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 بررسی رابطه راهکارها و ساختارهای آموزشی در گسترش 
 های تحت وبدوره

 
 شهال شریفی
1الهام  اخالقی

 

 
 دانشگاه فردوسی مشهد

 

 چکیده

-های تحت وب میاین مقاله به توصیف رابطه بین ساختارهای آموزشی و اصول یادگیری بر اساس دوره

ازد های تحت وب، به مرور اهی، اجرایی و آموزشی دورههای اجتماعی، دانشگسپس با تمرکز بر جنبه. پرد
انه ای به عنوان روش اصلی عملی کردن راهکارهای آموزشی بر آثار ادبی مربوط به کاربرد گفتگوی رای

های قابل ارتباط این مفاهیم روشنگر راهکارهای آموزشی خاص و ایده. پردازداساس نظریه یادگیری می

-ای مطرح میدر این پژوهش انگاره. ای استوب با استفاده از گفتگوی رایانه های تحتکاربرد در مورد دوره

ها را با اصول نظری و راهکارهای کشد و آنشود که ساختارهای مشترک پیشینه آموزشی را به تصویر می
جا که آموزش تحت وب در ایران در حال کاربرد و گسترش روز افزون است از آن. کندآموزشی همسو می

، امید است این چارچوب به طراحان و مربیان (رودانگونه که در کالج دانشگاه فردوسی مشهد به کار میهم)
های آموزشی و های تحت وب در طراحی، گسترش و اجرایی کردن ساختارهای نظریه بنیان فعالیتدوره

 . یادگیری این محیط آموزشی کمک کند

 تحت وب،  آموزش از راه دورهای ساختارهای آموزشی، دوره: ها کلید واژه

 مقدمه. 1  

 دنیاي از گذر دیگر عبارت به یا محور،-اطالعات جامعه به محور-صنعت جامعه از گذرا حال در ما
 آموزش و اطالعات فناوري کاربرد و توسعه میزان میان این در. هستیم مجازي دنیاي به فیزیکی
 پیشرفت شاخص مهمترین، باشدمی اطالعات يفناور محصول و جدید مقوله که الکترونیکی یا مجازي

های ای، شبکهدر همین راستا اصطالحاتی چون آموزش تحت وب، گفتگوی رایانه .رودشمار می به
های در دهه. استهای بحث برخط، در مجامع دانشگاهی بسیار متداول گشتهآموزش مجازی و گروه

ها و ها، فرارسانهایجدید، مانند چندرسانه هایاخیر، رویکردهای سنتی یادگیری با ظهور فناوری
های تحت وب، از سال با گسترش فناوری. ارتباط از راه دور دستخوش تغییرات اساسی شده است

با این وجود هنوز (. 0444هنری، )اند درصدی داشته 04های برخط رشد ، آموزش5991تا  5991

نی بر چگونگی بهبود کیفیت تدریس و هایی جدی فرا روی اساتید و طراحان آموزشی مبچالش
 . یادگیری قرار دارد

 و بازآموزي به گیرهمه نیاز با را جهان ارتباطات و اطالعات فناوري سریع عالوه بر این تحوالت
 ایجاد مجازي عالم در اینترنت یعنی جدید عصر مهم نماد که آموزشی .است ساخته مواجه یادگیري

 مکان، زمان، محدودیت داراي که است کرده فراهم را مؤثري و رسمیغیر یادگیري امکان است،کرده
 گذارنندمی در مدارس را کمتري وقت آموزان نیست، دانش رفتن مدرسه الزامات دیگر و جمعیت سن،
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 ورود(. 2831جهانگرد، )یابد می توسعه مدارس سراسر در متخصص افراد با رسمی ارتباط و
 ساخته، بلکه متنوع را هادانشگاه در حضوري آموزش هايشیوه هاتن نه جدید ارتباطی هايفناوري

 بوجود را جدیدي یادگیري هايو محیط داده توسعه فیزیکی هايکالس از خارج به راآن مرزهاي
 و هستند یکدیگر از جدا دو هر یا مکان و زمان نظر از مدرس و دانشجو محیط، این در .است آورده

 کنفرانس اي، اینترنت، ویدئورسانه جدید آموزشی، منابع مدیریت افزارمنر طریق از آموزشی محتواي
 و فردي یادگیري هايفعالیت انجام براي او شود ومی ارایه فراگیر به غیره و مجازي هايکالس و

 کندمی برقرار ارتباط افراد سایر و مدرس، همکالسان با ايرایانه ارتباط امکانات کمک با گروهی
 مسئله، تفکرانتقادي، حل هايمهارت اطالعات، پرورش انتقال جاي به آموزش نوع این یاصل رسالت.

 ذخیره هايدانشجویان و ارتقاء شیوه در مذاکره و ارتباط برقراري قدرت اطالعات، مدیریت مهارت
 .ها استدر آن یادگیري هايو روش دانش

 هاییاست و پدیده پذیرانعطاف العاتاط فناوري .است جدید بسیار فراگیر هايتکنولوژی تأثیرات
 و متعامل اجزاي عنوان به اطالعاتی هايسیستم در همه وکامپیوتر مخابرات میکروالکترونیک، مانند
 درسی مواد اثربخش ارائه براي را ابزاري هاآن .اندگرفته قرار اطالعات فناوري سیستم پیوسته بهم

 انتقال چگونگی و اطالعات تفسیر و تحلیل و تجزیه رسی،دست براي منبعی عنوان به و سازندمی مهیا
 . هستند دیگران به فراگیران هايیافته

های آموزشی در تحصیالت عالی در شده، بسیاری از گروههای آموزشی اختراعدر همگام شدن با راه
ی مورد که حقیقتاً در کالس درس یا مطالعات تحقیقحال تجربه رویکردهای برخط هستند، بدون این

کنند، با ای را فراهم میابزارهای یادگیری مجازی که امکان گفتگوی رایانه. آزمایش قرار گیرند
های آموزش اند و گروههای تحت وب یکی شدهبسیاری از کاربردهای نرم افزاری گسترده در دوره

ها برای آموزش های برخط را با این دورهعالی را قادر ساخته است تا به آسانی منابع وب و بحث
اما به طور قطع (. 1222چیفتر، .  )های آموزشی در هم آمیزدمؤثر و منطبق با اهداف  گروه

کاربرد این ابزار بدون یک راهنمای مناسب بر اساس اصول آموزشی، تنها تشدید کننده اضطراب 
برخط را  خواهند آموزشبهتر است کسانی که می .ای برای بهبود تدریسخواهد بود و نه وسیله

اند، ارتباطی بین ساختارهای شروع کنند و همچنین کسانی که در این زمینه تجاربی پیدا کرده
های مرتبط با اداره کردن مباحث برخط و ابزارهای مورد آموزشی آشنا و عملی ساختن تکنیک

ر مناسب طوخوبی و بهبه( 2991)همانگونه که میسون . های تحت وب برقرار کننداستفاده در دوره
بیان کرده است، فناوری، هسته اصلی مسأله نیست، بلکه تشخیص راهکارهای آموزشی و اجتماعی 

 .مؤثر، هسته موفقیت یادگیری به واسطه رایانه است

های تحت وب تاریخچه ای و دورهجا که اغلب تحقیقات مربوط به استفاده از ابزارهای رایانهاز آن
های آموزشی قرار راهنمای خاص برای اصولی که پایه انتخاب بسیار کوتاهی دارند، فقدان یک

قبل از ظهور وب، تحقیقات اولیه نشان دهنده قابلیت ارزشمند آموزش . بگیرد کامالً مشهود است
هیلتز و توروف، )تر به ابزارهای تحت وب بود ای برخط مبنی بر دسترسی آسانگفتگوهای رایانه

بوط به رایانه بیشتر متمرکز بر مسائلی چون کاربردهای خاص پیشینه مطالعات قبلی مر(. 2993
ها که درصد کمی از آن افزاری و شیوه کاربردی آنافزاری و نرممانند الزامات سخت. شودمی

رومیسزوسکی و )دادند شده را نشان میتحقیقات و مقاالت، نتایج تجربی یا راهکارهای آموزشی تست
ات گذشته در مورد آموزش از راه دور، ارتباط رایانه محور و محیط آنچه از تحقیق(. 2991میسون، 

به عالوه . های تحت وب کارایی نداشتیادگیری مجازی بدست آمد، خیلی در مورد گسترش دوره
های آموزشی قابل کاربرد به عنوان راهنمایی برای گسترش پیوند محکم بین زمینه نظری و تمرین
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متأسفانه پتانسیل آموزشی واقعی این ابزار تا . است ها ذکر نشدهههای تحت وب در این زمیندوره
های های نظری آموزش با راهکارهای کاربردی سودمند در طراحی دورهکه ارتباط بین دیدگاهزمانی

در نتیجه این تحقیق به دنبال یافتن . تحت وب  گسترش پیدا نکرده بود، هرگز درک و آشکار نشده بود
 .های آموزشی استد اشاعه تحقیق برای فراهم کردن راهنمایی خاص برای گروهراهی برای بهبو

کردن ارتباط مستقیم بین ساختارهای آموزشی برای رسیدن به این هدف این پژوهش به دنبال فراهم
هایی که به گسترش شناخته شده، اصول نظری قابل کاربرد، راهکارهای آموزشی و عملی ساختن ایده

این عناصر به صورت سه جنبه آموزشی اصلی نشان داده . وب  مربوط هستند، استهای تحت دوره
های مرتبط با وب برای آموزش و یادگیری مرتبط ای و فناوریاند که به کاربردگفتگوهای رایانهشده

-درحالیکه این پژوهش به هیچ. های محتواییهای اجتماعی و مؤلفهدهی، مؤلفهگزارش مؤلفه: هستند
. های تحت وی داردهای نظری و کاربردی دورهامل نیست، اما سعی در ارائه نکاتی از جنبهوجه ک

ها های آموزشی را از حالت تازه کار بودن در این زمینه خارج کند و مشوق آنتواند گروهحداقل می
ل هایی بر اساس ساختارها و اصوهای تدریس خود برای خلق چنین محیطبرای به کارگیری دانسته

 .  تخصصی خودشان باشد محکم آموزشی مرتبط با حوزه

 پیشینه. 2

. اندهای تحت وب کنونی را شکل دادهاغلب پیشینه آموزش از راه دور، طرح و گسترش دوره
. ها بکار رفته استای از دورهاصطالح آموزش از راه دور برای توصیف حوزه بسیار گسترده

به نقل از کلدوی در بوجود آوردن چارچوبی برای ترکیب  (0444)سیمونسن، اسمالدینو و آلبرت 

آموزش در یک زمان و مکان یکسان؛ آموزش : اندچهارجانبه زمان و مکان ممکن آموزش پرداخته
در یک زمان متفاوت، یک مکان یکسان؛ آموزش در یک زمان یکسان، مکان متفاوت و آموزش در 

های سنتی آموزش از راه دور تنها مورد چهارم رشمعموالً بر اساس نگ. یک زمان و مکان متفاوت
ها را برای مدیریت توان به سهولت این سیستمهای تحت وب میدوره اما در فناوری. پذیر استامکان
 .ها بکار بردهای  دورهها و مباحث از راه دور در تمام انواع موقعیتدوره

-ساله است و به 514مفهوم دارای پیشینه  رغم عدم توافق در تعریف آموزش از راه دور، اینعلی

کیگان، )گیرد های تحت وب و اینترنت قرار میخوبی پایه و اساس تحقیقات مرتبط با گسترش دوره
 اقشار میان در شخصی هايرایانه از گیريبهره زمان به ایران در الکترونیکی آموزش(. 5911

 و موجود امکانات از ترکیبی که ایران المللیبین دانشگاه . گرددبرمی اجتماعی  -فرهنگی مختلف
 ایران، دانشگاهی مراکز همکاري با است، کشور از خارج در ایرانی فناوران و دانشگاهیان بالقوه

 .گردد فراهم دانشگاه سطح در ایران در الکترونیکی آموزش نیازپیش که آوردند وجود به را ترکیبی
 مجازي آموزش همایش پی در و کرد ساماندهی را خود اينیروه دانشگاه این میالدي 2002 سال در
 هايدانشگاه آن از پس. شد ظاهر ایران مجازي دانشگاه اولین عنوان به ، 2002اوت در دانشگاه این

 علوم دانشگاه تهران، جنوب منطقه آزاد دانشگاه تهران، شیراز، اصفهان، شریف، صنعتی مانند مختلف
 وزارت اکنونهم .کردند اجرا را الکترونیکی آموزش طرح نیز رانای اینترنتی دانشگاه و حدیث،
 کشور، در مجازي هايدانشگاه توسعه ملی طرح کردن نتایجی چون همگانی تحقق امید به علوم،

 دانشگاه به ورود متقاضیان تعداد ها،کاهشدانشگاه رسمی قلمرو از خارج افراد استعدادهاي شکوفایی
 هادانشگاه سازيکوچک زمینه در حرکت شهري،بین هايمسافرت هاينههزی کاهش کنکور، طریق از
 در علمی ارتقاي و علم جهانی کاروان با همگامی کشور، علمی رقابت توان فیزیکی، افزایش نظر از

 .های مجازی اقدام کرده استبه گسترش دانشگاه حاضر قرن
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مقاالت فارسی بیشتر . گلیسی بررسی شدندمقاله ان 05مقاله فارسی و  20در انجام این تحقیق تعداد 

های آن، کتابخانه الکترونیکی، سهم موضوعاتی چون نقش فناوری در آموزش و معایب و مزیت
ها، انواع آموزش به مدارس در تحول آموزشی، بررسی تطبیقی آموزش الکترونیکی با سایر آموزش

 :انده آموزش تحت وب اشاراتی کردهمقاله ب 1و تنها  کمک رایانه و مطالبی از این دست بودند

های افزارهای آموزشی و سایتبه بررسی ابعاد آموزش زبان فارسی از طریق نرم( 5211)رحیمی 
در مقاله خود، کلیه فاکتورهایی که ( 5295)باقری .  اینترنتی مربوط به زبان فارسی پرداخته است

زاده علیفضل. ننده باشند، مشخص کرده استکهای برخط تعیینتوانند در موفقیت و شکست برنامهمی
اند که استفاده از تجربیات کشورهای موفق در در مقاله خود به این نتیجه رسیده( 5295)و دیگران 

اردالن و دیگران . های این روش بسیار کارآمد خواهد بودزمینه آموزش از راه دور به علت مزیت
اوری و اطالعات در آموزش و پرورش و مجازی مقاله خود را با هدف بررسی نقش فن( 5295)

. اندهایی نمودهاند و در این رابطه توصیهکردن نظام آموزشی از طریق آموزش الکترونیکی نوشته
راهکارهایی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برای گسترش زبان فارسی از طریق ( 5294)بگلری 

به بررسی ابزارهای ( 5294)شریفی و بهمدی . رده استویژه اینترنت ارایه کوسایل جدید ارتباطی به

های همچنین با بررسی فناوری. اندیادگیری مبتنی بر وب با هدف استفاده در آموزش فارسی پرداخته
های اینترنتی آموزش سازی دورههای مفیدی برای بهینهحلهای خارجی، راهموجود در یادگیری زبان

 .اندفارسی پیشنهاد کرده

در پیشینه مفصل و مرتبط با آموزش از راه دور مقاالت انگلیسی، یک سری عوامل قابل قبول  اما 
برخی از نتایج . شود که قابل کاربرد در راهکارهای آموزشی بر خط امروزی استآموزشی یافت می

 :به این شرح است آموزش از راه دورهای قبلی در حوزه تحقیق

 (.1891ودمیر، )یادگیری است استقالل دانش آموز عامل مهمی در  (1

ها مسئول پیشرفت خود شود و آننیازهای افرادی که در حال یادگیری هستند، کنترل می (2
 (.1891کیگان، )هستند 

محیط باید بر اساس فردی که در حال یادگیری است تعیین شود و به او اجازه داده شود تا  (3
 (.1881 ،1899مور، ) به آموزش جهت بخشد

پراتون، )شود موجب پیشرفت در یادگیری می( مانند بحث و بازخورد)باال  تعامل در سطح (1
1899.) 

های تحت وب معموالً از هایی با محدودیت فرد فراگیر در محیط بر خط یا دورهتعامل و فعالیت
ابزارهای ارتباط . شودطریق ارتباطات به واسطه رایانه یا ابزارهای آموزش از راه دور تسهیل می

های محیطی است که همکاری و ای و سایر فناوری، گفتگوهای رایانهه رایانه شامل رایانامهبه واسط
های آموزش از راه دور است که شامل اجتماع یک ساختار مشابه، شبکه. کندارتباط را تقویت می

شند و به توانند با هم ارتباط داشته باای میگسترده فراگیرانی است که با دسترسی به یک شبکه رایانه
گفتگوی (. 5: 0444اوکلی، )مطالب آموزشی در هر زمان و از هر مکان دسترسی داشته باشند 

ای یا شبکه آموزش از راه دور است که مورد تمرکز ای ویژگی مهمی از ارتباطات رایانهرایانه
های آموزشی کند که مجمعای این امکان را فراهم میگفتگوی رایانه. بسیاری از تحقیقات بوده است

، ، همکاری کنندکنند تا بیاموزندکنندگان با هم مکالمه میکه شرکتبر خط خلق شوند، یعنی جایی
های خود را به اشتراک گذارند و بازخورد عملکرد ، دانستهانتقاد کنند، نقد کنند، شرح و توضیح دهند

را ایجاد کنند، اینکه در یک ساختمان خود را ببینند، سؤال کنند ، پاسخ دهند و انواع دیگر از ارتباط 
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کند، همه فراگیران بخشی از محیط یادگیری مجازی محسوب های متفاوت، فرقی نمیباشند یا در قاره
است در بردارنده این  ایگفتگوی رایانهای از تحقیقات گذشته که مربوط به استفاده از شوند، نمونهمی

 :هاستیافته

، توصیه و بازخورد از طریق ، مباحثهبادل سؤال و پاسخآموزش از طریق مکالمه و ت (1
 (.1891هولمبرگ، ) شودارتباطات تسهیل می

های یادگیری بزرگساالن ای یکی از مؤثرترین روشبحث استفاده زیاد از گفتگوی رایانه (2
 (.1891بروکفیلد، )است 

، حل ان افکارای برای مواردی که دارای موضوع خاصی هستند مانند بیگفتگوی رایانه (3
 (.1882ولز، )، همکاری و شرح گزارش مناسب است مسئله

-، اعتماد بهکردنهای یادگیری مفیدی چون انتخابدارنده فعالیت، در برایگفتگوی رایانه (1
، به ، تعیین اهدافنفس، تبادل گروهی و سازماندهی اطالعات فراگیر، کار کردن با دیگران

 (.1883برگ، )هدف و ساختار دوره است ، تنظیم وجود آوردن نگرش

دهند، بسیاری از موارد ای را نشان میکه این راهکارها، نتایج استفاده برخط کنفرانس رایانهدر حالی
مانند جداسازی . ماندو مشکالت دیگری که برای بهبود طرح این محیط آموزشی الزم است باقی می

رداندن فراگیران به عنوان مورد بحث اولیه پس از اطالعات مرتبط از غیر مرتبط و چگونگی بازگ
 (. 5990رومیسزوسکی و میسون،)شوند ها خیلی از بحث دور میاینکه آن

 های فناوری برای یادگیری فراگیرانقابلیت. 3

هایی فراهم کند که در فرآیند یادگیری تواند در یادگیری علوم برای فراگیران فرصتفناوری می
 :شوندها به چهار دسته تقسیم میاین فرصت. شوند و مشارکت کننددار، درگیر معنی

بر، دشوار یا ها و فرآیندهایی که بدون فناوری زمانها، فعالیتارائه ایده: ی مطالببازنمایی و عرضه
توانند آنچه را فراگیران در چنین فضایی می. شودپذیر میفناوری امکان غیرممکن هستند، به وسیله

ها، آزمودن آوری، تجزیه و تحلیل دادهدهند، از جمله جمعندان و متخصصات انجام میکه دانشم
 . گیری  را انجام دهندها و نتیجهها، طراحی آزمایشفرضیه

توانند به اطالعاتی دسترسی پیدا با استفاده از فناوری اینترنت، فراگیران می: دستیابی به اطالعات
درنتیجه مطالعه و بررسی مطالب و . در کالس امکان نداشته است هاکنند که قبالً دسترسی به آن

شود و وابستگی به کتاب از آموزان است، ممکن میدانش چیزهایی را که مورد عالقه و برانگیزنده
 دردسترس پذیري،انعطاف، هوشمندانه جستجوي مجازي، کتابخانه به پیوسته دسترسی رود وبین می

 هايدوره تعیین در دانشجو انتخاب حق افزایشو  آموزشی نامحدود منابع به دسترسی سهولت و بودن
 .شودپذیر میامکان آموزشی

توانند با همکاری یکدیگر و به کمک فناوری، در ارتباط با موضوعی فراگیران می: تشریک مساعی
راگیران تواند به کمک فاستاد می. آوری و به کالس عرضه کنندای را جمعخاص، اطالعات گسترده

تاپلیان ) ی این تشریک مساعی را در اختیار کالس قرار دهد بندی کند و نتیجهاطالعات را جمع
0444.) 
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 پویایی، فراگیري، جامعیت،، خاص زمان به درس کالس وابستگی عدم :دانشجو به دروس ارائه شیوه
 صورت به ارائه دلیل دروس به ارائه کیفیت افزایش دلخواه، زمان در آموزشی نیاز رفع و روزآمدي
 زمانی و هايمحدودیت حذف دلیل به آموزشی بازدهی و اثربخشی میزان افزایشو  ايچندرسانه

 .های این دوره استمکانی یکی از ویژگی

 و زمان کاهش، درس کالس در دانشجو و استاد فیزیکی حضور به نیاز عدم :بهتر تعاملمدیریت و  
 هافعالیت ثبت امکان، کالس یک در دانشجو زیادي تعداد پشتیبانی، دانشجویان براي آمد و رفت هزینه

 آسان استادان، ارتباطات توسط آموزش مختلف هايمدل تهیه امکان، استاد توسط دانشجویان پیشرفت و
 بازخوردها سریع آوريجمع، اطالعات و آموزشی نظام بر دقیق کنترل و نظارت، آموزشی فراگیر و
های این هم از مززیت عموم براي یکسان آموزشی هايفرصت نمودن فراهمو  هاآن تحلیل و تجزیه و

  .دوره است

 اختیار در وب، محیط در و اینترنت طریق از آموزشی منابع روش دراین :وب بر مبتنی آموزش
 برقراري براي چت و اعالنات تابلوهاي الکترونیکی، پست  از روش این در. گیردمی قرار فراگیر
 مجازي، آموزش یا وب بر مبتنی آموزش در. شودمی استفاده آموزشی منابع با فراگیر ارتباط

 نمایند، واحد انتخاب شده ارائه دروس از کنند، نام ثبت مرکز در اینترنت طریق از توانندمی فراگیران
 نیز دوره پایان در و نمایند استفاده استاد درس جلسات از کنند، مطالعه را موردنظر درسی جزوه

 و استاد با باشند مایل که لحظه هر و روز هر توانندمی فراگیران آموزشی سیستم این در .دهند امتحان
 درسی مفاد درباره نظر تبادل به مباحثه، هايگروه تشکیل با و کنند برقرار ارتباط خود هايهمکالسی

 فراگیران نیازهاي براساس البمط ارائهدر این روش . بپردازند اینترنت از استفاده با خود تمرینات و
 به اعتماد و استقالل حفظ با و اضطراب از دور به فراگیر تا شودمی ایجاد فضایی و یابدمی تغییر
 .بپردازد خود نظر مورد هايفعالیت به نفس،

هاي هاي الكترونیكي در برنامهاستفاده از رایانه و سایر فناوري: و آموزش در دانشگاه ها ITتلفیق 

-ي، ملزم كردن دانشجویان به استفاده از پردازشگرها و نرم افزارهاي نمایشي، سواد و مهارتدرس
از نگاه اساتید، منظور از فناوري در آموزش، شامل تابلو، گچ، . دهدهاي فناوري آنان را افزایش مي

ي، به طور هاي تربیتقلم و شاید نمایش فیلمي از طریق پروژكتور است، در حالي كه امروزه در نظام
هاي گرافیكي، هاي ویدئویي، ماشیناي از ابزارهاي فناوري مانند تلویزیون، دوربینگسترده دامنه

به . شوندهاي دیگر به كار گرفته ميهاي دیجیتالي، اسكنرها و بسیاري از فناوريها، دوربینرایانه
در آموزش ادغام كنند و ي این كه چگونه فناوري را هایي دربارهموازات این دسترسي، نگراني

این عمل، آني و یك شبه . آیدچطور براي كمك به یادگیري دانش آموزان مؤثر باشند، بوجود می
هایي است كه از طریق آموزش و به ها و مهارتگیرد و نیازمند برخورداري از توانایيصورت نمي

 . شوندصورت تدریجي كسب می

 بازار در رقابت بر آمدن فائق براي استراتژیک زیتم یک برخط مرزي میان دور راه از آموزش
 راه از آموزش درواقع. نیستند برخوردار مزایا این از جهان سنتی هايدانشگاه درحالیکه است، جهانی

 کشور از خارج مطالعاتی هايفرصت کردن فراهم مانند اضافی هايفرصت سري یک دور
 درواقع. کندمی فراهم را هاها و تواناییقابلیت کردن لیالملبین و المللیبین هايکنفرانس سازماندهی

 خودشان کشورهاي از فرهنگی نظر از گوناگون دانشجویان که کندمی فراهم جهانی مجازي کالس یک
 .کنندمی فراهم جهانی رقابت به رسیدن براي قدرتمند دانشگاهی محیط یک و کنندمی شرکت درآن

 چون هزینه) مالی  فاکتورهاي متقابل تاثیر نتیجه برخط، یادگیري درمحیط موفقیت تحقیق این برطبق
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 ،عوامل دانشجو جذب و بازاریابی هزینه علمی، هیئت و کارکنان توسعه و آموزش هزینه تکنولوژي،
 تجربه، نگرش، ادراک و چون اعتقاد، انگیزه،) انسانی فاکتورهاي، (مالی مدیریت اقتصادي و

 اولیه تجربه فراگیران و  و مربیان ذهنی هايدوره، آمادگی و قابلیت هب انتظارات فراگیر و استاد
 در مناسب تجاري شامل راهبردهاي) دوره پشتیبانی و ریزي برنامه فاکتورو ( اینترنت به مربوط

 هايآموزشی، چالش جامع هايمشی اداري، خط و حقوقی ریزيبرنامه بازار، ارزیابی امور
 پشتیبانی، روشن، خدمات دوره، انتظارات نیاز مورد زمان دانشجو، تعیین نیاز سازمانی، تعیین

 .است( مناسب یادگیري منابع تهیه پشتیبانی و

 چارچوب آموزشی دوره. 4

-ها همگام با محتوای دوره جنبههای فردی و گروهی و به کار بردن آنمباحثه بین فراگیران، واکنش
، با فراهم کردن ارتباطات بیشتری در ساختار آوردد میهای اصلی اجتماع یادگیری برخط را بوجو

توان این خط فکری را ها می، یادگیری و به کار بردن ایدهآموزشی، اصول نظری، راهکار آموزشی
کارگیری گفتگوهای تحت وب و سایر های بیشتری برای آموزش و یادگیری و بهگسترش داد تا زمینه

های در این مقاله مؤلفه. های آموزشی قوی فراهم شودر تمرینها دهای متداول این دورهنگرش
عنوان چارچوب کار در نظر گرفته شده های تحت وب بهدهی، اجتماعی و محتوایی دورهگزارش

دهی دوره، تسهیل گزارش گروهی و فردی، فراشناخت و خودارزیابی هدف مؤلفه گزارش. است
سازماندهی فضایی برای تبادالت اجتماعی یا دانشگاهی  های اجتماعی و دانشگاهی،هدف مؤلفه. است

های های محتوایی دوره، فراهم کردن اطالعات اجرایی، محتوای آموزشی و روشاست و هدف مؤلفه
های آموزشی تبادل برخط است تا این چارچوب مروری بر سازماندهی جنبه. آموزشی خاص است

 .های آموزشی با هم همسو شوندتبدینوسیله ساختارهای آموزشی، تئوری و فعالی

 

 دهی دورههای گزارشمؤلفه .5.0

فراگیر . فرایند شرح و گزارش بدون توجه به نوع محتوا برای یادگیری بسیار مهم و مورد نیاز است
هم تواند تجارب گذشته خود را با اطالعات جدید دربا تعبیر و تفسیر فرایندهایی که آموخته است، می

های رو دهی هستند، زیرا نسبت به صحبتهای گزارشکننده فعالیتای تحت وب تقویتهدوره. آمیزد
دهد که دارای این دهی میهای مجازی، به فراگیر فرصت بیشتری برای پاسخدر رو و سایر دوره

 :ها نیز هستمزیت

ز مواردی دهی، ساخت خود انگاره فراگیر، اعتماد به نفس و خود اصالحی اگزارش: مباحثه و تعامل
تبادل مکالمه همراه با فرایندهای ارزیابی و . آیداست که در جریان تعامل و تبادل بوجود می

ها از تجارب آموزشی ترکیب این سه به آگاهی فراگیران، کنترل و بهرمندی آن. فراشناختی است
-ی برخط میهامعلمان دوره. دهی بیشتر در فعالیت نوشتن نهفته استفرایند گزارش. کندکمک می

دهی در دهی را برای فراگیران فراهم کنند و همچنین اهمیت واکنش و گزارشتوانند فرصت گزارش
ای را آغاز ها را بهبود بخشند و مکالمهتر کنند تا کیفیت پاسخمورد موضوع مورد بحث را پررنگ

کر کردن، واکنش و با داشتن زمان بیشتر برای ف. کنند که مرتبط با دانش و تجربه فراگیران باشد
 . توانند منتقدانه و سازنده در این فعالیت مشارکت کننددهی به موضوع گفتگو، میپاسخ
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-در حین واکنش فردی، فراگیران درکی از خودشان، از تجربیات و روابطشان می: واکنش فردی
-ر دورهد. این وظیفه معلم است که فرصتی برای واکنش فردی بوجود آورد(. 5995میلز، )سازند 

ها را مرور توان مشارکت افراد و گزارش آنهای تحت  وب با دسترسی به متون مباحث گذشته، می
 .کرد و اهمیت آن را درک نمود

های تحت وب در پیشرفت یادگیری واکنش گروهی، مناسب برای دوره: های کوچکواکنش گروه
ای کنند، گزارش بدهند، در حل مسألهتوانند با هم ارتباط برقرار فراگیران می. مباحث تخصصی است

 .مشارکت کنند و بازخورد، مرور و ارزیابی پروژه را بیاموزند

ً باید . فراشناخت، آگاهی و نظم فرایند فکری فرد است: فراشناخت فرایند آموزش و یادگیری حتما
حیط در نتیجه درضمن طراحی و تعدیل م. شامل خودآگاهی فردی، یادگیری منظم و دانستن باشد

فراگیرانی که فرایندهای   (.5995کندی، )آموزشی، باید عناصر فراشناخت در نظر گرفته شود 

کنند، در مورد مشارکت خود در تجربه یادگیری، دارای آگاهی فراشناختی فکری خود را هدایت می
و  به علت ماهیت مجازی محیط آموزشی برخط الزم است فراگیر به یادگیری خود نظم ببخشد. هستند

ها در آشکارسازی دانششان کمک کند تا تواند به آنیک آگاهی فراشناخت عملی می. را هدایت کندآن
معلم هم باید نگرش خود را در مورد . راهکارها و فرایندهای یادگیری خود را به اشتراک بگذارند

 .آشکار کنداش را تر درک خود از فرایندهای یادگیریدوره بیان کنند تا فراگیر بتواند راحت

آموز را به ها است و دانشایدورهاین نوع ارزیابی جدای از ارزیابی معلم و هم: خود ارزیابی
فرایند خودارزیابی نقشی . داردطرف وامیبررسی انتقادی از کار خودش به عنوان یک شاهد بی

وزشی اساسی در رسیدن به هدف، خودانگیختگی و درک کارآمدی خود در رابطه با وظایف آم
 .آوردبوجود می

 های اجتماعی و دانشگاهی دورهمؤلفه . 2.4

-شود تا فرصتی برای شرکتهای اجتماعی و دانشگاهی در طراحی دوره مد نظر گرفته میفعالیت
بدین . کنندگان فراهم شود تا بتوانند خارج از محیط دانشگاهی به تعامالت مرتبط با دوره بپردازند

های طبیعی ارتباطات انسانی، اعتماد و شوند تا جنبهرسمی میبه تعامل غیرترتیب فراگیران تشویق 
ترین عناصر یادگیری این موارد از مهم. اجتماعی شدن برای تفریح و خلق روابط جدید شکل بگیرد

 .های برخط استموفق در دوره

رسمی و غیر های اجتماعی در محیط یادگیری برخط مکانی برای مباحثفعالیت:  تعامل اجتماعی
برای فراگیرانی . آوردتعامالتی که به طور غیرمستقیم به محتوای آموزشی مرتبط است، بوجود می

خواهند فرایندهای یادگیری را با همکاری، به اشتراک گذاشتن نظرات، مباحث آزاد و گزارش که می
لذت و تفریح، و  ها حس راحت بودن، امنیت،فردی شروع کنند، باید یک بافت اجتماعی که به آن

تعامل و انسجام اجتماعی، حس متعلق بودن به یک جامعه را . احساس رشد کردن ببخشد، بوجود آید
رود و حس یکپارچگی آید و انزواطلبی از بین میدرنتیجه نگرش مثبت بوجود می. کندتقویت می

ادگیری هم مفیدتر با برآورده شدن نیاز اساسی بشر برای اجتماعی بودن، ی. کندپرورش پیدا می
درغیر این . های اجتماعی کرددر این راستا الزم است فراگیر وادار به تعامل در محیط. خواهد شد

های راهکارهای دیگری چون خلق محیط. صورت ممکن است فراگیران این کار را انجام ندهند
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مباحث دانشگاهی بوجود ها به شرکت در تعامالت اجتماعی آمیخته با تر با تشویق آنای رسمیمکالمه
 .عملیاتی کردن تعامل اجتماعی بخش اصلی محیط یادگیری برخط است. آیدمی

ها تأکیدی بر یادگیری موفق تعامل داشتن در گرده: کنندگانآموزش در موقعیت و خلق جامعه شرکت
. است ها در اجتماعیادگیری تنها درونی کردن اطالعات و دانش نیست، بلکه عملی کردن آن. است

این رویکرد آموزش محور نیاز به . کاهداین مسأله از اهمیت آموزش سنتی و رویکرد معلم محور می
کنندگان از طریق مکالمه با هم در ارتباط هستند و نقش افراد اجتماع گروهی دارد که در آن شرکت

اعضای گروه و  درنتیجه عواملی چون حس متعلق بودن به یک جامعه، اعتماد بین.  را داشته باشند
 .شودیک هدف مشترک داشتن ایجاد می

 

 محتوایی دوره -های اجراییمؤلفه . 3.4

های سنتی در بسیاری از مالحظات مورد نیاز برای طراحی و ساخت دوره :محتوای اجرایی دوره
سازی محتوا، موارد اجرایی هم باید برای آماده. طراحی دوره آموشی تحت وب هم مورد نیاز است

های موقتی و پایانی انجام شود تا مشخص شود که آیا اهداف دوره عملی نظر قرار گیرد و ارزیابی مد
های آموزشی و تعلیمی محتوی برنامه درسی شامل توصیف اهداف دوره و فعالیت. شده است یا نه

داف به نحویکه فراگیر یادگیری را با دانستن اه. ریزی کاهش نگرانی استهدف اصلی برنامه. است
. کند فرایندهای کنترل اجرایی را بکار ببردها فراگیر را وادار میاین فعالیت. آموزشی شروع کند

همچنین جزئیات نیز باید . اطالعات اجرایی دوره همیشه باید به صورت واضح و مستقیم بیان شود
 .بیان شود تا فراگیر زمان دسترسی به هر بخش اطالعات را بداند

سازی تجربه آموزشی فراگیر نظریه یادگیری بزرگساالن، بر لزوم فراهم: وراجرای  فراگیر مح
-در این محیط، فراگیران در تصمیم. های قبلی او تکیه کندکند تا بر تجارب و آموختهمحور تأکید می

این روش به دنبال بکارگیری فراگیران . کندها شرکت میها و ارزیابیها، تعیین اهداف، فعالیتگیری
ها بتوانند آزادانه در مورد موارد ممکن بحث کنند و روش رسیدن به امر یادگیری است تا آندر 

جا که فرد بزرگسال با تجربه فردی خود وارد محیط آموزشی از آن. اهداف ممکن دوره را تعیین کنند
ه معلم کها در شناخت و عرضه منابع مرتبط با دوره نسبت به زمانیشود، غالباً دخیل کردن آنمی

تر تر و غنیها و منابع محتوایی متنوعها بپردازد، منجر به نمونهبخواهد به تنهایی به گردآوری آن
 .شودمی

فرایند طراحی آموزشی طرفدار ایجاد تناسب میان اهداف دوره، : تناسب اهداف، راهکارها و ارزیابی
حاکی از این است که ماهیت  این اصل(. 5992اسمیت و ریگان، )راهکارها و نحوه ارزیابی است 

مثالً آنچه مورد ارزیابی . تقابل و انتقال به خوبی مطابق با نتایج مورد انتظار و اهداف اولیه است
اصل تناسب به فراگیران . چیزی باشد که در طول دوره مطرح شده استگیرد باید مطابق آنقرار می
ها و موارد آموزشی متناسب و مورد نیاز با کند تا از شکست و ناکامی بدور بمانند و روشکمک می

 .شان فراهم باشددوره

گیری و به آوری اطالعات، نتیجهاز طریق فرایند طرح مسأله، حل آن، جمع: یادگیری پروژه محور
گفتگو و  وب . شودها آشنا میاشتراک گذاشتن نتایج، فراگیر طی فرایندی دقیق با تنوعی از مهارت
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ها، منجر به تولید محتوای ریزی، تولید و اجرای پروژهبرای تحقیق، بحث و طرحای به عنوان وسیله
 .شودمنابع در سطوح باالی فرایند یادگیری می

ها تواند به طور مثبت بر روابط فراگیران و ارتباط آنجمعی مییادگیری دسته: های یکپارچهگروه
. طراحی و ساخت دوره و فعالیت معلم استسودمندی این راهکار آموزشی وابسته به . تأثیر بگذارد

-کلید مؤثر بودن این روش، مطرح کردن مشکالت پیچیده، رسیدن به یک نظر یکسان، مسؤلیت
های آموزشی برخط برای فراگیران از دوره. پذیری، مدیریت گروهی و انسجام در کارها است

ها از تمام این فعالیت. کنندده میحمایت از فرایندهای گروهی، انجام پروژه و انواع ارزیابی استفا
ای و فضای توان از طریق آن گغتگوی رایانهپذیرد که میطریق نظام تلفیقی تحت وب صورت می

 .کاری مشترکی ایجاد کرد

آموزی شناختی شامل نگرشی ازیادگیری است که منعکس کننده دوره کار: دوره کارآموزی شناختی
نند مدل قرار دادن عملکرد کارشناس، هدایت مستقیم در فرایند ما. ها استمجموعه خاصی از تمرین

ها، پذیری، ارزیابی فراگیران در امتحان، بررسی فرضیهسازی دانش و انعطافحل مسأله، صریح
توانند راهکارهای خالقانه خود را برای حل همچنین فراگیران می. ها و راهکارهای متفاوتروش

تواند به کارآموزی شناختی کمک کند، آشنا کردن هکار دیگری که میرا. شده بکارگیرندمسائل مطرح
-فراگیر با فرهنگ زمینه مورد یادگیری، عبارات و اصطالحات خاص، مسائل و اهداف مباحث می

های گوناگون را در کنندگان از نقاط و فاصلهها و شرکتهای برخط، جمع کردن کارشناسدوره. شود
اند و همچنین امکان مشاوره در طول دوره و برنامه را ممکن و آسان کردهها نسبتاً راحت این کالس

 .ساخته است

 گیرينتیجه. 5

های مختلف و مرتبط با آموزش از راه دور، آموزش مجازی و ارتباط از در این پژوهش تحقیق
رچوبی همچنین چا. طریق رایانه را که خیلی در یادگیری برخط به آن توجه شده بود را مرور کردیم

هایی برای کاربردی کردن از ارتباط این اصول نظری بوجود آمد و راهکارهای آموزشی و ایده
 :چه گفته شد به این شرح استای از آنخالصه. های تحت وب در آموزش عالی مطرح شددوره

 مختلف نهادهاي و داشته بشري دانش هايحوزه تمامی بر ناپذیري اجتناب تأثیر اطالعات فناوري
 براي را جدیدي هايفرصت اطالعات، فناوري .است نموده بزرگی تغییرات دستخوش را اجتماعی

 با توانندمی کنند، شناسایی را هافرصت این ترسریع که جوامعی است؛ کرده ایجاد مختلف جوامع
 از استفاده زمینه و بستر ساختن فراهم .نمایند جبران را خود هايماندگیعقب ساختاري، جهشی
 ما گذر یادگیري، کلید و تدریس آموزش، کیفیت بهبود به کمک منظور به در مدارس اطالعات فناوري

 جمله از جوامع معضالت از بسیاري تواندمی الکترونیکی آموزش. بود خواهد اطالعاتی جامعه به
 امکانات کمبود آموزشی، مراکز به یکسان دسترسی عدم آموزش، به مردم روزافزون نیازهاي

. نماید برطرف را شودمی آموزش صرف که زیادي هايهزینه و مجرب آموزگاران کمبود تصادي،اق
 .دهدمی پوشش را آن معایب که اندبرشمرده آموزشی سیستم نوع این براي زیادي مزایاي

پذیر انعطاف و محور، تعاملی، مشارکتی یادگیرنده ارتباطات و اطالعات فناوري بر مبتنی آموزش
 فراگیر در را همکاري و انگیزه که است ارائه مناسب شیوه و فعال یادگیري هاياستراتژي با همراه

 عصر جدید دوران آمدنپدید موجب صنعتی انقالب فرزند عنوان به اطالعاتی انقالب .دهندمی افزایش
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 آن مقوا و بقا رکن ترینمهم اطالعاتی فناوري که است شده جامعه اطالعاتی آن تبع به و اطالعات
 در حضور حیاتی هايضرورت از اطالعاتی فناوري افزارهاي و هامهارت آموزش رو این از. است
 در با اطالعات فناوري آموزش برنامه آموزشی، طراحی نظام وظیفه و شودمی محسوب عرصه این

 مندکنش برخورد براي سازي بستر لزوم و اطالعاتی هايمهارت با مولفه آشنایی دو گرفتن نظر
 حضور براي جامعه همگامی امکان طراحی چنین با است بدیهی. باشدمی اطالعات فناوري با فراگیر

 .آیدمی فراهم اطالعاتی پویاي جامعه در نشاط با

 ،بشود وشناخت آگاهی از باالیی درجه با مناسب یادگیري به منتج بایستی ايرایانه آموزشی برنامه هر
 موسسه یا مربیان، سازد فراهم مناسب زمان را در مربی و موزآدانش بین تعامل زمینه بایستی

 هدف داراي بایستی ايرایانه برنامه، نمایند بررسی را ايرایانه برنامه مناسب بطور بایستی آموزشی
 بمنظور آموزشی فرایندهاي باشد، آموزشی هايسیاست و مقاصد راستاي مشخصی در آموزشی
 مزبور برنامه، قرارگیرد بررسی مورد رایانه و آموزشی نظام بین ارتباط میزان از اطمینان حصول
 پیوسته بهم کامل، جامع و روشن، دسترس، قابل فراگیران براي آموزشی منابع که کند تضمین بایستی

 نیازهاي با بایستی، قرار دهد آنان اختیار در را بموقع درسی برنامه به مربوط اطالعات و باشد
 وجود مالی و علمی حمایتی خدمات به دستیابی قابلیتهمچنین باشد،  داشته بتناس فراگیران آموزشی

 سوابق، الزم، شرایط فراگیران، باشد مشخص نیز هاهزینه دستورالعمل پرداخت و باشد داشته
، باشد دقیق و روشن درسی مواد، باشند داشته را برنامه از استفاده فنی مهارت و اطالعات، معلومات

 ايرایانه برنامههمچنین . باشد دسترس در و مشخص فراگیران هايآموخته از زیابیار دستورالعمل
 باشد قادر آموز دانش که بنحوي .سازد برنامه دقیق اجراي به ملزم را فراگیر و باشد تعهدآور بایستی
 برنامه اثربخشی میزان نماید، از کسب را مشخصی تحصیلی درجه و کند کامل را آموزشی دوره

 هايیافته و نتایج از آموزاندانش آید و همچنین بعمل ارزشیابی آموزشی موسسه توسط آموزشی
امید است که چارچوب مطرح شده کمک کند که ارتباطات از تئوری  .گردند مطلع برنامه ارزشیابی

 .به عمل درآید و امکانات آموزشی برخط را گسترش دهد

 منابع

چهارمین . شبرد نظام آموزشی به سوی دنیای مجازیپی(. 5295. )و دیگران .اردالن، محمدرضا

 .دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی: تهران. همایش ملی آموزش
. بررسی فاکتورهای موفقیت در آموزش عالی از راه دور الکترونیکی(. 5295. )باقری کراچی، امین

 .دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی: تهران. چهارمین همایش ملی آموزش
های بین المللی راهکارهای گسترش زبان فارسی مبتنی بر الگوهای زبان(. 5294. )علیرضا بگلری،

. نخستین همایش بین المللی گسترش زبان و ادبیات فارسی. با کمک وسایل جدید ارتباطی
 .دانشگاه عالمه طباطبایی: تهران

 فناوري کاربردي، هتوسع ماهنامه .اطالعات عصر در آموزش رسالت(. 1382. )نصرهللا جهانگرد،
 . 6و5 شماره  .اول سال. تکفا مجله .ارتباطات و اطالعات
-آموزش الکترونیکی زبان فارسی به غیر فارسی زبانان ابزارها و چالش(. 5211. )رحیمی، محسن

نژاد، به کوشش پهلوان. مقاالت اولین همایش ملی آموزش زبان فارسی و زبانشناسی. ها
 .فردوسی مشهددانشگاه : مشهد. محمدرضا

استفاده بیشینه از انبوه امکانات فناوری رایانه و وب در (. 5294. )و بهمدی، بهداد .شریفی، شهال
. نخستین همایش بین المللی گسترش زبان و ادبیات فارسی. آموزش فارسی از طریق اینترنت

 .دانشگاه عالمه طباطبایی: تهران
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های مؤسسات آموزش ی تطبیقی و تحلیلی ویژگیبررس(. 5295. )و دیگران .زاده، رضاعلیفضل
: تهران. چهارمین همایش ملی آموزش. عالی از راه دور کشورهای انگلستان، هند و ایران

 .دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
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 اطالعات پژوهشی

دكتراي زبانشناسي همگاني و دانشیار گروه زبانشناسي دانشگاه فردوسي مشهد مي   شهال شریفی
حوزه هاي مورد عالقه و تدریس او ، رده شناسي زبان، كاربردشناسي و تجزیه و تحلیل كالم و . باشد

لفي در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري در پایان نامه هاي مخت. عصب شناسي زبان مي باشد
دانشگاه فردوسي مشهد و دیگر دانشگاهها در حوزه هاي ذكر شده به راهنمایي و مشاوره ایشان انجام 

 . شده است

دانشجوی دکتری زبانشناسی همگانی دانشگاه فردوسی مشهد، تا کنون در بیش از ده   الهام  اخالقی

دارای چندین مقاله علمی پژوهشی و مولف کتاب . قاله داشته استهمایش ملی و بین المللی ارائه م
 .باشدمدرس دانشگاه علمی کاربردی و تابران نیز می. است" زبانشناسی، حلقه واصله علوم"
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