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راهبردهای افزايش کارآيی و اثر بخشی اساتید در آموزش های 
مجازی

بی بی عشرت زمانی* ، سید احمد مدنی1  
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 Guidelines for Increasing the Efficiency and Effectiveness of Teachers in Virtual:
 Education
Bibi Eshrat Zamani *, Seyed Ahmad Madani 1 
Department of Educational Sciences and Psychology, University of Isfahan, Isfahan, Iran

چکیده
 فناوري هاي اطالعاتي و ارتباطي زندگي را در بسیاري از ابعاد آن دگرگون ساخته اند. از جمله این دگرگوني ها تغییر در شیوه هاي سنتي 
آموزش است به گونه اي که نیاز به حضور فیزیکي در کالس درس کاهش یافته است. اگر چه تا دیروز، آموزش تنها از وجود مربیان و معلمان 
بهره مي گرفت و کتاب به منزله اصلي ترین منبع اطالعاتي در آموزش محسوب مي شد در حال حاضر وجود ابزارها، روش ها و محیط  هاي جدید 
آموزشي، شیوه هاي جدیدي را به وجود آورده است. از جمله این شیوه ها »آموزش الکترونیکي« است که به طور معمول در آن به نقش بنیادین 
آموزش گر بي توّجهي مي شود و تصّور بر این است که معلم در این نظام به اندازه آموزش سنتي اهمیت ندارد. این در حالي است که کّمّیت و 
کیفیت یادگیري فراگیرندگان و استفاده اثربخش و کارآمد از تجهیزات و وسایل گوناگون، وابسته به میزان فعالیت آموزش گر و نگرش ها و 
مهارت هاي او است. این مقاله به روش اسنادي و به صورت تحلیلي- مقایسه اي به ارائه مجموعه اي از راهبردها و فنون کاربردي مي پردازد 
که کاربست آنها در افزایش کارآیي و اثربخشي معلم و بهبود کیفیت یادگیري فراگیرندگان در آموزش الکترونیکي نقش مهمي برعهده دارد. 
مباحث مورد بررسي عبارت از: نظریه آموزش از دور هلمبرگ، راه هاي افزایش ارتباط دانشجو و اساتید، تشویق دانشجویان به همکاري، ترغیب 

Abstract

Information and communication technology has changed life to a great extent in many different 
aspects. Accordingly, the traditional methods of teaching have also evolved and physical presence 
in the classroom is not as necessary as before. In the past, education benefitted solely from the 

presence of teachers, and books were the main source of information. Currently, with the emergence 
of new tools, methods, and learning environments, modern modes of education are forming. Of these 
methods is electronic learning in which the fundamental role of the teacher is usually neglected, and 
it is commonly assumed that in this method the teacher is not as important as the traditional education 
system. However, the learning quantity and quality and the effective and efficient use of different 
equipment depends on the teacher’s amount of activity, attitude, and skills. This descriptive-analytic 
study presents a set of guidelines and techniques to enhance the teacher’s efficiency and effectiveness 
and the learning quality of the students in electronic learning. The subjects covered in this study are as 
follows: Holmberg’s distance learning theory, methods for increasing the student-teacher relationship, 
encouraging students to cooperate, pursuing students to learn actively, presenting quick feedback, 
emphasizing on work time, realizing the expectations of educational course, and respecting different 
learning styles and skills.

Key words
Distance learning, Electronic learning, Teacher, Learning style, Feedback, Active participation
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دانشجویان به یادگیري فعال، ارائه بازخورد سریع، تاکید بر زمان کار، تفهیم انتظارات دوره آموزشي و احترام به استعدادها و سبک هاي گوناگون 
یادگیري مي  باشد.

واژگان کلیدی
آموزش از دور، آموزش الکترونیکي، آموزش گر، سبک یادگیري، بازخورد، مشارکت فّعال

مقدمه
آموزشی  نظام های  یا  نهادها  در  الکترونیکی  آموزش  رواج 
نوع  این  به  گرایش  علل  مهم ترین  از  دارد.  متفاوتی  علت های 
به  داوطلبان  غیرحضوري  دسترسي  امکان  می توان  را  آموزش 
مشکالت  و  مکاني  زماني-  محدودیت هاي  رفع  درسي،  مطالب 
مربوط به حضور اجباري در دانشگاه، دسترسي به موقع و سریع به 
حجم باالیی از اطالعات و دانش موجود، کاهش برخي هزینه هاي 
 life-long( العمر  مادام  یادگیري  و  آموزش  تسهیل  آموزشي، 
افراد،  براي  توأمان  تحصیل  و  کار  نمودن  میسر   ،)learning
امکان برقراری ارتباط با ادارات و منازل و آموزش طیف وسیعي 
در  به خصوص در کشورهاي  از سوي دیگر  دانست.  از مخاطبان 
گرفته  قرار  آموزشي  نظام های  فراروي  چالش هایي  توسعه  حال 
است که آموزش الکترونیکی را به عنوان گزینه اي مناسب مطرح 
مي نماید. از جمله این چالش ها افزایش تعداد دانشجویان، افزایش 
مشارکت زنان، افزایش تنوع و تقاضا براي آموزش و کمبود فضا و 
تدارکات فرسوده و از تاریخ گذشته براي اداره نظام های آموزشي 

مي باشد]1[.
دخیل  الکترونیکی  آموزش  رواج  در  نیز  دیگر  دالیل  برخی 
بوده اند. لزوم توانمندي در استفاده از اطالعات یکی از این دالیل 
است؛ افراد جامعه در مشاغل و پست های گوناگون نیازمند مهارت ها 
و دانش جدید در زمینه کار خود می باشند. به عبارت دیگر، جامعه 
به افرادي نیاز دارد که بتوانند اطالعات مورد نیاز خود را تشخیص 
دهند، به اطالعات مورد نیاز دست یابند و آنها را پس از گزینش 
به عالوه،  نمایند.  اضافه  خود  پایه  دانش  مجموعه  به  ارزیابي  و 
سرعت  با  می توانند  الکترونیکی  آموزش  دوره هاي  در  فراگیران 
خاص خود به یادگیري بپردازند و در فرصت ها و اوقات مقتضي 
 ،)multimedia( مطالعه کنند. امکان استفاده از چندرسانه اي ها
ساز وکارهاي ارتباطي پیشرفته، سمینارها و آزمایشگاه هاي مجازي 
نیز از جمله مواردي است که می تواند فرصت های آموزشي مناسبي 

در آموزش الکترونیکی ایجاد نماید]2[.
قابل  الکترونیکی  آموزش  براي  فراواني که  با وجود محاسن 
تصور است، ضعف ها و تهدیدهایي نیز در پرداختن به این شیوه 
آموزش  رایانه اي،  به سواد  نیاز مخاطبان  مثال،  براي  دارد.  وجود 
به زبان غیربومي، مسأله صدور و اعتبار گواهینامه ها، لزوم وجود 
استانداردهاي خاص براي ارزیابي یادگیري فراگیران و برنامه هاي 
آموزشي و نیاز به استفاده از ابزار و تجهیزات ویژه از جمله معایبي 
قابل ذکر است]3[. همچنین  الکترونیکی  براي آموزش  است که 
و  است  اجتماعي  فرآیندي  یادگیري  منتقدان  از  برخی  نظر  به 
تعامل در مکان و زمان مشخص از مباني اساسي تجربه آموزشي 
در  آیا  که  است  این  منتقدان  عمده  نگراني  است.  موفقیت آمیز 
آموزش الکترونیکی یادگیري عمیق مواد درسي مشکل با توجه به 
فقدان تعامل زماني و مکاني مشخص رخ می دهد؟ و آیا آموزش 
الکترونیکی داراي کارآمدي کافي است و منجر به نرخ های باالتر 

ترک تحصیل نمی شود؟
علي رغم اینکه نگراني های فوق بجا است لیکن باید در نظر 
 )learning environment( داشت که محیط های یادگیري
در آموزش های الکترونیکی، دانشجومحور، متعامل، پویا و برخوردار 
است.  واقعي  مسائل جهان  درباره  به ویژه  گروهي،  کار  قابلیت  از 
دانشجو خود  این معني که  به  یادگیري مستقل  آموزش،  این  در 
فعالیت های یاددهي و یادگیري را انجام می دهد، وجود دارد. آنچه 
در این میان مورد غفلت قرار گرفته است نقش معلم، نگرش ها و 
مهارت های او در این زمینه است. بیشتر افراد آموزش الکترونیکی 
را به واسطه وابسته بودن آن به ارتباطات دیجیتالي متمایز کرده و 
به تدریج نقش معلم را فراموش می کنند]4[. تحقیقات نیز معموال 
این دوره ها و  پایان  فراگیران در  ارزیابی دانش و مهارت های  بر 
یا برنامه هاي آموزشي متمرکز می شوند، در صورتي که نقش معلم 
یا آموزش گر حائز اهمیت فراوان است؛ اگر آموزشگران  از دانش، 
برخوردار  الکترونیکی  آموزش  در  مناسب  نگرش های  و  مهارت 
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باشند بسیاري از نگرانی ها در زمینه کیفیت یادگیری در این شیوه 
فنونی  و  راهبردها  ارائه  به  حاضر  مقاله  شد]5[.  خواهد  برطرف 
و  کیفیت  افزایش  ضامن  می تواند  آنها  از  استفاده  که  می پردازد 

اثربخشي تدریس در آموزش الکترونیکی باشد.

راهبردهاي آموزشي 
به  دانشجویان  دسترسی  دانشگاهي  سطوح  در  تربیت  و  تعلیم 
آموزشي،  مواد  متخصصین،  بردارنده  در  که  آموزشي  مجموعه  یک 
این  در  می سازد.  ممکن  را  است  فراگیرندگان  دیگر  و  تسهیالت، 
عقاید  تسهیم  و  مساعي  تشریک  واسطه  به  یادگیري  عمق  محیط، 
آموزش  در  یادگیري  محیط های  لیکن  می یابد.  افزایش  دیگران  با 
و  فیزیکي  تماس  نبود  امر  این  بارز  جلوه  است.  متفاوت  الکترونیکی 
است.   )body language( بدن  زبان  از  حاصل  بصري  بازخورد 
به  را  گوناگون  فناوري های  الکترونیکی  آموزش  در  باید  این رو  از 
یادگیري  نتایج  به  رسیدن  در  دانشجویان  که  کارگرفت  به  شیوه ای 
کافي  تجربه  و  نظري  تسلط  بر  عالوه  دیگر  به عبارت  شوند.  موفق 
معلم در زمینه یا زمینه هاي علمی موجود، برخورداري وي از رفتارها، 
اهمیت  از  آموزش  به  پرداختن  در  مطلوب  مهارت های  و  نگرش ها 
بسیاري برخوردار است. Bajjlay در این باره می گوید: »معلم برای 
دستیابی به بینش و نگرش صحیح و هماهنگ با شرایط آموزشی و 
لذا،  دریابد.  فراگیران  نظر  نقطه  از  را  از دور  یادگیری  باید  فراگیران، 
عالوه بر تخصص و تبحر در یک حیطه علمی، داشتن مهارت های 
ارتباطی و تسهیل کننده از اهمیت بسیاری برخوردار است«]6[. مقاله 
حاضر مبتنی بر نظریه آموزش الکترونیکی Holmberg به تبیین 
و توضیح اصول مهم در آموزش الکترونیکی می پردازد. طبق نظریه 
هلمبرگ آموزش الکترونیکی مبتنی بر هفت اصل اساسی است: اول 
برقراری ارتباط دائم میان معلم و فراگیران؛ دوم اینکه ارتباطات مذکور 
فناوري های  طریق  از  تعامل  و  مناسب  آموزشی  مواد  طریق  از  باید 
ارتباطي حمایت شود؛ سوم اینکه انگیزش الزم برای مطالعه و تحقیق 
در راستای نیل به اهداف دوره ایجاد شود؛ چهارم ایجاد جّو صمیمانه 
و مبتنی بر صداقت در بحث ها و گفتگوها؛ پنجمین اصل این اصل که 
ارتباط های دوستانه فهم و یادگیری را تسهیل می کند و عامل مهمی 
برای انگیزاندن فراگیرندگان است؛ ششمین اصل مربوط به استفاده 
صحیح و اثربخش از رسانه ها است و در نهایت، برنامه ریزی درسی 
مطرح  اصل  هفتمین  به عنوان  دوره  سازماندهی کل  و  هدایت  برای 

است]7[. در ادامه بحث، اصل های مزبور تشریح و تبیین می شوند.

1(  ارتباط دائم دانشجو و اعضاي هیأت علمي
تدریس در هر محیطي مستلزم چیزي بیش از فراهم نمودن 
محتواي درسي براي دانش آموزان/ دانشجویان است. تدریس 
ترکیب  تحلیل،  براي  دانشجو  راهنمایي  و  هدایت  مستلزم 
مهارت ها  این  به  دستیابي  است.  ارزشي  قضاوت  اعمال  و 
نیازمند مقادیر باالیي از تعامل و کنش متقابل میان استاد 
تازگی  بسیاري  براي  است  ممکن  آنچه  است.  دانشجو  و 
داشته باشد این است که بیش از روابط درون کالسي، روابط 
برون کالسي )به دلیل افزایش انگیزش، تعهد و رشد شخصي 
 Wilson .دانشجو( در یادگیري او تأثیر واقعي و سازنده دارد
دانشجویان  مناسبات  و  روابط  که  معتقدند  همکاران  و 
از  بخشي  می تواند  درس  کالس  از  خارج  در  اساتید  و 
اما  دارد.  دانشجویان  براي  فراواني  آثار  که  باشد  تدریس 
است،  ناخوشایند  الکترونیکی  آموزش های  درباره  آنچه 
کاهش ارتباط های چهره به چهره افراد است]8[. تحقیقات 
دارد  یا هیجان هایي وجود  داده که عواطف  نشان  بسیاري 
ترس،  می شوند.  داده  انتقال  صورت  حاالت  طریق  از  که 
تعجب، خشم، شادي، تنفر و غم از مهم ترین این عواطف 
است]9[. این مطلب به منزله یک چالش، هنگام استفاده از 
مثال،  برای  دارد.  الکترونیکي وجود  ارتباط  ابزارهاي  اغلب 
 text-based( به هنگام استفاده از ابزارهاي مبتني بر متن
tools( در نظام های یادگیري به شاخص های مهمی نظیر 
کافي  توجه  جمله  آهنگ  و  عواطف  تغییر  هیجان،  تاکید، 
نمی شود. از این رو، استفاده مناسب و صحیح از ارتباط های 
غیرهمزمان  و   )synchronous( همزمان  الکترونیکي 
الکترونیکی  آموزش های  در   )asynchronous(
و  کند  برطرف  را  مذکور  نگراني های  از  بسیاری  می تواند 
فناوري های  دهد.  افزایش  را  یادگیری  و  آموزش  کیفیت 
تابلوهاي  الکترونیکي،  نامه  از  عبارتند  غیرهمزمان  ارتباط 
فاکس  )bulletin boards(، صندوق صوتي،  اعالنات 
و خدمات پستي.  فناوري های ارتباط همزمان نیز عبارتند 
از تاالرهاي گفتگو )chat rooms(، سمینارهاي آنالین 
 instant( فوري  پیام های  و  تلفني  کنفرانس های  زنده، 
برخط  ارتباط های  مزایاي   Berge  .]3[  )messaging

و نابرخط را بررسي کرده است.

مزایا و قوت های ارتباط غیر همزمان: 
• انعطاف پذیر است به گونه اي که دانشجویان می توانند 	
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به مواد درسي دوره تحصیلي دسترسي  در هر زماني 
داشته باشند.

• یاد آوري 	 و  تفکر  و  تأمل  براي  زمان الزم  دانشجو  به 
داده می شود. 

• آن 	 موجب  به  )که  یادگیري مشخص  رویکرد  یک  با 
دانشجویان می توانند زمینه هاي مورد بحث را با محیط 

کار خود مرتبط کنند( هماهنگ و سازگار می شود.
• فناوری  های همزمان هزینه- اثربخش هستند.	

مزایا و قوت های ارتباط همزمان:
• بر 	 می توان  بهتر  لذا  و  نموده  ایجاد  بیشتري  انگیزه 

انرژي گروه تمرکز کرد.
• شخصیت 	 احساس  ایجاد  در  واقعي،  زمان  در  تعامل 

اجتماعي و انسجام گروهي کمک می کند. 
• در 	 سریع  بازخورد  دریافت  امکان  همزمان  نظام های 

توافق  به  رسیدن  در  و  کرده  فراهم  را  عقاید  زمینه 
جمعي و تصمیم گیري آثار مثبتي بر جاي می گذارند. 

• رخدادهاي همزمان افراد را تشویق و ترغیب به انجام 	
و  نظم  ایجاد  در  و  می کند  محوله  تکالیف  موقع  به 

انضباط در انجام امور مؤثر است]10[.
آنچه درباره وسایل ارتباطی )همزمان و غیر همزمان( مهم 
است به کارگیری صحیح آنها در زمان و موقعیت مناسب 
است. برای مثال، در استفاده از پست الکترونیکی باید توجه 
پاسخ  بدون  نباید  فراگیران  سوی  از  نامه ای  هیچ  که  کرد 
بماند، اصطالحات معلم برای دانشجویان تعریف شده باشد، 
پاسخ دهی به یادگیرندگان باید با سرعت باال صورت گیرد، 
پست  از  استفاده  کنار  در  و  نباشد  متنی  همیشه  پاسخ ها 
شود]3[.  استفاده  ارتباطی  ابزارهای  سایر  از  الکترونیک 
می توانند  اساتید  الکترونیکی  آموزش های  در  کلي  به طور 
با  خود  کارآمد  و  مؤثر  ارتباط  زیر  فنون  به کار گیري  با 

دانشجویان را افزایش دهند:
تشویق . 1 بیشتر  ارتباط  برقراري  به  را  دانشجویان 

کنند.
اگر دانشجویان در محل حضور دارند آنها را به برقراري . 2

جلسه هاي مالقات چهره به چهره سوق دهند. 
دانشجویان . 3 با  را  خود  تجارب  و  نگرش ها  ارزش ها، 

تسهیم )share( کنند. 
مطمئن شوند که خط مشي های ارتباطي به طور واضح . 4

بیان شده اند و دانشجویان به درستي آنها را دریافته اند. 
زمان پاسخگویي، اوقاتي که استاد در دسترس نیست و 
سایر عوامل اثرگذار بر فرایند برقراري ارتباط مشخص 

شود. 
اگر از دانشجویي خبری نیست باید با او تماس گرفته . 5

شود. 
نگارش . 6 سبک  دانشجویان  اینکه  از  یافتن  اطمینان 

نویسنده را در پیام ها می شناسند.
مختلف . 7 طرق  دانشجویان  اینکه  از  یافتن  اطمینان 

ارتباط با استاد را می دانند.
اگر عذر موجهي در برقراري ارتباط وجود دارد می توان . 8

اطالع  به  شخصي  یادداشت  یک  طریق  از  را  آن 
دانشجویان رسانید]11[.

بسیار  اهمیت  دارای  شد  ذکر  که  تکنیک هایی  چه  اگر 
برقراری  برای  نباید فراموش شود که کوشش  لیکن  است 
مطالعه  در  دارد.  ویژه ای  ارزش  حضوری  مالقات های 
ارتباط  برقراری  مؤثر  »راه های  درباره   McKenzie
الکترونیکی«،  آموزش های  در  اساتید  و  دانشجویان 
سایر  به کارگیری  کنار  در  را  رو  در  رو  تماس  آموزشگران 
روش های ارتباطی مهم تلقی کردند. در این تحقیق %96/7 
از اساتید مورد بررسی، ترتیب دادن جلسات دیدار حضوری با 
دانشجویان را بسیار مهم و ضروری می دانستند]12[. به طور 
کلی از طریق این دیدارها معلم می تواند برخی کمبودهای 
ارتباط چهره به چهره میان خود و فراگیران  از نبود  ناشی 

را جبران کند.
 

2( افزایش همکاري و همیاري میان دانشجویان
دانشجویان  به  همکارانه  و  مشارکتي  صورت  به  یادگیري 
فرصت سنجش میزان درک و فهم شان از موضوع درسي را 
در مقایسه با هم قطاران می دهد. در خالل این فرایند، دانش 
دارد.  تعلق  گروه  کل  به  و  می کند  پیدا  اجتماعي  ماهیتي 
فعالیت یادگیری گروهي در آموزش الکترونیکی چالش های 
دانشجویان  که  بپذیریم  نمی توانیم  ما  دارد،  را  خود  خاص 
شیوه کار گروهي در آموزش از دور را مانند فعالیت گروهي 
کار  چگونگي  باید  دانشجویان  می دانند.  سنتي  آموزش  در 
بدانند،  را  الکترونیکی  آموزش  در  گروهي  به صورت  کردن 
براي  رهنمودهایي  و  العمل ها  دستور  باید  بدین منظور 
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مسأله  باشند.  داشته  اختیار  در  اثربخش  گروهي  مشارکت 
و مالک های  معیارها  است.  گروه  تولیدات  ارزشیابي  دیگر 
ارزشیابي باید مانند کالس های سنتي تعیین و تعریف شوند. 
در این زمینه می توان براي دانشجویان یک نمره گروهي 
و یک نمره فردي در نظر گرفت. همچنین برخي الزام های 
اخالقي باید تشریح شود. مثاًل عدم رتبه بندي یا نمره دهي 
یکسان در ارزشیابي اعضاي گروه از جمله این موارد است. 
به کارگیري  زمینه  در  شده  انجام  تحقیق   137 بررسي 
افزایش بهره وري، توسعه  گروه هاي یادگیري همکارانه در 
و  اجتماعي  حمایت  افزایش  میان فردي،  مناسبات  و  روابط 
را  یادگیري همکارانه  که  داد  نشان  نفس  بردن عزت  باال 

می توان به واسطه پنج عنصر تبیین کرد:
• وابستگي متقابل و سازنده	
•  تعامل رو در رو	
• مسوولیت فردي	
• مهارت های کالمي	
• پردازش گروهي]3[.	

براي تقویت این عناصر در آموزش الکترونیکی می توان از 
فناوري هایی نظیر شبیه سازي ها، بازي ها، اتاق های گفتگو، 
مناظره  و  تولیدات گروهي  نظر،  تبادل  پروژه هاي گروهي، 
استفاده کرد. به واسطه همکاري با دیگران، دانشجویان قادر 
می شوند آموخته هاي خود را به شیوه هاي بهتر و مؤثرتر به 
موقعیت های شخصي خود انتقال دهند. در اینجا استفاده از 
ارتباط های همزمان و غیرهمزمان افزایش کیفیت مبادالت 
غیرهمزمان  ارتباط های  به خصوص  می سازد.  ممکن  را 
براي دانشجویاني که در کالس های درس سنتي کم حرف 
ارتباط ها علي رغم  این  در  راه گشا است.  و خود دار هستند، 
زمان  نمی گیرند،  قرار  بحث  موقعیت  در  دانشجویان  اینکه 
الزم براي تفکر و بر روي کاغذ آوردن اندیشه هاي خود را 
دارند. اساتید در دوره هاي آموزش الکترونیکی می توانند از 
طریق به کارگیري برخي از تکنیک ها به افزایش همکاري 

میان دانشجویان کمک نمایند:
طرح پروژه هاي همکاري گروهي که نیازمند درون داد از . 1

 )recursive( هر یک از اعضاي گروه و تکرار شدنی
شدن،  تکمیل  براي  پروژه  که  معني  این  به  است، 

نیازمند همکاري هاي متعدد و متنوع می باشد. 
کار . 2 چگونگي  دانشجویان  اینکه  از  اطمینان  حصول 

پروژه  ابتداي  در  می دانند.  را  گروهي  پروژه هاي  در 
به  نقش ها  و  شود  مشخص  باید  فرد  هر  نقش های 

صورت دوره اي و چرخشي درآید.
نظر . 3 در  پروژه  براي   )milestones( شاخص هایی 

ارزیابي  براي  راهي  بتوانند  دانشجویان  تا  شود  گرفته 
پیشرفت شخصي خود داشته باشند.

براي . 4 متوسط  و  بد  خوب،  پروژه هاي  از  نمونه هایي 
دانشجویان ارائه شود. 

ابزارهاي . 5 دانشجویان  اینکه  از  یافتن  اطمینان 
الکترونیکي الزم براي اتمام پروژه را می شناسند. 

اعضا باید در گروه هاي کوچک )5-3 نفر( قرار گیرند.. 6
تنها یک پروژه اصلي به صورت گروهي برای  هر ترم . 7

در نظر گرفته شود.
مشارکت در گروه هاي بحث و گفتگو ضروري است، از . 8

این رو مبناي مشارکت مناسب تعریف شود.
براي بحث ها و گفتگوها محوری در نظر گرفته شود.. 9

داده . 10 نشان  متوسط  و  بد  خوب،  مشارکت  نمونه هاي 
شود.

برای حفظ کیفیت مقداری از مذاکرات به طور تصادفی . 11
ارزیابی شود]13[.

باید توّجه داشت که شاخص ها یا نشان گرهای پروژه ها به 
سبکی کیفی تدوین شوند، اگر چه وجود برخی شاخص های 
این است  از سبک کیفی  اجتناب ناپذیر است. منظور  کّمی 
وجود  شاخص ها  کلیه  رعایت  برای  قطعی  ضرورت  که 
یک  از  نهایی  ارزشیابی  در  آموزش گر  گاه  و  باشد  نداشته 
پروژه، سهم و وزن برخی نقاط قّوت را بیشتر در نظر بگیرد. 
بدین ترتیب، خالقیت و تنوع در طراحی و تکمیل پروژه ها 

تضمین می شود. 

3( ارتقاي یادگیري فعال
نوع  »هر  به عنوان  می تواند  سادگي  به  فعال  یادگیري 
می دهند  انجام  را  کاري  دانشجویان  آن  در  که  یادگیري 
تعریف  می کنند«  فکر  می دهند،  انجام  که  کاري  درباره  و 
انجام  از  است  عبارت  فعال  یادگیري  دیگر  به عبارت  شود. 
انسان  ذهن  که  نکته  این  به  توجه  با  فراگیر؛  توسط  کار 
تمایل دارد اطالعاتي را جستجو کند که به موقعیت فردي 
مرتبط است. نمونه هایی از یادگیري فعال در آموزش عالي 
چالش   ،)discussing( بحث  مقوله  چهار  گیرنده  بر  در 
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)challenging(، تحلیل و حّل مسأله است]3[. 
یادگیري فعال در آموزش الکترونیکی یک پیشنهاد نیست 
دانشجو  مشارکت  حقیقت  در  است.  ضرورت  یک  بلکه 
در  دانشجویان  اگر  مثاًل  دارد.  او  فعال  حضور  به  بستگي 
دوره تحصیلِي برخط، نوشته اي را براي بحث ارسال نکنند 
دوره هاي  در  ندارد.  آنها  حضور  درک  براي  معیاري  معلم 
دور(  از  آموزش  شیوه هاي  چهارم  نسل  عنوان  )به  برخط 
رشته  با  مرتبط  اطالعات  فعال  به صورت  باید  دانشجویان 
در  بگذارند.  بحث  به  و  کرده  جستجو  را  خود  تحصیلي 
معني سازاني  به عنوان  دانشجویان  الکترونیکی  آموزش 
به  که  می شوند  نگریسته   )meaning makers(
و  سازماندهي  انتخاب،  را  موجود  اطالعات  فعال  صورت 
دانش  عصر  در  اطالعات  می دهند.  پیوند  خود  تجارب  با 
به  هستند  بي ثبات  و  متغییر  اطالعاتي  شبکه هاي  عصر  و 
این معني که ارزش دانستن همه چیز درباره یک موضوع 
براي دانشجویان  لذا مهارت ضروري  پایین می آید،  خاص 
فرایند  در  فعال  شرکت  و  یادگیري«  چگونگي  »یادگیري 
یادگیري به جاي دریافت منفعالنه دانش می باشد. هرگونه 
انتقال اطالعات از یک پایه معرفتي به  یادگیري مستلزم  
پایه دیگر، همراه با خلق ارتباط های دروني جدید میان آنچه 
شناخته  حال  به  تا  آنچه  و  است  شده  شناخته  اکنون  هم 
می کند  دادن« کمک  »انجام  حال  این  در  می باشد.  نشده 
بلندمدت  به حافظه  از حافظه کوتاه مدت  که دانش جدید 
انتقال یابد]14[. دانشجویاني که براي جذب، فهم و درک 
سطح  به  زیادتري  احتمال  به  می کنند  کار  جدید  مفاهیم 
یا  »عمل«  زیرا  می یابند  دست  پایدار  و  عمیق  یادگیري 
که  می کند  عمل  تکویني  سنجش  یک  مثابه  به  »انجام« 
در آن یادگیرنده در مواجهه با دشواري ها، خود را به خرده 
مهارت های الزم تجهیز می کند]3،15[. یکي از روش های 
مناسب براي افزایش یادگیري فعال دانشجویان استفاده از 
است.  مسأله محور  یادگیري  و  موردي  مطالعه  رویکردهاي 
نمونه هایي  در  غرق  را  دانشجویان  یادگیري  نوع  دو  این 
بسیار  مفاهیم  یکپارچه سازي  و  درک  فهم،  در  که  می کند 
مؤثر است. آموزش الکترونیکی با اتکاء به نمونه هاي تجارب 
مهم تر  موارد  به  آن  انتقال  و  یادگیري  رشد  موجب  واقعي 
طرق  به  می توان  را  موردي  نمونه هاي  و  مسائل  می شود. 
مختلف ارائه نمود. فیلم های ویدیویي، بازي های نرم افزاري، 

مقاالت و نوشته ها از جمله این شیوه ها محسوب می شوند. 
برخي از فنون که می توان در این زمینه مورد استفاده قرار 

داد عبارتند از:
و . 1 دالیل  تبیین ها،  شود  خواسته  دانشجویان  از 

است  آنها  عمیق  درک  نشانگر  که  استدالل هایي 
بیان  و  لحن  با  باید  پیام ها  کنند.  ارسال  و  نوشته  را 

خودشان تنظیم شوند. 
از چرخه های سؤال- پاسخ - بحث استفاده شود.. 2
یادگیرندگان به ارائه پاسخ های مستدل تشویق شوند.. 3
نیازمند . 4 که  شود  خواسته  پاسخ هایي  دانشجویان  از 

تلفیق، ترکیب و نتیجه گیري از قطعات پراکنده دانش 
باشد.

از مسائل جهان . 5 برای دانشجویان پروژه ها و تکالیفي 
واقعي در نظر گرفته شود تا آنها )پروژه ها و تکالیف( را 

به آموخته ها و افکار خود پیوند دهند]16[. 
نکته پایانی این قسمت در ارتباط با شیوه ارائه تکالیف در 
در  مهمی  نقش  که  است  الکترونیکی  آموزش  دوره های 
ارائه  خط مشی های   Larid دارد.  فعال  یادگیری  ارتقای 
داده  قرار  بحث  مورد  را  الکترونیکی  آموزش  در  تکلیف 
ترکیب  و  تلفیق  بر  باید  محوله  تکالیف  وی  به نظر  است. 
موضوعات علمی با تجارب دانشجو متمرکز شود، به جای 
باشد.  ارائه شده در شکل مکتوب  برگرداِن محتوای  اینکه 
یک  دارای  حداقل  باید  تکلیفی  برنامه  هر  دیگر  به عبارت 
بعد تجربی باشد. کار کردن در محیط اینترنت نیز یکی از 
ملزومات اساسی یادگیری است که باید با فعالیت ها ترکیب 
یک  مستلزم  حداقل  باید  تکلیف  هر  دیگر،  بیان  به  شود؛ 
که  است  خوب  بسیار  همچنین  باشد.  اینترنت  در  جستجو 
تکلیف  یک  در  شرکت  به  ملزم  دوره  هر  در  یادگیرندگان 

تحقیقی بشوند]17[. 

4( ارائه بازخورد فوري
سوال هایي  اینها  میروم؟  کجا  و  هستم؟  کجا  بودم؟  کجا 
تحصیلي  دوره  یک  خالل  در  باید  دانشجویان  که  هستند 
به پاسخ آنها دست پیدا کنند]18[. چه در آموزش سنتي و 
باید به طور پیوسته  الکترونیکی دانشجویان  چه در آموزش 
میزان درک خود از محتواي دوره تحصیلي و میزان برآوردن 
از  بازخورد  ارائه  با  امر  این  کنند.  بررسي  را  آن  انتظارات 
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تصویر  وجود  بدون  می شود.  تسهیل  آموزش گر  طرف 
از پیشرفت تحصیلي دانشجویان نگران می شوند و  روشن 
ممکن است مسیر خود را گم کنند به خصوص در آموزش 
الکترونیکی که احساس تنهایي و دور افتادگي وجود دارد. 
استفاده  که  دریافتند   Chickering & Gamson
آموزش  تحصیلي  دوره هاي  در  فوري  بازخورد های  از 
الکترونیکی ارتباط مستقیمی  با پیشرفت و رضایت دانشجو 
از تحقیقات نشان می دهد که  نتایج برخی  البته  دارد]19[. 
بازخورِد با تأخیر )delayed feed back( نتایج بهتری 
بازخورد  ارائه  لیکن  می آورد،  به وجود  فوری  بازخورد  از 
فوری در آموزش الکترونیکی از این رو توصیه می شود که 
دانشجویان را فعال و درگیِر در یادگیری می کند و تا حدی از 
دورافتادگی و اثرات ناشی از آن می کاهد. به غیر از فوریت، 
بازخورد باید متناسب باشد. به بیان دیگر، دانشجویان باید 
شوند]20[.  آگاه  خود  دانسته هاي  کیفیت  و  میزان  نوع،  از 
به نظر Bauer وAnderson  از آنجایي که معلم پیش 
می پردازد  دانشجو  فعالیت های  ارزیابي  به  بازخورد  ارائه  از 
از  ایشان  است.  الزم  ارزیابي  براي  معیارهایي  به کارگیري 
حجم فعالیت های دانشجو، محتواي مطالب ارسالي و شیوه 
نکته  می کنند.  یاد  ارزیابي  معیارهاي  عنوان  به  او  بیان 
نحوه  باید  دوره  ابتداي  در  دانشجویان  که  است  این  مهم 
ارائه  مشارکت،  اهمیت  )مثاًل  بدانند  را  کارشان  از  ارزیابي 
مقاالت و نوشته ها، شرکت در بحث ها و غیره(. استفاده از 
کارپوشه هاي دیجیتالی )digital portfolios( نیز براي 
ارزیابي کار دانشجویان توصیه می شود. کارپوشه حاوي کلیه 
فعالیت هایی است که دانشجو در طي دوره تحصیلي انجام 
داده است. دانشجویان باید از وجود کارپوشه آگاه باشند زیرا 
 Wiedmer .]21[آنها را در طي دوره فعال نگاه می دارد

براي ارزیابي کارپوشه سه رویکرد را پیشنهاد می کند:
• ارزشیابي تحلیلي، که با توجه به هر بخش از کارپوشه 	

انجام  دارد  وجود  رتبه بندي  براي  مقیاسي  آن  در  که 
می شود. 

• ارزشیابي کلي، که قضاوت مبتنی بر یک برداشت کلی 	
درباره کارپوشه است. 

• سنجش موفقیت های دانشجو با تأکید بر یک یا چند 	
حیطه اصلي]22[.

در اینجا برخي از فنون که می توان از آنها براي ارائه بازخورد 

سریع، مؤثر و متناسب استفاده نمود، معرفی می شود. این ها 
فنون عام ارائه بازخورد می باشند. از این رو رعایت آنها در 

شیوه های آموزشی سنتی نیز موثر و مفید است:
آگاهی . 1 افزایش  هدف  با  اولیه  ارزیابي  یک  انجام 

دانشجویان از پایه شناختي و پیش پنداره هاي خود.
این . 2 دانشجویان.  به  اطالعاتي  بازخورد های  ارائه   

عملکرد  کیفیت  انعکاس  بر  عالوه  بازخورد ها 
دانشجویان، اطالعات مفید و کاربردي در اختیار آنان 

قرار می دهد.
این . 3 دانشجویان.  به  ارزشیابانه  بازخورد های  ارائه 

بازخوردها را می توان از طریق خالصه کردن مباحث 
و نتیجه گیري از آنها در یک دوره زماني، مثال پس از 

دو هفته ارائه داد.
الزام دانشجویان به ارائه بازخورد به یکدیگر. البته این . 4

کار از طریق رتبه بندي بهتر انجام می شود. 
ارزیابي مباحث به طور تصادفي و پیش بیني نشده در . 5

نیم سال تحصیلي]23[. 
نظام  نوعی  الکترونیکی  آموزش  در  که  داشت  توجه  باید 
رهبري مورد نیاز است که یادگیری را در لحظات بحرانی 
دانشجویان  فراروی  متنوعی  چشم اندازهای  و  کند  تقویت 
قرار دهد. در این نظام بازخورد ابزار)کارکرد( اصلی رهبری 

محسوب می شود.

5( تاکید بر زمان انجام کار   
در کالس های سنتي زمان انجام تکالیف قابل کنترل است 
می رود  انتظار  که  زماني  میزان  درباره  هنجارهایي  زیرا 
دانشجو در کالس صرف کند، وجود دارد. اما در کالس های 
و  تمایل  ندارد،  وجود  هنجارها  این  که  آنجایي  از  برخط 
گرایش شدیدي به افزایش محتوا به وجود می آید تا شاید از 
این طریق یادگیري دانشجو تضمین شود. بدین منظور باید 
براي دانشجویان  انجام تکلیف در زمان مورد نظر  اهمیت 
در  می تواند  زیر  راهکارهاي  از  استفاده  شود]3[.  مشخص 

تحقق این امر مفید باشد:
آن . 1 طبق  که  شود  مشخص  خاصي  موعد های 

دانشجویان به صورت منظم مشارکت کنند. 
براي پروژه ها معیارهایی فرآیندي در نظر گرفته شود. . 2
بر کار منظم، کارکرد پایدار و برنامه بندي تأکید شود.  . 3
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زمانی . 4 نقطه  دو  یا  یک  به جاي  کارها،  مقرر  موعد 
خاص، در کل نیم سال تحصیلي تقسیم شود]24[. 

افت تحصیلي در آموزش الکترونیکی بسیار شایع است . 5
بنابراین اگر از دانشجویي خبر نشد، حتمًا پیگیري شود.

به  عنایت  با  الکترونیکی  آموزش  متخصصان  برخی 
مخاطبان خاص این نوع آموزش ها، پیشنهاد می کنند که در 
ابتدای دوره آموزشی، آموزش گر از دانشجویان بخواهد یک 
از وضعیت شغلی  نیز یک شرح حال  و  تاریخچه شخصی 
بفرستند.  آموزش گر  برای  را  آن  و  تهیه  خود  خانوادگی  و 
فایده این عمل این است که آموزش  گر می تواند در رابطه 
با زمان انجام تکالیف انعطاف بیشتری از خویش نشان دهد 
و در عین حال به وضعیت شخصی هر فرد توجه بیشتری 

داشته باشد. 

6(  تفهیم انتظارات دوره آموزشي
کوشش  و  جدیت  با  تحصیلي  دوره  در  وقتي  دانشجویان 
باالتري  رتبه  معموال  می پردازند،  یادگیري  به  فراوان 
آموزش  در  دانشجویان  از  بسیاري  می آورند.  به دست  را 
الکترونیکی تصور می کنند که شرایط و استانداردهاي دوره 
در سطح پاییني است و برآوردن انتظارات آسان است. چنین 
شوند  تصحیح  جدیت  با  دوره  ابتداي  در  باید  نگرش هایي 
در غیر این صورت عملکرد دانشجو را در کل دوره تحت 
تأثیر قرار می دهند. تعریف و تعیین استانداردهاي مشارکت 
به  دوره  انتظارات  تفهیم  در  ارزیابي  معیارهاي  و  دانشجو 
دانشجویان آثار مثبتي بر جاي می گذارد. عمل به نکات زیر 

می تواند در این زمینه راه گشا باشد:
استاد به دانشجویان بفهماند که از نظر ذهني درگیر . 1

فعالیت های آنها است.
دانشگاه . 2 سایت  وب  صفحه  در  آموزشی  انتظارات 

به وضوح بیان شود. 
عملکرد عالي افراد باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.. 3
بازخوردهایي براي کل کالس ارائه شود.. 4
ارزیابي عملکرد باید بیشتر مبتني بر کیفیت آن انجام . 5

گیرد]25[. 
باید در نظر داشت که در آموزش الکترونیکی و به خصوص 
میزان  درباره  فراگیران  دغدغه  بیشتر  برخط،  آموزش 
توانمندي هایشان در پایان دوره است. آنها می خواهند بدانند 

چرا مجبور به انجام کاری هستند و این کار چه تأثیری بر 
کسب و کار، نوآوری و موفقیت فعالیت هاي شان دارد]26[. 
وقت  ارزش  تا  کرد  کمک  دانشجویان  به  باید  بنابراین 
گذاشتن برای برنامه را درک کنند تا بدین طریق انگیزه آنها 

برای یادگیری افزایش یابد.

 7( احترام به استعدادها و سبک های مختلف یادگیري
دانشجویان داراي استعدادهاي مختلف، سبک هاي متفاوت 
یادگیري، زمینه هاي آموزشي و فرهنگي متفاوت، انتظارات 
و نگرش هاي گوناگون مي باشند. واقعیت این است که خلق 
را  دانشجویان  همه  انتظارات  که  ایده آل  یادگیري  محیط 
آگاه  با  مي توانیم  ما  لیکن  است  ممکن  غیر  سازد  برآورده 
یادگیري خاص خودشان،  از سبک هاي  دانشجویان  کردن 
شانس آنها را براي موفقیت افزایش داده و زمینه تبدیل آنها 

به یادگیرندگان مادام العمر را فراهم کنیم. 
معني  این  به  لزومًا  یادگیري  مختلف  سبک هاي  به  توجه 
نیست که هر درس یا واحد یادگیري باید به طرق مختلف 
که  باشد  گونه اي  به  باید  ما  عملکرد  بلکه  شود،  ارائه 
دانشجویان ملزم به تجربه دیگر سبک هاي یادگیري شده 
معمواًل  که  آنجایي  از  کنند.  کسب  اضافي  مهارت هاي  و 
دریافت  جریان  مي تواند  دانشجو  الکترونیکي  آموزش  در 
به  مطالعاتي  واحدهاي  تقسیم  نماید،  کنترل  را  اطالعات 
دانشجویان  به  بسیاري  فرصت هاي  کوچک تر،  بخش هاي 
تأمل  و  تفکر  به  مي کنند  دریافت  آنچه  درباره  تا  مي دهد 
به  احترام  و  توجه  براي  راه هایي  اینجا  در  بپردازند]27[. 

استعدادها ذکر مي شود:
عنوان . 1 به  را  موضوعي  دانشجویان  شود  داده  اجازه 

پروژه انتخاب کنند.
درباره زمینه هاي مورد عالقه دانشجویان تحقیق شود.. 2
تشویق . 3 مخالف  و  موافق  نظرات  ارائه  به  دانشجویان 

شوند.
از . 4 سرشار  که  شود  انتخاب  یادگیري  براي  تجاربي 

نمونه هاي مختلف زندگي واقعي باشد.
دانشجویاِن داراي زمینه هاي مختلف به همکاري در . 5

کار بر روي پروژه ها تشویق شوند.  
استراتژي هاي  تشخیص  مذکور،  فنون  کارگیري  به  الزمه 
چهار  به  یادگیري  استراتژي هاي  است.  فراگیران  یادگیري 
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دسته تقسیم مي شوند: دسته اول »تجربه واقعي« است که 
تاکید  یادگیري  موقعیت  در  او  احساسات  و  فرد  تجربه  بر 
قابل  مي کنند  استفاده  راهبرد  این  از  که  افرادي  مي کند. 
انطباق با شرایط و تغییرات هستند و وقتي با مسایل مواجه 
مي شوند داراي فکري باز هستند. دسته دوم »مفهوم سازي 
منطقي  تحلیل  فراگیر  رویکرِد  آن  در  که  است  انتزاعي« 
محوله  وظایف  انجام  در  نظام مند  برنامه ریزي  و  ایده ها 
که  وقتي  تا  دارند  تمایل  استراتژي  این  در  افراد  مي باشد. 
دریافت روشني از وضعیت و موقعیت یادگیري پیدا نکرده اند، 
»مشاهده  استراتژي ها  سوم  دسته  نکنند.  تصمیم گیري 
منطقي« است که در آن یادگیرنده به شّدت بر اندیشه ها، 
که   حالي  در  کند  مي  اعتماد  شخصي  احساسات  و  افکار 
توانایي درک   و  دقیق  بي طرفي، قضاوت  بر  ویژه اي  تأکید 
استراتژي  آخرین  دارد.  مختلف  اندازهاي  چشم  از  ایده ها 
استراتژي  این  صاحب  شخص  دارد.  نام  فّعال«  »آزمایش 
مقتضیات  تغییر  صرف  را  انرژي  و  زمان  از  باالیي  مقادیر 
که  است  ذکر  به  مي کند]28[. الزم  آن  یادگیري  و  مساله 
زیاد  تعامل  مستلزم  یادگیري  گوناگون  سبک هاي  شناخت 
معلم و فراگیران است. پس از شناخت سبک هاي یادگیري 
آموزش  به  مقتضي  شیوه  به  مي تواند  معلم  دانشجویان، 
پرداخته، تکالیف مناسب طرح کند و به دانشجویان داراي 
سبک هاي مشابه تکالیف گروهي واگذار کند. افزون بر این، 
آموزش گر باید در رابطه با نوع و ماهیت تکالیف نیز رویکرد 
خویش به یادگیري را روشن کند. در یک طبقه بندي کلي، 
رویکردها به یادگیري را به دو گروه عمیق و سطحي تقسیم 
مي کنند. رویکرد عمیق به یادگیري، پیوند محکمي با »قصد 
فهمیدن« دارد. اینکه مفاهیم و موضوعات فهمیده شوند و 
به تجارب موجود افراد پیوند بخورند. در اینجا هدف کسب 
حداکثر فهم از مطالعات مي باشد]29[. مشخصات اصلي این 

رویکرد به قرار زیر است:
دانشجو قصد فهمیدن دارد.. 1
دانشجو به تکالیف رسیدگي مي کند.. 2
)مانند . 3 مي کند  تمرکز  دارد«  اهمیت  که  »آنچه  بر 

ادعاي اصلي نویسنده و یا مفاهیمي که در حل مساله 
قابلیت کاربرد دارند(.

دانش قبلي را به دانش جدید پیوند مي دهد.. 4
ابعاد نظري را به تجارب روزانه پیوند مي دهد.. 5

محتوا را به یک کار منسجم سازماندهي مي کند]29[.. 6
یادگیري  به  عمیق  رویکرد  مي تواند  چگونه  آموزش گر  اما 
داشته باشد؟ انجام فعالیت هایي نظیر موارد زیر مي تواند در 

این زمینه موثر باشد:
روش هایي براي تدریس و ارزشیابي انتخاب کند که . 1

درگیري فعال و بلند مّدت به تکالیف یادگیري را در پي 
داشته باشند.

نوعي تدریس از خود نشان دهد که حکایت گر تعهد . 2
شخصي وي به موضوع باشد و به ضرورت و مناسبت 

آن براي دانشجویان تاکید کند.
انتظارات آکادمیک را به وضوح بیان کند.. 3
و . 4 روش  انتخاب  براي  الزم  فرصت  دانشجویان  به 

محتواي مطالعاتشان را بدهد]30[. 
در مقابل رویکرد عمیق، رویکرد سطحي قرار دارد. شناخت 
مي تواند  الکترونیکي  شیوه  در  خصوص  به  رویکرد  این 
آموزش گر را از کاربرد روش ها و فنون اشتباه مصون نگه 
دارد. رویکرد سطحي به یادگیري پیوند زیادي با »قصد تمام 
کردن تکلیف« دارد. مهم، به یاد داشتن اطالعات و حقایق 
است. تمایز نهادن میان ایده هاي جدید و دانش موجود مورد 
توّجه نیست. دانشجویان وانمود مي کنند که به طور جّدي 
درگیر یادگیري هستند و فقط مي خواهند تکلیف تمام شود. 

مشخصات اصلي این رویکرد به قرار زیر است:
و . 1 کلمات  بر  صرف  تمرکز  )مانند  نشانه ها  بر  تمرکز 

جمالت متن، یا کاربرد بدون فکر فرمول ها براي حل 
مساله(،

تمرکز بر بخش هاي غیر مرتبط تکالیف،. 2
به یاد سپردن اطالعات براي ارزشیابي ها،. 3
تداعي بدون فکر مفاهیم و حقایق،. 4
ناتواني در تمیز اصول از مثال ها،. 5
تکلیف را به عنوان یک اجبار بیروني نگریستن]31[. . 6

در اینجا تاکید بیروني وجود دارد. دانشجو برخالف رویکرد 
فقط  دهد.  پاسخ  بیروني  انتظارات  به  دارد  قصد  عمیق 
پاسخگویي به الزامات ارزشیابي مّد نظر است. به طور کلي، 
یادگیري  به  سطحي  رویکرد  ایجاد  باعث  عوامل  برخي 
مي شوند و آموزش گر باید حتي االمکان از آنها پرهیز کند. 
یادآوري دانش سطحي،   به  یا  یافتن و  بر اساس  ارزشیابي 
یا برداشت هاي متناقض نسبت به پاداش ها، حجم  بدبیني 
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بازخورد  یا  بازخورد  عدم  برنامه  درسي،  مواد  حد  از  بیش 
از  مطالعه  در  استقالل  عدم  و  پیشرفت  زمینه  در  ضعیف 

مهم ترین موارد مي باشند. 

بحث و نتیجه گیری
چالش اصلي دست اندر کاران نظام هاي آموزش الکترونیکي فراهم 
هدف  است.  دانشجویان  براي  قدرتمند  یادگیري  محیط هاي  کردن 
محیط هاي یادگیري قدرتمند، توسعه مهارت هاي پیچیده و سطح باال، 
فهم عمیق مفاهیم و مهارت هاي فراشناختي نظیر توانایي نظارت بر 
یادگیري خود است. مشخصات چنین محیط هایي را مي توان در سه 

دسته اصلي خالصه نمود:
استفاده از مسایل واقع گرایانه و چالش برانگیز به گونه اي که . 1

و مهارت هاي مطلوب  دانش  به  دوره  اتمام  از  فراگیر پس 
دست یابد.

پذیرش . 2 و  یادگیري  فرایند  مدیریت  به  دانشجویان  تشویق 
مسئولیت هاي بیشتر در قبال فعالیت هاي یادگیري خود و

و . 3 همکاري  تعامل،  نیازمند  که  روش هایي  به کار گیري 
تشریک مساعي دانشجویان در انجام دادن وظایف محوله 

مي باشد.
وجود  محیطي  چنین  به  دستیابي  در  عوامل  مهم ترین  از  یکي 
مهارت هاي  و  نگرش ها  دانش،  داراي  که  است  کارداني  آموزش گر 
دستیابي  براي  باید  آموزش گر  باشد.  دانشجویان  هدایت  براي  الزم 
به بینش و نگرش صحیح و هماهنگ با شرایط آموزشي و فراگیران، 
یادگیري از دور را از نقطه نظر فراگیران دریابد. لذا عالوه بر تخصص 
و تبّحر در یک حیطه علمي، داشتن مهارت هاي ارتباط میان فردي و 

تسهیل کننده از اهمیت بسیاري برخوردار است. 
افزایش  دور،  از  آموزش  نظام هاي  در  کیفیت  بردن  باال  براي 
دانشجویان،  میان  همیاري  و  همکاري  اساتید،  و  دانشجویان  ارتباط 
انتظارات دوره  انجام کار، تفهیم  بر زمان  تاکید  بازخورد فوري،  ارائه 
آموزشي و احترام به سبک ها و استعدادهاي مختلف یادگیري ضرورت 
نیز  فعال«  »مشارکت  و  فعال«  »یادگیري  تربیتي  آرمان هاي  دارد. 
برنامه ریزي،  دست اندر کاران  توافق  مورد  اصلي  پنداره هاي  به عنوان 
مدیریت و تدریس در نظام هاي آموزش الکترونیکي از مواردي است 
باید همیشه در تصمیم گیري ها مورد توجه قرار گیرد و به عنوان  که 
به  فعال  مشارکت  و  یادگیري  گیرد.  قرار  استناد  مورد  راهنما  اصول 
فراگیران کمک مي کند تا به واسطه تعیین اهداف مشترک، تحقیق و 
جستجوي مشترک، تالش براي یادگیري و تصمیم گیري مشارکتي 
آن  بر  و عالوه  یابند  آگاهي دست  و  دانش  از  به سطوح عمیق تري 
بسیاري از مهارت هاي اجتماعي را تحصیل نمایند. تحقق این پنداره ها 
الکترونیکي مستلزم  - یادگیري فعال و مشارکت فعال- در آموزش 
در  است.  یادگیري  رویکردهاي  و  یادگیري  استراتژي هاي  از  آگاهي 
هر  از  بیش  یادگیري،  استراتژي هاي  از  آگاهي  الکترونیکي  آموزش 
را  خویش  خاص  یادگیري  سبک  تا  مي کند  کمک  فراگیر  به  کسي 
تشخیص دهد. آگاهي از رویکردهاي یادگیري - عمیق و سطحي-  
اما بیش از هر کسي به آموزش گر کمک مي کند. آموزش گر باید در 
ارائه تکالیف، کاربرد نشانه ها و شیوه ارزشیابي خود به گونه اي عمل 
کند که فراگیران جّدّیت فرایند یادگیري را حس نمایند و به سمت 

سطوح باالي شناختي حرکت کنند.
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