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 روش های تدریس کارآمد در آموزش مجازی

 

 2 اد اللمینژ میفاطمه کر ، 1د اللمینژا میزهرا کر

 صدر رشت                یمدرس دانشگاه بنت الهد

 صدر رشت   یبنت الهد ییآموزش ابتدا یدانشجو

 

 چکیده

 

های اطالعاتي و ارتباطي زندگي را در بسياری از ابعاد آن دگرگون ساخته اند. از جمله اين دگرگونيها تغيير در شيوه  فناوری

های سنتي آموزش است به گونه ای که نياز به حضور فيزيکي در کالس درس کاهش يافته است. اگر چه تا ديروز، آموزش 

گرفت و کتاب به منزله اصليترين منبع اطالعاتي در آموزش محسوب ميشد در حال تنها از وجود مربيان و معلمان بهره مي 

حاضر وجود ابزارها، روشها و محيطهای جديد آموزشي، شيوه های جديدی را به وجود آورده است. از جمله اين شيوه ها 

و تصور بر اين است که  شود يم يتوجه ي))آموزش الکترونيکي(( است که به طور معمول در آن به نقش بنيادی آموزشگر ب

يادگيری فراگيرندگان و  تيفيو ک تيمعلم در اين نظام به اندازه آموزش سنتي اهميت ندارد. اين در حالي است که کم

استفاده اثربخش و کارآمد از تجهيزات و وسايل گوناگون، وابسته به ميزان فعاليت آموزشگر و نگرشها و مهارتهای او است. 

مقايسه ای به ارائه مجموعه ای از راهبردها و فنون کاربردی مي پردازد که  -اسنادی و به صورت تحليلي شاين مقاله به رو

در افزايش کارآيي و اثربخشي معلم و بهبود کيفيت يادگيری فراگيرندگان در آموزش الکترونيکي نقش مهمي  کاربست آنها

دور هلمبرگ، راههای افزايش ارتباط دانشجو و اساتيد، تشويق  زبرعهده دارد. مباحث مورد بررسي عبارت از: نظريه آموزش ا

عال، ارائه بازخورد سريع، تاکيد بر زمان کار، تفهيم انتظارات دوره دانشجويان به همکاری، ترغيب دانشجويان به يادگيری ف

 باشد. آموزشي و احترام به استعدادها و سبکهای گوناگون يادگيری مي

عالگر، سبك يادگيری، بازخورد، مشارکت ف آموزش از دور، آموزش الکترونيکي، آموزشکلمات کلیدی:   

 
 

 

 مقدمه 

نهادها يا نظامهای آموزشي علتهای متفاوتي دارد. از مهمترين علل گرايش به اين نوع آموزش را رواج آموزش الکترونيکي در 

ت مربوط به المکاني و مشک -توان امکان دسترسي غيرحضوری داوطلبان به مطالب درسي، رفع محدوديتهای زماني مي

های  و دانش موجود، کاهش برخي هزينه بااليياز اطالعاتموقع و سريع به حجم  حضور اجباری در دانشگاه، دسترسي به
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، ميسر نمودن کار و تحصيل توأمان برای افراد، (Learning – life-long)آموزشي، تسهيل آموزش و يادگيری مادام العمر

 امکان برقراری ارتباط با ادارات و منازل و آموزش طيف وسيعي از مخاطبان دانست.

توسعه چالشهايي فراروی نظامهای آموزشي قرار گرفته است که آموزش خصوص در کشورهای در حال  از سوی ديگر به 

ای مناسب مطرح مينمايد. از جمله اين چالشها افزايش تعداد دانشجويان، افزايش مشارکت  عنوان گزينه الکترونيکي را به

ی اداره نظامهای آموزشي زنان، افزايش تنوع و تقاضا برای آموزش و کمبود فضا و تدارکات فرسوده و از تاريخ گذشته برا

 ).1(ميباشد

 اليليکي از اين د اطالعاتاند. لزوم توانمندی در استفاده از ديگر نيز در رواج آموزش الکترونيکي دخيل بوده داليلبرخي 

باشند. به عبارت  های گوناگون نيازمند مهارتها و دانش جديد در زمينه کار خود مي است؛ افراد جامعه در مشاغل و پست

مورد نياز دست يابند و  اطالعاتمورد نياز خود را تشخيص دهند، به  طالعاتگر، جامعه به افرادی نياز دارد که بتوانند ادي

های آموزش الکترونيکي  ه، فراگيران در دورهعالو آنها را پس از گزينش و ارزيابي به مجموعه دانش پايه خود اضافه نمايند. به

 ادگيری بپردازند و در فرصتها و اوقات مقتضي مطالعه کنند. امکان استفاده از چندرسانهميتوانند با سرعت خاص خود به ي

ساز وکارهای ارتباطي پيشرفته، سمينارها و آزمايشگاههای مجازی نيز از جمله مواردی است که ميتواند  ،(multimedia)ايها

 (.2)در آموزش الکترونيکي ايجاد نمايد فرصتهای آموزشي مناسبي

ود محاسن فراواني که برای آموزش الکترونيکي قابل تصور است، ضعفها و تهديدهايي نيز در پرداختن به اين شيوه با وج 

ها، لزوم  ای، آموزش به زبان غيربومي، مسأله صدور و اعتبار گواهينامه وجود دارد. برای مثال، نياز مخاطبان به سواد رايانه

های آموزشي و نياز به استفاده از ابزار و تجهيزات ويژه از  يادگيری فراگيران و برنامهوجود استانداردهای خاص برای ارزيابي 

 ( 3)جمله معايبي است که برای آموزش الکترونيکي قابل ذکر است

همچنين به نظر برخي از منتقدان يادگيری فرآيندی اجتماعي است و تعامل در مکان و زمان مشخص از مباني اساسي تجربه 

آميز است. نگراني عمده منتقدان اين است که آيا در آموزش الکترونيکي يادگيری عميق مواد درسي مشکل  فقيتآموزشي مو

 با توجه به فقدان تعامل زماني و مکاني مشخص رخ ميدهد؟

 ترک تحصيل نميشود؟ االترو آيا آموزش الکترونيکي دارای کارآمدی کافي است و منجر به نرخهای ب 
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  environment      learning )های يادگيری انيهای فوق بجا است ليکن بايد در نظر داشت که محيطعليرغم اينکه نگر 

ويژه درباره مسائل جهان واقعي  محور، متعامل، پويا و برخوردار از قابليت کار گروهي، به در آموزشهای الکترونيکي، دانشجو(  

 .است

دهد، وجود دارد.  نشجو خود فعاليتهای ياددهي و يادگيری را انجام ميدر اين آموزش، يادگيری مستقل به اين معني که دا

آنچه در اين ميان مورد غفلت قرار گرفته است نقش معلم، نگرشها و مهارتهای او در اين زمينه است. بيشتر افراد آموزش 

 ( 4)قش معلم را فراموش ميکنندتدريج ن الکترونيکي را به واسطه وابسته بودن آن به ارتباطات ديجيتالي متمايز کرده و به

های آموزشي متمرکز ميشوند،  ها و يا برنامه بر ارزيابي دانش و مهارتهای فراگيران در پايان اين دوره الًتحقيقات نيز معمو

در صورتيکه نقش معلم يا آموزشگر حائز اهميت فراوان است؛ اگر آموزشگران از دانش، مهارت و نگرشهای مناسب در آموزش 

مقاله حاضر به ( 5)رونيکي برخوردارباشند بسياری از نگرانيها در زمينه کيفيت يادگيری در اين شيوه برطرف خواهد شدالکت

ارائه راهبردها و فنوني ميپردازد که استفاده از آنها ميتواند ضامن افزايش کيفيت و اثربخشي تدريس در آموزش الکترونيکي 

 .باشد

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش

تعليم و تربيت در سطوح دانشگاهي دسترسي دانشجويان به يك مجموعه آموزشي که در بردارنده متخصصين، مواد آموزشي، 

، و ديگر فراگيرندگان است را ممکن ميسازد. در اين محيط، عمق يادگيری به واسطه تشريك مساعي و تسهيم التتسهي

 يابد.عقايد با ديگران افزايش مي

ليکن محيطهای يادگيری در آموزش الکترونيکي متفاوت است. جلوه بارز اين امر نبود تماس فيزيکي و بازخورد بصری حاصل  

ای به کارگرفت  های گوناگون را به شيوه از اينرو بايد در آموزش الکترونيکي فناوری .است( language body)  از زبان بدن

بر تسلط نظری و تجربه کافي معلم در زمينه  عالوهعبارت ديگر  يری موفق شوند. بهکه دانشجويان در رسيدن به نتايج يادگ

موجود، برخورداری وی از رفتارها، نگرشها و مهارتهای مطلوب در پرداختن به آموزش از اهميت بسياری  های علمي يا زمينه

 .برخوردار است
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Bajjlay و نگرش صحيح و هماهنگ با شرايط آموزشي و فراگيران، معلم برای دستيابي به بينش ))گويد:  باره مي در اين

بر تخصص و تبحر در يك حيطه علمي، داشتن مهارتهای  الوهبايد يادگيری از دور را از نقطه نظر فراگيران دريابد. لذا، ع

 (  6(( )کننده از اهميت بسياری برخوردار است ارتباطي و تسهيل

 به تبيين و توضيح اصول مهم در آموزش الکترونيکي مي Holmberg نيکيمقاله حاضر مبتني بر نظريه آموزش الکترو

 پردازد. 

 طبق نظريه هلمبرگ آموزش الکترونيکي مبتني بر هفت اصل اساسي است:

 برقراری ارتباط دائم ميان معلم و فراگيران؛ :اول 

 های ارتباطي حمايت شود؛  فناوریاينکه ارتباطات مذکور بايد از طريق مواد آموزشي مناسب و تعامل از طريق  :دوم 

 برای مطالعه و تحقيق ّ صميمانه در راستای نيل به اهداف دوره ايجاد شود؛  الزماينکه انگيزش  :سوم

 ها و گفتگوها؛  ايجاد جو و مبتني بر صداقت در بحث :چهارم

مهمي برای انگيزاندن فراگيرندگان کند و عامل  های دوستانه فهم و يادگيری را تسهيل مي اصل اين اصل که ارتباط :پنجم

 است؛

 ها است اصل مربوط به استفاده صحيح و اثربخش از رسانه :ششم 

 ( 7)عنوان هفتمين اصل مطرح است ريزی درسي برای هدايت و سازماندهي کل دوره به رنامهب هفتم:

 .در ادامه بحث، اصلهای مزبور تشريح و تبيين ميشوند
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 روش پژوهش

 دانشجو و اعضای هیأت علمیارتباط دائم (1

آموزان/ دانشجويان است. تدريس  تدريس در هر محيطي مستلزم چيزی بيش از فراهم نمودن محتوای درسي برای دانش 

ها نيازمند  مستلزم هدايت و راهنمايي دانشجو برای تحليل، ترکيب و اعمال قضاوت ارزشي است. دستيابي به اين مهارت

 کنش متقابل ميان استاد و دانشجو است. از تعامل و االييمقادير ب

دليل  به)ي ونکالس، روابط برالسيآنچه ممکن است برای بسياری تازگي داشته باشد اين است که بيش از روابط درون ک 

 .در يادگيری او تأثير واقعي و سازنده دارد (افزايش انگيزش، تعهد و رشد شخصي دانشجو

 Wilson تواند بخشي از تدريس  درس مي السو مناسبات دانشجويان و اساتيد در خارج از ک و همکاران معتقدند که روابط

های چهره  باشد که آثار فراواني برای دانشجويان دارد. اما آنچه درباره آموزشهای الکترونيکي ناخوشايند است، کاهش ارتباط

 ( 8)به چهره افراد است

شوند. ترس،  صورت انتقال داده مي لتوجود دارد که از طريق حا هايي تحقيقات بسياری نشان داده که عواطف يا هيجان

 (9)تعجب، خشم، شادی، تنفر و غم از مهمترين اين عواطف است

هنگام استفاده  اين مطلب به منزله يك چالش، هنگام استفاده از اغلب ابزارهای ارتباط الکترونيکي وجود دارد. برای مثال، به

نظير تاکيد، هيجان، تغيير  های مهمي در نظامهای يادگيری به شاخص(   based-text tools) از ابزارهای مبتني بر متن

 شود. عواطف و آهنگ جمله توجه کافي نمي

( asynchronous)  و غيرهمزمان (  synchronous )های الکترونيکي همزمان از اينرو، استفاده مناسب و صحيح از ارتباط 

 های مذکور را برطرف کند و کيفيت آموزش و يادگيری را افزايش دهد.  بسياری از نگرانيتواند  در آموزشهای الکترونيکي مي

،صندوق صوتي، فاکس و  boards bulletin الناتهای ارتباط غيرهمزمان عبارتند از نامه الکترونيکي، تابلوهای اع فناوری

ين زنده، کنفرانسهای ،سمينارهای آنال rooms chat گفتگو الرهایخدمات پستي. فناوريهای ارتباط همزمان نيز عبارتند از تا

های برخط و نابرخط را بررسي  مزايای ارتباط    instant messaging (3                  ) Berge تلفني و پيامهای فوری

 کرده است

  :های ارتباط غیرهمزمان مزایا و قوت
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 زماني به مواد درسي دوره تحصيلي دسترسي داشته در هر  توانند ای که دانشجويان مي پذير است به گونه انعطاف

 .باشند

  شود برای تأمل و تفکر و يادآوری داده مي الزمبه دانشجو زمان. 

  های مورد بحث را با محيط کار  توانند زمينه که به موجب آن دانشجويان مي)با يك رويکرد يادگيری مشخص

  .شود هماهنگ و سازگار مي (خود مرتبط کنند

 اثربخش هستند -های همزمان هزينه فناوری.. 

 های ارتباط همزمان مزایا و قوت

 توان بر انرژی گروه تمرکز کرد انگيزه بيشتری ايجاد نموده و لذا بهتر مي 

 تعامل در زمان واقعي، در ايجاد احساس شخصيت اجتماعي و انسجام گروهي کمك ميکند 

 عقايد را فراهم کرده و در رسيدن به توافق جمعي و  نظامهای همزمان امکان دريافت بازخورد سريع در زمينه

 گيری آثار مثبتي بر جای ميگذارند تصميم

 کند و در ايجاد نظم و انضباط در  رخدادهای همزمان افراد را تشويق و ترغيب به انجام به موقع تکاليف محوله مي

 (10)انجام امور مؤثر است

 مهم است به کارگيری صحيح آنها در زمان و موقعيت مناسب است. (مانهمزمان و غير همز)آنچه درباره وسايل ارتباطي 

ای از سوی فراگيران نبايد بدون پاسخ بماند،  برای مثال، در استفاده از پست الکترونيکي بايد توجه کرد که هيچ نامه

ها  صورت گيرد، پاسخ باالدهي به يادگيرندگان بايد با سرعت  معلم برای دانشجويان تعريف شده باشد، پاسخ الحاتاصط

 (3)هميشه متني نباشد و در کنار استفاده از پست الکترونيك از ساير ابزارهای ارتباطي استفاده شود

کارگيری فنون زير ارتباط مؤثر و کارآمد خود با دانشجويان  توانند با به طور کلي در آموزشهای الکترونيکي اساتيد مي به  

 : را افزايش دهند

  .به برقراری ارتباط بيشتر تشويق کننددانشجويان را  (1

 .چهره به چهره سوق دهند مالقاتهای  اگر دانشجويان در محل حضور دارند آنها را به برقراری جلسه  (2

 .کنند share ارزشها، نگرشها و تجارب خود را با دانشجويان تسهيم (3
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زمان  . اند درستي آنها را دريافته دانشجويان بهاند و  بيان شده طور واضح های ارتباطي به مشي مطمئن شوند که خط  (4

  .پاسخگويي، اوقاتي که استاد در دسترس نيست و ساير عوامل اثرگذار بر فرايند برقراری ارتباط مشخص شود

  .اگر از دانشجويي خبری نيست بايد با او تماس گرفته شود (5

  .شناسند ها مي ياماطمينان يافتن از اينکه دانشجويان سبك نگارش نويسنده را در پ  (6

  .اطمينان يافتن از اينکه دانشجويان طرق مختلف ارتباط با استاد را ميدانند (7

 دانشجويان رسانيد اطالعاگر عذر موجهي در برقراری ارتباط وجود دارد ميتوان آن را از طريق يك يادداشت شخصي به   (8

(11) 

 مالقاتهاینبايد فراموش شود که کوشش برای برقراری  هايي که ذکر شد دارای اهميت بسيار است ليکن اگر چه تکنيك

راههای مؤثر برقراری ارتباط دانشجويان و اساتيد در )) درباره  McKenzieای دارد. در مطالعه  حضوری ارزش ويژه

 کارگيری ساير روشهای ارتباطي مهم تلقي کردند. ، آموزشگران تماس رو در رو را در کنار به((آموزشهای الکترونيکي

از اساتيد مورد بررسي، ترتيب دادن جلسات ديدار حضوری با دانشجويان را بسيار مهم و ضروری  % 7/96در اين تحقيق  

 (12)دانستند مي

تواند برخي کمبودهای ناشي از نبود ارتباط چهره به چهره ميان خود و فراگيران  طور کلي از طريق اين ديدارها معلم مي به

 .را جبران کند

 ش همکاری و همیاری میان دانشجویانافزای( 2

شان از موضوع درسي را در مقايسه  يادگيری به صورت مشارکتي و همکارانه به دانشجويان فرصت سنجش ميزان درک و فهم 

 .کند و به کل گروه تعلق دارد اين فرايند، دانش ماهيتي اجتماعي پيدا مي اللبا همقطاران ميدهد. در خ

توانيم بپذيريم که دانشجويان شيوه  های خاص خود را دارد، ما نمي ر آموزش الکترونيکي چالشفعاليت يادگيری گروهي د

 دانند. دانشجويان بايد چگونگي کار کردن به کار گروهي در آموزش از دور را مانند فعاليت گروهي در آموزش سنتي مي

مشارکت گروهي اثربخش  لعملها و رهنمودهايي برایمنظور بايد دستور ا صورت گروهي در آموزش الکترونيکي را بدانند، بدين

 در اختيار داشته باشند. مسأله ديگر ارزشيابي توليدات گروه است. 
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توان برای دانشجويان يك  در اين زمينه مي .سنتي تعيين و تعريف شوند کالسهایمعيارها و مالکهای ارزشيابي بايد مانند 

 بندی يا نمره بايد تشريح شود. مثال عدم رتبهاخالقي  همچنين برخي الزامهاینمره گروهي و يك نمره فردی در نظر گرفت. 

کارگيری  تحقيق انجام شده در زمينه به 137بررسي  .دهي يکسان در ارزشيابي اعضای گروه از جمله اين موارد است

بردن  االش حمايت اجتماعي و بفردی، افزاي وری، توسعه روابط و مناسبات ميان گروههای يادگيری همکارانه در افزايش بهره

  :عزت نفس نشان داد که يادگيری همکارانه را ميتوان به واسطه پنج عنصر تبيين کرد

  وابستگي متقابل و سازنده 

  تعامل رو در رو 

 مسووليت فردی 

  الميهای ک مهارت 

  (3)پردازش گروهي 

ها، اتاقهای گفتگو، پروژههای  سازيها، بازی نظير شبيه هايي توان از فناوری تقويت اين عناصر در آموزش الکترونيکي ميبرای 

 شوند آموخته واسطه همکاری با ديگران، دانشجويان قادر مي گروهي، تبادل نظر، توليدات گروهي و مناظره استفاده کرد. به

های همزمان  ارتباطهای شخصي خود انتقال دهند. در اينجا استفاده از  های بهتر و مؤثرتر به موقعيت های خود را به شيوه

کالس های غيرهمزمان برای دانشجوياني که در  خصوص ارتباط را ممکن ميسازد. به التو غيرهمزمان افزايش کيفيت مباد

ها عليرغم اينکه دانشجويان در موقعيت بحث  حرف و خوددار هستند، راهگشا است. در اين ارتباط درس سنتي کم های 

 های خود را دارند.  تفکر و بر روی کاغذ آوردن انديشه برای الزمگيرند، زمان  قرار نمي

ها به افزايش همکاری ميان  کارگيری برخي از تکنيك توانند از طريق به های آموزش الکترونيکي مي اساتيد در دوره

  :دانشجويان کمك نمايند

است،    recursive  شدني داد از هر يك از اعضای گروه و تکرار های همکاری گروهي که نيازمند درون طرح پروژه (1

  .به اين معني که پروژه برای تکميل شدن، نيازمند همکاريهای متعدد و متنوع ميباشد

دانند. در ابتدای پروژه نقشهای هر فرد  های گروهي را مي در پروژهر حصول اطمينان از اينکه دانشجويان چگونگي کا (2

  .دبايد مشخص شود و نقشها به صورت دورهای و چرخشي درآي
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برای پروژه در نظر گرفته شود تا دانشجويان بتوانند راهي برای ارزيابي پيشرفت (  milestones) هايي شاخص (3

  .شخصي خود داشته باشند

  .های خوب، بد و متوسط برای دانشجويان ارائه شود هايي از پروژه نمونه  (4

  .شناسند برای اتمام پروژه را مي الزماطمينان يافتن از اينکه دانشجويان ابزارهای الکترونيکي   (5

  .نفر قرار گيرند (3-5)اعضا بايد در گروههای کوچك  (6

  .صورت گروهي برای هر ترم در نظر گرفته شود تنها يك پروژه اصلي به (7

 های بحث و گفتگو ضروری است، از اين رو مبنای مشارکت مناسب تعريف شود مشارکت در گروه  (8

 ر نظر گرفته شودبرای بحثها و گفتگوها محوری د (9

 های مشارکت خوب، بد و متوسط نشان داده شود نمونه (10

 (3)طور تصادفي ارزيابي شود برای حفظ کيفيت مقداری از مذاکرات به (11

 کمي ها به سبکي کيفي تدوين شوند، اگر چه وجود برخي شاخصهای ها يا نشانگرهای پروژه بايد توجه داشت که شاخص 

ها وجود نداشته باشد و  سبك کيفي اين است که ضرورت قطعي برای رعايت کليه شاخصناپذير است. منظور از  اجتناب

 القيتبدين ترتيب، خ، را بيشتر در نظر بگيرد  يك پروژه، سهم و وزن برخي نقاط قوت گاه آموزشگر در ارزشيابي نهايي از 

 ها تضمين ميشود و تنوع در طراحي و تکميل پروژه

 ارتقای یادگیری فعال (3

دهند و درباره کاری  هر نوع يادگيری که در آن دانشجويان کاری را انجام مي))عنوان  گيری فعال به سادگي ميتواند بهياد

عبارت ديگر يادگيری فعال عبارت است از انجام کار توسط فراگير؛ با  تعريف شود. به ((دهند، فکر ميکنند که انجام مي

هايي از  را جستجو کند که به موقعيت فردی مرتبط است. نمونه اطالعاتي توجه به اين نکته که ذهن انسان تمايل دارد

و حل مسأله  تحليل، challenging ،چالش discussing يادگيری فعال در آموزش عالي در بر گيرنده چهار مقوله بحث

 (. 3)است
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شارکت دانشجو ً بستگي يادگيری فعال در آموزش الکترونيکي يك پيشنهاد نيست بلکه يك ضرورت است. در حقيقت م 

ای را برای بحث ارسال نکنند معلم معياری  اگر دانشجويان در دوره تحصيلي برخط، نوشته الًبه حضور فعال او دارد. مث

 برای درک حضور آنها ندارد.

ط با مرتب طالعاتصورت فعال ا دانشجويان بايد به (های آموزش از دور به عنوان نسل چهارم شيوه) های برخط در دوره 

 سازاني  عنوان معني رشته تحصيلي خود را جستجو کرده و به بحث بگذارند. در آموزش الکترونيکي دانشجويان به

(makers meaning   )موجود را انتخاب، سازماندهي و با تجارب خود  طالعاتشوند که به صورت فعال ا نگريسته مي

 دهند. پيوند مي

ثبات هستند به اين معني که ارزش دانستن همه چيز  متغير و بي طالعاتيا های در عصر دانش و عصر شبکه طالعاتا 

و شرکت فعال  ((يادگيری چگونگي يادگيری))آيد، لذا مهارت ضروری برای دانشجويان  درباره يك موضوع خاص پايين مي

 باشد.  دانش مي النهدر فرايند يادگيری به جای دريافت منفع

های دروني جديد ميان  از يك پايه معرفتي به پايه ديگر، همراه با خلق ارتباط اطالعات هرگونه يادگيری مستلزم انتقال

کند  کمك مي ((انجام دادن))باشد. در اين حال  آنچه هم اکنون شناخته شده است و آنچه تا به حال شناخته نشده مي

 (14)که دانش جديد از حافظه کوتاه مدت به حافظه بلندمدت انتقال يابد

اني که برای جذب، فهم و درک مفاهيم جديد کار ميکنند به احتمال زيادتری به سطح يادگيری عميق و پايدار دانشجوي

کند که در آن يادگيرنده در مواجهه با  به مثابه يك سنجش تکويني عمل مي ((انجام))يا  ((عمل))يابند زيرا دست مي

 (15،3)کند تجهيز مي الزمها، خود را به خرده مهارتهای  دشواری

 يکي از روشهای مناسب برای افزايش يادگيری فعال دانشجويان استفاده از رويکردهای مطالعه موردی و يادگيری مسأله 

سازی مفاهيم  کند که در فهم، درک و يکپارچه هايي مي اين دو نوع يادگيری دانشجويان را غرق در نمونه .محور است

های تجارب واقعي موجب رشد يادگيری و انتقال آن به موارد مهمتر  ء به نمونهبسيار مؤثر است. آموزش الکترونيکي با اتکا

 ميشود. 

 و نوشته التمقا افزاری، توان به طرق مختلف ارائه نمود. فيلمهای ويديويي، بازيهای نرم های موردی را مي مسائل و نمونه

 : اين زمينه مورد استفاده قرار داد عبارتند ازتوان در  برخي از فنون که مي .شوند ها محسوب مي ها از جمله اين شيوه
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که نشانگر درک عميق آنها است را نوشته و ارسال کنند.  الل هاييو استد اليلها، د از دانشجويان خواسته شود تبيين (1

 .ها بايد با لحن و بيان خودشان تنظيم شوند پيام

 .بحث استفاده شود -پاسخ  -های سؤال از چرخه (2

  .های مستدل تشويق شوند ائه پاسخيادگيرندگان به ار (3

  .گيری از قطعات پراکنده دانش باشد هايي خواسته شود که نيازمند تلفيق، ترکيب و نتيجه از دانشجويان پاسخ (4

 را به آموخته(پروژهها و تکاليف)ها و تکاليفي از مسائل جهان واقعي در نظر گرفته شود تا آنها  برای دانشجويان پروژه (5

 ( 16)پيوند دهند ها و افکار خود

های آموزش الکترونيکي است که نقش مهمي در ارتقای  نکته پاياني اين قسمت در ارتباط با شيوه ارائه تکاليف در دوره 

 .يادگيری فعال دارد

Larid نظر وی تکاليف محوله بايد بر  های ارائه تکليف در آموزش الکترونيکي را مورد بحث قرار داده است. به مشي خط

و ترکيب موضوعات علمي با تجارب دانشجو متمرکز شود، به جای اينکه برگردان محتوای ارائه شده در شکل مکتوب  تلفيق

 .باشد

عبارت ديگر هر برنامه تکليفي بايد حداقل دارای يك بعد تجربي باشد. کار کردن در محيط اينترنت نيز يکي از ملزومات  به 

ا ترکيب شود؛ به بيان ديگر، هر تکليف بايد حداقل مستلزم يك جستجو در ه اساسي يادگيری است که بايد با فعاليت

 4) اينترنت باشد. همچنين بسيار خوب است که يادگيرندگان در هر دوره ملزم به شرکت در يك تکليف تحقيقي بشوند

يك دوره  خاللبايد در هايي هستند که دانشجويان  ارائه بازخورد فوری کجا بودم؟ کجا هستم؟ و کجا ميروم؟ اينها سوال(

طور  چه در آموزش سنتي و چه در آموزش الکترونيکي دانشجويان بايد به(18)تحصيلي به پاسخ آنها دست پيدا کنند

پيوسته ميزان درک خود از محتوای دوره تحصيلي و ميزان برآوردن انتظارات آن را بررسي کنند. اين امر با ارائه بازخورد 

وند و ممکن است ش ود. بدون وجود تصوير روشن از پيشرفت تحصيلي دانشجويان نگران ميازطرف آموزشگر تسهيل ميش

 .                    خصوص در آموزش الکترونيکي که احساس تنهايي و دور افتادگي وجود دارد مسير خود را گم کنند به

    Gamson & Chickering  های تحصيلي آموزش الکترونيکي  هدريافتند که استفاده از بازخوردهای فوری در دور

دهد کهِ  بازخورد با  البته نتايج برخي از تحقيقات نشان مي  19)(ارتباط مستقيمي با پيشرفت و رضايت دانشجو دارد
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آورد، ليکن ارائه بازخورد فوری در آموزش  وجود مي نتايج بهتری از بازخورد فوری به  back feed delayed  تأخير

کند و تا حدی از دورافتادگي و اثرات  در يادگيری مي رن رو توصيه ميشود که دانشجويان را فعال و درگيالکترونيکي از اي

کاهد. به غير از فوريت، بازخورد بايد متناسب باشد. به بيان ديگر، دانشجويان بايد از نوع، ميزان و کيفيت  ناشي از آن مي

از آنجايي که معلم پيش از ارائه  Anderson و Bauer نظر به         (                   20)های خود آگاه شوند دانسته

است. ايشان از حجم فعاليتهای  الزمکارگيری معيارهايي برای ارزيابي  پردازد به های دانشجو مي بازخورد به ارزيابي فعاليت

ند. نکته مهم اين است که دانشجويان کن دانشجو، محتوای مطالب ارسالي و شيوه بيان او به عنوان معيارهای ارزيابي ياد مي

ها  ها، شرکت در بحث مثال اهميت مشارکت، ارائه مقاالت و نوشته)در ابتدای دوره بايد نحوه ارزيابي از کارشان را بدانند 

 .(و غيره

کارپوشه حاوی نيز برای ارزيابي کار دانشجويان توصيه ميشود.  portfolios digital های ديجيتالي استفاده از کارپوشه 

هايي است که دانشجو در طي دوره تحصيلي انجام داده است. دانشجويان بايد از وجود کارپوشه آگاه باشند  کليه فعاليت

برای ارزيابي کارپوشه سه رويکرد را          Wiedmer (                       21)زيرا آنها را در طي دوره فعال نگاه ميدارد

  :پيشنهاد ميکند

 بندی وجود دارد انجام ميشود زشيابي تحليلي، که با توجه به هر بخش از کارپوشه که در آن مقياسي برای رتبهار.  

 ارزشيابي کلي، که قضاوت مبتني بر يك برداشت کلي درباره کارپوشه است.  

 (    .22)سنجش موفقيتهای دانشجو با تأکيد بر يك يا چند حيطه اصلي 

شود.  سريع، مؤثر و متناسب استفاده نمود، معرفي مي توان از آنها برای ارائه بازخورد ه ميدر اينجا برخي از فنون ک 

 : های آموزشي سنتي نيز موثر و مفيد است باشند. از اين رو رعايت آنها در شيوه اينها فنون عام ارائه بازخورد مي

  .تي و پيش پندارههای خودانجام يك ارزيابي اوليه با هدف افزايش آگاهي دانشجويان از پايه شناخ (1

 اطالعاتبر انعکاس کيفيت عملکرد دانشجويان،  عالوهبه دانشجويان. اين بازخوردها  مطالعاتيرائه بازخوردهای ا (2

  .دهد مفيد و کاربردی در اختيار آنان قرار مي

گيری  مباحث و نتيجهکردن  خالصهارائه بازخوردهای ارزشيابانه به دانشجويان. اين بازخوردها را ميتوان از طريق  (3

  .از آنها در يك دوره زماني، مثال پس از دو هفته ارائه داد
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 5 .بندی بهتر انجام ميشود الزام دانشجويان به ارائه بازخورد به يکديگر. البته اين کار از طريق رتبه  (4

 (   23)طور تصادفي و پيشبيني نشده در نيم سال تحصيلي ارزيابي مباحث به  (5

داشت که در آموزش الکترونيکي نوعي نظام رهبری مورد نياز است که يادگيری را در لحظات بحراني بايد توجه    (6

اصلي رهبری  (کارکرد) اندازهای متنوعي فراروی دانشجويان قرار دهد. در اين نظام بازخورد ابزار تقويت کند و چشم

 محسوب ميشود

 تاکید بر زمان انجام کار (7

رود دانشجو  تکاليف قابل کنترل است زيرا هنجارهايي درباره ميزان زماني که انتظار مي های سنتي زمان انجام در کالس

برخط از آنجايي که اين هنجارها وجود ندارد، تمايل و گرايش  الس هایصرف کند، وجود دارد. اما در ک السدر ک

ين شود. بدين منظور بايد اهميت آيد تا شايد از اين طريق يادگيری دانشجو تضم وجود مي شديدی به افزايش محتوا به

استفاده از راهکارهای زير ميتواند در تحقق اين امر (3)انجام تکليف در زمان مورد نظر برای دانشجويان مشخص شود

   :مفيد باشد

  .موعدهای خاصي مشخص شود که طبق آن دانشجويان به صورت منظم مشارکت کنند (1

  .رفته شودها معيارهايي فرآيندی در نظر گ برای پروژه (2

 بندی تأکيد شود بر کار منظم، کارکرد پايدار و برنامه (3

 (24)جای يك يا دو نقطه زماني خاص، در کل نيمسال تحصيلي تقسيم شود مقرر کارها، به موعد (4

 .                                                       افت تحصيلي در آموزش الکترونيکي بسيار شايع است بنابراين اگر از دانشجويي خبر نشد، حتما پيگيری شود  (5

کنند که در ابتدای  ها، پيشنهاد مي برخي متخصصان آموزش الکترونيکي با عنايت به مخاطبان خاص اين نوع آموزش  

گي دوره آموزشي، آموزشگر از دانشجويان بخواهد يك تاريخچه شخصي و نيز يك شرح حال از وضعيت شغلي و خانواد

تواند در رابطه با زمان انجام تکاليف  فايده اين عمل اين است که آموزشگر مي .خود تهيه و آن را برای آموزشگر بفرستند

 انعطاف بيشتری از خويش نشان دهد و در عين حال به وضعيت شخصي هر فرد توجه بيشتری داشته باشد

 تفهیم انتظارات دوره آموزشی (6
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دست  را بهالتری رتبه با والًپردازند، معم لي با جديت و کوشش فراوان به يادگيری ميدانشجويان وقتي در دوره تحصي

کنند که شرايط و استانداردهای دوره در سطح پاييني  آورند. بسياری از دانشجويان در آموزش الکترونيکي تصور مي مي

ديت تصحيح شوند در غير اين صورت است و برآوردن انتظارات آسان است. چنين نگرشهايي بايد در ابتدای دوره با ج

دهند. تعريف و تعيين استانداردهای مشارکت دانشجو و معيارهای  عملکرد دانشجو را در کل دوره تحت تأثير قرار مي

ارزيابي در تفهيم انتظارات دوره به دانشجويان آثار مثبتي بر جای ميگذارد. عمل به نکات زير ميتواند در اين زمينه 

 :راهگشا باشد

 .استاد به دانشجويان بفهماند که از نظر ذهني درگير فعاليتهای آنها است (1

  .وضوح بيان شود انتظارات آموزشي در صفحه وب سايت دانشگاه به (2

  .عملکرد عالي افراد بايد مورد توجه ويژه قرار گيرد (3

  .ارائه شود کالسبازخوردهايي برای کل  (4

 (25)آن انجام گيردارزيابي عملکرد بايد بيشتر مبتني بر کيفيت  (5

خصوص آموزش برخط، بيشتر دغدغه فراگيران درباره ميزان  بايد در نظر داشت که در آموزش الکترونيکي و به 

چرا مجبور به انجام کاری هستند و اين کار چه تأثيری  خواهند بدانند هايشان در پايان دوره است. آنها مي توانمندی

بنابراين بايد به دانشجويان کمك کرد تا ارزش وقت  ( 26)هايشان دارد فعاليتبر کسب و کار، نوآوری و موفقيت 

  .گذاشتن برای برنامه را درک کنند تا بدين طريق انگيزه آنها برای يادگيری افزايش يابد

 های مختلف یادگیری احترام به استعدادها و سبک (6

های آموزشي و فرهنگي متفاوت، انتظارات  زمينههای متفاوت يادگيری،  دانشجويان دارای استعدادهای مختلف، سبك

آل که انتظارات همه دانشجويان را  باشند. واقعيت اين است که خلق محيط يادگيری ايده و نگرشهای گوناگون مي

های يادگيری خاص خودشان،  توانيم با آگاه کردن دانشجويان از سبك برآورده سازد غير ممکن است ليکن ما مي

 توجه به سبك .العمر را فراهم کنيم ای موفقيت افزايش داده و زمينه تبديل آنها به يادگيرندگان مادامشانس آنها را بر

های مختلف يادگيری لزوما به اين معني نيست که هر درس يا واحد يادگيری بايد به طرق مختلف ارائه شود، بلکه 

های يادگيری شده و مهارتهای اضافي  ديگر سبكای باشد که دانشجويان ملزم به تجربه  عملکرد ما بايد به گونه
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را کنترل نمايد،  اطالعاتتواند جريان دريافت  در آموزش الکترونيکي دانشجو مي والکسب کنند. از آنجايي که معم

دهد تا درباره آنچه دريافت  تقسيم واحدهای مطالعاتي به بخشهای کوچکتر، فرصتهای بسياری به دانشجويان مي

 (27)ر و تأمل بپردازندميکنند به تفک

  :در اينجا راههايي برای توجه و احترام به استعدادها ذکر ميشود

  .اجازه داده شود دانشجويان موضوعي را به عنوان پروژه انتخاب کنند (1

  .دانشجويان تحقيق شود عالقههای مورد  درباره زمينه (2

  4 .دانشجويان به ارائه نظرات موافق و مخالف تشويق شوند  (3

 های مختلف زندگي واقعي باشد بي برای يادگيری انتخاب شود که سرشار از نمونهتجار (4

  .ها تشويق شوند های مختلف به همکاری در کار بر روی پروژه دانشجويان دارای زمينه (5

 

 

های يادگيری به  های يادگيری فراگيران است. استراتژی به کارگيری فنون مذکور، تشخيص استراتژی الزمه

 قسيم ميشوند:چهاردسته ت

 :دسته اول 

است که بر تجربه فرد و احساسات او در موقعيت يادگيری تاکيد ميکند. افرادی که از اين راهبرد  ((تجربه واقعي)) 

 شوند دارای فکری باز هستند.  استفاده ميکنند قابل انطباق با شرايط و تغييرات هستند و وقتي با مسايل مواجه مي

 :دسته دوم

مند در انجام  ريزی نظام ها و برنامه است که در آن رويکرد فراگير تحليل منطقي ايده ((سازی انتزاعيمفهوم )) 

باشد. افراد در اين استراتژی تمايل دارند تا وقتي که دريافت روشني از وضعيت و موقعيت يادگيری  وظايف محوله مي

 گيری نکنند.  اند، تصميم پيدا نکرده

 :دسته سوم
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ها، افکار و احساسات شخصي اعتماد  است که در آن يادگيرنده به شدت بر انديشه ((مشاهده منطقي))ها  استراتژی 

 ها از چشم اندازهای مختلف دارد. مي کند در حالي که تأکيد ويژهای بر بيطرفي، قضاوت دقيق و توانايي درک ايده

 دسته چهارم:

از زمان و انرژی را صرف تغيير مقتضيات مساله  االييقادير بنام دارد. شخص صاحب اين استراتژی م ))آزمايش فعال((

 (                    28)و يادگيری آن ميکند

 به ذکر است که شناخت سبکهای گوناگون يادگيری مستلزم تعامل زياد معلم و فراگيران است. پس از شناخت سبك الزم

آموزش پرداخته، تکاليف مناسب طرح کند و به دانشجويان تواند به شيوه مقتضي به  های يادگيری دانشجويان، معلم مي

 های مشابه تکاليف گروهي واگذار کند. دارای سبك

 افزون بر اين، آموزشگر بايد در رابطه با نوع و ماهيت تکاليف نيز رويکرد خويش به يادگيری را روشن کند. در يك طبقه 

کنند. رويکرد عميق به يادگيری، پيوند محکمي سطحي تقسيم مي بندی کلي، رويکردها به يادگيری را به دو گروه عميق و

 دارد.  ((قصد فهميدن))با 

اينکه مفاهيم و موضوعات فهميده شوند و به تجارب موجود افراد پيوند بخورند. در اينجا هدف کسب حداکثر فهم از مطالعات 

 (             29)ميباشد

 : مشخصات اصلي اين رويکرد به قرار زير است

  .دانشجو قصد فهميدن دارد(1

 دانشجو به تکاليف رسيدگي ميکند( 2

 (مانند ادعای اصلي نويسنده و يا مفاهيمي که در حل مساله قابليت کاربرد دارند)بر آنچه که اهميت دارد تمرکز ميکند (3

  .دهد دانش قبلي را به دانش جديد پيوند مي( 4 

 دهد مي ابعاد نظری را به تجارب روزانه پيوند( 5

تواند رويکرد عميق به يادگيری داشته باشد؟  اما آموزشگر چگونه مي (29)محتوا را به يك کار منسجم سازماندهي ميکند( 6

 1 :انجام فعاليتهايي نظير موارد زير ميتواند در اين زمينه موثر باشد

  .به تکاليف يادگيری را در پي داشته باشند ايي برای تدريس و ارزشيابي انتخاب کند که درگيری فعال و بلندّ مدت روشه( 1 
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نوعي تدريس از خود نشان دهد که حکايتگر تعهد شخصي وی به موضوع باشد و به ضرورت و مناسبت آن برای دانشجويان ( 2

  .تاکيد کند

 .انتظارات آکادميك را به وضوح بيان کند( 4

 (                                        30)عاتشان را بدهدبرای انتخاب روش و محتوای مطال الزمبه دانشجويان فرصت ( 5

تواند آموزشگر  در مقابل رويکرد عميق، رويکرد سطحي قرار دارد. شناخت اين رويکرد به خصوص در شيوه الکترونيکي مي 

 ((قصد تمام کردن تکليف))را از کاربرد روشها و فنون اشتباه مصون نگه دارد. رويکرد سطحي به يادگيری پيوند زيادی با 

 و حقايق است. طالعاتدارد. مهم، به ياد داشتن ا

های جديد و دانش موجود مورد ّ توجه نيست. دانشجويان وانمود مي کنند که به طور جدی درگير  تمايز نهادن ميان ايده 

ها  تمرکز بر نشانه( 1 :استمشخصات اصلي اين رويکرد به قرار زير  .خواهند تکليف تمام شود يادگيری هستند و فقط مي

تمرکز بر بخشهای غير مرتبط  (2، (مانند تمرکز صرف بر کلمات و جمالت متن، يا کاربرد بدون فکر فرمولها برای حل مساله)

 تکاليف،

 ها برای ارزشيابي اطالعاتبه ياد سپردن ( 3

 تداعي بدون فکر مفاهيم و حقايق، ( 4 

 ناتواني در تميز اصول از مثالها ( 5 

   (31)تکليف را به عنوان يك اجبار بيروني نگريستن(6

رويکرد عميق قصد دارد به انتظارات بيروني پاسخ دهد. فقط پاسخگويي  خالفدر اينجا تاکيد بيروني وجود دارد. دانشجو بر

شوند و آموزشگر  د رويکرد سطحي به يادگيری ميطور کلي، برخي عوامل باعث ايجا به الزامات ارزشيابي مد نظر است. به

 .از آنها پرهيز کند مکاناال بايد حتي

 

 یافته های پژوهش

بيش از حد  ارزشيابي بر اساس يافتن و يا به يادآوری دانش سطحي، بدبيني يا برداشتهای متناقض نسبت به پاداشها، حجم

  .باشند در مطالعه از مهمترين موارد مي قاللنه پيشرفت و عدم استمواد برنامه درسي، عدم بازخورد يا بازخورد ضعيف در زمي
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های يادگيری قدرتمند برای دانشجويان است.  اندرکاران نظامهای آموزش الکترونيکي فراهم کردن محيط چالش اصلي دست

های فراشناختي  ، فهم عميق مفاهيم و مهارتالهای پيچيده و سطح با هدف محيطهای يادگيری قدرتمند، توسعه مهارت

 نظير توانايي نظارت بر يادگيری خود است. 

 :مشخصات چنين محيطهايي را ميتوان در سه دسته اصلي خالصه نمود

که فراگير پس از اتمام دوره به دانش و مهارتهای مطلوب  ای برانگيز به گونه گرايانه و چالش استفاده از مسايل واقع (1

  .دست يابد

 های يادگيری خود  های بيشتر در قبال فعاليت يت فرايند يادگيری و پذيرش مسئوليتتشويق دانشجويان به مدير  (2

  باشد کارگيری روشهايي که نيازمند تعامل، همکاری و تشريك مساعي دانشجويان در انجام دادن وظايف محوله مي به (3

. 

 ارای دانش، نگرشها و مهارتيکي از مهمترين عوامل در دستيابي به چنين محيطي وجود آموزشگر کارداني است که د

 برای هدايت دانشجويان باشد.  الزمهای 

 آموزشگر بايد برای دستيابي به بينش و نگرش صحيح و هماهنگ با شرايط آموزشي و فراگيران، يادگيری از دور را از نقطه

 اط ميان فردی وتسهيلهای ارتب بر تخصصّ و تبحر در يك حيطه علمي، داشتن مهارت عالوهنظر فراگيران دريابد. لذا 

 کننده از اهميت بسياری برخوردار است

های آموزش از دور، افزايش ارتباط دانشجويان و اساتيد، همکاری و همياری ميان دانشجويان،  بردن کيفيت در نظام البرای با

ا و استعدادهای مختلف ارائه بازخورد فوری، تاکيد بر زمان انجام کار، تفهيم انتظارات دوره آموزشي و احترام به سبکه

 يادگيری ضرورت دارد.

 اندرکاران برنامه های اصلي مورد توافق دست عنوان پنداره نيز به ((مشارکت فعال))و ((يادگيری فعال))آرمانهای تربيتي  

گيريها مورد توجه  ريزی، مديريت و تدريس در نظامهای آموزش الکترونيکي از مواردی است که بايد هميشه در تصميم

 عنوان اصول راهنما مورد استناد قرار گيرد. قرار گيرد و به
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واسطه تعيين اهداف مشترک، تحقيق و جستجوی مشترک،  کند تا به يادگيری و مشارکت فعال به فراگيران کمك مي 

ی بر آن بسيار عالوهتری از دانش و آگاهي دست يابند و  گيری مشارکتي به سطوح عميق ش برای يادگيری و تصميمالت

 های اجتماعي را تحصيل نمايند.  از مهارت

های يادگيری  در آموزش الکترونيکي مستلزم آگاهي از استراتژی -يادگيری فعال و مشارکت فعال -ها  تحقق اين پنداره

های يادگيری، بيش از هر کسي به فراگير کمك  و رويکردهای يادگيری است. در آموزش الکترونيکي آگاهي از استراتژی

 د تا سبك يادگيری خاص خويش را تشخيص دهد. کنمي

کند. آموزشگر بايد در ارائه اما بيش از هر کسي به آموزشگر کمك مي -عميق و سطحي -آگاهي از رويکردهای يادگيری 

يادگيری را حس نمايند و به  گيران جديتفراکه  کند ای عمل ها و شيوه ارزشيابي خود به گونه تکاليف، کاربرد نشانه

 .شناختي حرکت کنندباالی  سطوح
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