار  منابع  بخش  در  خواندنی،  منابع  دیگر  مانند 
بودن به معنای کنار یکدیگر نشستن نیست بلکه در گفتگو و تعامل 
با هم کالسی ها  ارتباط  اینترنتی  آموزش  فضای  در  است.  یکدیگر  با 
دانشجوی  اجتماعی  تفاوت دوم، عدم عضویت  است.  اساسی  مسئله 
بلکه  نیست  جامعه  تنها  مسئله  است.  دانشگاهی  محیط  در  اینترنتی 
جامعه و فرهنگ محیط دانشگاه است که هر فرد بخشی از آن می 

شود و برای رشد طی سال های دانشگاه حیاتی است.
پرورش  مهم  عامل  به عنوان  جامعه  از   Duffy و   Barrab
هویت و عضو بالقوه یک حرفه یادکرده اند. پژوهش تعاملی در فضای 
اینترنتی حیاتی تر است زیرا این شیوه، مکانیسمی است که یک جامعه 
را برای دانشجویان فراهم می کند که از طریق آن می توانند هویتشان 
را به عنوان دانشجو رشد دهند و برای استمرار انگیزه پیدا کنند. فضای 
آموزشی اینترنتی برای افراد پدیده جدیدی است. بدون تعامل، در مورد 
چگونگی پیشبرد، اینکه مفاهیم تا چه مقدار درک شده، چه چیز مورد 
نیاز است و چه مقدار کار انتظار می رود، تردید وجود دارد. همچنین 
به این علت که دانشجوی اینترنتی با فضای آکادمیک به طور روزانه 
که  دانشجویی  به  که  است  مهم  جامعه  این  برای  دارد،  کار  و  سر 
تحصیالت آکادمیک را در اولویت قرار می دهد، کمک کند. عالوه بر 
تأثیر  این  دارد.  نیز وجود  تأثیر جامعه  نیازمندی ها و مقتضیات،  تأثیر 
که  است  دانشگاهی  محیط  یک  در  دانشجویان  وجود  علت  به  تنها 
دانشجویان با مشاهده دیگر دانشجویان که در حال تالش و برآوردن 
نیازهایشان هستند، تشویق به استمرار در کارشان می شوند. اطالعات 
موجود، استراتژی های ویژه ای برای تعامل ذکر می کنند که این حس 
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را در دانشجویان به وجود می آورد که دیگر دانشجویان را می شناسند و 
خود را در بخشی از یک گروه می دانند. این رویکردها شامل استفاده از 
اسامی، ارجاع مستقیم به نظرات دیگر دانشجویان و همچنین ارجاعات 
شخصی مثل پیگیری پژوهش هم زمان و یا پیگیری حال یک دانشجو 
که عنوان می کند قباًل بیمار بوده و یا یک فرزند بیمار دارد. فضای 

اینترنتی باید ابزارهای برای این منظور پیش بینی نماید.
موضوع  این  جامعه،  برای  ابزاری  به عنوان  همکاری   بر  عالوه 
مهم است که فضای اینترنتی، عقاید یک شخص را به چالش بکشد و 
نگرش های جایگزین را مطرح یا درگیر کند. اگر چه این امر در فضای 
اینترنتی  فضای  بحث  محور  چون  اما  است  مهم  نیز  درس  کالس 
است، احتمال می رود که اجرای این کار به راحتی قابل دستیابی باشد. 
بنابراین هشدارها در مورد کار تیمی در فضای اینترنتی سختگیرانه تر 
اعمال می شود. به طور کلی افراد واحدهای درسی اینترنتی را بیشتر با 
توجه به استفاده مؤثر از زمانشان انتخاب می کنند و چنانچه کار تیمی 
آن  به چالش کشیدن  و  به درک  در غنا بخشیدن  تعادل کالسی  یا 

کمک نکند، انحراف از وظیفه محسوب می شود.
و  کردن  سوال  و  گرفتن  یاری  معمواًل  که  مشاوره ای  الگوی 
راهنمایی خواستن از یکدیگر است، در فضای اینترنتی کاربرد زیادی 
دارد. چون این الگو به دانشجویان اجازه می دهد تا دانشجو با سرعت 
به  دیگران  با  را  خود  بحث های  و  تفکر  پیشرفت،  کند.  کار  خودش 
کردن  فراهم  اینترنتی  آموزش  مزایای  از  بنابراین  گذارد.  اشتراک 
سطح باالیی از تعامل است. حتی مسائل بسطی و خالقانه )نه مسائل 
این که مربوط به  به سبب  انتهای هر بخش کتاب(  مطرح شده در 
موقعیت های واقعی می شوند، می تواند به عنوان پایه ای برای بحث با 
استاد یا دیگر دانشجو عمل کنند و همان طور که به طور موازی با واحد 
از  بیشتری  تعامل  و  مشارکت  نیازمند  می رود،  پیش  انتخابی  درسی 

سوی دیگر دانشجویان باشند.
در همه این رویکردها استاد نقش حیاتی دارد. در تقابل با نقش 
استاد  اینجا  در  دانشگاه،  استاد در کالس های درس  مرکزی معمول 
می دهند،  دانشجویان  به  که  کمکی  مقدار  یا  نوع  طریق  از  می تواند 
فراگیران را بهتر شناخته و ضمن تصمیم گیری دقیق تر و همه جانبه 

بازخوردهای سازنده تری به آنها ارائه کند. 

سنجش های عملکردی
سنجش از یادگیری منتج می شود و یادگیری را هدایت می کند. 
تأکید بر سنجش و آزمون کتبی با پرسش های گزیده- پاسخ عمومًا 
حد  در  آموزش  آن  نتیجه  که  شد،  خواهد  حافظه  سنجش  به  منجر 

حافظه و حفظ کردن مطالب از سوی فراگیران می شود. اما این که 
در  نشانه ای  کنند،  استفاده  دانش  این  از  به درستی  بتوانند  فراگیران 
 performance( عملکردی  سنجش های  بود.  نخواهد  اختیار 
assessment( به اساتید/ معلمان کمک خواهد کرد که مهارت ها 
و نه دانش حفظ شده را بسنجند و اندازه گیری نمایند. به همین خاطر 
دانش،  باید  دانشجو  سنجش  این  در  باشد  عملکردی  باید  سنجش 
مهارت ها و روش هایش را با تولید و خلق  فراورده نشان دهد مانند 
وظایفی  اجرای  طریق  از  کاری  عادات  و  مهارت ها  دانش،  کاربست 
که معنادار هستند و تضمین کننده یادگیری هستند. این نوع سنجش 
می تواند فرایندی، یعنی نشان دادن کلیه مهارت های الزم در رسیدن 
نهایی  تولید  در  مهارت  یعنی  فرآورده،  یا سنجش  و  بوده  اهداف  به 
انواع گوناگونی از سنجش های عملکردی  یک محصول باشد ]15[. 
کالس های  در  که  عملکردی  متنی  آزمون های  قبیل  از  دارد  وجود 
درسی سنتی به آزمون های کتبی عملکردی معروف است، آزمون های 
رایج  بسیار  وب  محیط  در  که  شبیه سازی شده  آزمون های  شناسایی، 
یکی  کار.  نمونه  همان  یا  نمونه  تولید  آزمون های  و  است  کارامد  و 
نیز  چندوجهی  سنجش  به  که  سنجش  روش های  این  مهمترین  از 
از  استفاده  می گیرد  دربر  نیز  را  روش ها  این  تمامی  و  است  معروف 
ارزشیابی اسنادی )portfolio assessment( است که خود انواع 
مهم  نکته  کار.   پوشه  یا  اسنادی  ارزشیابی  قبیل  از  دارد،  متفاوتی 
دانشجو  کار  این سنجش ها  باید  که  است  این  این روش ها  در همه 
گوشه ای  دانشجویان  که  این  نه  بخشند  اعتبار  یا  دهند  گسترش  را 
بنشیند و تماشایشان کنند. ممکن است سنجش به عهده دانشجو باشد 
)خودسنجی( تا نتایج پژوهشش را توضیح دهد و از آن دفاع کند، آنهم 
در چهارچوب مفاهیم و روش هایی که به کار برده شده است. برعکس 
ممکن است از دانشجو خواسته شود تا مفاهیم و روش ها را به روشی 
فهرست های  یا  چاپی  دستورالعمل های  بندد.  به کار  مرتبط  یا  جدید 
کاری می توانند برای ارزشیابی هم محصول و هم فرایند بکار روند. در 
این زمینه استادان می توانند با طراحی مناسب، سنجش های کمی و 
کیفی از عملکرد فرایندی یا فراورده دانشجو به عمل آورند. نکته مهم 
ید  با ارزشیابی مبتنی بر وب  این است که مالک های  این زمینه  در 
اعتبار  و   )validity( یی  ا و ر ن سنجی  ا و ر خص  شا و  د ز  ا
)Reliability( برخوردار باشد. به ویژه اگر هدف پیشرفت تحصیلی 

است، شاخص روایی اهمیت بیشتری می یابد. 

کاربرد سنجش های عملکردی در یادگیری الکترونیکی/ 
اینترنتی

روش های  از  استفاده  برای  پیشنهاد  آمد  پیشتر  که  همان طور 
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ارزشیابی و سنجش پیشرفت تحصیلی مبتنی بر وب، استفاده از ارزشیابی 
اسنادی مبتنی بر اینترنت )e-portfolio asssessment( است. 
این شیوه به استاد کمک می کند که میزان تعامل فراگیر، قابلیت های 
به  همچنین  نماید.  سنجش  را  آن  مانند  و  عالقمندی  پشتکار، 
در  موجود  تفاوت های  به دلیل  یادگیری،  روان شناسی  نظریات  استناد 
سبک های تفکر ]16[ و یادگیری دانشجویان، باید از روش ارزشیابی 
و سنجش های چندوجهی استفاده شود. فراگیران فعالیت های مختلف 
 LMS= Learning( خود را با استفاده از سیستم مدیریت یادگیری
استاد  یا  و  سیستم  و  کرده  ارسال   )Management System
بازخوردها  این  ارائه می کند.  کیفی( مناسب  بازخورد )کمی–  آنها  به 
از  و  اصالحی(  قضاوتی،  )تشویقی،  کیفی  نوع  از  بیشتر  است  بهتر 
الگو رهنمودی و اصالحی باشند ]17[. آموزش الکترونیکی نسبت به 
آموزش کالسی بستر مناسب تری برای اجرای چنین سنجشی فراهم 
می کند و آن نیز میزان بیشتری از انواع تعامل را که هسته مرکزی 
دو پارادایم سازنده گرایی و یادگیری اجتماعی– فرهنگی است ایجاد 

خواهد نمود.

انتقال از فضای الکترونیکی به دنیای واقعی
هدف تعلیم و تربیت، تسلط یافتن بر حفظ اطالعات برای استفاده 
در کالس درس نیست، بلکه قادر ساختن دانشجو برای به کار بستن 
آن مفاهیم در دنیای واقعی است و رویکرد پژوهش محور برای انتقال 
طراحی  وظیفه  و  پروژه  مسئله،  چون  است،  ایده ال  واقعی  دنیای  به 
یا ایجاد شگفتی باید در متن دنیای واقعی رخ دهند. بنابراین انتقال 
امری فرضی نیست. همان طور که معنای ظاهری آن به وضوح نشان 
می دهد، انتقال آموزش به موقعیت جدید به آسانی انجام نمی شود. در 
موقعیت های پژوهش محور یا مسئله محور، تمرکز بر حل مسئله آسان 
است. یادگیری هنگامی شروع می شود که به سمت حل مسئله حرکت 
کنیم. تا این مرحله میزان درک ما از آن مسئله محدود است. چهار 
راهبرد برای ارتقای آگاهی و درک مفید از مسئله که به دیگر فضاها 

و موقعیت ها بتوان انتقال داد، وجود دارد:
• به دانشجویان تأکید کنید که مسئله تنها یک وسیله برای 	

که  است  روش هایی  و  مفاهیم  از  استفاده  درباره  تفکر 
یا  شناخته  درسی  واحد  آن  آموزشی  اهداف  نتایج  به عنوان 
تعیین شده اند. بنابراین باید دانشجویان به یادگیری مسائلی 
مکلف  می کنند،  کشف  مسئله  روی  بر  کار  موازات  به  که 
شوند. بین بررسی وسیع تر مفهوم و کاربرد آن در حل مسئله 

تأثیر متقابلی وجود دارد.

• فعالیت های دانشجویی باید بتواند مفاهیم عمده بحث ها را 	
تبیین و از کاربردی بودنشان دفاع کند. 

• در 	 آن  کردن  وارد  و  اگر«  می شد  »چه  سوال  پرسیدن 
سودمند  بسیار  می تواند  بحث،  در  مربوط  موقعیت های 
شناخت  روش های  بهترین  از  یکی  به  موضوع  این  باشد. 
که  می کند  اشاره  دانشجو  دانش آموز/  فکری  جریان های 
ارائه  همچنین  است.  سنجش  در  مصاحبه  روش  همان 
به  می تواند  درسی  واحد  دوره  طی  فکری  فعالیت هایی 
گسترش حوزه فکری دانشجو کمک کند، حتی درخواست 
خالصه ای از آگاهی فعلی در آن زمینه به خصوص می تواند 
آموزش  قرار است  بر روی مفاهیمی که  تمرکز حواس  در 

داده شود و مسائل آموزشی مربوط به آنها کمک کند. 
• یا گزارش خواستن 	  )Self-Reflection( انعکاسی  خود 

دانشجو  تمرکز  در  مهمی  نقش  درسی،  واحد  هر  پایان  در 
گزارش  را  عمل  این  صنعت  بخش  دارد.  یادگیری  بر 
از عملیات  بعد  را مرور  این کار  ارتش  می نامد در حالی که 
می نامد. در محیط های آموزشی نوعی پاسخ گویی محسوب 
می شود که عمومًا اگر به صورت گزارش پیشرفت و ترجیحًا 
 )checklist( به صورت توصیفی همراه با نمون برگ های
و  محدودیت ها  ضعف،  قوت،  نقاط  شامل  و  خودارزیابی 
تدوین اهداف کاری بعد باشد، بسیار مناسب تر خواهد بود. 

اجرا در فضای یادگیری الکترونیکی/ اینترنتی
از  رویکرد حمایت  یا  اهداف  زیادی روی  تأثیر  اینترنتی  آموزش 
شد  گفته  باال  در  که  استراتژی هایی  تمامی  دارد.  انتقال  یا  گزارش 
می تواند در فضای اینترنتی نیز اعمال شود. مسئله مهم مهارت های 
ارتقای »چه می شد اگر« و چگونگی اجرای  استاد/ تسهیل کننده در 
تولید  هدف  دانشجویان  برای  است.  گزارشی  بحث های  و  مصاحبه 
این  است.  مسئله  حل  روی  صرف  تمرکز  عدم  و  فکری  الگوهای 
نیز  دیگر  زمینه های  در  و  دادن  گسترش  قابل  باید  تفکر  الگوهای 
کارآمد باشد و نیز به سبب این که محیط الکترونیکی/ اینترنت حجم 
وسعی از اطالعات را در یک محیط نسبتًا آزاد ارائه می نماید و تولید 
روند  برنامه  به  شبیه  پاسخ گویی  سیستم های  مانند  نرم افزارهایی 
به نظر   )PAT= Pupil Achievement Trace( پیشرفت 
به کالس درس پیش رو  بودن نسبت  پاسخ گو  لحاظ  از  آن  می رسد، 
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بحث و نتیجه گیری
اساسی  نقش  الکترونیکی  آموزش  آمد،  پیشتر  که  همان طور 
نظریات  اساسی  خودمحور  که  تعامل محور  محیط های  ایجاد  در 
ایفا  است،   vigotsky فرهنگی  اجتماعی  نظریه  و  سازنده گرایی 
تولید دانش  از   یادگیری عبارت است  این نظریات  می کنند. مطابق 
و ساخت معنا در بستر فرهنگی اجتماعی منحصر به فرد فراگیر. در 
نظریه سازنده گرایی فرض شده است که دانش شخصی است و در 
نزد افراد مختلف متفاوت است، اقدام معلم در انتقال دانشی که خود 
از آن برخوردار است به یادگیرندگان امری معقول و ممکن به حساب 
نمی آید. معلمان معتقد به نظریه سازندگی یادگیری به دانش آموزان 
رو،  این  از  بسازند.  را  خودشان  خاص  دانش  تا  می کنند  کمک  خود 
مهمترین روش آموزشی، پذیرش روش شاگردمحوری و بهترین شیوه 
از  است.  پژوهش محور  و  اکتشافی  یادگیری  روش  همان  یادگیری، 
دیدگاه این گروه چون هدف های آموزش مبتنی بر سازنده گرایی در 
برگیرندة حل مسئله، استدالل، تفکر انتقادی و استفاده فعال از دانش 
است، شرایط زیر برای تحقق هدف های یادگیری مفید تشخیص داده 

مي شود.
غالبًا . 1 واقعی  دنیای  چون  پیچیده.  یادگیری  محیط های 

مسائل و موقعیت های پیچیده ای را بر سر راه یادگیرندگان 
را  یادگیرندگان  باید  نیز  آموزشی  قرار می دهد، محیط های 
محیط های  سازد.  روبه رو  موقعیت ها  و  مسائل  این گونه  با 
الکترونیکی با ایجاد شبکه گسترده ای از تعامالت اجتماعی 
مؤثر  می توانند  محیط هایی  چنین  تحقق  در  پژوهش محور 

عمل نمایند.
همچون . 2 سازندگی  نظریه  پیروان  اجتماعی.  گفتگوی 

ویگوتسکی به تعامل اجتماعی در پیدایش فرآیندهای عالی 
ذهنی اهمیت می دهند و مشارکت اجتماعی را شرط مهم 
یادگیری می دانند. بر اساس این باور، بسیاری ازمسائل که 
به وسیله یادگیرنده به تنهایی قابل حل نیست، با تبادل نظر 
حل  قابل  یادگیرندگان  میان  تعامل  و  گفتگو  و  اندیشه  و 
می شود. همچنین در این شیوه افراد می آموزند از اندیشه و 
نظرات خود دفاع کنند و در عین حال به اندیشه ها و نظرات 

دیگران احترام بگذارند.
دادن . 3 قرار  توجه  مورد  چندگانه.  وجوه  نهادن  هم  پهلوی 

توضیحات  با  یا  مختلف  دیدگاه های  از  واحدی  موضوع 
از  را  موضوع  یک  یا  درس  یک  معلم  وقتي  مختلف. 
دیدگاه های مختلف نظری مورد بحث و بررسی قرار می دهد 

به یادگیرندگان مي آموزد تا از یک سویه نگري،  کوته اندیشی 
و باریک بینی بپرهیزند و به وسعت اندیشه دست یابند.

افزون . 4 درک فرآیند ساختن دانش. نظریه پردازان سازندگی 
بر تاکید بر اهمیت شناختی و فراشناختی در بهبود یادگیری، 
معتقدند باید یادگیرندگان از نقش خود در ساختن دانش نیز 
آگاهی داشته باشند. در این صورت است که قادر خواهند بود 
دیدگاه های خود را بسازند، از آن دفاع کنند و در عین حال 
به دیدگاه های دیگران احترام گذراند و آنها را تحمل کنند. 
یادگیری  است.  یونسکو  یادگیری  چهارم  محور  همان  این 
یعنی  این چشم انداز  به  رسیدن  برای  زیستن.  هم  با  برای 
مانند  درک متقابل فرهنگ ها، قومیت ها، مذاهب، رسوم و 
شد،  خواهد  کثرت گرا  جامعه  یک  ایجاد  به  منجر  که  آن 
میزان باالیی از تعامل های چندگانه در فضای اینترنت الزم 

است. 
مشترک  ارزش های  داشتن  بر  نظریات  این  تمامی  کل  به طور 
برای موفقیت که آن نیز نیازمند تعامل است، تأکید می کنند. در این 
آنها  است.  حیاتی  امری  با هم کالس ها  مشارکت  گونه  هر  تعامالت 
به ویِژه تعهد به یادگیری، پژوهش و کار سخت را پیشنهاد نموده اند. در 
جمع بندی، محیط های الکترونیکی با ارائه فضای اشتراکی مؤثر، تا حد 
زیادی می تواند موارد فوق را اجرایی کرده و یادگیری معناداری را رقم 
بزنند. البته در حال حاضر آموزش الکترونیکی با محدودیت های جدی 
Barab و   Duffy که  که  همان طور  مثال  به عنوان  است.  روبه رو 

به عنوان  هویت  پرورش  مهم  عامل  به عنوان  جامعه  کردند،  اشاره 
بتوانند  افراد  که  جامعه ای  می شود.  حرفه محسوب  بالقوه یک  عضو 
محیط های  نمایند.  برقرار  چهره  به  چهره  و  عاطفی  برخورد  هم  با 
الکترونیکی در این بخش ضمن فراهم ساختن یک محیط اجتماعی 
تعاملی  اثربخش  شیوه  است.  جدیدی  نوآوری های  نیازمند  قوی 
سنجش نیز ارزشیابی اسنادی الکترونیکی است. دانشجویان با فراهم 
گزارش ها،  شامل  خود  مختلف  فعالیت های  از  مجموعه ای  آوردن 
خودارزشیابی، نمونه های نوشتاری، آزمون ها و مانند آن میزان کمک 
کردن و راهنمایی خواستن، پشتکار و عالقمندی خود را نیز به نمایش 
می گذارند. حوزه ای که امروزه در کالس های سنتی به دالیل مختلف 
کمتر به آن توجه می شود. به طور کل تمامی این نظریات بر داشتن 
است،  تعامل  نیازمند  نیز  آن  که  موفقیت  برای  مشترک  ارزش های 
هم کالس ها  با  مشارکت  گونه  هر  تعامالت  این  در  می کنند.  تأکید 

امری حیاتی است.
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