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Abstract 
Introduction: The process of higher education is highly significant in any society. These days, 
universities have come across a main transformation. Lack of budget, an increase in the number of 
university students, a change in the student population, up-to-date and various educational needs of 
each society require fundamental changes that are coordinated with recent needs. Through ICT based 
education, the feasibility of “learning with no time and place limitation” proportionate to the students’ 
requirements has been brought about. By fusing proper keywords, electronic resources and credible 
scientific websites, this review article is analysis for higher education in information era and concepts 
of information and communication based education. 
Conclusion: Using the information and communication technology is a symbol of a new period for 
education. Information and communication technology transforms and changes models of education, 
enriches the present educational models more than before and makes new methods. These models 
share the features of education that is based on technology and suggest modern educational and 
learning approaches in which the learner plays an important role and emphasizes on Self-directed 
learning, independent, flexibility and communication. 
Keywords: Information and Communication Based Education, higher education, Flexibility, 
Interaction, Active Learning 

  
 چكيده

كمبود  .باشند ي عصر حاضر با يك دگرگوني عمده مواجه ميها دانشگاهفرآيند آموزش عالي در هر جامعه از اهميت زيادي برخوردار است. 
كه ، تغييراتي داردنياز سازماني  اتبه تغيير ، نياز هاي آموزشي متنوع و جديد اجتماعتغيير جمعيت دانشجويي، دانشجو شمارافزايش  ،بودجه

متناسب با نيازهاي دانشجو  "مكاني و محدوديت زمانييادگيري بدون "امكان  آموزش مبتني بر فاوا، با .هماهنگ باشدبا نيازهاي جديد 
ديدي ج شيوه هايرا غني تر و  آموزشي هاي موجود مدلرا دگرگون،  آموزش وي فكريگال ،اطاتبارت اوري اطالعات ون. فشود ميفراهم 
يادگيري را  وه هاي جديد آموزش وشي و ذاردي گفناوري را به اشتراك م ي برنبتمهاي آموزش   گيژوي ها مدلاين . كند مي اديجرا نيز ا
  .دتاكيد دار تعامل ي و انعطاف پذير ،مستقل  ،يادگيري خودراهبرو بر  داشته يادگيرنده نقش فعالي در آن  كندكه مي دپيشنها

  
  يكليدواژگان 

  پذيري، همكاري موزش عالي، يادگيري فعال، انعطافآموزش مبتني بر فناوري اطالعات و ارتباطات، آ
 

  مقدمه
انقالب با توجه به قدرت تكنولوژي ديجيتال  آموزش عالي در آستانه يكفرآيند آموزش عالي در هر جامعه از اهميت زيادي برخوردار است. 

با بررسي  Mouzaو  Groof. ]1ت يك فعاليت با كمك فنĤوري است [دانش در عصر اطالعا داست. در واقع تولي و گسترش اطالعات
                                                            

  ها به نشاني  . تمامي درخواستريزي آموزشي از دور و دانش پژوه دكتري برنامه هئيت علميعضوsanaieyn@sums.ac.ir  .ارسال شود   
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از جمله دسترسي به آموزش عالي، بودجه، توسعه اقتصادي و اجتماعي، نشان داده كه مواردي  آموزش عاليدگرگوني عوامل رشد 
الوه بر اين، مردم، جهاني شدن در تغيير آموزش عالي نقش مهمي دارند. ع، استفاده از فنĤوري و پاسخگويي به نيازهاي عصر اطالعات

مسيرهاي در جستجوي و  دادند تشخيصرا  تغيير هنياز باي انشگاهي به طور فزاينده مديران دو ، استادان، كاركنان جوياندولت، دانش
  .]2عالي هستند [انداز جديدي از مفهوم و نقش آموزش  چشمو توسعه 

هاي  ا شيوهها نه تنه داده است. اين فنĤوريغييرتيادگيري دانشگاهي را  -يند ياددهيورود فنĤوري هاي ارتباطي جديد به عرصه آموزش، ماهيت فرآ
هاي يادگيري جديدي را  ها را متنوع ساخته، بلكه مرزهاي آن را به خارج از كالس هاي فيزيكي توسعه داده و محيط آموزش حضوري در دانشگاه

افزار مديريت بوجود آورده است. در اين محيط دانشجو و مدرس از نظر زمان و مكان يا هر دو جدا از يكديگر هستند و محتواي آموزشي از طريق نرم 
شود و دانشجو براي انجام فعاليت هاي يادگيري  آموزشي، منابع جديد رسانه اي، اينترنت، ويدئوكنفرانس و كالسهاي مجازي و غيره به دانشجو ارائه مي
اي اصلي اين دانشگاه به ج . رسالت]3،4كند [ فردي و گروهي با كمك امكانات ارتباط رايانه اي با مدرس، همكالسان وساير فراد ارتباط برقرار مي

  هاي حل مسئله، تفكر انتقادي، مهارت مديريت اطالعات، قدرت برقراري ارتباط و مذاكره در دانشجويان است. انتقال  اطالعات، پرورش مهارت
بخشد، بلكه كاتاليزري براي مقابله با موانع  هاي يادگيري را ارتقا مي هاي ذخيره دانش و روش فنĤوري اطالعات و ارتباطات نه تنها شيوه

است. بطور  نيز كمي تفاوت كرده گزاران و متخصصان به آموزش در چنين شرايطي، نگاه سياست .]5[ساختار انعطاف ناپذير سازماني است 
هاي آتي  كليدي در خط مشيكند كه آموزش مبتني بر تكنولوژي نوين ارتباطات، عاملي  مثال گزارش دولتي آموزش عالي نروژ تصريح مي

نويسد، اروپا نياز به ساختاري وسيع و قابل  آموزش عالي خواهد بود. كميسيون پژوهش و توسعه صنعتي اتحاديه اروپا نيز در گزارش خود مي
هاي  كشورهاي مختلف طي دهه» انقالب آموزشي«در جهت تحقق فناوري اطالعات و ارتباطات دارد.  انعطاف جهت آموزش مبتني بر

شود در طي دهه آينده نيز اين پديده يعني فناوري اطالعات و ارتباطات جايگاه  بيني مي اند و پيش اي انجام داده هاي گسترده گذشته كوشش
به منظور بهره وري از  .]6[ حفظ نمايد» يادگيري« و» آموزش«خود را به عنوان يكي از محورهاي اساسي تغيير و نوآوري در حوزه 

شود. ارتباطات بررسي  هاي آموزش مبتني بر فناوري اطالعات و ويژگي ، الزم استآموزشدر  ارتباطات فناوري اطالعات وي ها توانايي
  هدف از نگارش مقاله حاضر بررسي مفاهيم و ويژگي هاي آموزش مبتني بر فاوا در آموزش عالي است.

  وري اطالعات و ارتباطات در آموزشفنا
را  فنĤوري هاي آموزشي )1990(1ساتلر پل. ]7تعريف كرده است [ "فنĤوريبا استفاده از  نحوه انجام كار " راتكنولوژي  لغت نامه وبستر

در ادغام تكنولوژي نشان دهنده تاثير  ها بررسي تحول تاريخي آموزش در دانشگاه. ]6[ يك محصول مي داند نه يك فرايند بيشتر
با اختراع نوشتن  برمي گردد.سال پيش  5000بيش از به براي يادگيري  اتارتباطو  اطالعاتاستفاده از تكنولوژي  عالي است.آموزش 

ساخت.  هاي بعد را ممكن مي انباشت اطالعات و برقراري ارتباط با نسل، ساخت بود كهانقالب اطالعات  يناول ابزارهاي نوك تيز
شروع  اختراع رايانهبا  سال پيش 60 -50تنها  اطالعات سوم ) آغاز شد، انقالبيالديم 1459چاپ (  پس از اختراع انقالب اطالعات دوم

با استفاده از  به عمل راتبديل دانش  تبديل اطالعات به دانش و زمان بندي شده،امكان تبديل داده هاي خام را به اطالعات ساشد كه 
د كه رايانه نك ميشاره نيز بر اين نكته  فت، مدير اجرايي شركت مايكروسا2)2002(بيل گيتس.  فراهم ساخت و روبات نرم افزار هوشمند

ارتباط غني و  خالقيت و تسهيل ايجاداطالعات،  به دنياي جديد يادگيرندگان يافتن دست وقدرتمند براي آموزش و پرورش  يها ابزار
   .]8از راه دور است [همكاري گسترده 

بخشد، بلكه كاتاليزري براي مقابله با موانع  يادگيري را ارتقا مي هاي ذخيره دانش و روشهاي فنĤوري اطالعات و ارتباطات نه تنها شيوه
نيز كمي تفاوت كرده است. بطور  گزاران و متخصصان به آموزش در چنين شرايطي، نگاه سياست ).5( ساختار انعطاف ناپذير سازماني است

هاي آتي  نوين ارتباطات، عاملي كليدي در خط مشيكند كه آموزش مبتني بر تكنولوژي  مثال گزارش دولتي آموزش عالي نروژ تصريح مي
نويسد، اروپا نياز به ساختاري وسيع و قابل  آموزش عالي خواهد بود. كميسيون پژوهش و توسعه صنعتي اتحاديه اروپا نيز در گزارش خود مي

هاي زيادي  العات و ارتباطات قابليت. آموزش مبتني بر فنĤوري اط]9[دارد  فناوري اطالعات و ارتباطات انعطاف جهت آموزش مبتني بر
  .مفاهيم زيربنايي آن را بهتر شناختها و  ويژگيدارد كه به منظور درك بهتر آن بايستي 

ها  هايي است كه يادگيرنده منظور از ارتباط برخط، مجموعه فرصت د.شو تقسيم مي برخط و نابرخطبه دو ارتباط آموزش مبتني بر فناوري 
كنند و در ارتباط نابرخط اين تعامل در  ياددهنده و با مواد يادگيري به طور همزمان از طريق رايانه و اينترنت تعامل برقرار ميبا يكديگر، با 

و  سازد تا يادگيري مورد نياز خود را انتخاب و دنبال كند يادگيرنده را قادر مي مبتني بر فنĤوري،هاي  كالسهاي متفاوت است.  زمان

                                                            
1 Paul Saettler (1990)  
2 Bill Gates(2002) 



 در عصراطالعات يآموزش عال

 
 

 ارتباطات آموزش مبتني بر فناوري اطالعات و .]10[ شود فراهم "3در زمان مناسب "يادگيري  ،زمان و مكان خاص دربجاي يادگيري 
  .9و انگيزش 8، همكاري7، يادگيري فعال6، تعامل5، قابليت انعطاف 4: حضور از دورزير استشش ويژگي داراي  (فاوا)

  
  حضور از دور
، 11، شبكه هاي ويدئويي10هاي تعاملي مانند تلويزيون برخط ارتباط كمك ابزارهاي با. كند اشاره مي واقعيبه تعامل در زمان  حضور از دور

و حضور ذهني  13مجاورت مجازي ،جدايي فيزيكي اهميت خود را از دست دادهكالس مجازي و چت،  ،12كنفرانس هاي صوتي و تصويري
) در يك مطالعه موردي تاثير ارتباط 2002( 14هيف و كوز .ان برانگيزاننده باشدتواند براي يادگيرندگ حضور از دور مي. دشو از دور فراهم مي

ان، آن الين را بر بهبود مهارت هاي تفكر انتقادي و ايجاد انگيزش در دانشجويان مورد بررسي قرار دادند و دريافتند كه ارائه بازخورد همزم
شود.  ها در دانشجويان مي و موجب بهبود مهارتهاي ارتباطي و بيان ايدهها افزايش داده  انگيزه دانشجويان را براي شركت در فعاليت

ارتباط برخط دانشجو با عناصر نظام آموزشي، روحيه جمعي و حس تعلق به گروه را در او تقويت، از بازخوردهاي سريع و به موقع بنابراين 
  .]11كند [ فت ميكالسان بهره گرفته و هماهنگ با ديگران در برنامه درسي پيشر مدرس و هم

  
  قابليت انعطاف

 كه دانند مي وضعيتيرا  پذيري ) انعطاف2002است. كوليس و مونن (پذيري  انعطاف فناوري، آموزش مبني بر هاي ويژگي يكي ديگر از
 .]12[ شود به نظريات يادگيرنده احترام گذاشته مي نمي گيرد وپيشاپيش مدرس يا موسسه  را يادگيري -فرآيند ياددهي ات كليديمتصمي

فراهم را ها صفحه وب  و ميليون آرشيو اطالعات دسترسي به هزاران هزاررتباط و ا ،زمان و مكان آموزشي، برنامهپذيري  انعطاف فنĤوري؛
ارتباطي فرصت برابري را براي شركت شيوه اين  .]13[ خواهد داشت فرد نقش فعالي در يادگيري ،با انعطاف پذيري سرعت .دكن مي

در  عقايد خود و شركت طبقه بنديزمان كافي براي  . يادگيرندهسريع نيستند دادنكه قادر به واكنش و پاسخ  فراهم مي كند كنندگاني
 ،كند م ميدسترسي به متن نوشتاري سخنراني را فراه فنĤوري، همزمان مبني برنادر نهايت شيوه  .داشتخواهد برخط را بحث هاي 

 شركت ها در بحثمي سازد اين كار دانشجويان را قادر  .هاي سنتي نيستند تاد مانند كالسستن دروس اشبنابراين دانشجويان مجبور به نو
 را خواهند داشت دگيريانده ها امكان دسترسي به منابع خارجي يههمينطور يادگيرنده ها و ياددكنند،  تمركز بر روي آن ها وداشته  فعال

خود سرعت  كرده، به يادگيرنده كمك مي كند تا با مكان و مستقل از زمان رامحيط يادگيري  نابرخط، ارتباطات فناوري اطالعات و. ]14[
 زمان كافي براي خواندن، فهميدن و پاسخ وهايش در زمان مناسب ارتباط برقرار كند  با ياددهنده و هم گروهآموزشي دست يابد،  منابع به

  .كند جستجوي  فعال اطالعات و اكتشاف را تقويت مي و و فردي را تسهيل 15هبرايادگيري خودربنابراين قابليت انعطاف،  باشد. داشته دادن
  

  تعامل
و صاحب نظران اكثر محققان . ]15[ اركت در يادگيري استشبين استادان و دانشجويان و م ،تعامل ميان دانشجويان ،كليد يادگيري

مدرس با يادگيرنده و  يادگيرندگان با يكديگر،تعامل  )2003(16اند، از جمله چيكرينگ و گامسون هتقابل تاكيد كردم كنشارزش آموزشي به 
تعامل زمينه فناوري اطالعات و ارتباطات  . ارتباط مبني بربيان نمودند در دانشگاه كيفيت هاي مهم يادگيرنده با محتوا را از شاخص

                                                            
3 “just-in-time" 
4 Telepresence 
5 Flexibility 
6 Interaction 
7 Active learning 
8 Collaboration 
9 Motivation 
10 Interactive television 
11 Video broadcast 
12 Audio and video conferencing 
13 Virtual proximity 
14 Heeph and Cooz (2002) 
15 self-directed learning 
16 Chickering and Gamson (  )2003  
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تعامل شناختي  ،همزماننا ارتباط. شيوه هاي ارتباطي مبني بر فنĤوري به خصوص سازد واقعي فراهم مي زمان دررا ياددهنده و يادگيرنده 
  .]16[ دهد مي توسعهدانش شركت كنندگان را و مستقل را تشويق  يادگيري خود راهبر، فردي و، بين ياددهندگان را يا اجتماعي

  يادگيري فعال

 به يادگيرندگان اجازه و كند مي محيط يادگيري درگير فعال در يان را بعنوان فردگرندييادگ ،ارتباطاتني بر فناوري اطالعات و تآموزش مب
 موجبو  هاي گوناگون آشناه ايد و ديدگاقنتيجه يادگيرنده با ع در به اشتراك بگذارند. ،ه يكديگربپاسخ دادن  اعقايد خود را بداده مي دهد 

پداگوژي مناسب و طرح آموزشي هماهنگ با شيوه ايد فعال ب رييبراي ايجاد يادگ .]17شود [ مي 17ركت فعالاشم يادگيري از يكديگر و
بايد محيطي را به  نشان دهيم دانشجوبه جاي اين كه تمام پاسخ ها و راه ها را به  ،كند ) بيان مي200418باشد. هيلتز( وجود داشته يادگيري

فرستنده اطالعات به بايستي از  استادنقش  طراحي كنيم و وابجن داو به يافتن و به اشتراك گذار ، برانگيختنز دانشجومنظور پرسش ا
است كه از ، محيطي يادگيري فعال كننده در طراحي مواد آموزشي تشويق يي ديگرد. عنصر كلي)17تغيير يابد(  يادگيري كننده تسهيل

طراحي شود تا نقش فعال به شكلي  هاي دوره بايد فعاليت .دهد ارتباط اقعيتجربيات و ها و مفاهيم را با موقعيت خواهد ميدانشجو 
كليدي محيط جزء فعال  يادگيري هاي فاوا بخوبي قابل طراحي و شبيه سازي است. كه با استفاده از قابليت تقويت كند را يادگيرنده

 گيرد.  كه در زير مورد بررسي قرار مي 19ري همياريييادگ

  همكاري

مسائل است. با همكاري،  حلهاي  تبادل راه و تمرينات ايفاي نقش ،هاي گروهي مانند بحث، ارائه سمينار، پروژه ها فعاليتشامل  همياري
تحريك مي العمل ديگران  بيان عقايد جديد و عكسبا يادگيري همكاري  .كنند شركت مي يدر يادگير هياددهنده و يادگيرنده هر دو فعاالن

ديگر براي يكبا  ياندانشجو يكارهمبه . اين گفتگو دارد افعال ر گفتگويدر آموزش قابليت تشويق اوا ف مبني بر يشيوه ارتباط .]17شود [
ي برده باالتر حسط به يادگيري ،تجديد ساختار شناختي اهمياري ب. در شيوه ]18[ كند و گروهي اشاره مي يفرد اهداف مشترك و موفقيت

م ياري با مفاهكراين همبناب .]13[ گيرد متفاوت شكل مي يها نتيجه تماس با ديدگاه در يموزشآ محتوايد درك ياي جده راه و مي شود
دانش به دانشجو  .ده در فرآيند يادگيري مشاركت فعال دارندنهديادهم يادگيرنده و م ه رد،نظريه شناختي پيوند داو خلق دانش  ،لهئل مسح

 . شود ها ايجاد مي و كاربرد مفاهيم وتكنيكگران وي فعال بين جستجو گگفت راه شود بلكه ازي ارائه نم

   انگيزش

شيوه  .كند مي رضايت ايجادو  دانشجو انگيزه ها در ارتباط با ساير هم گروه، به دليل ني بر فناوري اطالعات و ارتباطاتتيادگيري مب
كند تا  ها كمك مي به يادگيرنده وشته به انرژي گروه تكيه دا .كند مي تشويقاز دور را يادگيرنده  ،ط با بازخورد سريعاهمزمان ارتب
  . ]19[ دنادامه ده رافظ و مطالعات خود ح با هم تايان خود ارتباطشان را

  هاي آموزش عالي در عصر اطالعات  چالش

تغييرات  .توسعه تبديل كرده استجوامع مدرن و در حال براي  پاسخ گويي به نيازهاي گسترده جهاني، آموزش عالي را به نهادي كليدي
رات، بايد يع اقتصادي، اجتماعي و فناورانه ماهيت زندگي و مشاغل افراد را تحت تاثير قرار داده است. افراد براي رويارويي با اين تغييسر

تعداد داوطلبان ورود با عصر حاضر موجب شده تا به طور مداوم بر  ها در و اين ويژگي و بازآموزي باشند يحال يادگير بطور مداوم در
در آستانه قرن بيست و يكم  ها بيش از ظرفيت آنها است. اغلب كشورها تعداد داوطلبان ورود به دانشگاه . در]20[ لي افزوده شوداآموزش ع

ت در تحوالت بنيادين در فرآيندها و محصوالت آموزش عالي در جهان صورت گرفته است. انفجار اطالعات، توسعه ارتباطات، تحوال

                                                            
17 Peer learning and active participation 
18 Hiltz (2004) 
19 Collaborative learning environment 
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نظامهاي اداره حكومت، تحوالت فرهنگي و بهم پيوستگي جوامع جهاني، نگاه و نياز به آموزش عالي را دستخوش تحول و تغيير اساسي 
هائي است كه نظام آموزش عالي در سده جديد با آنها مواجه گرديده است. اين  چالش ،مهمترين پيامد اين تغيير و تحولنموده است. 

  :وان به شرح زير بيان نمودها را مي ت چالش

قافله شتابان تغييرات  سرعت توليد دانش و لزوم نظام آموزشي مستمر و مادام العمر به منظور همراه شدن با .1
 .شگرف در نظام آموزش جهاني

تقاضاي روز افزون براي ورود به نظام دانشگاهي براي دستيابي به سواد اطالعاتي و تحقق جايگاه مناسب و  .2
 .پديده جهاني شدنهمگرا با 

هسته  ضرورت پاسخگويي به تقاضاهاي روز افزون براي آموزشي متفاوت كه عدالت آموزشي و كاربر محوري .3
  .اصلي آن است و جذب دانشجويان با استعداد داخلي و خارجي را در بطن خود پروراند

ي است كه در بيانيه جهاني آموزش عالي در اجالس ا ترين آن شيوه هاي متفاوتي وجود دارد. مهم ها شيوه براي غلبه بر اين چالش
موسسات آموزش عالي بايد نخستين "، در اين اعالميه آمده است .منعكس شده است 1998جهاني يونسكو در پاريس در سال 

هاي نوين  جاد محيطمند شوند و در اين راستا به اي ها و امكانات بالقوه فناوري اطالعات و ارتباطات بهره نهادهايي باشند كه از مزيت
به منابع  يافتن دانشگاه ها در دست هر چند .]21[هاي مجازي بپردازند  آموزشي براي هماهنگي با عصر اطالعات و تبيين نظام

اعالميه جهاني آموزش عالي موفقيت چنداني نداشتند.  جديد آموزش و پداگوژي هاي تكنولوژيدر تلفيق ، ندبود تر فناوري موفق
به تغييرات سريع در جهان و دادن  پاسخ و خود براي هدايت موسسات مديران دانشگاهيبر اين نكته تاكيد دارد كه  21براي قرن 
و هدايت افزايش آگاهي در آموزش عالي  نياز به بر اين اعالميه رو به رو هستند. در چالشبا  با مدل هاي جديد آموزشيسازگاري 

با  استفاده كنند و آن را تكنولوژياز موضوع اساسي اين است كه چگونه  .]8است [ فناوري اطالعات تاكيد شده آن ها به محيط
  در سال  ميلوف  مايكل و  تويگ شود.ادغام  آموزشون تعريف و در بايدفناوري  براينانبتطبيق دهند.  ماموريت و اهداف موسسه

  فنĤوري به  ها و توسعه با گرايش  در مواجه قرار دادند. آنها  بررسي مورد  متحده  را در اياالت تغيير آموزش   در حال  وضعيت 1998
،  عبارتي  . به تغيير خواهد يافت  نحو مؤثري  به ها و دانشگاه  مدارس  در آن نقش  كه رسيدند  جهاني آموزش   زير ساخت از  ديدگاهي

و   متعامل، دانشجو محور  آينده  آموزشي  پرداز، محيطهاي  نظريهدو   نظر اين  وجود خواهد آمد. به  آموزش به  در نظام  تغيير بنيادين يك
 نابراينبكند.  مي  العمر حمايت مادام از آموزشو   عيينا ت ر نظر خود مورد  آموزشي  هاي روش  زد تاسا ميقادر را   دانشجويانه، پويا بود
هاي متفاوت در حال ظهور است. اين مفاهيم  و ويژگيها  ديد با پداگوژيجهاي  مدل و كرده هاي آموزشي عالي تغيير پارادايم

  .ذاردگ يفناوري را به اشتراك م ي برنبتمهاي آموزش  گيژوي

  گيري بحث و نتيجه

دانش در عصر  ددر واقع تولي است. انقالب با توجه به قدرت تكنولوژي ديجيتال و گسترش اطالعات آموزش عالي در آستانه يك
آموزش در حال  كنند. ميرا دريافت  آخرين اطالعات مورد نياز خود مه جاه افراد در ).5اطالعات يك فعاليت با كمك فنĤوري است(

فناوري اطالعات و رود.  هاي جديد، راهبردهاي آموزشي جديد توسعه و بسياري از موانع ارتباطي از بين مي تكامل است، با فنĤوري
. كند مي ديادگيري را پيشنها شيوه هاي جديد آموزش وو هاي موجود را غني تر  مدلرا دگرگون،  آموزش وي فكريگال ارتباطات،

 يادگيري استراتژي هايهمراه با  يادگيرنده محور، تعاملي، مشاركتي، انعطاف پذير آموزشي مبني بر فناوري اطالعات و ارتباطات
هاي نوين  بنابراين با كمك تكنولوژيدهد.  و همكاري را در يادگيرنده افزايش مي است كه انگيزشارائه  مناسبو شيوه  فعال

و  تشويقرا  انعطاف پذيري و يادگيرنده محوري، هميارييادگيري فعال،  –ياددهي  رويكردهاياطالعاتي دانشگاه ها قادرند 
  يادگيري دانشجويان را ارتقا بخشد.
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