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چکیده
با توجه به گسترش آموزش مجازی در نظام آموزش عالی و بارز بودن اهمیتی که تدریس مجازی باکیفیت
در دورههای مجازی دارد هدف از این پژوهش طراحی الگوی تدریس مجازی باکیفیت در نظام آموزش
عالی ایران بود .برای طراحی الگو از روش پژوهش توصیفی -تحلیلی استفاده شد .قلمرو مطالعاتی منابع
چاپی و الکترونیکی در خصوص تدریس مجازی و عناصر آن بود .به منظور اعتبار بخشی الگو از روش
توصیفی استفاده شد .جامعه آماری شامل متخصصان ،استادان و صاحبنظران آموزش مجازی بود ،نمونه
پژوهش با روش نمونهگیری مالک-محور ،بر اساس مالکهایی مانند داشتن مقاله ،کتاب ،ترجمه یا
تدریس در دورههای مجازی 33 ،نفر انتخاب شدند که اعتبار الگوی پیشنهادی را بررسی کردند .در زمینه
طراحی الگوی تدریس مجازی باکیفیت ،نظریه ارتباطگرایی در این الگو به عنوان مبنا مد نظر قرار گرفت.
بر اساس مبانی ذکر شده ویژگیهای عناصر الگوی تدریس با کیفیت در نظام آموزش عالی ارائه شد و در
نهایت اعتبار الگوی مذکور توسط متخصصان و صاحبنظران بررسی شد و مورد تایید قرار گرفت .در
الگوی طراحی شده ،فعالیت یاددهی-یادگیری یا اجرای تدریس در قالب سه مرحله طراحی ،اجرا و
ارزشیابی ارائه شد .این سه مرحله منفک از هم نبوده و با هم تعامل دارند .همچنین ویژگیهای مربوط به
عنصر فرایند یاددهی-یادگیری مربوط به این الگو تبیین شد.

واژگان کلیدی :طراحی الگو ،تدریس مجازی ،کیفیت ،نظام آموزش عالی

 - 5استادیار گروه علوم تربیتی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند ،بیرجند ،ایران.
 - 2دانشیار گروه علوم تربیتی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران.
 - 3استادیار گروه علوم تربیتی ،دانشگاه پیام نور( ،نویسنده مسئول) ،ایمیلaliakbarajam1387@gmail.com:
 - 9استادیار گروه علوم تربیتی ،دانشگاه فرهنگیان  ،تهران ،ایران.
 - 1استادیار گروه علوم تربیتی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه بیرجند ،بیرجند ،ایران.
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مقدمه
آموزش عالی در گذر از آموزش حضوری به آموزش مجازی با چالشهای فراوانی مواجه
گردیده است .از جمله چالشهای فرا روی آموزش عالی ،چرایی و چگونگی استفاده از
فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش و به تبع آن ارائه آموزشهای مجازی و
الکترونیکی میباشد .در این نوع آموزش ها ،یکی از عناصر مهم و ضروری ،تدریس
مجازی می باشد .همانگونه که سراجی و عطاران( )5331اظهار میدارند ،تدریس مجازی
نوعی از تدریس است که در محیطهای مجازی اتفاق میافتد .مدرس مجازی وظایفی نظیر
تسهیل محتوا ،مشارکت در بحثها ،مدیریت ،ارزیابی ،ترغیب یادگیری گروهی ،حمایت
فنی ،ارزشیابی و بازخورد و نظارت و راهنمایی را بر عهده دارد .این ویژگیها با توجه به
اصولی چون افزایش تعامل بین استاد و دانشجو ،تسهیل مشارکت بین دانشجویان ،ترغیب
دانشجویان به یادگیری فعال ،امکان ارائه بازخورد سریع به دانشجویان ،تأکید بر تفاوتهای
فردی بین دانشجویان ،تقویت انعطافپذیری شناختی ،مسئله محوری و تسهیل تعامل بین
یادگیرنده و منابع گوناگون یادگیری انتخاب میشود .تدریس مجازی به عناصر و مهارت-
های بیشتری نسبت به تدریس حضوری نیاز دارد .این مهارتها چهارچوبی است برای
درک عمیق شبکه پیچیدهای از روابط بین محتوا ،پداگوژی ،تکنولوژی و زمینهای که آنها
در آن عمل میکنند(کوهلر ،میشر و یحیی193 :2331 ،؛ نقل از ساندرز .)2334 ،5بنابراین
مدرسان برای تدریس در محیط مجازی ،عالوه بر مهارتهای مورد نیاز در محیط
حضوری ،به مهارتها و قابلیتهای دیگری نیاز دارند .آنان باید از امکانات و قابلیتهای
فناوری برای کمک به ساخت دانش در دانشجویان بهره گیرند ،نه برای بازنمایی و انتقال
اطالعات (الک و ردموند .)2336 ،2مدرس مجازی باید با بازاندیشی در ماهیت حرفهای
خود ،دانشجویان را به برقراری ارتباط و مشارکت با دیگران ،جستجوی منابع و شرکت در
فعالیتها ترغیب کند (الیوت .)5443 ،3برگ و کولینز )5446( 9مدرس مجازی را مدرس
آنالین مینامند .آن دو چهار نقش آموزشی ،مدیریتی ،اجتماعی و فنی را از وظایف مهم
معلم آنالین برمیشمارند .معلم آنالین باید بر اساس وظایف مدیریتی خود اهداف جزئی
1. Sandres
2. Lock & Radmond
3. Elliott
4. Berge & Collins
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برنامه درسی ،دستورالعمل فعالیتها ،قوانین و تصمیم گیریها را تعیین کند .وظایف فنی او
مربوط به نحوه کار با فناوری و کمک به رفع مشکالت دانشجویان در امور فنآوری است
و وظایف تربیتی او مجموعه اقداماتی است که به منظور تسهیل فرایند آموزش انجام
میدهد(میگل و مکفرسون .)2339 ،5گریسون ،اندرسون و آرکر )2333( 2برای تدریس
در محیط الکترونیکی یک مدل مفهومی تحت عنوان «مدل جامعه یادگیری» را طراحی
کردهاند .بر اساس این مدل هر تجربه تربیتی مؤثر حاصل از آموزش مجازی مستلزم حضور
بارز سه عامل شناختی ،اجتماعی و آموزشی است :الف -حضور شناختی : 3مدرس مجازی
برای ایجاد یادگیری مؤثر باید محیطی را ایجاد کند که مهارتهای اساسی تفکر را در
یادگیرنده توسعه دهد .او با تدارک محتوا و فعالیتهایی که تفکر انتقادی ،حل مسأله و
تفکر سطح باال را در دانشجویان تقویت میکند ،حضور شناختی را فراهم میسازد .ب-
حضور اجتماعی : 9مدرس مجازی باید محیط آموزش را به گونهای ترتیب دهد که
فراگیران در آن به راحتی و با اطمینان خاطر با همدیگر ارتباط برقرار کنند .او باید زمینه
تشریک دیدگاهها ،جستجوی تفاوتها و شباهتها و حس اعتماد به همساالن و استاد را
در دانشجویان زنده کند .ج -حضور عامل آموزشی : 1بر اساس حضور آموزشی مدرس
مجازی باید فعالیتهایی از جمله؛ طراحی و سازماندهی تجارب یادگیری ،اجرای
فعالیتهای یادگیری و ایجاد محیط گفتگو و تدریس مستقیم را در این راستا انجام
دهد(گریسون اندرسون .)2333 ،سورگ )2331( 6مدرس مجازی را معلم آنالین مینامد.
به نظر او معلم اثربخش آنالین پنج وظیفه را ،از جمله؛ ترغیب دانشجویان به استفاده از
امکانات ارتباطی ،سازماندهی ،ایجاد جو صمیمی ،تحلیل موضوع یادگیری و راهنمایی،
باید به دقت انجام دهد(مندرنیچ ،گنزالس و گارت.)2336 ،1
با توجه به ویژگیهای عصر حاضر ،فرایند تدریس و یادگیری مجازی را بهتر میتوان
با نظریه ارتباط گرایی تبیین کرد .نظریه ارتباط گرایی از سوی جرج زیمنس 3در سال
1. Miguel & Mcpherson
2. Garrison, Anderson & Archer
3. cognitive presence
4. social presence
5. teaching presence
6. Savaerg
7. Mandernach, Gonzales & Garrett
8. siemense
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 2339ارائه شد .بر اساس نظریه ارتباطگرایی یادگیری عبارت است از :فرایند خلق گرهها و
ارتباطات جدید .به عبارت دیگر ،یادگیری فرایند شکلدهی و شکلگیری
شبکههاست(زیمنس .)2331 ،ارتباطگرایی دیدگاهی است که دانش و شناخت را توزیع
شده در سطح شبکهای از افراد و فناوری میبیند و یادگیری را فرایند ارتباط ،رشد و رهیابی
آن شبکهها میداند(زیمنس و تیتنبرگر ، 2334 ، 5ص .)55 :اطالعات شبکهها بهطور قابل
توجهی توسط توسعه فناوری های مشارکتی شبکه ،مورد حمایت قرار گرفته است و
بالگها ،ویکیها ،برجسب گذاریهای اجتماعی ،شبکههای اجتماعی انترنتی ،ظرفیت
افراد را برای ارتباط با دیگران ،متخصصان و محتوا افزایش داده است .فهمیدن در معنای
شبکه ای یک عنصر روییدنی است که به شکل و ساختار اطالعات فردی و شبکههای
اجتماعی یادگیرنده بستگی دارد .سطح باالی مشارکت در شبکههای اجتماعی ،بهویژه در
رابطه با یادگیرندگان جوانتر ،راههای جدیدی را برای تفکر درباره نقش تعلیم و تربیت
پیش رو قرار داده است(زیمنس و همکاران .)2334 ، ،با توجه به این ویژگیها ،توجه به
نظریه ارتباطگرایی و داللت های آن برای نظام آموزش مجازی از اهمیت باالی برخوردار
است.
مانند هر نوع آموزش دیگری ،توجه ویژه به آموزش مجازی و استلزامات آن جهت
ارائه آموزش با کیفیت بسیار ضروری مینماید .از جمله عواملی که بایستی توجه جدی به
آن معطوف داشت ،تدریس در محیط مجازی میباشد چرا که ربط وثیقی با یادگیری
مجازی دارد ،لیکن با توجه به رویکرد نظام آموزش عالی درایران ،که رویکرد پژوهش
محور است ،توجه چندانی به آن مبذول نشده است .البته این امر به کشور ما منحصر نیست
و مبنای انجام پژوهشهای متفاوتی در سطح جهانی شده است .رامسدن )5445(2در مقاله-

ای با عنوان "شاخصهای عملکرد کیفیت تدریس در آموزش عالی" بر این باور است که

شاخص های عملکرد آموزش عالی ،بیش از حد بر بروندادهای پژوهشی متمرکز شدهاند و
کارکرد آموزش در دانشگاه ها به طور گستردهای مورد بیاعتنایی قرار گرفته است .به
همین دلیل ،بیشتر اعضای هیأت علمی از طریق فعالیتهای پژوهشی ،امتیاز الزم برای
ارتقاء و افزایش حقوق را کسب میکنند (رامسدن .)5441،این موضوع در آموزش مجازی
1. siemense and tittenberger
2. Ramsden
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نیز موضوعیت دارد آنگونه که محقق در مرور ادبیات پژوهش با پژوهشهای بسیار اندکی
در حوزه تدریس مجازی مواجه گردید چرا که الگوهای تدریس مجازی در مقایسه با
الگوهای تدریس حضوری قوام کافی نیافتهاند .یکی از دالیل آن این است که دانش
موجود در زمینه محیطهای یادگیری مجازی هنوز دوران طفولیت خود را پشت سر
میگذارد(تئو و ویلیامز .)2336،امروزه استفاده از آموزش مجازی به عنوان بخشی
جداییناپذیر از نظام آموزش عالی تلقی میشود .یکی از زمینههایی که سهم عمدهای از
این فناوری جدید را به خود اختصاص داده ،تدریس و یادگیری است .بر اساس تحقیقات
انجام شده ،یکی از علل شکست یادگیری الکترونیکی به خاطر شیوه نامناسب طراحی و
تدوین الگوهای آموزش الکترونیکی است که متناسب با ویژگی های یادگیرنده و
خصوصیات عصر حاضر نیست .بنابراین ،با توجه به آنچه بیان شد تدریس مجازی با کیفیت

مستلزم شناخت عناصر تدریس مجازی با کیفیت میباشد از این جهت ،شناسایی ویژگی-
های مطلوب الگوی تدریس مجازی جهت ارائه الگوی جایگزین در نظام آموزش عالی

بسیار ضروری مینماید .بنابراین در این پژوهش طراحی و اعتبار بخشی الگوی تدریس
مجازی با کیفیت در نظام آموزش عالی مورد توجه واقع شده است و مساله اصلی پژوهش
حاضر این است که ویژگیهای الگوی تدریس مجازی با کیفیت در نظام آموزش عالی با
توجه به دیدگاه ارتباطگرایی چیست؟

روش پژوهش
این تحقیق بر حسب هدف ،از نوع تحقیقات توسعهای میباشد ،تحقیق توسعهای ،فرایندی
است که به منظور تدوین و تشخیص مناسببودن یک فرآورده آموزشی (طرحها ،روشها
و برنامههای درسی) انجام می شود .هدف اساسی در این نوع تحقیقات ،تدوین یا تهیه
برنامهها ،طرحها ،الگوها و امثال آن است( .سرمد و دیگران .)14: 5336،این تحقیق دارای
چند مرحله میباشد که در هر مرحله متناسب با هدف آن مرحله از روشهای مختلفی
جهت پاسخگویی به سؤاالت استفاده شده است .به این منظور از روش توصیفی تحلیلی
استفاده شد .بنابراین ،در مرحله اول ،اطالعات مورد نیاز ،از طریق اسناد و مدارک موجود
درباره آموزش مجازی و تدریس جمع آوری شد .مهمترین منبع برای گردآوری
اطالعات ،کتابها ،مقاالت و پژوهشها و نظریه های موجود در این زمینه بود .بنابراین،
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قلمرو مطالعاتی منابع چاپی و الکترونیکی در خصوص تدریس مجازی و عناصر آن بود .در
پژوهش حاضر ،تحقیقات انجام شده در زمینه تدریس و یادگیری مجازی و مسائل و
مشکالت یادگیری الکترونیکی بررسی و تحلیل شد .با بررسی نقاط اشتراک و افتراق
پژوهشهای انجام گرفته ،جمعبندی نهایی ارائه شد و ویژگیهای الگوی تدریس مجازی
با کیفیت با توجه به نظریه ارتباطگرایی در نظام آموزش عالی شناسایی شد و الگوی نهایی
تدر یس باکیفیت در نظام آموزش عالی ارائه گردید .در مرحله دوم ،به منظور اعتبار بخشی
الگو از روش توصیفی استفاده شد .جامعه آماری شامل متخصصان ،استادان و صاحب-
نظران آموزش مجازی بود که اعتبار الگوی پیشنهادی را بررسی کردند .نمونه پژوهش با
روش نمونهگیری مالک محور ،بر اساس مالکهایی مانند داشتن مقاله ،کتاب ،ترجمه یا
تدریس در دورههای مجازی 33 ،نفر انتخاب شدند .به منظور جمعآوری اطالعات چک
لیستی تهیه شد و با تعیین وقت قبلی مصاحبه ساختار یافته در ارتباط با عناصر و ویژگیهای
الگو صورت گرفت .بازخورد و پیشنهادات جهت برطرف کردن نواقص الگوی مقدماتی
بهکار گرفته شد .نهایتاً بر اساس بازخوردها اصالحات انجام گرفته و الگوی نهایی ارائه
گردید.

یافتههای پژوهش
جهت ارائه الگوی تدریس مجازی با کیفیت در نظام آموزشی ایران ،ابتدا مبانی نظری
طراحی الگوی تدریس مجازی جایگزین معرفی شده و سپس عناصر تدریس مجازی با
کیفیت ارائه شده است .به منظور ارائه الگوی تدریس مجازی از مبانی نظری یادگیری
سازندهگرایی اجتماعی ،شناختی و رفتارگرایی استفاده شد .همچنین از مبانی نظریه
ارتباطگرایی استفاده شد .زیمنس ،)2331(5اصولی را بر می شمارد که توجه به آنها ضمن
روشن کردن رویکردها و مبانی معرفت شناسی ارتباط گرایی ،داللتهای این نظریه را
برای هدفهای آموزشی بیان میکند .اصوال ارتباط گرایی عبارتند از :ا -یادگیری و
دانش در دیدگاه های متنوعی مستقر است -2 ،یادگیری فرایند تشکیل شبکه از طریق
ارتباط گرههای خاص یا منابع اطالعاتی است -3 ،دانش در شبکهها مستقر است -9 ،دانش
ممکن است در تجهیزات غیر انسانی مستقر باشد و یادگیری به وسیله فناوری تسهیل و
1. siemens
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توانمند میگردد -1 ،ظرفیت بیشتر دانستن مهمتر از آن چیزی است که هم اکنون دانسته
میشود -6 ،یادگیری و دانستن فرایندی دائمی و مداوم هستند(نه حالتی پایانی یا محصول)،
 -1توانایی دیدن ارتباطها و تشخیص الگوها و ساخت مفهوم بین زمینهها ،عقاید و مفاهیم،
یک مهارت هستهای برای افراد امروزی است -3 ،دقت(دانش معتبر و روز آمد) هدف
تمام فعالیتهای ارتباط گراست -4 ،تصمیمگیری خود یک فرایند یادگیری است ،انتخاب
آنچه باید یادگرفته شود و معنای اطالعات ورودی ،از دریچه یک واقعیت در حال تغییر
دیده میشود .درحالی که امروز یک جواب درست وجود دارد ،فردا ممکن است به خاطر
دگرگونی در جو اطالعات موثر بر تصمصم غلط باشد(رضائی ،نثری و آرمند.)43: 5343 ،
درکسلر ،)2353(5الگوی یادگیرنده شبکهای را به عنوان نمونهای از الگوی ارتباطگرایی
معرفی میکند ،الگوی یادگیرنده شبکهای شامل چهار مؤلفه اصلی و چندین زیرمؤلفه است
که عبارتند از -5 :روابط اجتماعی آکادمیک ،2ارتباطات همزمان -3 ،3مدیریت اطالعات،9
 RSS -9ها .1در طراحی الگوی تدریس با کیفیت برای نظام آموزش مجازی ایران از
نظریههای یادگیری و نظریه ارتباطگرایی استفاده شده است.

1 -Drexler
2 -Academic social contacts
3 -Synchronous communication
4 -Information management
5 -Really simple syndication
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شکل  .5مبانی نظری الگوی تدریس مجازی جایگزین

ویژگی های عناصر تدریس مجازی با کیفیت در نظام آموزش عالی
ویژگیهای مدرس :نقش مربی در آموزش مجازی ،طراحی و توسعه تجربه
یادگیری ،هدایت و حمایت از یادگیرندگان و بررسی نتایج یادگیری است (بوتچار،
 .)2331آنان باید از امکانات و قابلیتهای فنآوری برای کمک به ساخت دانش در
دانشجویان بهره گیرند ،نه برای بازنمایی و انتقال اطالعات (الک و ردموند.)2336 ،
مدرس مجازی باید با بازاندیشی در ماهیت حرفهای خود دانشجویان را به برقراری ارتباط و
مشارکت با دیگران ،جستجوی منابع و شرکت در فعالیتها ترغیب کند (الیوت:5443 ،5
 .)33مدرس باید توانایی و تمایل برقراری ارتباط با دانشجویان از طریق فنآوری اطالعات
و ارتباطات را داشته باشد .به این منظور او باید فضای حمایت کننده ،گرم ،پذیرا و
1. Elliott

طراحی و اعتبار بخشی الگوی تدریس مجازی با کیفیت در نظام آموزش عالی ایران

11

غیررسمی برای دانشجویان طراحی کرده و به استعدادها و شیوههای گوناگون یادگیری
وی احترام بگذارد .او باید فعالیتهای یادگیری سطوح باالی شناختی را فراهم و
دانشجویان را به جستجو و تحقیق تشویق کند و به ایجاد نوآوری در تدریس راغب باشد.
حمایت از دانشجو برای شرکت فعال در یادگیری نیاز به مدرسانی دارد که تسهیل کننده
یادگیری باشند .تحقیقات نشان دادهاند که هر چه تعامل بین استاد و دانشجو بیشتر باشد،
میزان ترک تحصیل و افت تحصیلی کاهش مییابد (فرانکوال2335 ،5؛ جور جنسون،2
 .)2332در نتیجه مدرسان دوره های مجازی در آموزش عالی باید دارای این ویژگی ها
باشند :تسهیلگری فرایند آموزش مجازی ،مشاور و راهنما که از طریق ایمیل ،تلفن و دیگر
ابزارهای ارتباطی برای مشاوره و گفتگو به اشتراک ایده میپردازد ،ارزیاب که باید به
جمعآوری ،نمره دادن و بازخوردگیری بپردازد ،پژوهشگر که میتواند در عرصه نظر و
عمل به تحقیق در موضوعات مهم و ضروری بپردازد ،تسهیلگر محتوا که به انتخاب،
ارزیابی و اجرای محتوا اقدام میکند ،فنآور که از طریق لینک به سایتهای درونی و
بیرونی و ایجاد صفحات وب کارآمد و استفاده از جلوههای بصری امکان غنیسازی
محتوا و منابع یادگیری را فراهم آورده و فراگیران را به کشف منابع بیشتر در محیط وب
تشویق میکند که این امر مستلزم داشتن مهارتهای فنآورانه و روشهای جستجو و
بازیابی اطالعات است ،طراح که باید طرحی را پیریزی نماید که تجارب فراگیران را
غنی تر کند .این امر مبتنی بر ادراک معلمان از محتوا و نیازهای فراگیران و ماهیت
دیسیپلینی و رویکردهای مختلف پداگوژیکی است ،مدیر اجرایی که ناظر بر جنبههای
مدیریتی و کنترلی جلسات کالسی ،از جمله آمادهسازی ،اجرا و ارزیابی مراحل یادگیری
است(گودیر و همکاران.)2335 ،

1. Frankola
2. Jorgensen

فصلنامة پژوهشهای کیفی در برنامه درسی ،سال اول ،شمارة  ،2بهار 5931

72

صالحیت-های مدرس آنالین در شکل  .2به اختصار ارائه شده است.
مهارت

مهارت

پداگوژی

فناوری
صالحیتهای
مدرس مجازی

مهارت

مهارت

تخصصی

ارتباطی

شکل  .2صالحیتهای مدرس آنالین

ویژگی های یادگیرنده :اسچروم و هانگ )2332( 5شش بعد را به عنوان عوامل
موفقیت فراگیران مجازی برشمرده و کسب قابلیتهایی همچون ،تجربه در استفاده از فن-
آوری ،سبکهای یادگیری ،عادات مطالعه ،انگیزه ،جنبههای مربوط به زندگی (مثل
ساعاتی که در هفته به یادگیری مجازی ،امور خانوادگی ،مصاحبت با دوستان و همکاران
اختصاص میدهند) ،ویژگیهای فردی ،را برای آنان ضروری میدانند .مادوکس)2339( 2
چهار ویژگی یادگیرنده موفق مجازی را استقالل و انگیزش فعال نسبت به یادگیری ،لذت
بردن از یادگیری مستقل ،تبحر در ساختاردهی و مدیریت زمان ،مطالعه در حین انجام امور
عادی و کاری خود ،دارا بودن مهارتهای ارتباطی شفاهی و کتبی خوب ،برمیشمارد .با
توجه آنچه بیان شد ،با یک پیشارزیابی باید مهارتهای پایهای فنآورانه ،مهارتهای
مطالعه و جهتگیری فراگیران را به گونهای آزمون کرد که فراگیران بدانند ،به چه چیزی
خواهند رسید و مدرسان مجازی هم بدانند که آیا فراگیران آماده ورود به آموزش مجازی
هستند یا خیر .دانشجویان دارای مهارتهای برجسته یادگیری و تفکر مستقل و نیز
1. Schrum & Hong
2. Maddux

13

طراحی و اعتبار بخشی الگوی تدریس مجازی با کیفیت در نظام آموزش عالی ایران

دارندگان سواد کامپیوتری باال در صورت عدم مهارت در نوشتن به زبان مورد نظر در

آموزش مجازی باز هم ناموفق مینمایند .پیشارزیابی فراگیران قبل از تدریس باعث می-
شود تا مدرس مجازی از انتظارات آنان مطلع شده ،به آنان بازخورد و انگیزش دهد و
موجبات پشتیبانی خانواده و دوستان از آنان و دیگر افراد مسئول در امر آموزش مجازی را

فراهم کند (جان.)2331 ،5
ویژگیها و صالحیتهای فراگیری مجازی به اختصار در شکل  3-9ارائه شده است.

مهارتهای

مهارتهای

ارتباطی

فراشناختی

صالحیتهای
مهارتی فراگیر
مجازی
عالقه و

مهارت انجام
کارگروهی

انگیزش به
یادگیری
مجازی

مهارت
فنآوری

شکل  .3صالحیتهای فراگیر مجازی

ویژگیهای فرایند یاددهی-یادگیری :این عنصر خود شامل؛ طراحی ،اجرا و
ارزشیابی می باشد .الزم به ذکر است که این سه مرحله با یکدیگر ارتباط متقابل داشته و
تفکیک ناپذیرند .چرا که به عنوان مثال آنچه معلم در مرحله طراحی تدوین کرده و برای
تدریس آماده مینماید در طول فرایند تدریس میتواند تغییر یافته و اضافه و کم شود.
1. Jun
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الف .طراحی :در این مرحله مدرس مجازی باید به دسترسپذیری دانشجویان توجه
داشته و زمینه را برای دسترسی هر چه بیشتر آنان به منابع و امکانات دوره فراهم و
چارچوب کلی محتوا را طراحی کرده و منابع الزم برای دانشجویان را بارگذاری نماید .به
عالوه مدرس مجازی باید فعالیتهای یادگیری متنوعی را به منظور بهبود یادگیری
فراگیران با توجه به اهداف درس طراحی نماید .الزم به ذکر است که بیان و توضیح فرایند
یاددهی-یادگیری در سه مرحله به معنی جدا فرض کردن آن از سوی محقق نمیباشد چرا
که این مراحل متداخل و جدایی ناپذیرند.
 دسترسپذیری :یادگیرندگان برخط ممکن است با موانع بسیاری روبرو شوند کهکاهش دهنده کیفیت تجارب دوره مجازی آنان میباشد .یکی از موانع مهم و جدی که
مدرس مجازی باید به آن توجه نماید ،دسترسی دانشجویان به دوره و استفاده از منابع و
امکانات آن میباشد .از آنجا که دسترسیپذیری و قابل استفاده بودن یکی از ویژگیهای
آموزش مجازی میباشد ،بنابراین مطالب دوره باید در هر زمان و از هر جایی برای
یادگیرندگان در دسترس و قابل استفاده باشد (سابستون.)2333،5
محتوا :علیرغم کارآیی ابزارهای فنآوری ،جنبه مهمتر در هر دوره آنالین،محتوای آن دوره است که باید به روز ،آشکار ،دقیق و جذاب باشد (البلوشی.)2333 ،
محتوای درسی نیز یکی از منابعی است که باید به درستی تهیه و در اختیار فراگیران قرار
گیرد .محتوای درسی مجموعهای است از شناخت (تعاریف ،اصول ،قواعد) ،مهارتها
(روش گام به گام کارها) و عوامل نگرشی است که تحت یک عنوان درسی با ترکیب و
توالی ویژهای در قالب تکنیکهای معین و از طریق رسانههای مناسب به یادگیرندگان ارائه
میشود (امیر تیموری .)5313،سیمز )2332( 2عقیده دارد که محتوای تمامی دورهها بر
روی یک پیوستار قرار میگیرند .در ابتدای این پیوستار ،محتوای ثابت قرار دارد که به

وسیله طراحان یا آموزشیاران دوره قبل از این که یادگیرندگان ثبت نام کنند ،تدوین می-
گردد و در سمت دیگر آن ،محتوایی وجود دارد که کامالً بر اساس مطالب ارائه شده

توسط یادگیرندگان و آموزشیاران در طی زمان شکل میگیرد.

1. Sabiston
2. Sims
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 مواد و منابع یادگیری :مواد و منابع یادگیری را میتوان مراجع اطالعاتی تلقی کردکه یادگیرنده در حین یادگیری ،تفکر یا طراحی ایدههای جدید بر حسب نیاز به آنها
مراجعه میکند (الیت و کوکس .)521 :2332 ،یادگیرنده مجازی میتواند با کسب
مهارتهای جستجو ،به منابع یادگیری وسیعی دسترسی داشته باشد .این دسترسی به دانشجو
امکان میدهد تا دیدگاههای متفاوتی را نسبت به موضوع یادگیری مالحظه کرده و دید
جامعی درباره آنها به دست آورد .مواد و منابع یادگیری باید دارای دو بعد همسازی و
جامعیت باشد .جامعیت ناظر بر پیوندهای الکترونیکی قوی و فراگیر بین منابع حمایتی و
مواد و مطالب درسی است و همسازی میزان بازتاب یافتن منابع در موضوعات مربوط به
خودشان است .یکی از محورهای جامعیت ،منابع آموزشی مستقلی است که رابطهای با
موضوعات دیگر ندارد .مصداق این منابع صفحات وبی هستند که به هیچ جای دیگری
پیوند ندارند و در خودشان خالصه میشوند .در سر دیگر طیف منابعی هستند که به منابع
مناسب و مورد نیاز فراگیران پیوند میدهند.
فعالیت یادگیری :فعالیتهای یادگیری بر اساس تعریف یادگیری ،موضوع درسی وصالحیتهای حرفهای طراح آموزشی تعیین میشوند .نوشته علمی ،تمرینات
آزمایشگاهی ،جلسات بحث ،تمرینات تشخیصی ،پژوهش درباره یک موضوع ،ساخت
یک شی و نوشتن برنامه نمونههایی از فعالیت یادگیری دانشگاهی هستند (گودیر.)2331 ،
ویمر )2333( 5بیان میدارد که تکالیفی از قبیل خالصه نمودن محتوای درس و تهیه
سؤاالتی در باره محتوای مطالب درسی موجب موفقیت دانشجویان در امتحان پایان ترم
میشود (نقل از پالوف و پرات.)5339 ،
ب.اجرا :در این مرحله مدرس مجازی باید با ایجاد انگیزش در فراگیران ،فراهم
کردن زمینه برای تعامل و همکاری دانشجویان با همدیگر ،فراهم کردن زمینه برای
یادگیری فعال ،توجه به تفاوتهای فردی و ارائه بازخورد فوری و سازنده ،تدریس
باکیفیتی را به دانشجویان ارائه دهد .آنچه که معلم در حین تدریس باید مورد توجه قرار
دهد ،در ادامه به طور مبسوط بیان گردیده است.
ایجاد انگیزش در فراگیران :دانشجویان برای یادگیری باید برانگیخته شده باشند.عملکرد محتوای جذاب ،مشارکت فعال و درگیری دانشجویان در دوره است .استفاده از
1. Weimer
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گرافیک و چند رسانهایها برای ایجاد موادی در دوره که انگیزه بیشتری به دانشجویان
میدهند ،کمک کننده است (البلوشی )2333 ،در آموزش مجازی در ابتدای دورۀ معلم
باید از طریق ا رسال نامه الکترونیکی به تمام دانشجویان شرکت کننده در دوره خوشآمد
گفته و از آنان برای آغاز و انتخاب این دوره تقدیر و تشکر کند و سپس فراگیران را با
رئوس مطالب آشنا کرده و آنان را با انتظارات ،اهداف ،زمان مورد نیاز و امکانات موجود
آشنا کند .منطقی نیست تصور کنیم همه فراگیران بدون راهنمایی و انگیزش ،حاضر به
مشارکت و صرف وقت در عرصه مجازی باشند .شفافسازی اهداف از سوی طراحان و
میانجی گران الکترونیکی عاملی مهم در ایجاد انگیزش و به دنبال آن ،مشارکت در
یادگیری مجازی از سوی فراگیران میباشد .اهمیت حمایت از افراد و مراقبت از آنان در
محیط مجازی در مراحل اولیه باید بیشتر از دیگر مراحل باشد؛ چرا که در این مرحله
شخصیت و هویت آنالین ،روند حرکت مشارکت و پویای گروهی هنوز شکل نگرفته
است (سالمون.)2332 ،
تشویق به یادگیری فعال :یادگیری فعال به آن معنا است که فراگیر به صورت هدفمندو آگاهانه اهداف آموزشی در خوری اتخاذ کرده و وظایف یادگیری را به منظور رسیدن
به این اهداف یادگیری به صورت مداوم و با پشتکار انجام دهد (رومانو و نوگی.)2333،5
عالوه بر این یادگیرنده فعال ،دانش جدیدش را بیشتر از روی میل و رغبت تکمیل میکند
و بدین ترتیب مربیان با تشویق به درگیری فعال یادگیرندگان با مواد و منابع یادگیری،
یادگیری بیشتری را در اجرا یا عمل فراهم میکنند (هاسین و همکاران .)2334 ،در این
الگو از راهبردهای یاددهی-یادگیری فعال به صورت فردی و گروهی استفاده میشود .در
فرایند فعال ،یادگیرندگان بیشتر نیاز به انجام دادن دارند تا خواندن .آنان نیاز به نوشتن،
بحث ،حل مسأله و درگیری با فعالیتهای سطوح باال ،مانند تجزیه و تحلیل ،ترکیب و
ارزیابی تفکر دارند .هر چه یادگیرندهها وقت بیشتری را صرف یادگیری فعال کنند،
یادگیری بهتر خواهد بود .در طول مدت یک دوره باید زمان کافی برای یادگیرندگان
جهت جستجوی مفاهیم و اصول زیربنایی و نهفته ،ارتباط آنها با تجربیات و دانش پیشین
فراهم نمود.

1. Romanov & Nevgi
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زمان و وظیفه :یادگیری نیاز به زمان دارد .دانشجویان برای مدیریت زمان و یادگیریمؤثر نیاز به کمک دارند .اختصاص زمان کافی و واقع بینانه ،یادگیری اثربخشی را برای
دانشجو و آموزش اثربخشی را برای استاد به همراه دارد (چیکرینگ و گامسون.)5431 ،
واضح است که یادگیرندگان مجازی به دلیل کار و مسئولیتهای اداری و خانوادگی
دارای زمان محدودی برای یادگیری میباشند .اگر امکان انجام تکالیف و فعالیتهای
آموزشی از منزل یا محل کار وجود داشته باشد ،آنان به راحتی این کار را انجام میدهند
(بابایی .)5334،بوچی ،استمن و اسویت )2339( 5نشان دادند که انعطافپذیری زمان جهت
انجام فعالیتهای آموزشی ،عنصر مهمی در رضایتمندی یادگیرندگان از آموزش مجازی
است.
تعامل :یادگیری پدیدهای مجزا و منفک از زمینه نیست .یادگیری در خالء روینمیدهد؛ بلکه از طریق تعامل و ارتباط به وقوع میپیوندد (بروناک 2و همکاران.)2333 ،
چو )2333( 3تعامل را جنبه زیربنایی در تدریس میداند .تمام کسانی که در عرصه آموزش
مجازی کار میکنند با این امر موافقند که تعامل جنبه مهمی از یادگیری مجازی است.
تعامل پذیری موجب آموزش فراگیرمحور و پیشرفت فراگیران و جهتگیری مثبت به
یادگیری میشود (هاسین و همکاران .)2334 ،ترنتین )2333( 9بر این باور است که تعامل
در آموزش آنالین از اهمیت زیادی برخوردار بوده و تعیین کننده کیفیت آموزش مجازی
است .وی به ویژه نسل سوم فنآوری آنالین را نوعی تعامل روزافزون تلقی میکند که به
افزایش کیفیت کمک میکنند و نتیجه میگیرد که تسهیل تعامل بین فراگیران باعث
افزایش کیفیت در آموزش از راه دور میشود (ویلسون و استاسی .)2339 ،1مدرس مجازی
به منظور تعامل میان خود و فراگیران باید زمانهایی که آنالین است را به اطالع
دانشجویان برساند و در صورت امکان برنامه زمانی حضور در محل کار برای مراجعه
حضوری و در صورت تمایل شماره تماس خود را نیز در اختیار فراگیران قرار دهد و برای
تسهیل تعامل میان دانشجویان در ابتدای دوره جلسه حضوری را ترتیب دهد تا دانشجویان
1. Bocchi, Estman & Swift
2. Bronack
3. Chou
4. Trentin
5. Wilson & Stacey
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با حوزه های مورد عالقه و زمینه کاری همدیگر آشنا شوند و بتوانند به طور مؤثرتری تعامل
برقرار کنند.
استعدادها و شیوههای یادگیری گوناگون :افراد استعدادها و سبکهای یادگیریمتفاوتی دارند .دانشجویان باید فرصت نشان دادن قابلیتهای خود را داشته ،با روشهای
مناسب خود یاد بگیرند و یادگیری فعالی داشته باشند .فنآوری به دانشجویان کمک
مینماید تا مؤثرتر یاد بگیرند .دانشجویان مستعدتر به سرعت مواد آموزشی را تکمیل و بر
آن مسلط میشوند .دانشجویان ضعیفتر زمان بیشتری را برای گرفتن بازخورد و کمک
مستقیم از معلم ،و در نهایت تسلط بر دوره در اختیار خواهند داشت (چیکرینگ و
گامسون .)5431 ،توجه به تفاوتهای فردی یکی از جنبههای اساسی در یادگیری مجازی
است و هنگام طراحی و آموزش دروس باید در نظر گرفته شود .بنابراین در این الگو ،برای
دانشجویان هم فعالیتهای یادگیری مستقل و هم مشارکتی و گروهی تدارک دیده شده
است  .همچنین مدرس مجازی با ارائه تنوع مناسبی از منابع زمینه را برای همخوانی با عالقه،
توانایی و سبک یادگیری فرد فراهم میآورد.
همکاری :مشارکت فعال در فعالیتهای یادگیری پیشبینی کننده بروندادهاییادگیری برتری است (کمبر و لونگ .)2331 ،5مدرس مجازی باید محیط مجازی ایجاد
نماید که دانشجویان را در کار گروهی ،مشارکت و بحث درگیر نماید (رومانوف و
نوجی .)2333 ،2در محیط یادگیری مجازی وجود حس گروهی نشانه تشکیل گروه یا
اجتماع یادگیری است .در این محیط افراد نه بر اساس مکان و موقعیت ،بلکه بر اساس
نیازها و اهداف خود گروههایی را تشکیل میدهند (ویلیامز .)2339 ،پریس)2333( 3
گروههای مجازی را مجموعهای از افراد ،اهداف ،خطمشیها و نظامهای رایانهای تلقی
میکند که اعضای آن برای رفع نیاز یا اجرای نقشها با یکدیگر ارتباط برقرار میکنند.
نیازهای مشترک اعضاء هدفهای گروه را تشکیل میدهد و اعضاء برای تحقق این
هدفها ،قوانین و مقررات و خط مشیهایی را تصویب و رعایت کرده و از امکانات نظام
رایانهای برای برقراری ارتباط استفاده میکنند (پالوف و پرات.)24 :5331 ،

1. Kember & Leung
2. Romanov & Nevgi
3. Precce
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بازخورد :5دلگاد و پریتو ( )2333بازخورد را دانش شخصی که به وسیله یک مشاوربیرونی تولید شده ،تعریف میکنند (مومنیراد .)5333 ،بازخورد میتواند به صورت فردی
و گروهی توسط استاد صورت پذیرد .عالوه بر استادان ،دانشجویان نیز میتوانند به صورت
آنالین کار و پروژههای دیگران را مشاهده کرده و به همتایان خود بازخورد دهند.
آزمونهای آنالین میتواند بازخورد فوری به دانشجویان ارائه داده و آنها را به مواد
آموزشی مرتبط برای مطالعه بیشتر ارتباط دهند (هاسین و همکاران .)2334 ،دانشجویان به
دریافت بازخورد در فرایند پیشرفت خود نیاز دارند .دانشجویان به طور ایدهآل باید بتوانند
در هر زمانی پیشرفتشان را بررسی کنند (البلوشی .)2333 ،بر این اساس ،مدرس مجازی
باید با ارائه بازخوردی سازنده و به موقع ،تدریس مجازی باکیفیتی را برای دانشجویان
فراهم آورد.

ج .ارزشیابی :ارزیابی دانشجویان در دورههای مجازی میتواند اثربخشتر از دوره-
های حضوری باشد؛ چرا که تمام پاسخهای دانشجویان ثبت شده و انبوهی از دادهها برای
تحلیل عملکرد دانشجویان فراهم و تمامی فعالیتها و پاسخهای دانشجویان در کارپوشه

2

دانشجویان (توسط معلم و یا خود دانشجو) جمع میشود (کرسلی .)2333،3تکالیف
ارزشیابی باید دارای این ویژگیهای باشد :تعامل بین دانشجو و مدرس را افزایش دهند،
مباحثه معنادار و مشارکت بین دانشجویان را افزایش دهند ،بر فعالیت دانشجو تأکید کنند،
برای ارائه بازخورد سریع به کار گرفته شود ،تنظیم و مدیریت دقیق زمان تأکید نمایند
(بارلی.)32 :2336 ،9
چون آموزش مجازی هدفهایی چون تقویت مهارتهای حل مسأله ،پرورش تفکر
انتقادی ،مهارتهای مذاکره ،برقراری ارتباط ،مشارکت و خودراهبری فعالیت یادگیری
دنبال میکند ،ارزشیابی مفهومی فراتر از بررسی و موقعیت یادگیری و میزان درک و فهم
دانشجویان یا تأثیر تدریس استاد بر ارتقای علمی دانشجویان است .عالوه بر وظایف ذکر
شده ،بررسی نتایج تفکر انتقادی ،قدرت حل مسأله ،درک فرهنگی ،وظایف شهروندی و
مسئولیتهای اجتماعی نیز باید از کارکردهای مهم ارزشیابی باشد (آستین5446 ،؛ نقل از
1. feedback
2. portfolio
3. Kearsley
4. Barley
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شعبانی .)5333 ،برای اطمینان از تحقق این اهداف باید از شیوههای گوناگونی برای
ارزشیابی بهره گرفت که با چنین اهدافی تناسب داشته و تحقق آنها را ترغیب کند.
راهبردهای ارزشیابی در آموزش مجازی .5آزمونهای چندگزینهای : 5این آزمونها متداولترین شیوه ارزشیابی در آموزشهای
رایانهای هستند .در این آزمونها دانشجو در یک مدت زمان مشخص به تعدادی سؤال
تعیین شده پاسخ میدهد و پاسخهای وی بالفاصله پس از اتمام به کمک نرمافزار رایانهای
نمرهگذاری شده و به او ارائه میشود (کالرک .)69 :2335 ،این آزمون مهارت سطح
پایین را سنجیده و بر بازشناسی آموختهها توجه دارد.
 .2آزمونهای صحیح و غلط : 2این آزمونها سادهترین نوع آزمونهای عینی هستند که
دانشجو با پنجاه درصد شانس یکی را انتخاب میکند (سیف .)5335 ،این آزمونها بر
یادآوری و بازشناسی آموختهها توجه دارند.
 .5آزمونهای جورکردنی : 3شامل تعدادی سؤال و تعدادی پاسخ است
 .2آزمونهای تشریحی یا انشایی : 9در این آزمونها دانشجویان پاسخ هر سؤال را بر اساس
نظرات و برداشتهای خود ارائه میدهند .این آزمونها به دو دسته تقسیم میشوند
 آزمونهای محدود پاسخ :در این آزمون ،آزمودنی باید پاسخ خود را مطابقشرایطی خاص محدود کند
 آزمونهای باز پاسخ :در این آزمون ،دانشجو باید ایدهها را به صورت منظم ومنطقی سازماندهی کند (کیامنش .)15 :5335 ،در این آزمون معموالً سؤاالت به صورت
باز ،استنباطی و متناسب با موقعیت زندگی طراحی میشوند و دانشجوی مجازی میتواند
در مدت زمان تعیین شده ،منابع مختلف را برای پاسخگویی به سؤاالت بررسی کند (ولنتی،
نیر و کاچیرالی.)2333 ،1
 .5ارزشیابی میزان مشارکت :تعامل و مشارکت اساس یادگیری در محیط آنالین است.
بنابراین میزان مشارکت هر دانشجو باید به عنوان مالک ارزشیابی قرار گیرد .دانشجویان
1. multiple choice
2. true-false
3. matching
4. essay tests
5. Valenti, Nier & Cucchiarelli
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مجازی میتوانند با استفاده از امکانات ارتباطی در طرح سؤاالت مشارکتی ،ارائه پاسخهای
مشارکتی ،رتبهبندی موضوعات گوناگون و تهیه آزمونهای مشارکتی با یکدیگر همکاری
و مشارکت کنند .از این رو برای ارزشیابی میزان مشارکت هر دانشجو باید به مالکهایی
نظیر میزان ارائه و دریافت کمک ،میزان مبادله منابع و اطالعات ،نحوه توضیح و بسط
اطالعات ،میزان اشتراک دانش با دیگران ،ارائه و دریافت بازخورد ،دعوت اعضا به
مشارکت و نظارت بر مشارکت دیگران توجه کرد تا بر اساس آن بتوان میزان مشارکت هر
دانشجو را ارزشیابی کرد (سوان ،شن و رکسانر .)2336 ،5میزان مشارکت هر دانشجو در
بحث را میتوان بر اساس مالکهای کمی و کیفی مورد ارزشیابی قرار داد .مالکهای
کمی به شمارش تعداد نظرات یا دفعات شرکت فرد در بحث اشاره دارد و در مقابل،
مالکهای کیفی بر وسعت و عمق نظرات توجه دارد.
 .5کارپوشه الکترونیکی : 2کارپوشه مفهومی از رشد و توسعه دانشآموز و نه شکلی از
ارزیابی او میباشد (بارت .)2331 ،3یک کارپوشه الکترونیکی مناسب حاوی اطالعات زیر
است :یاداشتهای روزانه مربوط به پیشرفت یادگیری دانشجو ،یاداشتهای حاصل از
کنفرانسها و متون مورد مطالعه ،خودتأملیهای مربوط به فرایند یادگیری ،ارزشیابی
همکالسان از کار یا فعالیت و سؤاالت مهم و نتایج یادگیری ،به زعم بارت ()2331
کارپوشه الکترونیکی عبارت از فنآوریهایی به عنوان محتوا به دانشآموزان یا معلمان
اجازه میدهند تا محصول تولید شده کارپوشه را در انواع رسانهها (صوتی ،تصویری،
گرافیک و متن) جمع و سازماندهی کرده و پیوستهای متنی این مواد را سازمان داده و
مواد را به نتایج مناسب ،اهداف یا استانداردها متصل کنند .کارپوشه الکترونیکی نوعی
شیوه ارزشیابی است که تناسب نزدیکی با محیطهای واقعی یادگیری دارد و فرصتهای
یادگیری بیشتری را برای دانشجو فراهم ساخته او را به درگیری عمیق با موضوع ترغیب و
مهارتهای یادگیری مادامالعمر را در وی تقویت میکند.
 .5خودآزمایی : 9یکی دیگر از راهبردهای ارزشیابی که با نظریه سازندهگرایی تناسب
بیشتری دارد ،راهبرد خودآزمایی است (کاگوری و سیموئه.)2331 ،5
1. Swan, Shen & Roxanner
2. electronic portfolio
3. Barret
4. self-assessment
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 .5سنجش توسط همتایان : 2سنجش همتایان زمانی میتواند به عنوان یک راهبرد موثر
ارزشیابی محسوب شود که هدف ارزشیابی به بهبود یادگیری معطوف باشد (مورس و
ماری .)521 :2331 ،در شرایطی که هدف ارزشیابی صرفاً ارتقای پایه به پایه یا رتبه باالتر
باشد ،دانشجویان به راحتی نمیتوانند فعالیتهای همتایان خود را ارزشیابی کنند.

 .5تدوین مقاله علمی : 3یکی از اهداف هر آموزشی تسهیل یا تعمیم آموختهها به موقعیت-

های جدید است .تهیه مقاله علمی راهبردی ارزشیابی است که به دانشجو امکان میدهد تا
با تلفیق و ترکیب ایدهها ،دانش و اطالعات خود راه حلهای جدیدی برای مسائل ارائه
کرده و آموختههای خود را نیز به محک آزمایش بگذارد (مهراتره ،هالیستر و مک گای،9
.)513 :2335
 .5پروژه :این راهبرد نیز یکی از شیوههای متداول در آموزش دانشگاهی است .این تکلیف
شامل یک یا چند مسأله و فعالیت پیچیدهای است که دانشجویان را از آغاز فرایند انجام
کار ،به فعالیتهای طراحی ،تصمیمگیری ،حل مسأله ،مشارکت و پژوهش ترغیب میکند.
در شکل  .9-9مراحل سهگانه فرایند یاددهی-یادگیری در الگوی تدریس مجازی
جایگزین به اختصار ارائه شده است.





دسترسی پذیری
تدوین محتوا
طراحی فعالیت یادگیری
ارائه مواد و منابع












خود ارزیابی
ارزیابی توسط همتایان
کارپوشه الکترونیکی
سؤاالت بازپاسخ
سؤاالت بستهپاسخ
تدوین مقاله علمی
میزان مشارکت
میزان تعامل
شرکت در بحثها و انجام
پروژه

1. Karagiorgi & Symeneou
2. peer assessment
3 - essay
4 - Mehrotre, Hollister & Mcgahey
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ایجاد انگیزش
توجه به تفاوتهای فردی
تشویق یادگیری فعالی
زمان و وظیفه
تعامل
تشویق به همکاری



بازخورد
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شکل  .9-9فرایند یاددهی-یادگیری در الگوی تدریس مجازی جایگزین
اعتبار بخشی الگوی تدریس مجازی با کیفیت در آموزش عالی

الگوی اولیه تدریس مجازی که با تلفیق و ترکیب یافتههای حاصل از نظریات و
پژوهشها به دست آمد ،همراه با پرسشنامه باز پاسخ و بسته پاسخ به  33نفر از صاحبنظران
و مدرسان مجازی در دانشگاههای فردوسی مشهد ،علوم پزشکی مشهد و علم و صنعت
ارائه شد .نظر متخصصان بر اساس نکات مشترک با فراوانی مواردی که متخصصان به آن
اشاره کرده بودند و موارد دیگری که به موارد ذکر شده اضافه کردند ،تحلیل و در اعتبار
بخشی و اصالح اولیه لحاظ شد .روند بررسی نظر متخصصان و جامعه هدف در خصوص
الگوی تدریس مجازی باکیفیت به این گونه بود که در ابتدا توضیح مختصری در خصوص
الگو و عناصر آن در اختیار متخصصان قرار گرفت و سپس ،ابتدا در قالب سؤاالت بسته
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پاسخ نظر آنان در خصوص عناصر دریافت شد و بعد سؤاالت تشریحی به منظور بررسی
کفایت عناصر در نظر گرفته شده در ارتباط با هر کدام از مؤلفهها مطرح شد.
اعتبارسنجی الگوی پیشنهادی نشان داد که بیشتر صاحبنظران عناصری مانند
چارچوب تربیتی ،آموزشگر ،یادگیرنده ،فرایند یاددهی-یادگیری و مراحل اجرای
تدریس را در الگوی پیشنهادی دارای کفایت الزم دانسته و ویژگیهای لحاظ شده در این
الگو را کافی دانستند.

بحث و نتیجه گیری
مبانی نظری این الگو در دو بخش نظریههای یادگیری و نظریههای آموزش مجازی مورد
بررسی قرار گرفت .نظریه یادگیری که این الگو بر اساس آن تدوین شده است،
رفتارگرایی میباشد چرا که نتایج بررسی جهتگیریهای برنامه درسی استادان نشان داد
که رویکرد غالب استادان رفتارگرایی میباشد همچنین عالوه بر رفتارگرایی از نظریات
شناختی و سازندهگرایی نیز در طراحی الگوی تدریس مجازی مطلوب استفاده شد .نظریه
آموزش مجازی نیز در این الگو نظریه ارتباط گرایی میباشند .معلم در آموزش مجازی
بیشتر نقش تسهیل گر دارد تا انتقال دهنده .با این حال فراگیر در بسیاری از موارد برای
یادگیری نیاز به کمک دارد .از این رو تعامل در آموزش مجازی بسیار ضروری است.
فعالیت یاددهی-یادگیری یا اجرای تدریس در این الگو شامل سه مرحله طراحی ،اجرا
و ارزشیابی می باشد .این سه مرحله منفک از هم نبوده و با هم تعامل دارند .در این قسمت
قصد محقق دستهبندی بوده است ،نه مرحلهبندی؛ چرا که ماهیت این الگو فرایندی نبوده،
بلکه مفهومی است .ویژگیهای مربوط به عنصر فرایند یاددهی-یادگیری مربوط به این
الگو در ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
محتوای درسی نیز یکی از منابعی است که باید به درستی تهیه و در اختیار فراگیران
قرار گیرد .بر اساس این الگو ،معلم باید انواع منابع و مواد یادگیری را برای یادگیری
دانشجویان تدارک ببیند .این عنصر نیز از سوی متخصصان و مدرسان مجازی مورد تأیید
قرار گرفت .مواد و منابع یادگیری به دانشجویان امکان میدهد تا دیدگاههای متفاوتی را
نسبت به موضوع یادگیری مالحظه کرده و دید جامعی درباره آنها به دست آورند
(الزاون نی تو و همکاران .)2336 ،اگر مواد و منابع یادگیری مرتبط با آموزش مجازی به
درستی انتخاب شوند به دانشجویان مجازی در کسب دیدگاههای چندگانه و ساخت دانش
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کمک میکنند .همچنین از آنجا که مبنای طراحی دورههای مجازی پذیرفتن استقالل در
یادگیرنده است ،باید این دورهها به گونهای طراحی و اجرا گردد که زمینه را برای
یادگیری مستقل و خودراهبر فرد مهیا نماید .به این منظور ،آموزشگر مجازی با رعایت
ویژگیهای منابع میتواند از طیفی از منابع جهت یادگیری بهتر دانشجویان استفاده نماید.
فعال ساختن فراگیر در جریان یادگیری یکی دیگر از عناصری بود که متخصصان و
صاحبنظران حوزه آموزش مجازی تأیید کردند .پژوهشگرانی چون گامسون و
چیکرینگ ( )5461 ،5431بوچی و همکاران ( ،)2339و بانگرت ( )2333بر اهمیت توجه
آموزشگر به عنصر زمان و وظیفه در تدریس مجازی تأکید نمودهاند .آموزشگران باید
با اختصاص زمان کافی و واقعبینانه ،یادگیری اثربخشی را برای دانشجویان فراهم آورند .به
این منظور باید تکالیف متناسب با زمانی باشد که دانشجویان در اختیار دارند .یاددهنده باید
زمینه را به گونهای مهیا نماید تا دانشجویان زمان زیادتری را برای کنش متقابل و تعامل با
اطالعات و تمرین مهارتها صرف کنند .همچنین مدرس مجازی باید فراگیران را در
مدیریت زمان یاری دهد.
توجه به تعامل و فراهمسازی زمینه برای افزایش تعامل میان دانشجویان و استادان از
دیگر عناصری بود که صاحبنظران حوزه آموزش مجازی آن را مورد تأیید قرار گرفت.
مؤسسه فناوری ایلینویز ( ،)2331نیکولز ( ،)2332بوتچار ( ،)2331برانسفورد و دیگران
( ،)2339هانافین ( ،)2333و واتسون ( )2353بر کنش متقابل آموزشگران و فراگیران در
فرایند یاددهی و یادگیری تأکید نمودهاند .گامسون و چیکرینگ ( ،)5431بانگرت
( ،)2339بوتچار ( ،)2331برانسفورد ( ،)2339رومانوف و نوجی ( ،)2333بوردت (،)2333
و روبرت و مکاینرنی ( )2331بر مشارکت و همکاری فراگیران به عنوان عاملی مهم و
تأثیرگذار بر یادگیری در دورههای مجازی تأکید کردهاند .مشارکت و همکاری در
فعالیت ها و مباحث گروهی فراگیران را به معناسازی از یادگیری خود و ساخت دانش به
روشهای جدید تحریک میکند و نقش منفعل فراگیر به نقش فعال و مسؤالنه در فرایند
آموزش تبدیل میشود .مدرس مجازی باید با فراهمسازی زمینه الزم دانشجویان را در
کارگروهی ،مشارکت و بحث درگیر نماید .وی به این منظور باید دانشجویان را با توجه به
میزان حضور همزمان در دوره ،هدفهای یادگیری و میزان دسترسی به فنآوری گروه-
بندی نماید.

فصلنامة پژوهشهای کیفی در برنامه درسی ،سال اول ،شمارة  ،2بهار 5931

37

ارائه بازخورد از سوی آموزشگر به فراگیران نیز یکی دیگر از عناصری بود که
صاحبنظران تأیید کردند .بازخورد منجر به تصحیح و بهبود عملکرد فراگیران و افزایش
یادگیری آنان در فرایند یاددهی-یادگیری میگردد .همانگونه که یادگیرندگان نیازمند
آموزش باکیفیت میباشند به دریافت بازخورد فوری نیز نیازمند هستند .مؤسسه فناوری
ایلینویز ( ،)2331برانسفورد و دیگران ( ،)2339نیکولز ( ،)2332بوتچار ( ،)2331بارت
( ،)2331مورس و وماری ( )2331بر ارزشیابی مداوم در طول فرایند دوره مجازی و
راهبردهای متنوع ارزیابی به عنوان عاملی مؤثر بر کیفیت تدریس مجازی تأکید نمودهاند.
از آنجا که در این الگو هدفهایی چون تقویت مهارتهای حل مسأله ،پرورش تفکر
انتقادی ،مهارتهای مذاکره ،برقراری ارتباط ،مشارکت و خودراهبری فعالیت یادگیری
دنبال میشود ،برای اطمینان از تحقق این اهداف باید از شیوههای گوناگونی برای
ارزشیابی بهره گرفت که با چنین اهدافی تناسب داشته و تحقق آنها را تسریع کند.
یاددهنده بر اساس این الگو میتواند از طیفی از روشهای ارزشیابی به منظور ارزیابی
دانشجویان بهره گیرد .راهبردهای متعدد ارزشیابی ،به بهبود و ارزشیابی هدفهای
موضوعی ،مهارتهای تفکر انتقادی ،حل مسأله ،تصمیمگیری ،برقراری ارتباط و
خودمدیریتی فراگیران کمک میکند تا این مهارتها را یاد بگیرند.
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