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Abstract 
E-learning, as a form of distance education, is being increasingly integrated into higher education 
institutions. Successful distance education programs, require a well-balanced functional basis 
with different components including the support system. The goal of such support systems is to 
help instructors teach effectively in E-learning courses in a relatively unique educational 
environment. If virtual education teachers are not adequately supported the quality of distance 
education will decline. The support system of virtual educations instructors includes different 
instructional, mental-emotional support, and technical support. In this review, we aimed to 
describe the basic outlines of these three types of support. 
The basic elements of instructional support include content knowledge, pedagogical knowledge 
technological knowledge, pedagogical content knowledge, technological content knowledge, 
technological pedagogical knowledge, technological pedagogical content knowledge (TPCK). 
With respect to mental-emotional support in an academic environment, the inner motivations of 
the instructors are more influential than external factors. However, incentives can help the 
motivational consistency. Technical support includes a special unit to assist faculties and support 
staff for instructional design, video production/ graphics, help desk and access to software tools. 
Keywords 
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 چکیده

. شود آموزش و یادگیري الکترونیکی به عنوان نوعی از آموزش از دور بیش از پیش در مؤسسات آموزش عالی ترکیب می

هدف پشتیبانی کمک . هاي مختلف بسیاري از جمله پشتیبانی است هاي آموزش از دور موفق نیازمند عملکرد موزون با مؤلفه برنامه

نقصان در پشتیبانی مناسب . همتا است هاي آموزش از دور در یک محیط آموزشی نسبتاً بی رهبه مدرسان به منظور تدریس مؤثر دو

پشتیبانی از مدرسان شامل انواع پشتیبانی . تواند منجر به آموزش از دور کم کیفیت شود مدرسان آموزش از دور عاملی است که می

له با هدف توصیف رئوس اساسی این سه نوع پشتیبانی با استفاده این مقا. فنی است - عاطفی و پشتیبانی - آموزشی، پشتیبانی روانی

  . از مطالعات نظري تنظیم شده است

توان در انواعی از دانش شامل دانش محتوایی، دانش پداگوژیکی، دانش فناوري، دانش  محورهاي پشتیبانی آموزشی را می

در مبحث . بندي کرد طبقه ،ناوري و دانش آموزش فناورانۀ محتواآموزش محتوا، دانش فناورانۀ محتوا، دانش آموزش با استفاده از ف

انگیزش و  هاي درونی در اثرگذاري بر اند که در یک محیط دانشگاهی، رضایت ها نشان داده هاي پژوهش پشتیبانی روانی عاطفی یافته

پشتیبانی فنّی مواردي چون واحد و  .کنند میکارآیی، مؤثرتر از عوامل بیرونی هستند اما عوامل بیرونی نیز به استمرار انگیزه کمک 

افزاري  و دسترسی به ابزارهاي نرم گرافیک، میز امداد/ کارکنان پشتیبانی جهت کمک به مدرسان براي طرّاحی آموزشی، تولید ویدئو

  .شود را شامل می

  

 واژگان کلیدي

 رونیکیاي، مدرسان، نظام پشتیبانی، یادگیري الکت آموزش از دور، صالحیت حرفه

  مروري  مقاله
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 مقدمه 

کننده و  انداز، مدرسان خالق و متعهد، مدیریت اجرایی پشتیبانی اصالحات آموزشی در سطوح مختلف دانشگاه به چشم

. و دانشجویان مدرسان، کارکنان: قوتشان دارند ها و نقاط مؤسسات آموزش عالی دو گروه مهم در قلب توانایی. کوش نیاز دارد سخت

کند تا در محیط  و تولید دوره و دروس به مدرس و دانشجویان او کمک میمدرسان اي  حرفهتوسعۀ تیبانی بنابراین فراهم کردن پش

یکی از مدرسان اي  حرفهتوسعۀ ها و مراکز  ارتقاء یاددهی و یادگیري از طریق برنامه. یاددهی و یادگیري الکترونیکی موفق باشند

سازي مدرسان براي تدریس و پشتیبانی یادگیري الکترونیکی،  هایی شامل آماده توسعۀ چنین تالش. هاست اهداف بسیاري از دانشکده

  .شود به بخشی از بافت مؤسسه تبدیل شود اي که تصادفی ظاهر می سازد تا به جاي پدیده این نوع آموزش را قادر می

Frayer  کنند این است که عدة بسیار  میبزرگترین چالش مدرسانی که یاددهی در محیط الکترونیکی را آغاز بیان داشته که

 ،اي دارند هاي فناوري پیشرفته که نوعاً مهارت حتی مدرسان بدو استخدامی. اندکی تجربۀ یک یادگیرندة محیط الکترونیکی را دارند

اي ه ر خالل سالها از صدها معلم خود د آن .اند هاي سنتی رو در رو آموخته موضوع درسی مورد تدریس خود را در محیط کالس

هاي  هایشان دربارة راهبردهاي یاددهی مؤثر از آن تجربه اند و ایده گرفته آموز و دانشجو یاد عنوان یک دانش طوالنی تحصیلی به

هاي رو در رو داشته باشند،  بیشتر مدرسان مجرب ممکن است تجارب جامعی در یاددهی در کالس .گرفته است دست اولشان شکل

دلیل فقدان تجربه در محیط برخط، اکثر مدرسان شروع به تغییر و تحول  هب. ثر در محیط برخط ندارندهایی براي تدریس مؤ اما مدل

هاي  از جمله حالت( سازي، عومل بسیار مهم در تغییر در این تقلید و نمونه. کنند دروسشان با تقلید در محیط یاددهی رو در رو می

  ].1[ آورد کامل امکانات فناوري را به دست می رود و به ندرت مزایاي از دست می) چهره، تن گفتار

هاي مناسب مطابق  گیرد اما مدرسان آن از آموزش ها مورد استفاده قرار می امروزه آموزش الکترونیکی در مدارس و دانشگاه

هاي  وزش در دورههاي کم یا بدون آم در برخی از مؤسسات آموزشی، مدرسان با آموزش. شوند مند نمی هاي مورد نیازشان بهره مهارت

هاي خود دربارة  هاي آموزشی که بتواند به مدرسان کمک کند تا بر نگرانی فقدان فرصت. شوند یادگیري الکترونیکی مشغول می

وزشی و مدرسان هاي اکثر مؤسسات آم از چالش .خود را در این مورد بهبود بخشند هاي آموزش از دور فائق آیند و حتی نگرش

 باشد تجربه می دهندگان بی آموزش آموزش توسط یادگیرندگان الکترونیکی،یکی از دالیل شایع ترك تحصیل . آموزش از دور است

هاي آموزش  اقدام به تاسیس دوره هاي کشور ما که اخیراً هاي مراکز و دانشگاه این موضوع از چالش ،سرلک و هستیانیبه گزارش  ].2[

  ].3[ باشد اند نیز می از دور نموده

De Simone  سازي اولیه  با توجه به توسعۀ آموزش و یادگیري الکترونیکی، ایجاد یک برنامۀ کارآموزي براي آمادهاظهار داشته

بایست نیاز مدرسان به  اي می چنین برنامه. ، اهمیت داردکه به نیازهاي مدرس و اهداف یادگیري حساس باشد و پشتیبانی مستمر

اگر . آنان در محیط آمورش از دور و نقش آنان به عنوان مدرس آموزش از دور را لحاظ کندزمان براي آشنا شدن با فناوري، تربیت 

هاي فناوري متمرکز بماند، در بهترین حالت، چیزي شبیه به آنچه  پرورش هیئت علمی آموزش از دور همچنان تنها برمهارت

Maslow از دور بسیار مهم است که تربیت مدرسان آموزش  اینربناب. مورد توجه قرار خواهد گرفت ،نامد نیازهاي پایۀ مدرسان می

طوري که مسائلی نظیر تعریف نقش فرد به عنوان مدرس در یک محیط یادگیري مجازي، ساختن  تحول و گسترش پیدا کند به

 رساندن جدا گر براي به حداقل ساخت دانشگاهی حمایتاملی متشکل از یادگیرندگان مسئول و ایجاد یک زیرهاي یادگیري تع اجتماع

یک برنامۀ کارآموزي اثربخش . بگیرد بر پژوهان و یادگیرندگان را در افتادگی و نیز براي افزایش احساس تعلق به اجتماع دانش

طوري که مدرس بتواند دانش و تخصص و همچنین  را بپروراند به) ورينظیر افراد، مواد آموزشی، فنا(بایست اجتماعی از منابع  می

 یکند تا بر احساس گسستگ مدرسان از دور کمک میاین نه تنها به . هایش را به اشتراك بگذارد ها و شکستداستان موفقیت

)Detachment (هاي  ترین جزء آن براي محیط سازد که اثربخش از همتایان خود چیره شوند، بلکه دانش جمعی ستبري را می

  ].4[ هاي تدریس است شناسی آموزش از دور، روش

Bowerمدیران آموزشی، . هاي آموزش عالی را به خود اختصاص دهد تواند بسیاري از چالش فناوري بالقوه میقد است ، معت

را » آیند خودشان میبنا را بساز، بقیه «براي کسب مقبولیت و ایجاد تجربۀ یادگیري با کیفیت در فناوري آموزش عالی، باید ذهنیت 

دست آوردن  براي به. زش از دور ایجاد نمایندي ترغیب مدرسان به مشارکت در آموو در عین حال راهبردهایی برا کنار بگذارند

هاي مناسب براي  دستی باشند و با فراهم کردن پاداش حمایت و مشارکت مدرسان، مدیران آموزش از دور باید کارگزار تغییر چیره

تقال به یک رسانۀ آموزشی جدید، نسبت به جلب مشارکت هیئت علمی و پشتیبانی آموزشی براي آسایش هر چه بیشتر آنان در ان

 ].5[ ی در آموزش از دور اقدام نمایندمشارکت هیئت علم
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در این مقاله به اجمال انواع . عاطفی و پشتیبانی فنی است-پشتیبانی از مدرسان شامل انواع پشتیبانی آموزشی، پشتیبانی روانی

 .پشتیبانی از مدرسان ارائه شده است

  

 انهاي مدرس نقش

Paulson خدمات ( و خدمات پژوهش، آموزش: شود سه کارکرد می شامل  که نقش اعضاي هیئت علمی است بیان داشته

شود هر سه نوع فعالیت توسط هر یک از اعضاي هیئت علمی انجام  طور سنتی تصور می اگرچه به). سازمانی، تخصصی و عمومی

ز افراد را جهت تحقق کارکردها ا اي هت انجام یک کارکرد یا مجموعهتلفی را جگیرد، عمالً مؤسسات آموزشی کارآزموده افراد مخ می

  ].6[ کنند صورت گروهی استخدام می به

  :تواند پنج فعالیت محدود را هنگام تدریس یا ارائۀ آموزشی انجام دهد در بهترین شرایط، یک عضو هیئت علمی می

 .طراحی درس و برنامۀ درسی .1

 .یا تولید مواد آموزشی هاي آموزشی مناسب و مواد آموزشی با انتخاب روش تولید درس و برنامۀ درسی .2

 .هاي مختلف با استفاده از رسانه) مانند سخنرانی( موضوعات درسی از پیش انتخاب شده بصورت شخصی ارائه .3

ري و هاي یادگی که به دانشجویان در فهم مواد آموزشی متناسب با سبک فرایند یادگیري) مربیگري( میانجیگري .4

 .کند ها کمک می سطوح فهم آن

ها در  هاي مناسب و طراحی تکالیف به منظور مشخص کردن توانایی آن ارزیابی یادگیري هر دانشجو از طریق روش .5

 ].6[ سطح خاصی از صالحیت

Turnerین ا .متفاوت خواهد بودهاي جدید  طور چشمگیري با توجه به کالس ههاي مدرسان ب که نقش است ، اظهار داشته

  ].7[ باشد افزار و رهبر تیم آموزشی می ها شامل طراح و تولیدکنندة درس نقش

مربی، طراح آموزشی،  از دور تعیین کرد که عبارتند از توان یازده نقش براي مدرسان آموزش ، میMurphy و Thachبه گفتۀ 

 متخصص ارزشیابی و طراح گرافیک کتابدار، ایشگر،سایت، کارمند پشتیبانی، ویر گر اجرایی، تسهیل فناوري، تکنسین، مدیر کارشناس

]8.[  

Zhao  محور نیازمند مربیانی جهت  هاي برخط اینترنتی یادگیرنده ورهدهد که د تحقیقات نشان می اند گزارش دادهو همکاران

  ].9[باشند  دهنده می و ارتباط کنندة مشکالت ، حلدهنده گر، مربی، ناظر، سازمان ساز، تسهیل ایفاي نقش مدل

توان توقع داشت مدرسان براي برآورده کردن  هاي آموزشی باالتر، نمی مند از سوي سازمان بدون پشتیبانی آموزشی نظام

  .ها آماده شوند هاي مورد انتظار از آن نقش

  

  ضرورت آموزش و پشتیبانی مدرسان

Betts ، به نقل ازGottschalk ، زیرا  د بدون اعضاي هیئت علمی عمل کنندواننت هاي آموزش از دور نمی برنامهبیان داشته که

. هاي جدید است ریزي براي فناوري اندازي و توسعۀ آموزش از دور فراتر از برنامه راه. کنند ها نقشی حیاتی در آموزش از دور ایفا می آن

  ].10[ موفقیت هر کوشش در جهت آموزش از دور اصوالً متکی به تعهد مدرسان است

Henry، به نقل از Fullun، تاثیر همتایان، وضوح هدف، : عنوان عوامل مهم موفقیت در اجرا شناسایی نمود عوامل زیر را به

  ].11[ جا در یک زمان   آموزش و پشتیبانی، دسترسی یا حضور در همه

Hittاید بدانند و ها چه چیزهایی ب آن. باشد کلید موفقیت هر مؤسسه آموزشی، در تدریس و پژوهش، مدرسان آن می": گوید ، می

هاي خاص آموزشی جهت  بسیاري از مؤسسات آموزشی برنامه "هایی براي تدریس موفق در محیط برخط داشته باشند؟ چه مهارت

  ].12[ بینند سازي مدرسان براي آموزش در محیط جدید تدارك می آماده

اي  طور گسترده هاي فناوري آموزشی به اهمیت پشتیبانی و آموزش اعضاي هیأت علمی براي موفقیت آموزش از دور و یا تالش

   ].13[ مورد اذعان بوده است در ادبیات آموزش از دور

Lee به نقل از Millis در ابتدا انتظاري . دهد در مؤسسات آموزش عالی را شرح میمدرسان اي  حرفهتوسعۀ ، اجماالً علت لزوم

این انتظارات . هاي اجتماعی وجود داشته است ا و همچنین درخواسته ها و دانشگاه فزاینده دربارة کیفیت آموزش از درون دانشکده

دوم، یاددهی به جمعیت گوناگونی از . هاي آموزش مدرسان کرد مؤسسات آموزش عالی را مجبور به ابداع انواع گوناگونی از برنامه
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سوم، تغییر . اوم در توسعۀ مدرسان درآمدها و سنین مختلف به عاملی از درگیري مد دانشجویان، مانند دانشجویان از نژادها، ملیت

ها در آموزش به اثبات رسیده است،  اگرچه فواید استفاده از فناوري. سریع فناروي تأثیري مداوم بر یاددهی و یادگیري داشته است

  ].14[ها در کالسشان نیاز دارند  مدرسان به پشتیبانی گوناگونی براي استفاده از آن

وقتی استادان دسترسی کافی به فناوري داشته  او اثبات کرد. اند مشخص شده Maushakسط مشکالت آموزش مدرسان تو

سازي خواهند  هایشان مدل هاي مؤثر از فناوري را در کالس استفاده کمی باشند و بتوانند سطح دلخواه خودشان را محقق سازند، عدة 

امدهاي دوره همبستگی سازي در استفاده از فناوري به شدت با پی هدر مطالعۀ خود دریافت که زمان آماد Heathبه طور مشابه، . کرد

  .]15[ دارد

Festervand  وTillery ، به نقل ازSewell ،هایی  اي یک فرایند مداوم است که شامل فعالیت توسعۀ حرفهاند  اظهار داشته

 موضوعی هاي مشخص فنی و ي از مهارتا اي، تحقیق و اشاعه، آموزش مداوم، کسب مجموعه هاي حرفه مانند مشارکت در سازمان

  .]16[ باشد سازي می هاي غنی اضافه و دیگر فعالیت جدید یا

یط آموزش از دور تر با شرا تر و مطمئن سازد که راحت تجربیات و آموزش تعاملی قبل از شروع یک دورة جدید مربیان را قادر می

. سازد مواد و فنون آموزشی را قبل از اجراي واقعی دوره فراهم میعالوه چنین آموزشی فرصتی جهت ارزیابی  به. برخورد کنند

Moore  وThompson اندازة اثربخشی مربی و یا  هاي فناورانه به دارند که در صورتی اثربخشی دورة مبتنی بر رسانه بیان می

. رهاي آموزشی وجود داشته باشدگرش است که پشتیبانی و راهنمایی مناسبی به مدرسان در انتخاب و اجراي فنون و رفتا تسهیل

کردن ساختار، فراهم آوردن پشتیبانی  فراهم: هایی که مدرس آموزش از دور باید استفاده کند فهرست کردند ها تعدادي از مهارت آن

و  موزشیسازي مواد آ سازي رفتارهاي مناسب، واضح عاطفی اجتماعی، برقراري یک جو دمکراتیک، ایجاد یک فضاي مشترك، مدل

 .]17[ نگهداري یک همگامی مناسب

Irani،Telg  و Place ،ي یک ساز اصول بیشماري مانند ایجاد ارتباط و تفاهم، توجه به نیازهاي یادگیرنده، فراهم معتقدند

  .]18[ اند و استفاده از تنوع در رویکردهاي آموزشی تأثیر مثبتی بر یادگیري نشان داده کننده محیط آموزشی پشتیبانی

بررسی نگرش دانشجویان رشته ترویج و آموزش کشاورزي به «در پژوهشی با عنوان  ،محمدي، عطاران و ایروانی ملک عقوبی،ی

دانشجوي مقطع کارشناسی ارشد و دکتري رشته ترویج و آموزش کشاورزي  110به بررسی دیدگاه » یادگیري الکترونیکی] نظام[

یکی از نتایج این تحقیق که با موضوع این مقاله مرتبط است این . یکی پرداختندهاي دولتی نسبت به نظام یادگیري الکترون دانشگاه

توان به توجه بیش از حد به  ها، از جمله موانعی که نظام یادگیري الکترونیکی قادر به حل آنها نیست می از دیدگاه آزمودنیاست که 

زیاد و تطابق نداشتن محتوا با نیازهاي بازار  ۀب، هزینمجر ةدهند ت علمی، کمبود آموزشئمحفوظات، وضعیت نامطلوب اعضاي هی

  .]19[ کار اشاره کرد

مطالعۀ سطوح به کارگیري فناوري اطّالعات توسط استادان دانشگاه «پژوهش زمانی، عبداللهی، عکاشه و سلیمانی با  هدف 

با ارجاع به الگوي پذیرش مبتنی بر  ن دادنشا 1389در سال » بام دولتی شهر اصفهان بر مبناي الگوي پذیرش مبتنی بر عالقۀ سی

اطّالعات قرار  از به کارگیري فناوري) یعنی آمادگی تا استفاده عادي( 5تا  2در سطوح ) درصد 9/65(عالقه، بیشتر استادان دانشگاه 

هاي علوم  دان رشتهاستادان زن نسبت به مرد، استادان دانشگاه اصفهان نسبت به دانشگاه صنعتی و علوم پزشکی، و استا .دارند

  ].20[ تري قرار دارند ها در سطح پایین انسانی نسبت به استادان سایر رشته

 در خارجی زبان مدرس تربیت براي ارائۀ الگویی«زاده و علیپور تحت عنوان  نتایج پژوهش دهباشی، زندي، حسینی، ابراهیم 

 سطح از زبان مدرسان فردي هاي توانایی و امکانات شان داد اگرچهدر دانشگاه پیام نور تهران ن 1389در سال » خط بر زمینۀ تدریس

 قابل سطح در آنها رشتۀ آموزش الکترونیکی شروع براي دور آموزش از ابزارهاي با آنها آشنایی میزان رسید، می نظر به بیشتر متوسط

 الزم ذهنی آمادگی تدریس تحت وب، و وامحت تهیۀ با آشنایی هاي آموزشی دوره شرکت در به نسبی تمایل علیرغم نیست و قبولی

  .]21[ نداشت وجود تحقیق این در مورد مطالعه هاي دانشگاه مجموع در دوره این شرکت در براي

طرّاحی الگوي برنامۀ آموزش و پشتیبانی «زاده و سرمدي تحت عنوان  نتایج پژوهش دانشور، مهرمحمدي، زندي، ابراهیم

صالحیت  57در دانشگاه پیام نور تهران نشان داد که از نظر دانشجویان در مورد هر  1389در سال » مدرسان آموزش از دور

پداگوژیکی، تکنولوژیکی و تلفیق دانش پداگوژیکی، تکنولوژیکی و محتوایی مورد نیاز مدرسان، بین وضع موجود و وضع مطلوب 

  .]22[ تفاوت معنادار وجود دارد
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  پشتیبانی آموزشی در آموزش از دور

  :گیرند نتی تحت سه دسته قرار میطور س مدرسان بهاي  حرفههاي رشد و توسعۀ  نامهرب

اي، تولید برنامۀ  رسانه ، طراحی دوره، تدریس خرد، پشتیبانی)Class Diagnosis( تشخیص کالسی( پشتیبانی آموزشی) الف

  ).درسی

دي، مشاورة حمایتی و هاي رشد فر ردي، کارگاههاي بین ف ریزي زندگی، آموزش مهارت هاي برنامه کارگاه(توسعۀ فردي ) ب

  ).درمانی

در میان این سه دسته، در ). گیري در دپارتمان  رتمان، تصمیمسازي در دپارتمان، مدیریت تعارض در دپا تیم( توسعۀ سازمانی) پ

  ].14[اغلب قریب به اتفاق اوقات، پشتیبانی آموزشی مورد تأکید است 

Dillon  وWalsh طور  مدرسان، به د دربارة مسائل مدرسان در آموزش از دور دریافتند که آثار مکتوب در رابطه بادر بررسی خو

مطالعۀ انجام شده در زمینه آموزش از دور  225مطالعه از مجموع  25آنان تنها . کلی هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی کمبود دارند

هاي مختلف مسائل مربوط به  به علت آن که بررسی آنان جنبه. آمد در میهاي بررسی ایشان جور  را شناسایی کردند که با مالك

آنان به اختصار پنج نوع از . طور محدودي پرداخته شده بود اد، به مسئلۀ پشتیبانی آموزشی بهد مدرسان در آموزش از دور را پوشش می

ها یعنی  چهار مورد از آن. ین را گزارش دادندترین انواع پشتیبانی آموزشی شناسایی شده در مطالعات بررسی شدة پیش متداول

و کارآموزي، مستقیماً به آمادگی عملی براي تدریس و فعالیت معلمی مربوط  پشتیبانی فنی دستیاران تدریس، طراحی آموزشی،

توزیع مواد خدمات اداري و هاي سودمند براي پشتیبانی آموزشی، شناسایی شده از سوي مدرسان عبارت بودند از  حوزه. شدند می

هاي آموزشی  شود که رسانه گذشته از اینها، از این بررسی استنباط می. کنند و عواملی که میزان پشتیبانی را تعیین می آموزشی

  .]14[ مختلف به پشتیبانی آموزشی متفاوتی نیاز دارند

جامعی از اثرات یادگیري از انجام شد، مطالعۀ  Goffو  ،Moore ،Thompson ،Quigley ،Clarkوسیلۀ  بررسی دوم که به

متونی که ایشان مورد بررسی قراردادند  .موضوع پشتیبانی آموزشی در آموزش از دور را به اجمال بررسی کردند ،مؤلفان. دور است

یت آنان همچنین به اهم. هاي فنی و راهبردهاي آموزشی را توأمان در برداشته باشد حاکی از آن بود که دورة کارآموزي باید جنبه

و دیدارهایی  هاي سفر وزش از دور، تأمین هزینهآم )Sites( هاي پشتیبانی اداري نظیر پوشش جانشین مدرس براي دیدار از پایگاه

  .]14[ اند با سایر مدرسان آموزش از دور اشاره کرده

Spence ،Stubbs  و Huberاده دررو اولین قدم در آم دور و آموزش رو شناخت تفاوت آموزش با ارتباط ا زاند که  اظهار داشته

  .]23[ هاست ها براي اصالح یا جبران تفاوت هاي یاددهی و ارائه ها و روش قدم دوم تطبیق سبک .باشد شدن براي آموزش مؤثر می

Frayerمدرسان آگاهی از چگونگی یادگیري دانشجویان و چگونگی اي  حرفهیک جنبۀ ضروري توسعۀ  ، بیان داشته است

اي از  طور واضح، شاید نیاز مدرسان براي توسعۀ مجموعه به. رة برخط براي دستیابی به حداکثر یادگیري استسازماندهی یک دو

و  شود ددهی در دوره به کارگرفته میهاي مخصوص که براي یا هاي پایۀ کامپیوتر، سطح مناسبی در استفاده از فناوري مهارت

ها براي یاددهی برخط اثربخش، تجاربی را به  سازي آن عۀ مدرسان براي آمادههاي توس یک برنامه. هاي سواد اطالعاتی باشد مهارت

و آموزش مستقیم  منظور به کاربردن قدرت فناوري شی در مورد راهبردهاي یادگیري بهعنوان یادگیرندة برخط، راهنمایی در بازاندی

مدرسان جدید براي آموزش برخط باید چند ماه قبل  ه باشداگر امکان داشت. کند هم میها فرا هاي فناوري مورد نیاز را براي آن مهارت

دهد به سطح مناسبی در استفاده از  ها اجازه می این زمان به آن. خود را بگذراننداي  حرفهاز ارائۀ دوره، فرایند آموزش و توسعۀ 

ها روي  وزشی دوره و بارگذاري آنسازي یادگیري در محیط یادگیري برخط، و تولید مواد آم فناوري، باز طراحی دروس براي بهینه

هاي طراحی فناورانه، گرافیکی  این مواد آموزشی در صورتی که مدرس مهارت. ابزار تحت وب جهت استفاده در ارائه دوره دست یابند

  .]1[ توانند توسط مدرس یا با مشارکت کارکنان تکنولوژي آموزشی تولید شوند الزم را داشته باشد می

ها به دانشی بیش از آگاهی از  آن. س اثربخش با استفاده از فناوري، به کارآموزي و پشتیبانی نیاز دارندمدرسان براي تدری

آموزش و پشتیبانی مدرسان حتماً باید به نحوة استفاده از فناوري در جهت بهبود . هاي فنی و اجرایی استفاده از فناوري نیاز دارند جنبه

ها توانایی  کند که آن افزار و سایر ابزارهاي فناورانه به مدرسان تضمین نمی صرف معرفی نرمیادگیري و عملکرد دانشجو بپردازد؛ 

هاي تولید و  مدرسان به آموزشی نیاز دارند که مهارت. استفادة مؤثر از آن ابزارها را به منظور کمک به یادگیري دانشجویانشان دارند

آموزش در زمینۀ اشیاء آموزشی . و مناسب براي آموزش برخط را به ایشان بدهدنقص از نظر پداگوژیکی  استفاده از مواد آموزشی بی
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(Learning Objects) کند که بسیاري از مدرسان برخط هنگام تبدیل آموزش رو در رو به آموزش برخط  هایی را عنوان می چالش

  ].24[ اند ها مواجه با آن

الزم است مدرسان از همۀ  ،ها در دورة آموزشی راحت از فناوري هاي پایه و رسیدن به سطح استفادة عالوه بر کسب مهارت

ویژه  به( هاي منابع عبارتند از کتابخانه نمونه. هاي اعالم شده توسطه مؤسسه آگاه باشند منابعی که قابل دسترسی است و سیاست

و دسترسی  امداد گرافیک، میز/ ولید ویدئوطراحی آموزشی، ت(و پشتیبانی فنی ) هاي اطالعاتی و خدمات ارائۀ سند الکترونیکی پایگاه

 Family Educational Rights(انون حریم و حقوق تحصیلی خانواده ها عبارتند از ق هاي سیاست نمونه). افزاري به ابزارهاي نرم

and Privacy Act( هاي مالکیت فکري نامه موافقتکند،  ربارة دانشجویان را محدود میکه فاش کردن اطالعات د 

)Intellectual Property Agreements( برداري  و قانون حق نسخه)Copy Right.( ]1.[  

ها را به تولید مدلی  هاي اجراي آموزش تکنولوژي معلّمان در نیوزیلند، آن در آغاز تجربه ،Comptonو  Jonesهاي  بررسی

کات گوناگون به اجراي کالس فناوري معلّمان اي و ادرا هاي حرفه دهد چگونه دانش اي سوق داده که نشان می براي توسعۀ حرفه

دهندگان مؤثّر فناوري تبدیل شوند باید به  اند که اگر معلّمان بخواهند به آموزش استدالل کرده Comptonو  Jones. کند کمک می

ها همچنین  آن. یابند ها اجازه داد که به درکی از عمل فناورانه، یک مفهوم مناسب از فناوري، و درکی از پداگوژي فناوري دست آن

اجتماعی معلّمان تحت تأثیر قرار گرفته و  )Positionings( هاي یابی گویند که توسعۀ این ادراکات توسط تجارب قبلی و موقعیت می

، هایی براي معلّمان براي تفکّر در مورد اعمال فناورانۀ خود و دیگران اي باید شامل فرصت و آن تجارب توسعۀ حرفه شود مشخّص می

  .]25[ بر روي خود مفهوم فناوري و بر روي دانش پداگوژیکی عمومی باشد

در انسیتوي  Ginnsو  Stein ،McRobbieاي معلّمان در حوزة یادگیري طرّاحی و فناوري توسط  مدلی براي توسعۀ حرفه

اي در  نه تنها محتوي توسعۀ حرفهاین مدل . ارائه شده است 1999تدریس و توسعه آموزشی، دانشگاه کوئینزلند، استرالیا در سال 

دهد، همچنین طرحی از عمل براي توسعۀ  شوند را شرح می هاي محتوا با یکدیگر متناسب می فناوري و این که چطور آن جنبه

م در معلّاي  حرفهوجوي طرح یک برنامه براي توسعۀ  اي، در جست دهندة حرفه این مدل از دیدگاه یک توسعه. دهد اي را ارائه می حرفه

این . تقسیم شده است  اند، چین جدا شده اي به سه بخش اصلی که توسط خط مدل توسعۀ حرفه. طرّاحی شده است  آموزش فناوري،

 )Personal Construct Knowledge( از جمله دانش ساخت شخصی (دهد  اي معلّم را نشان می هاي دانش حرفه ها حوزه بخش

دانش پداگوژیکی محتوا،   ،)School Knowledge( اي دانش مدرسه ، )Subject Matter Knowledge( درسی دانش موضوع

به صورت تمرکز خاص بر هر بخش در خالل هر برنامۀ  طور دقیق،  که به) )Curricular Knowledge( و دانش برنامۀ درسی 

یار زیاد بر دانش و تجارب پیشین معلّمان، در جاي دادن تأکید بس. اي مبتنی بر این مدل نشان داده و تولید خواهد شد توسعۀ حرفه

ها را تلفیق کرده،  این مدل ایده. کند را کامل می Banksو  Comptonو  Jonesهاي ارائه شده توسط  اي مدل مدل توسعۀ حرفه

ماهنگ اي که پیشتر مشخّص شده را ه تر براي توسعۀ حرفه هاي عام همچنین این مدل پایه. دهد توسعه داده و باز ترتیب می

  ].25[ سازد اي براي زمینۀ آموزش فناوري می اما منبع ویژه ، سازد می

  
  ]25[اي براي آموزش فناوري  یک مدل توسعۀ حرفه: 1شکل 
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. شده است پیشنهاد Khanبه وسیلۀ ) WBL: Web Based Learning(چهارچوب دیگري براي یادگیري مبتنی بر وب 

تواند براي طرّاحی، تولید و ارزشیابی هر برنامۀ  کند و می اي مطرح می یریتی و مؤسسهاین چهارچوب موضوعاتی را در سطوح مد

این چهارچوب از هشت بعد . کار برده شود دهد به ها و منابع اینترنت و شبکه وب جهانی را مورد استفاده قرار می آموزشی که ویژگی

و  ت دوره، پشتیبانی منابع، مدیری)Interface( حی رابط کاربراي، اخالقی، طرّا پداگوژیکی، فناورانه، مؤسسه: شود تشکیل می

  .]26[ اش در ارتباط با یادگیري مبتنی بر وب دارد دهنده هاي گوناگونی از اجزاي تشکیل هر بعد بخش. ارزشیابی

  

  
  ]27[ دانشگاه مجازي آسیا :2شکل 

  

این بعد به مسائل مربوط به تحلیل محتوا، . اره داردپداگوژیکی یادگیري الکترونیکی به آموزش و یادگیري اش/ بعد آموزشی

هاي  ها و راهبردهاي محیط ها، رویکرد طرّاحی، سازمان و روش تحلیل مخاطبان، تجزیه و تحلیل هدف، تجزیه و تحلیل رسانه

هاي یادگیري  محیطهاي فناوري در  بعد فناورانه چارچوب به بررسی مسائل مربوط به زیرساخت. یادگیري الکترونیکی اشاره دارد

بعد طرّاحی رابط کاربر، به نگاه کلی و احساسی . افزار است افزار و نرم ریزي، سخت هاي برنامه و شامل زیرساخت پردازد الکترونیکی می

ستفاده این بعد شامل طرّاحی صفحه و سایت، طرّاحی محتوا، راهنمایی و تست قابلیت ا. هاي یادگیري الکترونیکی اشاره دارد از برنامه

مدیریت . ارزشیابی یادگیري الکترونیکی شامل هر دو ارزشیابی از یادگیرندگان و ارزشیابی از آموزش و محیط یادگیري است. است

بعد پشتیبانی منابع چهارچوب به بررسی پشتیبانی . یادگیري الکترونیکی اشاره به نگهداري محیط یادگیري و توزیع اطّالعات دارد

مالحظات اخالقی یادگیري الکترونیکی مربوط به تأثیر . دار اشاره دارد هاي یادگیري معنی نیاز براي تقویت محیط برخط و منابع مورد

و مسائل حقوقی  ن و مقرّراتسیاسی و اجتماعی، تنوع فرهنگی، تعصب، تنوع جغرافیایی، تنوع یادگیرنده، دسترسی به اطّالعات، قوانی

مسائل مربوط به امور اداري، امور تحصیلی و خدمات دانشجویی مرتبط با یادگیري الکترونیکی اي چهارچوب به  بعد مؤسسه. است

  ].27[ اشاره دارد

اساس  اند که برخی از آنها بر متخصصان و پژوهشگران بسیاري در رابطه با اهداف و محتواي آموزش مدرسان نگارش داشته

ریزي آموزشی یک نظام آموزش از  مدلی براي برنامه Khanها همانند مدل  لبرخی از این مد.  مدل و برخی فاقد مدل خاصی است

اند به نظر  اي از دانش مورد نیاز معلّمان و مدرسان تمرکز کرده بر جنبه Ginnsو  Stein ،McRobbieدور هستند یا همانند مدل 

 ,Technological( فناورانۀ محتوادانش پداگوژیکی بندي اهداف و محتواي برنامۀ آموزش مدرسان در چهارچوب  طبقه

Pedagogical, Content Knowledge :TPCK( سان باشد روش مناسبی براي برنامهزیرا در این  ،ریزي آموزش مدر

ها نیز مورد توجه قرار گرفته است و به  پوشانی و رابطۀ آن چهارچوب هفت نوع دانش مورد نیاز معلّمان و مدرسان مشخّص شده و هم

  .معلّم و مدرس به عنوان طرّاح برنامۀ درسی تأکید دارد نقش مهم

  

  یا دانش پداگوژیکی فناورانۀ محتوا TPCKچهارچوب 

. عنوان مدلی در آموزش معلمان و مدرسان، اثر متقابل پیچیدة سه شکل ابتدایی از دانش قرار دارد ، بهTPCK در قلب چهارچوب

 :TK(و تکنولوژي  )PK: Pedagogical Knowledge(، پداگوژي )CK: Content Knowledge( محتوا
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Technological Knowledge( ) 3شکل(.  چهارچوبTPCK اساس ایدة  برShulman از دانش پداگوژیکی محتوا )PCK: 

Pedagogical Content Knowledge( 28[ ساخته شده است[.  

  

  
  

  ]TPCK ]28چهارچوب : 3شکل

  

Shulman محتوا  معرفی ایدة دانش پداگوژیکی اندیشیدن دربارة دانش معلم را با)Pedagogical Content 

Knowledge( هاي انحصاري متقابل در  او ادعا کرد که تأکید بر دانش موضوعی معلمان و پداگوژي به عنوان حوزه. ارتقا داد

هاي آموزش  دستاورد عملی چنین انحصاري، تولید برنامه]. 29[ اند اند، تلقی شده ها سرو کار داشته هایی که با این حوزه پژوهش

او براي نشان دادن این دوگانگی، توجه به رابطۀ . معلمانی بود که فقط بر حوزة موضوع درسی یا حوزة پداگوژي تمرکز داشت

یاددهی براي این دانش شامل دانستن این است که چه رویکردهاي . پیشنهاد کرد PCKضروري بین این دو را با معرفی مفهوم 

این دانش از دانش . توانند براي یاددهی بهتر ترتیب یابند ن اینکه چگونه عناصر محتوایی میعالوه دانست هو ب باشد محتوا مناسب می

هاي  یک کارشناس رشتۀ تحصیلی و همچنین از دانش پداگوژیکی عمومی به اشتراك گذاشته شده بین معلمان  و مدرسان رشته

  ].29[ باشد مختلف ، متفاوت می

Shulman  علم دربارة موضوع درسی و راهبردهاي پداگوژي عمومی، ضروري است اما براي استدالل کرد که اگرچه داشتن

روشی وجود دارد که موضوع درسی براي آموزش تغییر حالت  PCKدر قلب . دستیابی به دانش مورد نیاز معلمان خوب کافی نیستند

هاي متفاوتی براي ارائه آن پیدا، و آن را براي  افتد که معلم موضوع درسی را تفسیر، و راه این امر زمانی اتفاق می. شود داده می

و انطباق  فهمی از چگونگی سازماندهی، ارائهاین دانش، ترکیبی از محتوا و پداگوژي را در . کنند یادگیرندگان قابل دستیابی می

 ].29[ دهد آموزش را ارائه میو آماده کردن آن براي  هاي گوناگون با عالیق و توانایی ها براي یادگیرندگان عناوین، مسائل یا چالش

این موضوعات براي او   توان تصور کرد که اش با پداگوژي و محتوا بحثی نکرد، اما نمی دربارة فناوري و رابطه Shulmanاگرچه 

ش این مسائل شود که چگونه فناوري با پداگوژي به عنوان دان اکنون قصد این است که توجه آشکاري به . اند اهمیت تلقی شده بی

با محتوا به عنوان دانش محتوایی فناورانه  )TPK: Technological Pedagogical Knowledge(پداگوژیکی فناورانه 

)TCK: Technological Content Knowledge(  و مشترکاً به عنوانTPCK 29[ کنند تعامل برقرار می.[ 

TPKیاددهی  ها در فرایندهاي اي که آن اي مختلف به گونهه هاي فناوري ها و اجزاء، و قابلیت ، دانشی است از وجود مؤلفه

این . هاي خاص تغییر کند ، دانستن اینکه چگونه تدریس ممکن است در نتیجۀ استفاده از فناوريشوند و برعکس یادگیري استفاده می

برمبناي قابلیتش، نوع دانش شامل درکی از طیفی از ابزارهاي موجود براي یک وظیفۀ بخصوص، توانایی انتخاب یک ابزار 

و دانش راهبردهاي پداگوژیکی و توانایی به کاربردن آن راهبردها براي استفاده از  هاي ابزار فاده از قابلیتراهبردهایی براي است

  ].30[ باشد ها می فناوري

http://www.tpck.org/tpck/index.php?title=Image:Tpack-contexts-small.jpg
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TCKهاي  انواع روش گرچه فناوري. شوند ، دانش دربارة روشی است که در آن فناوري و محتوا متقابالً به یکدیگر مرتبط می

ها  تر و انعطاف بیشتر در هدایت در طول این ارائه هاي جدیدتر و متنوع هاي جدیدتر اغلب ارائه کند، فناوري ممکن ارائه را تحمیل می

کنند بشناسند، بلکه روشی که در آن  اي را که تدریس می معلمان و مدرسان نیاز دارند که نه تنها موضوع درسی. کنند را عرضه می

 ].30[ وسیلۀ کاربرد فناوري تغییر یابد را نیز بشناسند هتواند ب وضوع درسی میم

TPCK از . اند و فناوري قرار گرفته هاي بین محتوا، پداگوژي صل مشتركبر انواع جدیدي از دانش تأکید دارد که در ف

دانش فناورانۀ محتوا  ،با همدیگر C و Tاز مالحظۀ . آید به دست می )PCK(با همدیگر دانش پداگوژیکی محتوا  Cو   Pمالحظۀ

)TCK( در فصل مشترك . کند یعنی دانشی که بین فناوري و محتوا ارتباط برقرار می. آید دست می بهT  وP  دانش پداگوژیکی

و یادگیري هاي یاددهی  اي که در صحنه هاي گوناگون به همان گونه هاي فناوري و قابلیت ها قرار دارد که بر وجود، مؤلفه فناورانه

تلفیق درست . سرانجام در فصل مشترك این سه مؤلفه دانش پداگوژیکی فناورانۀ محتوا قرار دارد. شوند تأکید دارد استفاده می

وگو دربارة این روابط باشد شکلی از  که قادر به گفت مدرسی. وگو دربارة روابط بین این سه مؤلفه از دانش است فناوري، درك و گفت

یک ( ، یک کارشناس فناوري)شناس مثالً یک ریاضیدان یا یک تاریخ(دهد که از دانش یک کارشناس رشته  ارائه میکارشناسی را 

تلفیق مؤثر فناوري براي پداگوژي دربارة . متفاوت و بزرگتر است) یک آموزشگر مجرب(و یک کارشناس پداگوژي ) دانشمند کامپیوتر

  ].28[ رابطه بین هر سه مؤلفه است) Transactional(ویایی و تبادل موضوع درسی خاص نیازمند توسعۀ حساسیت به پ

Koehler  وMishra و  نه فقط در مورد فناوري، پداگوژي ها و دانش، اند فهمیدن پتانسیل فناوري نیازمند مهارت استدالل کرده

و بازتولید مستمر  وري نیازمند خلق، نگهداريا فناتدریس موفق ب. باشد ها با هم می اي هرسۀ آن محتوا به صورت مجزا بلکه تا اندازه

و محتوا  قراري تعادل بین فناوري، پداگوژيو مدرسان براي بر معلمان .پویا در بین این سه مؤلفه است )Equilibrium( یک تعادل

ل فرایندي اساسی از آنها در خال. کنند وگو می هاي خاص یک موقعیت آموزشی متغیر باشد گفت هایی که متناسب با پارامتري به راه

الوقوع براي یادگیري، برنامه درسی را  هاي موجود در جهت خلق شرایط محتمل وگو دربارة چهارچوب طراحی مکرر، پاالیش و گفت

  ].31[ به نقش مهم معلم و مدرس به عنوان طراح برنامۀ درسی تأکید دارد TPCKبطور خاص چهارچوب . سازند می

  

  پشتیبانی کاري برخط

Mao  وBrown ایدة اصلی پشتیبانی کاري برخط، جاي دادن کارکردهاي آموزش و پشتیبانی در یک اند که  اظهار داشته

تجارب یادگیري در زمینۀ ها،  وسیلۀ دسترسی به دانش، اطالعات، توصیه هسیستم عملیاتی به منظور ارتقاء کارآیی کارکنان علمی ب

. شود هاي مورد نیاز فراهم می ط براي کاربران در زمینۀ کار از طریق تلفیق دسترسیبه عبارت دیگر، پشتیبانی کاري برخ .کاري است

محور کوچک، جهت تهیۀ اطالعات کافی براي انجام  وظیفه) Modules( هاي دانش خاص به صورت پودماندر این نوع پشتیبانی، 

کار داشتن با مشکالت واقعی حین کار، در دسترس  و شود و آموزش و پشتیبانی فقط هنگام سر کار در دست، به هنگام کار عرضه می

در نتیجه، مسئلۀ انتقال یادگیري از محیط آموزشی به محیط کار دیگر یک نگرانی نخواهد بود، زیرا محیط آموزشی  ،باشند مدرس می

  ].32[ سازد راهم میبه جاي جلسات آموزشی بی وقفه، پشتیبانی مداوم را ف کاري برخط، پشتیبانی. همان محیط کار خواهد بود

  

  پشتیبانی روانی عاطفی

  نقش نظام پاداش در انگیزة مدرسان 

هاي به دست آمده از  این سؤال بر مبناي یافته هایی براي مدرسان در آموزش از دور وجود دارد؟ پاسخ به  چه انگیزه :انگیزة درونی

:  اند بیان داشته Griffinو  Rittschof. باشد اند می داده مطالعات مستقل که پاداش مدرس و مسائل انگیزشی را مورد بررسی قرار

اي  هاي مؤسسه و سیاست هاي برخط را فراهم نکند یاز دورههاي الزم براي براي زمان اضافۀ مورد ن که نظام پاداش انگیزه وقتی

هاي برخط  اي اجتناب از تولید دورههاي زیادي بر مربوط به مالکیت دوره ناکافی یا غیرموجود باشند، مدرسان مخالف فناوري بهانه

  .]33[ دارند

Lonsdale کند که  او ذکر می. شود خالصه کرد چند اصل عمومی نظریۀ انگیزش را که براي کارکنان دانشگاه به کار گرفته می

و  Taylor. ]34[ هاي درونی در اثرگذاري برانگیزش و کارآیی، مؤثرتر از عوامل بیرونی هستند در یک محیط دانشگاهی، رضایت

White وسیلۀ  ههاي آموزش از دور بیشتر ب مدرسان براي تدریس در برنامه .داین موضوع را در رابطه با آموزش از دور معتبر یافتن
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هاي پیشین حمایت کرده و برفهم  هاي ارائه شده در این بخش از یافته یافته. ]35[ شدند تا دالیل بیرونی دالیل درونی برانگیخته می

  .]36[ افزاید عوامل اثرگذار برانگیزة مدرسان براي شرکت در آموزش از دور می ما از

براي تشخیص  رئیس دانشکده 8مدرس و  993پژوهشی در دانشگاه یک کالن شهر در شرق ایاالت متحده، براي نظرسنجی از 

، %)54(پاسخ  539اساس  بر. ، اجرا شده استطور مثبت یا منفی در مشارکت مدرسان در آموزش از دور اثر دارند عوامل اثرگذار که به

Betts36[ ها را مشخص کرد ،  تفاوت بین انتظارات مدرسان و رؤساي آن[. 

هاي بیرونی نظیر حقوق، پرداخت  هاي آموزش از دور، بوسیلۀ قول پاداش که مدرسان براي تدریس در دورهمطالعه نشان داد  این

بیشتر مدرسان براي . هاي ارائه شده توسط مؤسسه بسیار ناچیز بود در واقع، پاداش .بودندحق شایستگی، ترفیع، یا پاداش جلب نشده 

یا اجتماعی خود ) Derived Satisfactions( هاي شخصی آن در آموزش از دور مشارکت کرده بودند تا یک یا چند مورد از سائق

اند  هاي درونی توصیف شده به عنوان محرك Bettsرسنجی پنج عامل برتر انگیزشی براي مشارکت مدرسان که در نظ. را ارضا کنند

  :عبارتند

  ،هایی در فضاي دانشکده شرکت کنند توانند در کالس توانایی به دست آوردن مخاطبان جدیدي که نمی .1

  ،فرصت توسعۀ عقاید جدید .2

  ،انگیزة شخصی براي استفاده از فناوري .3

  ،یک چالش عقالنی .4

 .]36[ رضایت کلی شغلی .5

این مدل با شناسایی پنج طبقه از پاسخ . ]37، 38[ري سازمانی به عنوان انعکاسی از پذیرش فناوري ارائه شده است مدلی از نوآو

کنندگان به یک  هاي شرکت ما این مدل را به عنوان روشی براي تشریح واکنش. به اعمال نوآورانه مورد استفاده قرار گرفته است

ها به نمایش طبقات کاراکترهاي انگیزشی پذیرش فناوري،  مثال. کنیم ناوري استفاده میمدرسان در فاي  حرفهبرنامۀ درسی توسعۀ 

هاي انگیزشی ممکن است به بهبود  و در تشریح و توضیح تیپ کنندگان، کمک خواهد کرد هاي شرکت تسهیل درك واکنش

 ].13[ هاي آینده کمک کند برنامه

ها، یعنی  ترین دراین گروه پرمخاطره. کند از پاسخ به نوآوري را ارائه میترین طبقه   اولین و کوچک) Innovators( نوآوران

ها کسانی هستند که سخن  در اصطالح فناوري این. گیرد هاي جدید اشتیاق دارند، قرار می افرادي که به خطرپذیري و امتحان چالش

رار ند، افرادي که پاورپوینت را در صفحات وب قرا نصب کرد 98خیلی زود نسخۀ آزمایشی ویندوز  1998سال  گفتن فرضی دارند، در

اي نیست  مدرسان براي نوآوران تقریباً مسئلهاي  حرفهتوسعۀ . اند افزارهاي جدید را ایجاد کرده هایی که کاربردهاي نرم و آن اند داده

  .]13[ شوند ها خودشان خود را آموزش خواهند داد، مربیان در هر جایی جاي خود را خواهندیافت، یا مربی دیگران می زیرا آن

افراد احتماالً این طبقه از . کنند ، تالش براي اطالعات و آموزش را آغاز می)Early Adopters( دومین طبقه، پذیرندگان اولیه

ها در تعیین محل  اند آن را به محض این که در نظر عموم قرارگرفت نصب کردند و صفحات وب خودشان را ایجاد کرده 98ویندوز 

مدرسان براي این گروه نسبتاً ساده و آسان هستند، اي  حرفههاي توسعۀ  تالش. کنند هاي جدید کار می منابع مرتبط و کاربرد فناوري

این گروه . باشند ها مشتاق یادگیري راهبردها و فنون جدید می فراهم باشد آن) افزار، پشتیبانی مالی مانند زمان، نرم(ه منابع مادامی ک

هاي عملی خاص و محتواي دوره و دروسشان  ها در رشته هاي فنی جدید را خوب یاد خواهند گرفت و براي کاربرد آن مهارت مهارت

ها باید ترویج داده  هاي رهبري آن توانند درمیان همتایانشان مؤثر باشند توانایی چون پذیرندگان اولیه می .دارند هاي اضافه برمی گام

  .]13[ شود

هاي جدید را تنها بعد از این که  فناوري) Early Majority( در مقابل نوآوران و پذیرندگان اولیه، گروه سوم یعنی اکثریت اولیه

افراد در . ها هم خواهند بود هاي جدید باشند آن اگر همتایانشان پذیراي یادگیري فناوري. گیرند د یاد میها پیشنهاد کردن دیگران به آن

هاي کنفرانسی استفاده کرده باشند، اما  تر راحت هستند ممکن است پاورپوینت را در ارائه این گروه که احتماالً با ویندوزهاي قدیمی

هاي توسط پذیرندگان اولیه که نشان دادند که  این گروه نسبت به ارائه. تندنسبت به سودمندي یک صفحه وب مطمئن نیس

  .]13[ تر پاسخگو خواهند بود  توانند خوب یاد گرفته و به کاربرده شوند بیش هاي جدید فناوري می مهارت

ر همتایانشان یا هاي جدید را زیر فشا اعضاي این گروه عموماً فناوري. مشکوك هستند) Late Majority( اکثریت متأخر

کنند،  به محیط ویندوز حرکت می dosاین گروه فقط وقتی که یک شبکه نیاز به تغییر دارد از محیط . گیرند ساختار سازمانی یادمی

گروه به  این. کنند پرداز را استفاده می هاي واژه اند و بدواً برنامه ها احتماالً برنامۀ پست الکترونیکی را براي ارتباط شخصی یادگرفته آن
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به عنوان مثال این گروه . مندند تر وکارآمدتر شدن کارهاي فوریشان شود، عالقه  پردازي، اگر باعث آسان هاي واژه تقویت مهارت

اي که به  ها در مورد صفحه گسترده متمرکز است شرکت کنند تا در جلسه اي که روي سؤاالت آن تر تمایل دارند که در جلسه  بیش

گرایانه است، تمایل  گرایی که اغلب واقع به هرحال این گروه با یک شک. پردازد ها می ایش در صفحه گستردهمعرفی چگونگی نم

  ].13[ دارند که تحت تأثیر شایعات در مورد آخرین تکرار از فناوري جدید نباشند

گراهایی است که حداقل سواد  این گروه شامل سنت. دهند آخرین طبقۀ واکنش به تغییر را تشکیل می) Laggards( ماندگان باز

آن  ها به ن بی اهمیت است و آنهاي فناوري برایشا خیلی اوقات این گروه شامل افرادي است که توسعۀ مهارت. اي را دارند رایانه

ه بر ان کمدرساي  حرفهتوسعۀ  .]39[ ها و جلسات آموزشی براي این گروه ارزنده نیست معموالً طراحی فعالیت. ]13[ اند عالقه بی

به عنوان مثال (اهمیت رهبري مدرس در طراحی برنامه  .تأکید دارد ،بندي تشریح شده که در این طبقه مسائل سطوح فردي انگیزش،

و فراهم آوردن پشتیبانی فنی براي مدرس  سان کارشناس و بی تجربه در آموزش، خوشایند بودن براي ترکیبی از مدر)مالکیت برنامه

بندي از پذیرش فناوري بر نقش بافت  این طبقه ،کند هاي فردي را تایید می ویژگی Rogersکه  ر حال هنگامیبه ه. دهد را نشان می

هاي  گاهی اوقات سطح انگیزه تابعی ازسطح شغلی یا فشار زمانی ناشی از درخواست. کند تأکید می ها باز سازمانی در ایجاد این ویژگی

  .]13[ باشد امتیاز یا آخرین فرصت بیرونی می

بسیاري . اند اي در آموزش از دور دیده معلوم کرد که بسیاري از مدرسان فرصتی براي رشد شخصی و حرفه Bettsهاي  مصاحبه

هاي جدید ارائه و  از مدرسان آموزش از دور را به عنوان یک چالش شخصی در توسعۀ تدریس و توسعۀ صالحیت در استفاده از رسانه

اند و با فرصت یادگیري براي استفاده و تلفیق  موزش از دور براي مدرسانی که توسط فناوري فریفته شدهآ. اند فنون ابتکاري پذیرفته

. اند، جاذبۀ قدرتمندي دارد شان برانگیخته شده در تدریس )Telecommunications Systems( هاي ارتباطات از دور نظام

 Early( نوآوران اولیه«، »پذیرندگان اولیه«به عنوان شوند خودشان را  مدرسانی که به راحتی جذب آموزش از دور می

Innovators(« ،»خطرپذیران )Risk-Takers(« ماجراجویان«، یا )Adventurous( «اند شناخته ) یا توسط همتایانشان شناخته

  ].36[ )اند شده

در . کند ن در فناوري کمک میهاي ضروري اثرگذار بر آموزش مدرسا تمیز بین سطوح فردي و سازمانی انگیزش به شناخت حوزه

که هر دو عامل فردي و سازمانی در ادبیات به عنوان چهارچوب برنامۀ مؤثر و انگیزش مدرسان مورد تأیید قرار گرفته است،  حالی

هاي سازمانی ممکن است توسط  دهد که چگونه پشتیبانی نشان می 1جدول . تأثیر ترکیب این دو به ندرت ذکر شده است

 براي ارتقاء انگیزه ذکر نشده است،این جدول در اینجا براي تهیۀ یک الگو . ي انگیزشی فردي نیاز به تغییر داشته باشدها شناسانه

قبل از اجراي . دهد مدرسان را نشان میاي  حرفههاي توسعۀ  بلکه چگونگی تأثیر تعامل شرایط سازمانی و درگیري مدرسان، برتالش

افزار،  افزار، نرم سخت(تعیین سطح منابع . هاي فردي و سازمانی ضروري خواهد بود دیگر، ارزیابی هاي یک برنامۀ مشابه در دانشگاه

  .]36[ مهم خواهد بود) اي فردي، برنامه(و نیازها ) تخصص، زمان، بودجه

  

  منابع مورد نیاز براي توسعۀ فناورانۀ مدرسان براساس سبک فردي :1جدول 

  سازد سازمان براي ایجاد انگیزش فراهم میزیرساخت سازمانی که   هاي فردي سبک

  انگیزش درونی: حداقل وابستگی  )Innovators( نوآوران

  )افزار زمان، نرم(منابع    )Early Adopters( پذیرندگان اولیه

 ها ها و مشوق پاداش+ منابع   )Early Majority( اکثریت اولیه

 ها ها و مشوق پاداش+ منابع )+دستور مافوق(تعهد   )Late Majority( اکثریت متأخر

  عالقه  بی: حداقل وابستگی   )Laggards( ماندگان باز

  

تر از تولید مواد آموزشی و تدریس در  هاي آموزش از دور اغلب فواید اضافه سازي و تدریس دوره هاي صرف شده در آماده تالش

از طریق . تولید یک سرفصل مبسوط یا راهنماي دوره بودهاي اولیه  یکی از مثال. اند داشته) درفضاي دانشکده(هاي حضوري  دوره

) Fulfillment( جرايشان، دست یافتن به ا هایی نظیر این، آموزش از دور به مدرسان در ساخت پیشینۀ روش تدریس فعالیت

 .]36[ کند اي کمک می و توسعۀ حرفه صیشخ

که رضایت ناشی از تجربۀ کار با دانشجویان  )Altruistic( دوستانه هاي نوع توانند به عنوان محرك ها می تعدادي از محرك

دوستانه، مدرسان دریافتند که حضور  هاي نوع فراتر از رضایت شخصی و انگیزه .بندي شوند خارج از محیط دانشکده را دربردارند، طبقه
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اي ویژه  زدن جایگاه حرفه هایی براي رقم این شامل فرصت. شود ها در آموزش از دور موجب کسب ارتقاء تخصصی مشخص می آن

خارج از فضاي دانشکده » پیوندهاي ضروري« ها، افزایش شهرت و اعتبارشان در سطوح ایالتی و ملی، ایجاد و نگهداري براي آن

اگرچه فعالیت آموزش از دور به خودي خود نتواند بطور مستقیم اعتبار الزم براي تصدي پست و ترفیع را فراهم سازد . است

  .]36[ تواند به سوابق شغلی افراد کمک کند و کمک کرده است ناشی از مشارکت در آموزش از دور می )spin-offs( هاي چرخش

تري برانگیزش  کند که به کارگیري عوامل درونی نسبت به عوامل بیرونی تأثیر قوي این نتایج شواهدي فراهم می :ها مشوق

هاي مالی، ممکن است سبب شرکت  هاي بیرونی، بخصوص انگیزه فقدان مشوق به عالوه،. مدرسان به شرکت در آموزش از دور دارد

کنند که اگرچه عوامل درونی ممکن است در اشتغال  ها همچنین بیان می با این حال، داده. نکردن مدرسان در آموزش از دور شود

عدي تدریس در یک دورة آموزش از ها ممکن است تجارب ب اولیه مؤثر باشند، انگیزش یک مدرس و پاسخگویی مترتب به مشوق

: کنند هایی فراهم می هاي آموزش از دور مشوق مؤسسات براي کامل کردن آموزش مدرس و تدریس در دوره .دور را تغییر دهد

، وقت آزاد جهت تولید یک دورة آموزش از )Graduate Assistant Support( التحصیل شده پاداش مالی، پشتیبانی دستیار فارغ

کردند که دانشگاه باید بر کاربرپسندتر  کنندگان در پژوهش احساس می توصیف کرده که شرکت Irani. افزار افزار، سخت رمدور، ن

هاي مالی براي مدرسان و  کردن فناوري، متقاعد کردن مدرسان به ارزش قائل شدن براي اهمیت آموزش از دور، فراهم آوردن مشوق

هاي مدرسان به وسیلۀ اعطاي پست و ارتقاء تمرکز  ها و دروس آموزش از دور، و تشخیص تالش ها جهت تولید دوره هاي آن دپارتمان

هایی نظیر  براي آموزش مدرسان آموزش از دور، با مؤلفهراهبردي ها به یک برنامۀ  تولیدکنندگان ذکر کردند که مؤسسات آن. کنند

و تعیین  أمین کارکنان مناسب براي آموزشهایشان، ت دروس و دوره ها براي طراحی فراهم آوردن منابع براي مدرسان، آزادسازي آن

  .]40[ نیازهاي ویژة آموزشی مدرسان نیاز دارند

  

  پشتیبانی فنی

هاي یادگیري توزیعی و آموزش از دور، ممکن است به تحقق اهداف مؤسسه از جمله حمایت از آموزش با  روش :واحد پشتیبانی

براي دستیابی به این اهداف و سایر اهداف سازمانی، در یک . ة نوآورانه از فناوري کمک کند تفادکیفیت باال، تعالی عملیاتی، اس

هاي برخط  ها براي طراحی آموزشی و تدریس در محیط منظور کمک به آن به» توسعۀ تخصصی اعضاي هیأت علمی«واحد , مؤسسه

ورت یک دورة ترکیبی بدون اعطاي مدرك است که در آن نحوة ص اي براي اعضاي هیأت علمی به هاي توسعه برنامه. شود  ایجاد می

هدف این برنامۀ . شود سازي می هاي مبتنی بر وب، مدل  ها، و آموزش آموزش برخط با استفاده از ترکیبی از جلسات کالسی، آزمایشگاه

هاي  ها و دوره راحی برنامهریزي، طراحی، تولید، و تدریس برخط یا ط کمک به اعضاي هیأت علمی در برنامه ،توسعۀ تخصصی

هاي دیجیتالی را  افزار، و متخصصان رسانه نویسان، مهندسان نرم برنامه, واحد پشتیبانی، طراحان آموزشی. یافته با رسانه استء ارتقا

  .]12[ آورد فراهم می  دهاي تولید دوره،اي هیأت علمی و فراین منظور پشتیبانی توسعۀ حرفه به

هاي سنتی، این واقعیت است که مدرسان اغلب باید  ه هاي الکترونیکی و دور هاي عمده بین دوره ی از تفاوتیک :کارکنان پشتیبانی

ها نه تنها باید به سؤاالت دانشجویان در مورد دروس گذشته پاسخ دهند بلکه باید قادر  آن. کنندة مسائل تبدیل شوند تبدیل به حل

هایی براي حل مشکالت  در حالی که ممکن است کارکنان پشتیبانی و یا برنامه. دباشند مشکالت جزئی فناوري را حل و فصل کنن

ها اولین  تر است که به دنبال کمک از مربی خود براي همۀ امور باشد زیرا آن فناوري وجود داشته باشد، اغلب براي یک دانشجو ساده

مربی  .ها هفت روز هفته در تماس هستند که آیا آن در آن صورت ممکن است مدرسان احساس کنند. حلقۀ اتصال به مؤسسه هستند

بنابر  .خواهد درس او به موفقیت برسد ها را به یک تکنسین و یا میز کمک واگذار کند البته هر مدرس می تواند برخی از این تماس می

  ].41[ جویان نیز کار کننداین بسیاري از مدرسان ممکن است همانند کار با مسائل محتوایی دوره، با مسائل تکنولوژیکی دانش

، بیان Hara ].18[هاي آموزشی نیاز دارند  یري فناوريدهد که مدرسان به پشتیبانی فنی و یادگ نشان می Spottsتحقیقات 

ها را  تواند حجم عظیمی از ایمیل ها در محیط برخط می به عالوه، سوء تفاهم. هاي برخط نیازمند کار فشرده هستند داشته که دوره

ها  بر خالف اکثر دوره. دانشجویان و مدرسان دارد/ آموزان اجتناب از مسائل فناورانه مزایاي زیادي براي هر دو گروه دانش. د کندتولی

کامل قبل از انتشار که در آن مربی قادر است این هفته روي سخنرانی هفتۀ آینده کار کند، یک دورة الکترونیکی باید تقریبا به طور 

ها را نخواهد  را پس از آن که دوره بارگذاري و شروع به اجرا شد، مربی زمان به عقب برگشتن و پر کردن شکافزی آن تولید شود

 بر این اساس، مؤسسات آموزش عالی باید اطمینان حاصل کنند که مدرسان، کارکنان پاسخگوي پشتیبانی فنی را دارا هستند .داشت

]41.[  
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ما نباید انتظار داشته یا تقاضا یا حتی آرزو . د یاد بگیرند و دستیاران فنی باید کمک کنندمدرسان باید یاد بدهند، دانشجویان بای

یک رویکرد تیمی به تولید و ارائه به همکاري گسترده، و . عهده بگیرند که در آن کارشناس نیستند هایی را به کنیم که مدرسان نقش

توانند براي حل  دانشجوي از دور و مدرس آن به طور نامحدود نمی .اردهاي فوري و مناسب نیاز د ماهیت محیط یادگیري به تصمیم

وظایف خاص . ها تسلط یافت هایی وجود دارد که نیاز به رعایت دارند و مواد آموزشی که باید به آن مشکل صبر کنند چرا که مهلت

  ].41[ مؤثّر حل و فصل کنندطور  ها را به ها این است که آن باید به کارکنان پشتیبانی داده شود زیرا کار آن

Snyder،  سفارش تجهیزات و ملزومات . مدرسان ممکن است از کارکنان مؤسسه پشتیبانی اجرایی دریافت کنندبیان داشته که

هاي پشتیبانی تجهیزات  مشی و سایر خط ها هد، ویدئو پروژکتورها، رایانهها، شامل وسایلی مانند پروژکتورهاي اور و استفاده از آن

فرایند سفارش چنین تجهیزاتی اطالعات تماس براي تحویل، کمک در استفاده، و سایر . شنیداري، باید پوشش داده شود -داريدی

هاي  زمان هدایت و کارکنان براي باز تولید مواد آموزشی توسط مدرسان یکی از حوزه. اطالعات مهم باید براي مدرسان آماده باشد

  ].42[ باشد دهنده می مهم ضروري براي آموزش

  

  هایی براي مدیران مؤسسات آموزشی توصیه

Olcott وWrightسان مهمس ها نه تنها باید در تدری به این ترتیب آن. ترین شرکا در آموزش از دور هستند  ، معتقدند مدر

 ،Willisبه گزارش  ].43[ گیري دربارة طرّاحی و اجراي آموزش از دور شرکت کنند تري در تصمیم  طور گسترده شرکت کنند بلکه به

از منظر مدیران گرفته  ،ها که در خصوص پشتیبانی آموزشی هستند در حقیقت بسیاري از تصمیمات آموزش از دور، از جمله آن

 گیرند مدرسان به ندرت در طرّاحی و اجراي آموزش از دور مورد مشورت قرار می است او اظهار داشته ].44[ شوند تا مدرسان می

ان درگیري مدرسان داللت بر این دارد که مؤسسات آموزش عالی ممکن است براي مدرسان انواع مناسبی از پشتیبانی فقد .]45[

  .]14[ آموزشی فراهم نسازند

هاي بین انتظارات مدیران و مدرسان در مؤسساتشان را تشخیص  مؤسسات آموزش عالی به اتفاق، تفاوت مطالعات بسیاري در

دور تفاوت وجود داشته باشد، بعید است که  نتظارات مدرسان و مدیران در مورد پشتیبانی آموزشی براي آموزش ازاگر بین ا. اند داده

براي مدیران مهم است . مدرسان مقدار و نوع مناسبی از پشتیبانی آموزشی مورد نیاز براي تدریس از دور را به طور مؤثر دریافت کنند

درك . ها با انتظارات مدیران تفاوت دارد نگرند و چگونه انتظارات آن شان چگونه می شی مؤسسهدرسان به پشتیبانی آموزکه دریابند م

تري براي پشتیبانی مدرسان آموزش از دور براي ایجاد   دهد پایۀ قابل اعتماد بهتر از پشتیبانی آموزشی و محیطی که در آن رخ می

  ].14[ کند تجارب تدریس موفق ایجاد می

نوان یک نتیجۀ بررسی انتظارات مدرسان و مدیران راجع به پشتیبانی آموزشی براي آموزش از دور در ، به عLeeمطالعۀ 

. پردازد هاي ادراکی بین مدرسان و مدیران بلکه به توصیف عمیق انتظاراتشان می مؤسسات آموزش عالی، نه تنها به تعیین تفاوت

  ].14[ باشد مدرسان آموزش از دور در مؤسسات آموزش عالی به شرح زیر می ها و مباحثات بر اساس پیشنهادها دربارة نیازهاي یافته

د یران بایمد. ف شودمتوقّ يو ماد یۀ منابع انسانید به تهینبا یآموزش یبانیران در رابطه با مسائل پشتیمد ییگو پاسخ .1

به حداکثر  يرا برا ياقدامات ضرور و یی دارندامدهایکنند و چه پ یکار م یآموزش یبانیکنند که چگونه خدمات پشت یابیارزش

  . انجام دهند یآموزش یبانیپشت یرساندن اثربخش

 یآموزش یبانیستم پشتیک سیاگر . ردید مورد مالحظه قرار گی، انتظارات مدرسان بایبانید خدمات پشتیو تول یبه هنگام طرّاح .2

 .ر عمل کنندس از دور به طور مؤثّیرسان در تدررسد که مد ید به نظر میشود بع یران طرّاحیمد يها دهیۀ ایاساساً بر پا

 يازهایتوانند ن ینم یآموزش یبانین خدمات پشتیستند، ایدر دسترس آگاه ن یبانیکه مدرسان از خدمات پشت یوقت .3

 يبرا. ت شودیغ مستمر تقویموجود ممکن است با تبل یآموزش یبانیمدرسان از پشت یآگاه. کنندگان را برآورده کنند شرکت

 . آموزش از دور جلب کنند يبرا یآموزش یبانیخدمات پشت ید توجه مدرسان را به لزوم برخی، مؤسسات باین آگاهیش ایفزاا

. ق شوندیگر تشویکدیبه  یعاطف یبانیبه اشتراك گذاشتن تجاربشان و فراهم آوردن پشت يد برایمدرسان آموزش از دور با .4

  .ه کنندان مدرسان آموزش از دور توجیدر م (Peer Mentoring)انیجاد نظارت همتاید به ایران بایمد

د به هر دو گروه یدروس آموزش از دور با يساز شده به منظور مناسب یاحبه هنگام و خوب طرّ یرسم يها یابیارزش .5

رتباط با در ا مدرسانمستمر  يازهایها از ن یابیت ارزشیهدا. دهندگان کمک کند و آموزش یآموزش یبانیکنندگان پشت هیته

 . باشد یم يضرور یبانیبه منظور بهبود خدمات پشت یابیج ارزشیرات بر اساس نتاییجاد تغی، و ابه دفعات، یآموزش یبانیپشت
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و  يساز ارو در مورد آمادهیرفتار با مشکالت رو یدر مورد چگونگ یعیب در آموزش از دور ممکن است دانش وسمجرّ مدرسان .6

س ک مدریتواند به  یب ممجرّ مدرسانن یا ياز سو یعمل يها هیتوص. از دور داشته باشند ها و دروس آموزش س دورهیتدر

. کردند یفراهم م یو عاطف یروان یبانیگر پشتیکدی يها برا ، آنمدرسانن یبه عالوه به هنگام ارتباط ب. کمک کند يمبتد

واسطۀ  به یبانیپشت. است یآموزش یبانیر خدمات پشتیااندازة س به  یبانین نوع پشتیت اینشان داد که اهم Leeۀ ج مطالعینتا

  .]14[ ند آموزش از دور، فراهم سازدیتجربه شده در فرا يدیناام یتسل يبرا یتواند روش یم مدرسانان یارتباطات م

  

  گیري نتیجه

ازمند عملکرد موزون با هاي آموزش از دور موفق نی برنامه. شود مؤسسات آموزش عالی ترکیب می آموزش از دور بیش از پیش در

و  عاطفی -ی آموزشی، پشتیبانی روانیپشتیبانی از مدرسان شامل انواع پشتیبان. هاي مختلف بسیاري از جمله پشتیبانی است مؤلفه

 هاي آموزش از دور، مدرسان قبل از شروع یک دورة آموزش از دور مقدار کم یا هیچ آموزشی در بسیاري از برنامه. پشتیبانی فنی است

در برخی مؤسسات، . فقدان ثبات در پشتیبانی آموزشی مشکل دیگري است که در این مورد وجود دارد. کنند دریافت نمی

اند اقدامات مدیریتی به منظور ثبات و استحکام خدمات  هاي متفاوت، انواع و مقادیر متفاوتی از پشتیبانی فراهم کرده دانشکده

  . باشد نیاز می ن، موردها و دپارتما پشتیبانی در کل دانشکده

هاي آموزش از دور در یک محیط آموزشی نسبتاً بی همتا  هدف پشتیبانی آموزشی کمک به مدرسان به منظور تدریس مؤثر دوره

  ].14[ تواند منجر به آموزش از دور کم کیفیت شود نقصان در پشتیبانی مناسب مدرسان آموزش از دور عاملی است که می. است

هاي جدید بی میل و عالقه باشند، خصوصاً وقتی که بدون  اي ممکن است در مبادرت به ریسک بیشتر افراد حرفه مدرسان، مانند

بنابر این، اگر یک دانشکده . هاي مداومشان باشند هاي جدیدشان، مجبور به ادامۀ مسئولیت دریافت پاداش اضافه درقبال مسئولیت

ش دهد باید به فکر خشنودسازي مدرسانی که براي اولین بار راغب به تدریس دوره از بخواهد تعداد مدرسان آموزش از دور را افزای

ها ادامۀ تدریس در آموزش از دور را انتخاب کنند  اگر آن. آموزي داده شود ها زمانی براي مهارت دور هستند، باشد و باید به آن

  ].46[ برابر باشد کنند هاي سنتی را برگزار می ها باید با کسانی که دوره بارکاري آن

 لذا. همانطور که ذکر شد ثبات در پشتیبانی به اندازة پشتیبانی آموزشی قبل از اجراي دورة آموزش از دور داراي اهمیت است

چگـونگی ایـن   . دوره آموزش مدرسان نیز، باید از مدرسان آموزش از دور به صورت مسـتمر پشـتیبانی انجـام گیـرد     گذراندن پس از

  .واند به شرح زیر باشدت پشتیبانی می

بینی یک سایت براي مراجعه مستمر، طرح  بینی یک نظام پشتیبانی الکترونیکی براي مراجعه مدرسان، از جمله پیش پیش .1

 . یک نشریه الکترونیکی  فرستادن هر ماه .گشایی علمی و فنی و غیره و مشکل مشکل و مسأله

دانشی از جنس ترکیب پداگوژي و فناوري و   دانش تخصصی،اي که در حین عمل به مدرس  راحرفهخصصان فوجود مت .2

 . محتوا، ارائه دهند

 .اعطاي فرصت مطالعاتی به مدرسان .3

 .ها و معیارهاي دقیق براي تشخیص افراد ماهر از غیرماهر تولید استانداردها، شاخص .4

 . نظارت مستمر بر چگونگی اجرا و گرفتن بازخورد مداوم .5

نگه داشتن انگیزه؛ زیرا در شروع ممکن است مدرسان انگیزه  و معنوي، براي فعال و زنده  بینی نظام انگیزشی مادي پیش .6

 . کارآیی فرد و همچنین انگیزه ارتقا آموزشی پایین بیایدممکن است داشته باشند اما در تداوم به دلیل فقدان عوامل انگیزشی 

ر کاري استاد آموزش الکترونیکی و مجازي با استاد آموزش اي که تفاوت فشا هاي اداري به گونه نامه تنظیم قوانین و آئین .7

نوسانات (حق مالکیت معنوي، تفاوت شرایط  سختی کار، تعریف ساعت موظف، تفاوت حقوق و مزایا،. حضوري را لحاظ کند

ها  نامه و آییناز مواردي است که در قوانین ) هاي کار اینترنت، ارتباط از طریق مانیتور، مطالبه بحث همزمان و سایر سختی

 . باید به آن پرداخته شود

 . امتیاز و ارزش قائل شدن براي تسهیم و در میان گذاشتن تجربیات .8

 .وجود دستیار براي مدرس آموزش از دور با توجه به حجم کار و تعداد دانشجویان .9

  ...و  ر خانهتاپ، اینترنت پرسرعت د افزاري مانند لپ افزاري و نرم اي از امکانات سخت مجموعه ارائۀ  .10

 .کنندة کار براي مدرسان وجود پشتیبانی فنی در استفاده از ابزارهاي کاربرپسند و سهل .11
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 .وجود الگوهاي آماده براي ارائه درس، و ابزارهایی که استفاده از الگوهاي آماده را براي استاد راحت کند .12

 .تواند لحاظ شود از جمله مواردي است که در پشتیبانی می .13

ها به عنوان یکی از اجزاي مهم نظام آموزش از دور با  توان امیدوار بود که آن یک سیستم پشتیبانی از مدرسان می بینی با پیش

  .ها و انگیزة الزم به ایفاي نقش خود در این سیستم بپردازند دارا بودن صالحیت
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