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 کاربردی -علمی جامع در دانشگاه آموزش مجازی محورِ نظاممهارت ها و استراتژیمدل

 1مریم ابراهیمی 

 

 چکیده

ب  «جهتانی ب   شتکۀۀ ». های اساسی مواجه ساخته است  اتی، نظام آموزش عالی را با پرسشاطالع ظهور جامعۀ

ای جدیتد اطالعتاتی ب ارتکتاطی،    هت فنابری. اندانقالبی را در آموزش، ایجاد کردههای نوآبرانه ب ، ربش«اینترن »

ادل دانش ب اطالعات، عرضه های یادگیری ب در کل، چگونه زیستن را تغییر داده ب طرق جدیدی را برای تکربش

عالی موجود، مورد استفاده قرار  های آموزشایگزینی نظامتوانند در جه  تقوی  یا جها میاین فنابری. اندداشته

کنتد  ب  فنابری اطالعات ب ارتکاطات نقش اصلی را در ارتقای کیفی  آموزش عالی، ایفتا متی  ، اساس براین .دگیر

بته  کاربردی به طور اخص  -ی مزی  رقابتی پایدار برای مؤسسات آموزش عالی به طور اعم ب  دانشگاه علمیپایه

هتای اساستی   ، گتام مجتازی نظتام آمتوزش    کتاربردی در راستتای توستعۀ    -اه علمیچنانۀه دانشگ. ربدشمار می

تری بردارند، پیش بایس  حرک  به سوی دانشگاه کیفی ب نهایتاً تضمین ب ارتقای کیفیت  در آمتوزش   مستحۀم

توانتد   ارتکاطتات، متی   فنابری اطالعتات ب  گیری از دانشگاه کیفی شده در راستای بهره. عالی، میسرتر خواهد شد

ب فراینتدهای   هتا، ستاختارها   حصوالتی که به بهکود؛ ربابط، نظتام م تر تربی  نماید، هرچه بیشتر محصوالت کیفی

تحلیلی  -در مقالۀ حاضر که به شیوۀ توصیفی. سیاسی، اجتماعی، فرهنگی ب اقتصادی جامعه خود، کمک نمایند

 یئهاراای معتکر در این زمینه، به گیری از منابع ب مطالعات کتابخانهنگاشته شده اس ، تالش شده اس  تا با بهره

 -علمتی جتامع  آموزش مجازی در نظام آموزش عتالی بتا ربیۀترد دانشتگاه      نظام محورِها ب استراتژی مهارتمدل

 .کاربردی پرداخته شود
 کاربردی -علمیجامع آموزش مجازی، دانشگاه محور، نظام استراتژی، مهارتها، مدل: باژگان کلیدی
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  مقدمه

توان عصر تلفیق اطالعتات ب ارتکاطتات ب انتقتال    اخیر را به طور خاص می ر حاضر را به طور عام ب چند دهۀعص

دانش جه  آموزش دانس ؛ عصری که بشر در آن بیش از گذشته نیازمند داشتن اطالعات ب در نتیجه برقتراری  

هتای اطالعتاتی ب ارتکتاطی گونتاگون ب     امربزه با در اختیار داشتتن فنتابری   .ت اس ارتکاطات برای کسب اطالعا

پیشرفته امۀان برقراری ارتکاطات ب تکادل سریع اطالعات ب در نتیجه تولید ب توزیع دانش ب دانایی بیش از پیش 

رین اطالعات الزم را در توانند آخی جهانی در هر جا که باشند، به سهول  میفرد فردِ جامعه. میسر گردیده اس 

 . ای دریاف  کنندهر زمینه
ساز اس  ب این خیزش تازه تردیدی در این باقعی  نیس  که جهان در حال خیزشی تازه به سم  تحولی دبران

که الزم باشد به تمتامی مصتادیق ایتن انفجتار اطالعتاتی ب      آنبی. حاصل انفجار اطالعاتی اس  که رخ داده اس 

های آموزشتی ب پژبهشتی در   افزاری در حیطهافزاری ب نرمشود، تنها گذری بر آنچه از ابعاد سخ ارتکاطی اشاره 

ربی ناظران ب فعاالن این حیطه قرار دهتد؛ از  انداز بدیعی را پیشتواند چشمدسترس همگان قرار گرفته اس  می

های الۀتربنیک ب قابل حمل؛ ابزارهتای  انخو های اطالعاتی گرفته تا انقال  اینترن  ب دنیای ب ؛ از کتاماهواره

ای ب تعتانلی بتا کارکردهتای    های چندرستانه ی اطالعات اما با گنجایش بسیار باال گرفته تا محیطکوچک ذخیره

هتای  ب انتوا  ب اقستام آمتوزش   ( سمینارهای مکتنی بتر ب  )گوناگون آموزشی ب پژبهشی ب برگزاری ب سمینارها 

اند که برآیندشتان بته درستتی ب    ایی را هستی بخشیدههمه فضاهای باقعی ب مجازی مجازی ب از راه دبر؛ همه ب

ی این تحول عظیم فرآیند جهانی شدن، ابزار آن تولید ب جان مایه. شودگزافه به جوامع دانش بنیان تعکیر میبی

 . انتقال اطالعات ب حاصل آن دانایی استقرار یافته اس 
 آمتوزش بته عنتوان    عتالی  های آموزشجذ  تحولی عظیم در نظام 0991ی دهه در اباخربا توجه به این مهم، 

هتای زمتانی ب   این تحول به دلیل برخورداری از امۀانات بسیع فنابری نتوین ب عتاری از محتدبدی    . شد مجازی

همستو بتا   (. 1110، 0جرجینر) سنتی فراهم آبرده اس  آموزشحل مناسکی برای بسیاری از مشۀالت مۀانی راه

در . های آموزش ب یتادگیری در کتالس درس را تغییتر دادنتد    ین فرآیند، رشد سریع تغییرات تۀنولوژیۀی ربشا

های آموزش رستمی را بته صتورتی کته در آن مربتی ب      توان ربشاین تفۀر ایجاد شد که می, اباخر قرن نوزدهم

آمتوزش  "ن زمان بود کته مفهتوم   فراگیران در یک زمان ب مۀان مشخص حضور نداشته باشند، اجرا نمود ب از ای

1مجازی
توانند با یۀدیگر ارتکاط شۀل گرف  ب این ایده شۀل گرف  که از طریق جزبات، مربیان ب فراگیران می "

ی ب تلویزیتون دهته   0991ی جزبه شرب  شده ب با رادیتو در دهته   به بسیلۀ مجازیفرآیند آموزش . برقرار کنند

 0991ی سپس در ابایتل دهته  . های تۀنولوژیۀی ادامه یاف سو با پیشرف عنوان ابزارهای آموزشی همبه 0991

، درست  بعتد از استتفاده از    مجتازی عنوان ابزاری برای فرستادن اطالعتات بته یادگیرنتدگان    تلویزیون تعاملی به

با  (.993: 1119، 9کارادنیز)بجود آمد ای بههای مداربسته، انتقال امواج، ضکط بیدئویی ب انتقال ماهوارهتلویزیون

ای محتتو ، هتا ستای  ها، اینترن ، ب رامدیکامپیوترهای شخصی ب سی ،0931معرفی انقال  الۀتربنیۀی در دهۀ
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2. distance education 
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ترتیتب، امۀتان   بتدین . تر شتد پذیرتر ب سریع، انتقال دانش به یادگیرندگان انعطاف0991 آموزشی در اباسط دهۀ

تلف برای ارتکاط با یۀدیگر ب با مربیان در هر زمتان ب مۀتان   دسترسی آسان به فراگیران از مناطق جغرافیای مخ

محتوای آموزشی نه  ن، افزایش پهنای باند امۀان ارائۀعالبه بر ای. تر صورت گرف فراهم شد ب انتقال دانش سریع

ه ب هتا ب ییتر  ستازی ها، تصابیر، صداها، انیمیشن ب شتکیه صرفاً از طریق متون چاپی بلۀه به صورت انوا  گرافیک

ی انقال  بایرلس نیز، کته بته دنکتال    در نتیجه. امۀان ارتکاط چهره به چهره بین فراگیران ب مربی را فراهم نمود

رخ داد،  0991 در اباخر دهۀ 0های همراه، ابزار های دیجیتال شخصیتاپ، تلفنلپ: هایی مانندگسترش دستگاه

  (.1112، 1هارپر ب همۀاران)مۀان مکدل کرد ای فراتر از زمان ب را به پدیده مجازیفرآیند آموزش 
در ستط  جهتانی نیتاز بته تجدیتدنظر در       مجتازی  آموزش های نویننولوژیتۀ رشد سریعترتیب به دنکال بدین

ساختارهای متنو  ب تفۀر دبباره در متورد ربیۀردهتای آموزشتی را ایجتاد کترده است  ب بستیاری از مؤسستات         

کته  های جاری خود با توجه به انسجام تۀنولتوژیۀی ب ایتن  تقوی  فعالی هایی برای آموزشی در جستجوی ربش

-؛ راجرسن1119، 9دبغ ب بنن ریتلند)از را دبر را تقوی  کرد، هستند  آموزش توان با کمک آن تجربۀ چگونه می

 (.019: 1101ربل ب همۀاران؛ راجرسنبه نقل از  1112، 2ربل

ی عمتده . را گستترش دهنتد   آمتوزش مجتازی   یش هستتند کته تجربته   نیز در تال مجازیمحققان ب فعاالن آموزش 

استتفاده از   (.1101، 9کزک ب همۀتاران )دهند های جدید را مورد توجه قرار میتحقیقات انجام شده، نقش تۀنولوژی

. ده است  های مجازی ایجاد کتر ها مزایای بسیاری را فراتر از ربیۀردهای سنتی به طراحی ب انتقال برنامهاین تۀنولوژی

پذیری بیشتری را ایجاد کرده ب فراگیتران را قتادر   های موبایل دسترسی ب انعطافبه عنوان نمونه، استفاده از تۀنولوژی

  (.1113،  کامکزهانوم ب مک)سازد که کنترل بیشتری بر فرآیند یادگیری خود داشته باشند می

دیلن )گیرند های سنتی مورد استفاده قرار میالسبه صورت گسترده در ک مجازی هایفنابریامربزه بسیاری از 

-های تۀنولتوژیۀی انتوا  ربش  نوآبری ,، در عصر حاضر3اطالعات اقتصاد براساس گزارش باحد (.1119، 2ب گرین

ها یابی، این تۀنولوژیی زمینهبر اساس مطالعه ؛دهدهای آموزشی را تغییر میهای آموزش ب یادگیری در محکط

هتای مختلتف   ی تۀنولتوژی چنین بر اساس مقایسته هم. بر مراکز آموزشی در آینده خواهد داش تأثیرات مهمی 

ترین سهم را در تقوی  کیفیت   ابزارهای جمعی آنالین بزرگ: دهندگان اظهار کردنددرصد از پاسخ 91ارتکاطی، 

فزار ار طریق یادگیری فردی ادرصد نیز طرفدار پویایی انتقال محتوا ب نرم 23که در حالی. آموزشی خواهد داش 

در افتزایش   فنتابری ب اهمیت    آمتوزش مجتازی  در  هتا فنتابری این مطالعه، افتزایش نقتش    عالبه، دربه. هستند

هتای  مطالعات دیگری نیز میزان اثربخشتی دبره (. 2: 1113، 9گلن)دسترسی جهانی به آموزش تأکید شده اس  

                                                      
0. PDA (personal digital assistants) 
2. Harper & et al 
 . Dabbagh & Bannan-Ritland 
0. Rogerson-Revell 
 
. Koszalka and et al 

 . Hannum & McCombs 
 . Dillon & Grene 
 . Economist Intelligence Unit 
 . Glenn 



 0011پژوهش اجتماعی، سال سیزدهم، شماره پنجاه و یکم، تابستان فصلنامه 
 

0 
 

هتانوم   (.1112، 0راستل )انتد  چهره به مورد تأکیتد قترار داده  بههای آموزشی متدابل چهرهبا دبره آموزش مجازی

ای بترای  ارتکاطی مزایتای بتالقوه   هایفنابریبه کمک کامپیوتر ب  آموزش مجازیکه در حالی: نشان داد( 1112)

ر نتاظ که بتوانیم فرآیند سیستماتیۀی را با همراهی یکفقط هنگامی" دهند، لیۀنتقوی  نتایج یادگیری ارائه می

کتار بتریم، استتفاده از    انتد را بته  محتور طراحتی شتده   متخصص ب باتجربه ب مکاحثی که با اصول یادگیری تجربه

 (.1112هانوم، ) "توانند نتایج یادگیری را تقوی  کنندهای نوین در مراکز آموزشی میتۀنولوژی

 

 

 طرح مسأله

-بحت  متی   یاطالعات در آموزش عال یفنابر یهاینیبشیب پ هاربند ردکه در مو متعددیها ب مقاالت گزارش

ها گزارش این از یکه برخ یدر حال(.  110جانسون ب همۀاران، )شوند منتشر می انهیسالبه صورت حداقل  کنند

 یدر آمتوزش عتال   اطالعتات  فنتابری  یها یاز محدبد یبرخبه  دیها ب محصوالت جدینیبشیربندها، پ در مورد

در  اطالعتات  یفنتابر  یمنفت  یهابه جنکهب به ندرت  شوندیم بیان مثک  اریزبان بس ها به، ایلب آناذعان دارند

 (. 1109، 1دالستورم ب همۀاران)اشاره دارند  هادانشگاه
 یهتا انتد کته رستانه   ابراز کترده  رحمیب بی مثک  یهاخود را نسک  به ربش یهایمحققان نگراندر این راستا، 

شتود کته   یمت  ادآبریت ( 1102) 9ستلوین . دهنتد ینشان م گونهآن یآموزش عال را در اطالعات یبرافن، یدانشگاه

از جملته   گیرنتد جشتن متی   آمتوزش  یبترا  را اطالعتات  فنتابری  یایت مزا هیچ انتقادی بدبن اتیاز نشر یاریبس

 را آموزش یهاوهیب شبه طور قابل توجهی فرآیندها ...  اطاعاتی یهایبراکه فن یآموزش ۀمفربضات دربن جامع"

دهد تا نشان دهد که یب گسترش م دییأانتقاد را ت نیا 2باترز(. 099 :1102سلوین، ) "کنندیم پیۀربندی  مجدد

را در  نامتشرفیپ میمفاه یبرافن نیا ب اس  ریناپذ اجتنا یفنابر" که میکنیفۀر م ایلب یکه ما در آموزش عال

بحت  در متورد   (.  110، 9یانت  ) "کت  است   ب مث ریناپتذ جتنتا  اامری  شرف یپخود  یب به نوعگرفته اس  بر

آمتوزش ختود    نیب همچنت  یب خود به ختود  یفرد یریادگی یتوانند برایماطاعاتی  یهایبرناه فک ییهافرص 

 نیتتر ری، از جملته فراگ های مناسب برای دانشجویان ارائته دهنتد  ها ب در زمانها، ب در مۀاندانشگاهدر  یزشیانگ

 (.03: 1109برابن، ) موارد هستند

 اتیت از تجرب یعیبس فیط یبرا اطالعات فنابریاز  شهیهمجویان که دانش دهندمینشان  قاتیحال، تحق نیبا ا

 شتوند یگنجانتده نمت   یفترد  یریادگیت در ها آنکنند ب ایلب یاستفاده نم ،هستند ریپذامۀان یکه از لحاظ نظر

های گسترده دبرهاز ظهور  شیپ جانیهد سال بعد از چنبه عنوان مثال، (. 9-01: 1109،  هندرسون ب همۀاران)

 تر در دسترس قرار دهدطور گسترده را به آموزخود یه بعده داده بود تا آموزش عالک (موک) نیآنالگسترده باز 

                                                      
0. Russell 
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 . Selwyn 
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به عنتوان مستیری بترای     هاموک از یاریمجدد بس پیۀربندیب دبره  لیتۀم پایین یهانرخ  یبه باقعدر نهای  

 - یۀفنابری ییکند که جکرگرایم یادآبری( 1101)سلوین (. 1101 ،0لوین)شد  منجر های شغلیآموزش مهارت

 یکننده اس  ب هم جتنس، نتژاد، طکقته   هم گمراه -کند یرا بهتر م زهایچ شتریب فنابریاس  که  نیفرض بر ا

مطالعات  رتااب به طور مدابم خواس(. 39: 1101سلوین، ) ردیگیم دهیرا ناد یرابرعدم ب قدرت ب  ،یهو ،یاجتماع

 قتات یدهد کته تحق یدر آموزش ب پربرش بوده اس  ب نشان م تالیجید یهایاستفاده از فنابر یدرباره یانتقاد

به  یآموزش عال ب توسط دانشجویان در باقع تالیجید یبراکه فن مسیرهایی مورد نیاز اس کشف  یبرا یشتریب

 .(1102 سلوین،) ردیگیمورد استفاده قرار م یاطور گسترده

تتر از آنچته   دهیچیپدر آموزش  اطاعاتی یهایبرافناستفاده از  یها یکه باقع بجود دارد این دیدیه همچنین 

چته   یکسانشود که چه این مورد میب تنو  در  یبرابر یالت اساسؤاشامل س"ب  ، باشدشودیتصور م که معموالً

نظرات مثک  نامناسب  زان،یچه مبه  (.119: 1102، سلوین)دهند ی انجام میتالیجید یهایبا چه فنابرکاری را 

 کندجویان منتقل میفنابری را به دانش نیدر ا  یب صالح یدسترس  ،یمالۀ  یمسئولاطاعات،  یبرافن در مورد

 یهجامعت  کیستتمات یس یهتا یتۀرار نابرابر ،یآموزش عال یاز ساختارها یاریبس ؟پذیرفته شوندکه ممۀن اس  

هتا بته طتور    دانشتگاه  جویانتوسط دانشت  تالیجید یهایاستفاده از فنابر که حال نیب در عهستند  مانگسترده

 .کند  یها را تقوآناس ، ممۀن اس  ها ینابرابر رای مقابله با اینآل بدهیا

، نیست  خاص  موضوعاتی ایعنابین آموزش  تنها یآموزش عالنظام در  کاربردی -علمیجامع دانشگاه   یمأمور

در دار یمثکت  ب معنت   ایتجربته داشتتن   :اس  عیبس یاسیدر مق جویاندانش  یاز موفق نانیاطم نیبلۀه همچن

کته بیشتترین بهتره را از     انیکمتک بته دانشتجو    یبرا. دانشگاهفراتر از  یزندگ یبرا یآمادگ نیب همچندانشگاه 

از  جویانچگونته دانشت   ی در این مورد به دس  آبریتم کته  شناخ  بهترباید  ،بکرند در دسترس اطالعات فنابری

 یزنتدگ  یازهتا یدرک تجار  ب ن. برندها بهره میآن یکانیپشتاز کنند ب چگونه یاستفاده م اطالعات یهافنابری

ب اطالعتات   یفنتابر  یهتا رستاخ  یز یمتؤثر بترا   یسازمان یزیربرنامه یبرا موضوعی مهم ،اساتید ب دانشجویان

 .اس  بردیکار -علمی جامع ها در دانشگاهآن یکانیپشت

 

 روش پژوهش

ای نگاشته شده اس ، تالش بر آن تحلیلی با استناد بر مطالعات کتابخانه -ی حاضر که به شیوۀ توصیفیدر مقاله

ر این زمینه ب مقاالت ب کتب التین دترین برجستهی بوده اس  تا با گردآبری منابع علمی معتکر از طریق مطالعه

هتای ارتقتای آمتوزش مجتازیِ     متدل  ارائتۀ  در خصوص مکاح  پایه نهایتاً بته  ها، پس از بح بردازی از آنفیش

هتای  با این هدف که مدل. کاربردی پرداخته شود -علمیجامع با ربیۀرد دانشگاه  آموزش عالی مدرسان در نظام

منتدی  رهکاربردی در به -علمیجامع ارائه شده در این نوشتار، راهنمای عملی برای مسئولین ب مدیران دانشگاه 

 .های آموزشی ب پژبهشی دانشگاه مذکور باشداز نظام آموزش مجازی به منظور ارتقای کیفی  برنامه

                                                      
0. Lewin 
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 کاربردی -علمی جامع دانشگاه

در بیانیۀ جهانی آموزش عالی . ریزان بوده اس اتصال آموزش عالی با نیازهای بازار کار همواره مورد تأکید برنامه

جا حائز ن آموزش عالی ب جهانی کار در همهاگر بپذیریم که تشدید ارتکاط میا: برای قرن آینده آمده اس 

یافته، بیژه در مورد کشورهای در حال توسعه ب باألخص برای کشورهای کمتر توسعهاهمی  اس ، این اهمی  به

ریزی مؤسسۀ پژبهش ب برنامه)به دلیل پایین بودن سط  توسعۀ اقتصادی از اهمی  بیشتری برخوردار اس  

های متعددی برای پیوند میان دهد کوششمربر تاریخ آموزش عالی در ایران نشان می(. 0923آموزش عالی، 

بودن صنع  ب دانشگاه باع  ای مطلو  نرسیده اس ، بیگانهصنع  ب دانشگاه صورت گرفته، اما چندان به نتیجه

آموختگان از سوی دیگر، بوده دیدۀ بیۀاری دانشسو ب بربز پعدم برآبرده شدن نیازهای تخصصی بازار کار از یک

ای حرفه -های فنیتشدید این نارسایی باع  شد از اباخر دهۀ شص  ب ابایل دهۀ هفتاد، توجه به آموزش. اس 

شورای عالی انقال  فرهنگی با تشۀیل شورای  9 09در سال . کاربردی در برنامۀ کار کشور قرار بگیرد -ب علمی

های مطوف به تربی  شغلی ب دهی ساختار ب محتوای آموزشکاربردی درصدد سامان -علمیهای عالی آموزش

ریزی در بزارت علوم، تحقیقات ب سپس به پیشنهاد این شورا، گربه هشتم شورای عالی برنامه. ای برآمدحرفه

ی آموزش هاکاربردی تشۀیل شد ب مسئولی  بررسی ب تصویب دبره -فنابری فعلی تح  عنوان گربه علمی

کاربردی پیشنهاد تأسیس دانشگاه  -در نخستین نشس  شورای عالی علمی. کاربردی را برعهده گرف  -علمی

کاربردی در  -پس از تصویب اساسنانۀ دانشگاه جامع علمی. کاربردی مطرح شد ب به تصویب رسید -جامع علمی

کاربردی برعهدۀ این دانشگاه  -لمیریزی، هدای  ب نظارت بر مؤسسات آموزش عالی ع، بظیفۀ برنامه0921

هدف دانشگاه علمی کاربردی، فراهم آبردن ؛ حالبا این (. 092کاربردی،  -دانشگاه جامع علمی)گذارده شد 

های اجرایی دبلتی ب ییر دبلتی برای آموزش نیربی انسانی متخصص ب مورد ها ب دستگاهمشارک  سازمان ۀزمین

آموختگان بتوانند برای که دانش به نحوی تماعی ب فرهنگی کشور اس ،های مختلف اقتصادی، اجنیاز بخش

 .شود، دانش ب مهارت الزم را کسب نمایندها محول میفعالیتی که به آن

ها، افزایش هایی اس  که با هدف ارتقا ب انتقال دانش کار، ایجاد مهارتکاربردی، آموزش -های علمیآموزش

بخشیدن استعدادهای ی معلومات ب تجار  شایالن، رشد استعدادهای بارز ب فعلی کردن ب ارتقابری، ربزآمدبهره

شود، تا توانایی افراد را برای انجام دادن کاری که به آنان نهفته برای تصدی مشایل ب حرف گوناگون انجام می

 (. 29: 0939قورچیان ب همۀاران، )شود به سط  مطلو  برساند محول می

 :توان در محورهای زیر خالصه کردمی کاربردی  -های علمیزشاهداف آمودر مجمو  
ب گسترش اعتالی دانش ب پژبهش ( صنعتی، نظامی ب دانشگاهی) جانکهایجاد بستر مناسب برای فعالی  همه .0

 ؛کشور علمی کاربردی

 ؛های کاربردی در جامعههای کمی ب کیفی آموزشارتقای شاخص .1

های نظری در حل مسائل آموختگان دبرهمنظور بۀارگیری توان دانشبه سازی زیربنای مناسبفراهم. 9

  ؛کاربردی
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 .سازی زیربنای مناسب برای ایجاد انتقال تۀنولوژی نوینزمینه. 2

 

 آموزش مجازی

مستلزم ایجاد ارتکاط آموزشی بین فراگیتر ب مربتی است ، ارزیتابی کیفیت  آمتوزش ب ارزیتابی         آموزش مجازی

آمتوزش  در . رستد ای اس  که حضور فیزیۀی فراگیر در مراکز آموزشی به حتداقل متی  گونهپیشرف  تحصیلی به

در باقتع،  . در هر زمان ب مۀانی بجود دارد آموزش، مربی از یادگیرنده جدا اس  ب برای یادگیرنده، امۀان مجازی

-شود ب کوشتش متی  میترین شۀل آن بر جدایی فیزیۀی مربی ب یادگیرنده تأکید در ابتدایی مجازیدر آموزش 

شود تا از فنابری اطالعاتی ب ارتکاطی برای پر کردن شۀاف آموزشی ایجاد شده بتین مراکتز آموزشتی ب فراگیتر     

  (.19: 0933کیش، نیستانی ب یعقو )ی الزم برده شود بهره

راگیر کند که مدرس ب فرسمی توصیف می آموزشرا فرآیند  آموزش مجازی، 0شورای اعتکاربخشی آموزش عالی

-شود ب از فنابریزمان ارائه میزمان یا ییر همدر مۀان یۀسانی قرار ندارند ب در آن مطالب آموزشی به شۀل هم

 (. 12: 0933کیش، نیستانی ب یعقو )برد بهره می مجازیرایانه، صدا، تصویر یا مۀاتکه : چونهایی هم

ای است  کته   ریزی شدهبرنامه آموزش":ده اس را این چنین تعریف نمو آموزش مجازی(  099) 1مور ب کرسلی

-های خاصی از طراحی دبره، فنابریدهد ب در نتیجه نیازمند تۀنیک معموالً در جای متفابتی از تدریس رخ می

ها همراه بتا ترتیکتات   های الۀتربنیۀی ب سایر انوا  فنابریهای خاص ارتکاط با فنابریهای آموزشی خاص، ربش

 (.1:  099مور ب کرسلی، )  اداری ب سازمانی اس

هتای آن  بیژگیچهره در تقابل بوده ب  به با آموزش متدابل چهره آموزش مجازیمفهوم ( 0993) 9به زعم کیگان

 : عکارتند از

 ی فیزیۀی بین مربی ب فراگیر؛بجود فاصله -0

 تح  حمای  بودن یک سازمان آموزشی؛ -1

 حتوا؛ی خاص برای انتقال ماستفاده از یک رسانه -9

 سازی ارتکاط دب طرفه بین مربی ب فراگیر؛فراهم -2

 (.1113کامکز، هانوم ب مک)ببیگاه بین مدرس ب فراگیر امۀان مالقات فیزیۀی به صورت گاه -9

به هر نو  فرآیند آموزشی اشاره دارد که در آن، همه یا  آموزش مجازی: معتقدند( 1111)نظران یونسۀو صاحب

-شود که از نظر زمانی ب مۀانی در فضایی دبر از یادگیرنده هستند، بدینافرادی انجام میبیشتر تدریس، توسط 

ی مصنوعی چاپی یا الۀتربنیۀی انجام معنا که همه یا ایلب ارتکاطات بین مدرس ب یادگیرنده از طریق یک رسانه

 (.19: 1111یونسۀو، )شود می

های رسمی، توسط مؤسستات  ، به عنوان آموزشش مجازیآموزنیز در پژبهش خود، ( 1113)کامکز هانوم ب مک

انتد ب از  ای فیزیۀی از هم جدا شتده آموزشی با بیان مشخص هدف آموزش که در آن مدرس ب فراگیران با فاصله
                                                      

0. The Council on Higher Education Accreditation 
2. Moore & Kearsley 
 . Keegan 
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 (. 01: 1113کامکز، هانوم ب مک)کند ها با یۀدیگر در تعامل هستند، تعریف میطریق استفاده از برخی فنابری

 ش مجازیآموزهای نسل

هایی از این کاربردهتا بته   نمونه. از قرن نوزدهم در کشورهای مختلف جهان آیاز شد آموزش مجازیکاربردهای 

ی آمریۀایی در بوستتون آبرده شتد کته بتر     تکلیغی در یک ربزنامه 0932آبریل سال در بیستم : شرح زیر اس 

ای در نیوزلنتد  مدرسته مۀاتکته   0911؛ در ستال  شدها ارائه میهای بیان نوشتاری از طریق نامهاساس آن، درس

ستربازی  برای فراگیرانی که در دبردس  بودند ب یتا در حتال انجتام ختدم      0923افتتاح شد؛ در ژاپن در سال 

ی متوسطه ب دانشگاه به راه افتاد؛ تعدادی های مقدماتی دبیرستان، دبرهبرای دبره آموزش مجازیبودند، خدمات 

دانشگاه ملی  0921در پاریس شرب  به فعالی  نمود؛ در اسپانیا، در سال  0921ی ی در دههااز مؤسسات مۀاتکه

-شرب  شد؛ استرالیا نیز، نمونه 0932ی دانشگاه باز در سال تأسیس شد؛ در هلند، نخستین دبره آموزش مجازی

توان بته    که از جمله میهای ابتدایی ب دبیرستان اسهدر دبر آموزش مجازیی ای از کشورهای موفق در حوزه

چنین در اباختر قترن نتوزدهم،    ب با مدرک آموزش عالی اشاره کرد؛ هم 0دانشگاه کوئیزلند آموزش مجازیمراکز 

، 1کایتا )را اجترا کترده ب توستعه دادنتد      آموزش مجازیهای کانادا، هند، ایتالیا ب لهستان پربژه: کشورهایی مانند

 : پرداخته شده اس  آموزش مجازیهای تۀامل نسلبه در ادامه (. 1119، 9ز؛ کاراتا1111

در . ب ابایل قرن بیستتم  09، در اباخر قرن آموزش مجازیهای شرب  برنامه(: نسل اول)ای مکاتبه آموزش. 1

هتای  ها ب تمرینهایی با محتوای درسای هستند که به صورت کتا ابزار ارتکاط مواد چاپ شده آموزشاین نو  

انتد انجتام   هایی که در کتا  درسی مشخص شدهفراگیران تۀالیف درسی ب خود را براساس تمرین. ها هستندآن

ها را می کنند ب مربیان نیز از طریق ابلین ایمیل بازخورد آنها را به مربیان خود ارسال میدهند ب این تمرینمی

 . کردندها را ارائه میمراکز آموزش عالی متعددی در داخل ب خارج از آمریۀا این دبره. فرستند

ی بته دانشتگاه بتاز بریتانیتا بضتعی  برنامته      . آیاز شد 0921ی در ابایل دهه(: دانشگاه باز) مجازیآموزش  . 2

های باز این بود که دانشجویانی ختارج  هدف دانشگاه(.  099مر ب کرسلی، )اعطا شد  9 09اعطای مدرک در سال 

های انتقال از طریق رادیو، تلویزیون، نوارهای ضکط صوت ب آموزش خصوصتی  های رسمی دانشگاه، با ابزار  از پردیس

های مختلفی به خصوص در کشورهای در حال توسعه، هنوز از رادیوی آموزشی بته  دانشگاه. ای داشته باشندمۀاتکه

ط آمتوزش  توست  2(تلۀنفترانس )رادیتو ب تلویزیتون آموزشتی    . کنندعنوان یک ابزار مهم انتقال آموزشی استفاده می

هتای عمتومی در   خدمات آموزشی پختش برنامته  . رف قکل از شناخ  رسمی دانشگاه باز بریتانیا به کار می مجازی

هتاپۀینگز   های عمومی جانهای انتشار برنامهمانند سیستم)شرب  شده اس   0921ی ایاالت متحده آمریۀا از دهه

 مجتازی های نسل دبم آموزش نیز بخشی از برنامه( یق تلفنی یک کالس از طراداره) 9کنفرانس صوتی(. ب کمکریج

با استتفاده از خطتوط تلفتن      پاسفیک جنوبی آموزش مجازیهای ی دبرهکنفرانس صوتی امربزه برای اداره. بودند

                                                      
0. Queensland University 
2. Kaya 
 . Karata 
0. teleconferencing 
 
. audio-conferencing 

 . South Pacific (Fiji) 
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مورد  ها از کشورهای همسایه در جزایر پاسفیک جنوبیعمومی برای برقراری ارتکاط فراگیران به امید همراهی دبره

 .گیرد ستفاده قرار میا

های ارتکاطی کته  ای ب ظهور شکۀههای ماهوارهکه با استفاده از تۀنولوژی 0931ی در ابایل دهه: نسل سوم. 3

 آمتوزش مجتازی  های کامپیوتری شتدند، نستل ستوم    ی انتقال محتوای آنالوگ ب دیجیتال به پایانهکنندهتسهیل

جدید تعامل در زمان باقعی را با بیدئو کنفرانس دب طرفه را ایجتاد   چنین اشۀالها هماین تۀنولوژی. پدیدار شد

عالبه . معرفی شد 0ای با حرک  فردیهای چند رسانهرام برای یادگیریدیدر طول این دبره، تولیدات سی. نمود

براساس مواد  ی مربیان ب فراگیران، امۀان تکادل ارتکاطات الۀتربنیۀیدهندههای کامپیوتری ارتکاطبر این، شکۀه

ای را هتای متنتی یتا چندرستانه    رامدیدرسی، یادگیری فراگیران با مربر نوارهای بیدئویی، نوارهای صوتی، ستی 

، محل متمرکتزی  مجازیبرای تعامل گربهی در آموزش  1ظهور ابلین تابلوهای اعالنات کامپیوتری. فراهم کردند

 . را برای ارتکاطات کالسی ایجاد کردند

 آموزش مجازیهای فنابری که بیشتر با ظهور ب بربز اینترن  نمایان شد، پیشرف (: اینترنت)رم نسل چها. 4

های قکلی به ندرت توانتایی ایجتاد تعتامالت دانشتجو بته      فنابری. را کالً به یک ربیۀرد جدید آموزشی تغییر داد

هتای  های انتقال نستل ترن  مۀانیسماین. ها را ایجاد کرددانشجو را داشتند، اینترن  نسل جدیدی از این آموزش

این یک تغییر اساسی بود؛ تغییر از . تری را اضافه نمودجمعی قدرتمند آموزشاینترن  عوامل . قکلی را توسعه داد

ای هتا  دهنتدگان چندرستانه  ربیۀرد استادمحوری که در آن استادان، تولیدکنندگان نوارهای بیدئویی یتا توستعه  

هتای تعامتل ب   فرصت  . محور باقعی تغییر یاف کردند به ربیۀرد یادگیرندهرا تولید میانحصاراً محتوای آموزشی 

ی گتذار بته   کننده های ارتکاطات به فراگیرانی که از نظر جغرافیایی دبر از هم هستند، تسهیل همۀاری، با فنابری

موزشتی مهتم کتالس    هتای آ ی مؤلفته تعامالت همزمان ب ییرهمزمان در شتکۀه . تر بودینی آموزشییک محیط 

9بح  ب گفتگو"ای هستند که از آن کالس تنها مواد پس زمینه( های درسییادداش )مجازی ب مواد آموزشی 
" 

 (.1111، 2پسرینی ب گرنگر)گیرد سرچشمه می

 

 آموزش مجازی در آموزش عالیهای محیط ویژگی

 :به شرح زیر برشمرد توانرا می آموزش مجازی در آموزش عالیهای محیط به طور کلی، بیژگی

بسیار مهم اس ؛ یۀی از عوامل مهم در محیط یادگیری، فراگیران  آموزششناخ  محیط  مجازیدر آموزش  -0

شتود، شتناخ    ها بیشتر برای سنین دبیرستان ب دانشتگاه طراحتی ب اجترا متی    که این دبرهاس  با توجه به این

ی دبیرستتان،  ها است ؛ بترای بستیاری از فراگیتران دبره    هفراگیران عامل مهمی در موفقی  در اجرای این برنام

این نتو  رفتتار ممۀتن است ،     (. 1112، 9نسوناسوا)های علمی بجود دارد ی کمی برای شرک  در فعالی انگیزه

هتایی کته   هتای پتایین در فعالیت    ها برای موفقی ، انگیتزه اعتقادات افراد در مورد عدم توانایی آن: دالیلی چون

                                                      
0. self-paced learning 
2. bulletin boards 
 . discussion 
0. Passerini & Granger 
 . Swanson 
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دهند، یا اهمیت  ارتکتاط بتا فراگیتران دیگتر،      که فراگیران به کار خود میالش ب انرژی هستند، ارزشینیازمند ت

داننتد، داشتته باشتد    آبر متی کننده ب یا مالل های فعالیتی که به انجام آن مشغول هستند ب آن را خستهبیژگی

ی اجتمتا  محتیط   بایسته بته زمینته   قابل تأمل اس  که عدم انگیزش در فراگیران(.  111، 0لگال  ب همۀاران)

در باقع، اگر فراگیران دریابند . ها ب ربابط بستگی اس آموزشی ب عمدتاً به حمای  ادراکی از استقالل، شایستگی

در چنتین شترایطی   . شتوند اند، بیشتر از محیط یتادگیری دلسترد متی   بهرهها از استعداد هوش ب تالش بیکه آن

های علمتی فراگیتران، نقتش مهمتی     اطالعات ب بازخوردهای مناسب در مورد توانمندیتوانند با دادن  مربیان می

 (.همان)داشته باشند 

 آموزشترین نقش مدرس در محیط مهم. یۀی از عناصر اصلی فرآیند یادگیری، تعامل مدرس ب فراگیر اس  -1

هایی اس  که حی ب اجرای فعالی این به معنای طرا. باشدالۀتربنیۀی، تضمین میزان باالی تعامل ب مشارک  می

تعامتل بتین متدرس ب فراگیتر در     . باشدمنجر به درگیر فراگیر در موضو  درسی ب مشارک  با سایر فراگیران می

افزارهتای  در محیط اینترن  نرم. شودافزارهای گوناگون انجام میالۀتربنیۀی از طریق ابزارها ب نرم آموزشمحیط 

افزارهای افزارهای ارتکاطی ب مشارک ، نرمهای جستجوی اطالعات ب منابع یادگیری، نرمافزارنرم: گوناگونی مانند

 ی متتدیری  یتادگیری بجتتود دارد  افزارهتتای حضتور در فضتای مجتتازی ب ستامانه    ی محتتتوا، نترم تتدبین ب ارائته  

 (.1113، 1مولر ب همۀاران)

در . سازداگون را برای یادگیرنده میسّر میالۀتربنیۀی امۀان دسترسی به منابع اطالعاتی گون آموزشمحیط  -9

هتای تصتابیر ب   های دیجیتال، گالریکتابخانه: این محیط فراگیر به منابع متنی، صوتی ب تصویری متنوعی مانند

چنتین اب در ایتن محتیط    هتم . سازی کندها را دستۀاری ب شخصیتواند آنهای صوتی دسترسی دارد ب میفایل

های مختلف دست   های گوناگون ب دیدگاههای اجتماعی به افراد، اجتما ها ب شکۀهد گربهتواند از طریق ایجا می

 (. 1119، 9سیدان ب بایسات)یابد 

هتای  هتا ب شتکۀه  الۀتربنیۀی امۀان ربیاربیی با عقاید گوناگون در مجامع علمتی، ببتالگ   آموزشدر محیط  -2

هتای گونتاگون   ی موضو های مختلفی در زمینهب دیدگاهدر این محیط نظرات . اجتماعی برای فراگیر بجود دارد

هتای مختلتف را بترای    هتا ب دیتدگاه  گرچه تنو  این منابع امۀان ربیاربیی با ایتده . شوددر مراکز مذکور ارائه می

سازد، لیۀن برخی از منابعی که در این محیط بجود دارند، از نظر میزان اعتکار به دق  ب تأمتل  فراگیر فراهم می

هتای  از نکود متالک (  111، 2مانند هرینگتون ب همۀاران)نظران ای که برخی از صاحبشتر نیاز دارند؛ به گونهبی

از این رب برخی از نظرات ب اطالعات گونتاگون  . کنندمعین برای تشخیص اعتکار منابع اینترنتی اظهار نگرانی می

 . ردار نکاشندکه در این محیط بجود دارد، ممۀن اس  از اعتکار کافی برخو

با افراد ب منابع گوناگون بترای یادگیرنتده     ب ناهمزمان 9الۀتربنیۀی امۀان ارتکاط همزمان آموزشدر محیط  -9

                                                      
0. Legualt et al 
2. Muller & et al 
 . Seddon, & Biasutti 
0. Herrington & et al 
 . Synchrony  
 . Asynchrony 
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 :به برخی از عناصر برنامه درسی الۀتربنیۀی مانند تواند در هر زمان دلخواهدر این محیط فراگیر می. بجود دارد

-ی منابع مختلف دسترسی دارد ب برخی دیگر از عناصر هتم ب مطالعههای یادگیری محتوای درس، انجام فعالی 

 . های گفتگو نیز به صورت همزمان در دسترس اب قرار داردهای مجازی ب اتاقچون شرک  در کالس

طراحتی ب   0ایای ب ابررسانهالۀتربنیۀی به صورت خودآموز، چندرسانه آموزشمحتواهای آموزشی در محیط  - 

الۀتربنیۀی به سکب دبری یاددهنتده ب یادگیرنتده از یۀتدیگر بته ماننتد ربش       آموزشدر محیط  .شودتولید می

بلتی در ایتن محتیط    . شتود ای، محتوای دربس به صورت خودآموز تتدبین ب تنظتیم متی   مۀاتکه مجازیآموزش 

گیرد د استفاده قرار میی محتوا مورای برای ارائهای ب ابررسانهای، مواد چندرسانهبرخالف محیط یادگیری مۀاتکه

 (. 1119، 1بیپ ب لرنتز)

انتختا  زمتان مطالعته، انتختا  ستاختار      : های متنوعی چونالۀتربنیۀی فراگیر با انتخا  آموزشدر محیط  -2

ی استفاده از امۀانات پشتتیکانی ب حتتی انتختا  ستکک     ها، انتخا  نحوهمتنی، صوتی، تصویری یا ترکیکی از آن

دهد تتا زمتان   الۀتربنیۀی به فراگیر اجازه می آموزشچنین امۀانات محیط هم. رب اس رببه انجام تۀالیف درسی

ی انجام ب ارسال تۀالیف ب ی درسی، قالب فایل محتوای درسی دلخواه، مدت زمان مطالعه، نحوهشرک  در برنامه

  .های مختلف انتخا  کندهای ارزشیابی خود را به دلخواه از بین گزینهحتی شیوه

 

 -علمیی  جامع پژوهشی دانشگاه -های آموزشیارتقای کیفیت برنامهدر نظام آموزش مجازی جایگاه 

  کاربردی

پژبهشتی بته بیتژه در دانشتگاه      -های آموزشتی مجازی در ارتقای کیفی  برنامه آموزش جایگاه نظامترین عمده

   : کاربردی به شرح زیر اس  -علمیجامع 

 .برای مشابره ب هدای  دانشجویان (On-Line)ابزارهای ارتکاطی برخط پذیری استفاده از امۀان. 0

 .برای مشابره ب هدای  دانشجویان (Off-Line)پذیری استفاده از ابزارهای ارتکاطی ییر برخط امۀان. 1

 .های برخط گیری از فنابری های اطالعاتی ب ارتکاطی برای ارائه تمرین، خودآزمائی ب آزمونبهره. 9

گیری از فنابری های اطالعاتی ب ارتکاطی برای تنظیم ابقات رفع اشۀال از طریق جلسات حضوری ب یا  بهره. 2

 .به کمک ابزارهای برخط

 .های آموزشی استفاده از امۀانات فنابرانه برای مراقک  برحضور مستمر دانشجویان در فعالی . 9

امۀانات بیژه ای را برای آموزش دانشجویان  تواند، می« LMS»های مدیری  فراگیری  توسعه ب گسترش سامانه

 :سیستم های مدیری  فراگیری به دانشجویان کمک خواهد نمود که بتوانند. مهیا سازد

 -علمی  مصو  آموزشی دانشگاه ینام در دربس موردعالقه خود را طکق برنامهی دربس ب ثک  برنامه. 0

 .مشاهده ب پیگیری نمایند کاربردی

 .ی اینترن  مشاهده ب مطالعه کنندرا از طریق شکۀهمحتوای دربس . 1

                                                      
0. Hypermedia 
2. Whipp & Lorentz 
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 .های تحصیلی مشارک  کنندبرهدر سمینارهای مجازی مختلف مرتکط با انوا  دربس ب د. 9

 .در میز گفتگوی تخصصی برای طرح سؤال ب دریاف  دیدگاه دیگران مشارک  نمایند. 2

 . در سط  کوئیز، خواهد بود، شرک  کننددر امتحانات برخط که بیشتر به صورت سؤال های کوتاه ب . 9

 .به منظور مشابره با استاد دربس خود استفاده کنند  (Chat)از ابزار محابره متنی ب صوتی.  

 .از پس  الۀتربنیۀی برای ارسال ب دریاف  انوا  اطالعات ب مواد آموزشی با اساتید ب دانشجویان کمک بگیرند .2

های عضو هیأت  ، محیط کاری مناسکی را برای فعالی کاربردی -اه علمیدر دانشگ مجازی آموزش هایسیستم

تواند درس الۀتربنیۀی خود را تهیه  ، می«سامانه مدیری  فراگیر»استاد درس . دهد علمی در اختیار بی قرار می

ب از  های خود را در هر ساع  دلخواه به اجرا درآبرده آزمون. ب آن را بر ربی شکۀه آموزش مجازی قرار دهد

هایی  توانند از قابلی  منزل خود در هر ساع  از شکانه ربز به ارزیابی فعالی  دانشجویان بپردازد به عالبه می

های  چون؛ طراحی، تولید، نصب ب فعال نمودن دربس الۀتربنیۀی مورد نظر، امۀان نصب ب فعال کردن آزمون

ط با یک درس، نظارت بر فعالی  دانشجویان از های مرتک موردنظر، ارزیابی نمرات دانشجویان در کلیه بخش

طریق ثک  زمان بربد، زمان خربج، مدت ب نو  فعالی  آن ها، استفاده از ابزارهای ارتکاطی هم چون؛ محابره 

متنی، صوتی ب میز گفتگوی تخصصی برای هدای  دانشجویان خود در امور آموزشی، استفاده از پس  

رین ب راهنمائی به دانشجویان، ارائه بخشی از دربس به صورت سمینارهای الۀتربنیۀی برای ارسال پیام، تم

های سنتی ب نیز انوا  دیگر ابزارهای نظارت ب ارزیابی  در مقایسه با آموزش (LMS)  مجازی برخط دقیق ب جامع

 . های مدیری  فراگیر، استفاده نمایند در سامانه

های مدیری  فراگیری هر  توانند با استفاده از امۀانات سامانه نیز می کاربردی -علمی  مدیران آموزشی دانشگاه

ها قرار گیرند  نو  فعالی  اعضای هیأت علمی ب دانشجویان را ثک  ب در جریان جزئیات کامل کلیه ی فعالی 

های متنو  در  های آماری الزم را در قالب گزارش ، تحلیل(LMS) های مدیری  فراگیری عالبه براین، سامانه

 . دهد ار مدیران قرار میاختی

 :توان به موارد زیر اشاره کرد های مدیری  فراگیری برای نظارت ب ارزیابی، می های مهم سامانه از بیژگی

دانشگاه  مجازیِ  ن در هر تعامل اتفاق افتاده در نظام آموزشهای دانشجویا گزارش دقیق از فعالی  یتهیه. 0

 .کاربردی -علمی

 مجازیِ  در نظام آموزشافتاده ضای هیأت علمی در هر تعامل اتفاقهای اع یق از فعالی های دقتهیه گزارش. 1

 .کاربردی -دانشگاه علمی

دانشگاه  مجازیِ  در نظام آموزشها بر حسب تاریخ، زمان، مدت ب عنوان فعالی   گیری از فعالی امۀان گزارش. 9

 .کاربردی -علمی

 -دانشگاه علمی مجازیِ  در نظام آموزشامتحانات برگزار شده  یاز کلیه گیری آماری ب تحلیلی گزارش امۀان . 2

 .کاربردی

  شده در امتحانات در نظام آموزشهای مطرح ی سؤالماری ب تحلیلی در مورد کلیهگیری آامۀان گزارش. 9

 .کاربردی -دانشگاه علمی مجازیِ
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 -دانشگاه علمی مجازیِ  خود در نظام آموزش  امۀان نظرسنجی از دانشجویان در ارتکاط با امور آموزشی.  

 .کاربردی

گیری از فنابری اطالعات ب ارتکاطات با عنوان یۀی از اشۀال برجسته بهره های مجازی به بنابراین، آموزش

در نظام آموزش  پژبهشی -های آموزشیارتقای کیفی  برنامهتواند عامل مؤثری در  های فوق، می داشتن قابلی 

ب ابزارهای ی های مذکور فنابر گیری از با بهره. باشدکاربردی به طور اخص  -اعم ب دانشگاه علمی عالی به طور

، امۀان تسریع های درسی نوین دانشگاهی چون؛ برنامه درسی مجازیب نیز طراحی برنامه رایانه ه بیژهآن ب

پذیر، جستجوی اطالعات ب  انعطاف مسیرهای متنو  یادگیری قابل شناسایی ب تۀرار، ساختار فرایند اطال  رسانی،

ل به عنوان ابزاری ایتوانند از این بس می آنانمهیا شده ب  جویانامۀان برداش  فراشناختی برای دانش ،چنین هم

این امر بر سرع  ب کیفی  یادگیری  باستفاده نمایند  دخو یادگیری های آموزشی ب فعالی انوا ، در خدم  

  .افزایدمی ،ای ظهبه شۀل قابل مالحدانشجویان 

 

 کاربردی -علمیجامع دانشگاه  آموزش مجازیِ نظامدر دانشجویان های مورد نیاز مهارت

 : توان به شرح ذیل توصیف نمودآنالین را می آموزشیهای مورد نیاز فراگیر در محیط مهارت

ارات متن از نظر مفهتوم ب  ها، مفاهیم ب عکمهارت خواندن شامل درک سریع باژه: مهارت خواندن و مطالعه( 1

در . که در زمان مورد انتظار، بدبن اشتۀال ب ابهتام، درک ربشتنی از مطالتب حاصتل شتود      دستور زبان به طوری

ی نمایشتگر بخوانتد ب ایتن ممۀتن     محیط الۀتربنیۀی، یادگیرنده ناگزیر اس  بسیاری از مطالب را از ربی صفحه

-توانتد راه اگرچه متی ( هامانند چاپ آن)عات دیجیتالی به آنالوگ تکدیل اطال. تر کنداس  کار خواندن را مشۀل

ی ستریع کته   هتای مطالعته  تواند به ضربرت فراگیتری مهتارت  ی مطالب طوالنی باشد، اما نمیحلی برای مطالعه

 مهارت مطالعه نیز، سطحی بتاالتر از (. 021: 0939بابائی، )ای بارد سازد ی محیط الۀتربنیۀی اس ، خدشهالزمه

هتا  توان زیر یک عنوان به تکیتین ایتن مهتارت   که میمهارت خواندن اس  اما کامالً بابسته به آن اس  به طوری

بنتابراین  ( 029: همتان )تواند موجب ارتقای مهارت مطالعه گردد افزایش توانایی فراگیر در خواندن، می. پرداخ 

دهتی،  فراگیر در حین یادگیری به منظتور ستازمان   راهکردهای مطالعه، هرگونه رفتار، اندیشه یا تدبیری اس  که

هتا،  استتفاده از باستطه  : برخی از این راهکردها شتامل . گیردها را به کار میی بهتر اطالعات آنذخیره ب استفاده

مند ساختن مطالب یادگیری، انتختا  نۀتات   دار کردن یا قافیهتصویرسازی ذهنی، تۀرار مطالب یادگیری، آهن 

برداری، گذاری، سرباژه درس  کردن، یادداش نویسی ب عالم سازی مطالب مهم، حاشیهمهم ب کلیدی، برجسته

ی جدید، تکدیل مطالب متنتی،  بندی مطالب متنی در قالب اطالعات متنی دیگر ب به شیوهسازی، دستهیادداش 

های های نگارش یافته در خصوص ربشی بیشتر به کتا برای مطالعه)های دیگر هصوتی ب تصویری به شۀل ارائ

  (.مطالعه ب یادگیری مراجعه شود
ی همته . کننتده است   نوشتن فرآیند ارتکاط عنوانِ موضو ، نویسنده، هدف ب مطالعه: نوشتاری هایمهارت( 2

وشتن تعیین موضو ، هتدف ب مخاطتب مطالتب    گام نخس  برای ن. گذارنداین عناصر در نگارش نوشته تأثیر می
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نویس ب تجدیدنظر در ی نخستین پیشهاس  ب سپس ارائهدهی آنگام بعدی گردآبری اطالعات ب سازمان. اس 

فراگیر باید بتواند با توجه به نۀات فوق از  (.1-9: 0939، 0مسنگر ب تیلور)ی مطلو  اس  آن، تا حصول به نتیجه

توانایی خالصه کردن، بیان . ۀتربنیۀی با دیگران ارتکاط برقرار نموده ب به تعامل بپردازدطریق نوشتن در محیط ال

ب جمتالت مناستب، از جملته     هاها، پاراگرافدهی متن به بخشهای مناسب، سازمانعقاید ب نظرات در قالب باژه

درسین ب ستایر یادگیرنتدگان   در محیط الۀتربنیۀی، تکادل اطالعات ب تعامل با م. های مهارت نوشتن اس نشانه

این مهارت شامل توانتایی بیتان مۀنونتات فۀتری در     . نیازمند برخورداری از مهارت نوشتن در حد رفع نیاز اس 

کسب مهارت در نوشتن، نیازمند زیاد خوانتدن ب تنتو    . قالب جمالت مناسب ب گویا ب انتقال آن به دیگران اس 

ی هتا را بتا نوشتتن فترابان ب بیتان دیتدگاه     ( رسمی ب ییررسمی)ارش های مختلف نگباید شۀل. در مطالعه اس 

های گربه»، «گپ اینترنتی»باید افزبد که در محیط تعاملی . های مورد عالقه تجربه کردی موضو شخصی درباره

سرع  انتقال که به سرع  تایتپ  . مهارت نوشتاری ب سرع  انتقال نمود بیشتری دارد« هاکنفرانس»ب « مکاحثه

 (. 91: 1111، 1شولتزفگارتی ب شی)حرف در دقیقه توصیه شده اس   21بستگی دارد، به توانایی تایپ 

آشنایی فراگیر بتا  . باشدشنیدن، سخن گفتن، خواندن ب نوشتن می: ها شاملاین مهارت: های زبانیمهارت( 3

درسی ب کمۀی در فرآینتد یتادگیری   الۀتربنیۀی ب زبانی که منابع  آموزشبیژه زبان محیط های خارجی، بهزبان

ی آن  کننده های تعیینکه این مهارت در چه سطحی مورد نیاز اس  ممۀن اس  موقعی این. دارای اهمی  اس 

شود فراگیر باید از مهارت مۀالمه نیز برختوردار  اگر در کالس الۀتربنیۀی از ارتکاط گفتاری نیز استفاده می. باشد

اما اگر مدیری  دبره مکتنی بر نوشتتار باشتد،   . ایر یادگیرندگان را به خوبی درک کندباشد ب گفتار مدرسان یا س

مهتم آن است  کته    . کنتد ی آموزشی مجتازی کفایت  متی   مندی بی از دبرهمهارت خواندن ب نوشتن برای بهره

رتکاط مؤثر برقترار  الۀتربنیۀی ب امۀانات بابسته به آن ا آموزشیادگیرنده به عنوان یک کاربر باید بتوند با محیط 

استتفاده از منتابع   . پتذیر نیست   افتزار دبره امۀتان  کند ب این جز با تسلط کامل بته زبتان محتیط ارتکتاط ب نترم     

 آمتوزش اگتر زبتان محتیط    . گونته منتابع است    ی مجازی نیز مستلزم آشنایی بتا زبتان ایتن   الۀتربنیۀی کتابخانه

در هتر  . فراگیر در حد نیاز با آن زبان نیز آشنایی داشته باشتد الۀتربنیۀی با زبان منابع متفابت باشد، الزم اس  

در تعیین میزان مهارت برای ارتکاط موفق ( کننده یا هر دبکننده ب ارسالدریاف )حال سط  ارتکاط ب جه  آن 

 (. 020-021: 0939بابائی، )تأثیر دارد 

کند تتا هنگتام     که به فرد کمک میداری اسحل مسأله فرآیند فۀری، منطقی ب نظام :مهارت حل مسأله( 4

حتل را انتختا  کترده ب بته اجترا      های متفابتی را جستجو کند ب سپس بهتترین راه حلربیاربیی با مشۀالت، راه

بتر  . گیرد که در شرایط دشوار زندگی، درس  فۀر کند ب تصمیم منطقی بگیترد در این ربش فرد یاد می. درآبرد

در حقیقت   . سازد تا به طور مؤثرتری مسائل زنتدگی را حتل نمایتد   ا قادر میاساس، مهارت حل مسأله فرد راین

هتای متکهم   ی یادگیری در ذهن، فراگیر را برای مواجه شتدن بتا موقعیت    مهارت حل مسأله با ایجاد نوعی آمایه

ی بتالقوه های ذهنی ختود، خالقیت  ب امۀانتات    آبرد که بی از قابلی سازد ب این امۀان را به بجود میآماده می
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در محیط الۀتربنیۀتی فراگیتر بته دلیتل ستهول       (. 129: 0991آباد ب همۀاران، منافی شرف)محیط بهره گیرد 

هتای  ی نظرات مختلف در محافتل اجتمتاعی بتا نظترات ب ایتده     دسترسی به منابع اطالعاتی گوناگون ب مالحظه

هایی که در منابع مختلف از نظرات ب دیدگاهشود، لیۀن برخی ی یک موضو  یا مسأله مواجه میگوناگونی درباره

رب، بی باید از این. شود، ممۀن اس  با یۀدیگر همخوانی نداشته ب در مواقعی نیز با هم متناقض باشندمطرح می

. هتای درست  را ارائته کنتد    حلحل یا راهآبری شده متناسب با مسأله راهبا در کنار هم قرار دادن اطالعات جمع

هتای   مهارتی درباره که فراگیرانیاند، در پژبهشی نشان داده (1112) 0چون سینۀلر ب همۀارانمپژبهشگرانی ه

از طریتق رایانته    یتادگیری در  ،انتد گیری آموزش دیتده له، تفۀر انتقادی ب تصمیمأحل مس :مانندتفۀر سط  باال 

 .(1112سینۀلر ب همۀاران، ) کنندموفقی  بیشتری کسب می یننسک  به سایر

دار ب عقلی اس  که طی آن، فرد به طور فعال ب مکتحرانه تفۀر انتقادی، فرآیندی نظام: مهارت تفکر انتقادی (5

پتردازد ب از طریتق   سازی، کاربرد، تحلیل، ترکیب ب ارزشیابی اطالعات گردآبری شده یتا تولیتد شتده متی    به مفهوم

(.  099، 1ی تفۀر انتقتادی شورای ملی توسعه)بد رمشاهده، تجربه، تأمل ب استدالل به سم  بابر ب عمل پیش می

های یابی به پاسخی دس های ذهنی را که با بیان سؤاالتی شرب  ب الزمهسردرگمی( 1113) 9برادلی ب همۀاران

یابی به سطوح عالی ی دس باشد را الزمهها ب سپس ایجاد ارتکاط بین این مسائل میآن، پیگیری این سردرگمی

در محیط الۀتربنیۀی، یادگیرندگان با استفاده از (. 1113برادلی ب همۀاران، )داند  تفۀر انتقادی می تفۀر به بیژه

لیۀن برای بررسی میزان اعتکار، صح  ب سقم ب . یابندموتورهای جستجو به منابع ب اطالعات گوناگون دس  می

 (.1119، 2باراک)سی مجدد قرار دهند سودمندی آن باید اطالعات به دس  آمده را به دق  ب تیزبینی مورد برر

های همزمتان ب ناهمزمتان   الۀتربنیۀی، فراگیر برای شرک  در بح  آموزشدر محیط  :مهارت پرسشگری( 6

هتای  ایتن موضتو  در بحت    . های خود را طرح کندهای ذهنی خود پرسشباید بتواند متناسب با نیازها ب چالش

های ناهمزمتان  طرفین ارتکاط ب محدبدی  زمان در اختیار ب در بح ی مۀانی بین همزمان از جه  بجود فاصله

9بنت  . به سکب نکود عالئم ییرکالمی حائز اهمیت  است   
، ست  یافت   د پژبهشتی بته ایتن نتیجته    در ( 1119) 

ب متؤثرتر   تتر ههتای الۀتربنیۀتی همزمتان ب   دارنتد، در بحت    بیشتتری  فنون پرسشگری آشنایی اکه ب فراگیرانی

، (1113)برادلی ب همۀاران  .(1119بن ، )د نگیر میفرا تر از دیگران مفاهیم درسی را ب عمیقکنند مشارک  می

،  مرتکط بتا درس  سؤاالت :شاملشش دسته الۀتربنیۀی را به  آموزشهای های قابل طرح در محیطانوا  پرسش

هتا  بته اعتقتاد آن  . کردنتد بنتدی  طکقته  پاسخ، کاربردی، باز پاسخ ب بسته3بارش مغزی ؤاالت، س2االت مستقیمؤس

-هتای آن بر اساس یافته. ها را با اشۀال دیگری از سؤاالت پیگیری کندفراگیران در محیط الۀتربنیۀی باید سؤال

کنند، مطالتب  االت بارش مغزی، باز پاسخ ب مستقیم پیگیری میؤپاسخ را با سهای بستهکه پرسش ها، فراگیرانی

                                                      
0. Sinclair & et al 
2. National Council for Excellence in critical thinking 
 . Bradley & et al 
0. Moshe Barak 
 . Wang  
 . course link 
 . direct link 
 . brainstorm 



 0011پژوهش اجتماعی، سال سیزدهم، شماره پنجاه و یکم، تابستان فصلنامه 
 

0  
 

االت درسی، بارش مغزی ؤهایی از نو  سکه پرسش دریافتند، فراگیرانی چنینهم. گیرندمی فراتر درسی را عمیق

 (.1113برادلی ب همۀاران، ) های شناختی سط  باال برخوردار هستندکنند، از مهارتب مستقیم طرح می

 ی نقاط ضعف ب قوت شناختی ب تالش برای رفع یا ارتقتای دانش ب آگاهی فرد درباره :مهارت فراشناختی( 7

بینی ب تعیین ریزی ب تعیین هدف مطالعه، پیشهایی مانند برنامه مهارت. شودها، مهارت فراشناختی اطالق میآن

هتای  توان به عنتوان مهتارت  دهی را مینظم -دقیق زمان مطالعه، خودکنترلی ب نظارت بر میزان پیشرف  ب خود

فراشناخ  بترای یادگیرنتدگان آنالیتن از     هارتم (.1119، 0پیفر ب کابس)فراشناختی در یادگیری درنظر گرف  

در پژبهش ختود گتزارش   ( 1112) 1هانافین ب همۀاران. آیندهای کلیدی ب مورد نیاز به حسا  میجمله مهارت

کننتده است    های فراشناختی بسیار برای این فراگیران کمکها ب حمای ترین تقوی ی حتی کوچککردند ارائه

هتای فراشتناختی بتا موفقیت  در یتادگیری آنالیتن مترتکط        چنین داشتن مهارتهم. (1119، 9زاین ب همۀاران)

لنتد ب  )کننده هستتند  ی کمکدانش کاربردب در جکران ضعف سیستم یا ( 1112، 2ت ب هجهیمرداسمی)هستند 

،  رتز ب همۀتاران شوا) بسیار مهم هستندهای آنالین ییرخطی به خصوص برای فراگیران محیط(. 1111، 9گرین

1112 .) 

ای ب ابزار ب امۀانات مترتکط بتا آن الزامتی    های رایانهتسلط یادگیرنده بر مهارت :ایهای فنی رایانهمهارت( 8

هتای  کته مرعتو  فنتابری   دهتد ب بتدبن ایتن   های فنی به فراگیر اعتماد به نفس متی برخورداری از مهارت. اس 

ی میتزان تستلط یادگیرنتده بتر     در بدب امر نکاید دربتاره شود گیرد، تأکید می را به خدم  می اطالعاتی شود، آن

های متعددی از باید به یادگیرنده مکتدی فرص  کافی داده شود ب گزینه. گرایی شدهای فنی دچار مطلقمهارت

های فنی نکاید مهارت. نظر قالب محتوای دیجیتالی ب سازبکارهای ارتکاط ب ارسال ب دریاف  اطالعات داشته باشد

ذکر این نۀته الزم اس  که مفهتوم  . ای درنظر گرفته شود که همانند هیوالیی بر سر راه فراگیر قرار گیردنهبه گو

جا، بربد به مکاح  تخصصی نیس ، بلۀه معیار تسلط، رفع نیازهای مرتکط با یادگیری آشنایی یادگیرنده در این

 . اس 

 

 - لمددیجدد م  دانشدده     لی بدد  تید دد  بدد آمددش م  ددنظدد    در م رسدد   آمددش م مزدد      ارتقدد  هدد   مدد  

 د رب د 

ای از مدل طراحی مرحله به مرحله دیتک ب کتری شتامل مجموعته     :دیک و کری محورمهارت مدل طراحی

یابی به را پرداخته ب استراتژی آموزشی را برای دس  آموزشیربیدادهایی اس  که در آن طراح، به ترسیم اهداف 

ی حلقته . کنتد را در مقایسه با اهتداف آموزشتی ارزیتابی متی     آموزشیارهای اهداف ابز. کنداین اهداف ایجاد می

در ایتن متدل محتل کتوچۀی بترای آمتوزش       . گیردهای تۀوینی ب تجمعی صورت میبازخورد در اشۀال ارزیابی

جتاد  کند که یادگیرنده از مجموعه اهتداف ای شناسایی دقیق اهداف تصری  می. انفرادی شده قرار داده شده اس 
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. Zion & et al 

0. Smidt and Hegelheimer 
 . Land & Greene 
 . Schwartz & et al 
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. سویه ب نوارهای بیدئویی اس مثال این مدل استفاده از تلویزیون یک. ی طراح پیربی خواهد کردشده به بسیله

تولیدکنندگان بیدئو ب متخصصان تولید محتوا نقش انحصاری را در تولید محتوای آموزشی ب تعیین ابلتین گتام   

د ب بازخورد ب تجدیدنظرها در داخل مدل قرار داده کننده هستنها هدای گرچه ارزیابی. در حرک  آموزشی دارند

هتا بجتود نتدارد، حتتی انجتام      اند، اما به دلیل سخ  بودن جنس بیتدئوها امۀتان تجدیتدنظر در متورد آن    شده

افزار اس ، در نتیجه کنتترل محتتوا نیازمنتد یتک استتاد توانمنتد       کوچۀترین تغییرات نیازمند کارشناس سخ 

 . خواهد بود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
دیک و د   محشرمه رت م   ط احی: 1 شکل

 
 

 (. 0991دیک ب کری، : )منکع

 

پذیرتری به طراحی بتا شتناخ  مراحتل    جرالد کمپ ربیۀرد انعطاف :جرالد کمپ محورمهارت مدل طراحی
فرض این مدل، ارزیابی مستمر پیش. ای مختلف، بدبن هیچ آموزش خاصی در سیستم پیشنهاد کرده اس توسعه
هتای  به بیژگی. در طول فرآیند توسعه اس ( های تجمعیدر شۀل ارزیابی)ر مرحله ب مرحله طراحی مجدد از ه

گرچته در آن  . شودهای تدریس در این مدل توجه میها در انتخا  اهداف آموزشی ب استراتژیفراگیر ب تأثیر آن
های فراگیر توجه می کند امتا ربیۀترد    گیبه تعامالت با فراگیران ب آموزش انفرادی شده براساس بازخورد از بیژ

هتای  این مدل به خصوص برای ارتیاطتات صتوتی دب ستویه در دبره   . اس  1گرایانهچنان در پارادایم هدفآن هم
بندی بوده ب براساس نیازهای فراگیتر  ی زمانجلسات کنفرانس صوتی دارای برنامه. مناسب اس  آموزش مجازی

                                                      
0 .Dick & Carey 
2 .objectivist paradigm 

 شناخ 
 اهداف 
 آموزشی

 تحلیل آموزشی

نوشتن 
اهداف 
 عملۀردی

های آزمون توسعه
 محورمالک

 توسعه
 استراتژی
 آموزشی

 اهداف شناخ 
 بربدی

انتخا  ب 
توسعه مواد 
 آموزشی

ب  اجرا
توسعه 
ارزیابی 
 تۀوینی

توسعه اجرا ب 
 عیارزیابی تجم

 آموزش اصالحی
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به عالبه، سطحی از کنترل آموزشی در حوزه . اندهای صوتی توسعه یافتهد ب از بح انها، تنظیم شدهب عالیق آن
محتوای تعامتل صتوتی   . آزمون ب ارزشیابی یادگیری تعریف شده اس های پیشهای تدریس، استراتژیب فعالی 

از کنتترل  گرچه این مدل نسک  به مدل دیک ب کری سطوح بتاالتری  . با نتایج تعامل همزمان شۀل گرفته اس 
چنان مؤسس ب مدیر ارتکاط اس  ب شۀل معمول تعامل همان ربش حال مربی همآبرد، با اینفراگیر را فراهم می

 . معمول مربی به فراگیران اس 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 1994، 1جرالد کمپ محورمهارت مدل طراحی :2شکل

 (.7: 2222پاسرنی و گرنجر، )منبع 

 

اینترنتی طراحی شده  مجازیی آموزش آل براساس دبرهصورت ایده به: ترکیبی ورمحمهارت ایمدل توسعه
چهار جز بته صتورت مرحلته بته مرحلته بتا       . کندگرایی ارائه میسازه آموزشیب مدلی ترکیکی بر اساس پارادایم 

 :های بازخورد در این الگو قرار داده شدهاندتجدیدنظر براساس حلقه
بلۀه براستاس تحلیتل    آموزشیی محتوا نه صرفاً براساس اهداف یل مربی به توسعهی تحلدر مرحله :تحلیل -1

هتای مناستب   هتای انتختا  ب تۀنولتوژی   تتوان استتراتژی   با این تحلیل می. پردازدهای جمعی  هدف میبیژگی
هتا،  حکهمشتاهدات، مصتا  )کننتده بته بستیله    با تحلیل نیازها ب ارزیابی جمعی  استفاده. یادگیری را انتخا  کرد

                                                      
0. Jerrold Kemp 

 هایبیژگی
 فراگیران

 آزمونپیش

 ارزیابی 
 یادگیری

  خدمات
 حمایتی

 آموزشی منابع

 اهداف یادگیری

تحلیل موضو ، 
 بظیفه

ها،  اهداف فعالی 
 نتایج

 نیازهای فراگیر
 اهداف
 هاابلوی 
 هامحدبدی 

 

 
 

 ارزیابی
 تکوینی

 تجدیدنظر

 هایفعالیت

 تدریس 

 تجدیدنظر

 
 

 ارزیابی
 تجمعی
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 ی تعیتین شتده کته    ، محتواهتا ب اهتداف مقتدماتی از دبره   (های اصلی ب یا بررسی مستنداتها، گربهپرسشنامه

 . شودهای انتقال میمتضمن فرآیندهای ارزیابی ب مۀانیسم
های انتقتال  های سخ  این مرحله شناسایی مدل یادگیری برای آموزش ب اجرای استراتژیفعالی : طراحی -2

های یادگیری ب تعامالت آموزشی این متضمن آگاهی از مدل. ییر همزمان اس  آموزشیهای دل به محیطاین م
چته در متدل قترار داده شتده     براستاس آن . باشداس  که نیازمند راهنمایی برای تدبین طرح درس مشخص می

ی اجزا کردن ب ترسیم همهای مناسکی اس  که شامل فلوچارت رسانهپردازی یک ابزار طراحی ابرتۀنیک داستان
پذیری را در باید انعطاف 0هایک مجموعه طراحی. باشندهایی که در چارچو  دبره قرار خواهند گرف  میب حلقه

بایتد عناصتر مختلتف    (. یعنی مواد آموزشی متعدد با ارتکاط بته یۀتدیگر را فتراهم کنتد    )طرح درس رعای  کند 
از طریتق   مجتازی را به صورت یۀپارچه در دبره های پرلینک آموزش ( تای ب ارتکاطاهای رسانهمحتواها، کلیپ)

پتردازی یتک   تۀنیک داستان. چه هس  را داشته باشداما باید امۀان هدای  را فراتر از آن. اینترن  را فراهم کند
اص را ی خمحور با راهنمای طراحی مناسب به هم مرتکط خواهند شد که انتقال محتوای دبرههای اینترن دبره

 .دهدتوسعه می
 

 های فراگیرویژگی :2 جدول
های ویژگی های فیزیکیویزگی

 اجتماعی

های ویژگی
 شخصیتی

 های شناختیویژگی

هتتا در متتورد نگتترش های بصریتوانایی
 فعالی  جمعی

ی یادگیری در انگیزه
هتتتتتتای محتتتتتتیط
 کامپیوتری

هتتای عمتتومی توانمنتتدی
 افراد در مورد تۀنولوژی

تمایل بته همۀتاری    نواییهای شتوانایی
 یا رقاب 

مانند ستط   )سواد کاری  انگیزه یادگیری
 (خواندن

-ربابط با همۀالسی های حسیتوانایی

 ها

ماننتد درک  )سواد بصری  عالیق
 (هاگرافیک

موقعی  اجتماعی ب  خستگی
 اقتصادی

هتتا در متتورد نگتترش
 محتوا

 سواد کامپیوتری

هتتا در متتورد نگتترش شغل سن
 یادگیری

 ای یادگیریهسکک

هتتا در متتورد نگتترش سط  تحصیالت جنسی 
 تۀنولوژی

 دانش محتوایی

  عزت نفس ها به اقتدارنگرش 
  اضطرا   
  عقاید  
کنتتتتترل  ۀمنطقتتتت  

 (بیربنی/ دربنی)
 

 (.0993، 1ریوس ب برک : )منکع

                                                      
0. storyboard 
2. Reeves & Brackett 
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های درسی توسعه، طرح با طرح حمای  شناختی باشد، مرحلۀ پردازی در جایگاهیکه داستانزمانی: توسعه. 3

-ای تولیتد متی  طراحی ابررسانه مرحلۀ های یک سیستم کامپیوتریتشخیص نیازمندیب مواد درسی را برمکنای 

هتا بته صتورت یۀپارچته ب     آن. ربدآموزش، توسعه ب دیجیتالی کردن به کار متی  در طول این مرحله رسانۀ. کند

افزارهتای آموزشتی   ، نترم 0ال.ام.تی.بیراستاران اچ)گرفته شده  افزاری برای تولید درنظرهمگام در کاربردهای نرم

-آن دهندگان ب سهول  استفادۀفنی توسعه ب براساس سط  تجربۀ 9(ایافزارهای چندرسانهب سایر نرم 1محورب 

 .شوندها برای کاربران انتخا  می

ارزیایی تۀوینی، به . گیردرا دربر می( معیتۀوینی ب تج)، ارزشیابی قکل ب بعد از تولید مرحله این: ارزشیابی. 4

هتدف  . شتود ی دبره انجام متی عنوان بازخورد در حال پیشرف  فرآیندها در طول تولید ب در هر مرحله از توسعه

های مختلتف  این نو  ارزیابی به ربش. که متن نهایی آن تنظیم شوداین ارزیابی تقوی  آموزش اس ، قکل از این

ارزیابی تجمعی نیز، بعد از متن نهایی آموزش انجام . شودهای هدف استفاده انجام میب گربهمصاحکه، پرسشنامه 

ها به طور کلی، هر دبی این ارزیابی. هدف این نو  ارزیابی، تعیین اثربخشی طرح کلی مدبن شده اس . شودمی

ها را به شرح ارزیابی ابررسانه متغیرهای( 0999) 2ریوس. ربدهای مختلف به کار میبرای کسب بازخورد در معیار

 : کندزیر توصیف می
ایتن  . کننتد های تعاملی دسترستی پیتدا متی   برمکنای این متغیر، کاربران به کلیدهای راهنما در برنامه: راهنما -

 . کندهای تعاملی به ربشی ارادی تلخیص میمتغیر توانایی ادراکی کاربران را برای حرک  در محتواهای برنامه

های ها، رن  ب سایر جنکهها، گرافیکابعاد مرتکط با متن، آیۀون: های تعاملی شاملابعاد برنامه: احی یربالطر -

 .های تعاملی اس بصری برنامه

آیا اطالعات قرار داده شده در فضای علمی برنامه تعاملی در ساختاری قابتل فهتم قترار داده    : ی اطالعاتارائه -

ر برنامه برای کاربران درنظر گرفته شده، به سهول  قابل فهم نکاشند در این صتورت  اگر مطالکی که د. شده اس 

 .ها، مفید نخواهد بودحتی طراحی بهترین گرافیک

برای تولید یک برنامه را شتامل  ...( متن، صدا، تصویر ب )های مختلف این متغیرترکیب رسانه: ایانسجام رسانه -

 .شودمی

ریتزی کترده ب برنامته را    که طراح برای آن برنامهچهک برنامه باید در رابطه با آنسودمندی ی: سودمندی کلی -

ب ( ها، توجته بته اصتول طراحتی آموزشتی     طراحی آموزش)ها باید به هر دبی ارزیابی. تدبین نموده ارزیابی شود

در متورد ارتکتاط    در این زمینته، بتازخورد فراگیتران   . های آموزش توجه کندتنظیم اهداف یادگیری با استراتژی

 . همزمان ب ییر همزمان عامل مهمی اس  که باید در طول دبره انجام شود

در . اشاره به انتقال باقعی آموزش به صورت کالسی، آزمایشتگاهی ب یتا کتامپیوتری دارد    این مرحله: انتقال. 5

                                                      
0. HTML 
2. web-courseware applications 
 . web authoring software 
0. Reeves 
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در این مرحله باید . شود  تأکید میبستر انتقال اینترنتی، به ارزیابی انتقال مؤثر ب کارآمد آموزش از طریق اینترن

که فراگیتران  درک فراگیران از مواد آموزشی، حمای  از تسلط فراگیران از اهداف ب اطمینان از این: مواردی چون

ای ب فنی نیز بر مالحظات هزینه. دهند، مورد توجه قرار گیرددانش خود را از کالس درس به محل کار انتقال می

های چون اینترن  یک بسیله آموزشی اس ، نو  مواد آموزشی ب استراتژی. تأثیرگذار هستند های انتقالمۀانیسم

ی یتادگیری  کننتده ی تقویت  اگتر دبره . های مرتکط با دبره اثرگذار است  تعامل بر انتقال، عملۀرد فنی ب هزینه

باشد، امۀانات سربر بایتد در   پخش برنامه بر ربی شکۀه: های ارتکاطی مانندجمعی از طریق استفاده از تۀنولوژی

هتای متعتددی   جریان انتقال محتوای صوتی ب تصویری از طریق اینترن  ممۀن اس  چتالش . سط  باالیی باشد

(.  099، 0نیلستن )ای، به همراه داشتته است    های مۀرر، زمان دانلود طوالنی ب کیفی  ضعیف رسانهقطع: مانند

متوارد نیازمنتد    همه این. توان از مربی خصوصی استفاده کردوزش میای بر آمبرای کاهش تأثیر اشۀاالت رسانه

 (.2-90: 1111پاسرنی ب گرنجر، )تخصیص بودجه هستند که بایستی در فرآیند طراحی مورد توجه قرار گیرد 

 

 کاربردی -علمیجامع دانشگاه  نظام آموزش مجازی با رویکرد محورِاستراتژی پیشنهادی مهارت

هتای  محور به نهادها ب ربیته محور ب کالسسؤاالت بنیادین را دربارۀ شایستگی ربیۀرد دانشگاه طرفداران تغییر،

های فنابری اطالعات ب ارتکاطات، از پیشرف (. 0999، 9؛ کاتز ب رادی0993، 1دانیل) اندآموزش عالی مطرح کرده

اکونومیس ، )ربردهای محیط ب  سیم، اینترن  پرسرع  ب کاهای چندمنظورۀ بیجمله گسترش ربزافزبن رسانه

: در آموزش عالی، این مستأله بته پیتدایش مفتاهیمی چتون     . سازد، تغییر بنادین در آموزش را ممۀن می(1110

به لحاظ فنی ب بربز دببارۀ تمایل  2«سیمی»یابی به ربزآمدترین دانشگاه دانشگاه مجازی، رقاب  به منظور دس 

های از این دس  آموزشی جدید از سراسر دنیتا شتنیده   ایده. منجر شده اس مندی از آموزش از راه دبر به بهره

هتای تجتاری در   های اعطاء متدرک انالیتن ب شترک    های راهکردی، برنامهها، طرحشود ب خود را در آزمایشمی

 (.0999کاتز ب ربدی، )اند های عمومی متنو  نشان دادهصنایع خصوصی، نهادهای آموزشی ب برنامه

سازد تا در های اطالعات ب ارتکاطات در برنامۀ درسی، اساتید ب دانشجویان را قادر میرایج ب ادیام فنابری کاربرد

-تری از آن ب دیگر ابزارهای فنابریگیری مناسبزندگی ربزمره مواجهۀ بهتری با محیط ب  داشته باشند ب بهره

هتا انتظتار داشتته    ن را مقابل رایانته بنشتانند ب از آن  توانند صرفاً دانشجویااساتید نمی. های مذکور داشته باشند

های اطالعات ب ارتکاطات تواند آگاهی از فنابریتماس هدای  شدۀ اساتید ب دانشجویان می. باشند که یاد بگیرند

با توجه به این . ها در یادگیری ب آموزش اس را تقوی  نماید، ب این گام مهمی به سم  نحوۀ استفاده از فنابری

محورِ های پیشنهادی در بح  پیشین، در جدبل زیر به ارائۀ استراتژی پیشنهادی مهارتمهم ب با عنای  به مدل

 .کاربرد پرداخته شده اس  -نظام آموزش مجازی با ربیۀرد دانشگاه علمی

 
 کاربردی -علمیجامع محور نظام آموزش مجازی در دانشگاه استراتژی پیشنهادی مهارت: 9جدبل 

                                                      
0. Nielsen 
2. Daniel 
 . Katz & Rudy 
0, Wired University 
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 نظام آموزش مجازی  محورِژی پیشنهادی مهارتاسترات

 ها و اهدافآرمان پیامدها ها انگیزه هاآلایده

آل جامعۀ اطالعاتی ایده

فنابری . برابری اس 

ارتکاطات ب اطالعات برای 

بهکود برابری دسترسی 

 .استفاده می شود

حصول اطمینان از دسترسی 

-دیجیتال به محتوا ب برنامه

هکود برابری های کاربردی، ب

دسترسی به اطالعات برای 

همۀ دانشجویان دربین تمام  

 های علمی رشته

 از بین بردن همۀ: عدال 

 اشۀال تکعیض

-اشاره به همۀ فارغ

 التحصیالن 

تجهیز دانشجویان به 

های مؤثر ب مورد نیاز مهارت

-محتوای زندگی قرن بیس 

های شغلی آن بیۀم ب فرص 

 .اس  

ن محتوای تعهد برای باز کرد

فلسفی برای مشارک  در 

 همۀاری ب تولید دانش 

بهکود دسترسی انسانی ب 

با توانمندسازی : اجتماعی

دانشجویان برای استفاده از 

فنابری برای یافتن، فهمیدن، 

بردن، تحلیل کردن، بۀار 

ساختن، ارزیابی ب انتشار 

اطالعات از منابع مختلف 

 گسترده 

التحصیالنی که ارائۀ فارغ

ای رقاب  برای مشایل دار

 .باشندقرن بیس  بیۀم می

رشد یادگیری الۀتربنیۀی 

 .محورمشارک 

درنظرگرفتن محلی، ملی ب 

ای ب حوزۀ  اجتماعی، قاره

اقتصادی جهانی ب 

های های سیاس پیچیدگی

 زندگی  مدرن 

التحصیالن با تجهیز فارغ

های ها ب شایستگیمهارت

 مورد نیاز یک جامعۀ مدرن 

مندسازی دانش توان

کامپیوتری، مدیری  اطالعات 

اما . های تحلیلیب مهارت

فراتر از مخاطکان  سنتی ب 

دربرگرفتن جنکۀ یادگیری 

 .العمرآموزش بزرگساالنمادام

ارائۀ دانش عمومی کامپیوتر، 

دانش اطالعاتی دیجیتال، 

جریان اطالعات ب خلق دانش 

دیجیتال برای دانشجویان ب 

 .کارکنان

های یادگیری ص ارائۀ فر

العمر برای دانشجویان ب مادام

 التحصیالن فارغ

فنابری ارتکاطات ب اطالعات 

بخشی از همۀ فرص  های 

-شغلی مولد اس ، که همین

طور برای همۀ دانشجویان 

 .آماده شده اس 

تأکید بر دانش کامپیوتری، 

مدیری  اطالعات، ارتکاطات ب 

 های تحلیلی مهارت

 

  گیرینتیجه

های اطالعات امۀان برقراری ارتکاطات ب تکادل سریع اطالعات ب در نتیجه تولید زه، در اختیار داشتن فنابریامرب

ی جهتانی در هتر جتا کته باشتند، بته       فرد فردِ جامعته . ب توزیع دانش ب دانایی بیش از پیش میسر گردیده اس 

تردیدی در این باقعی  نیس  که جهان، . کنندای دریاف  توانند آخرین اطالعات الزم را در هر زمینهسهول  می
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ساز اس  ب این خیزش تازه حاصل انفجار اطالعاتی اس  که رخ داده در حال خیزشی تازه به سم  تحولی دبران

چته از  که الزم باشد به تمامی مصادیق این انفجار اطالعاتی ب ارتکاطی اشاره شود، تنها گتذری بتر آن  آنبی. اس 

توانتد  های آموزشی ب پژبهشی در دسترس همگان قرار گرفته اس  متی افزاری در حیطهی ب نرمافزارابعاد سخ 

هتای اطالعتاتی گرفتته تتا انقتال       ربی ناظران ب فعاالن این حیطه قرار دهد؛ از ماهوارهانداز بدیعی را پیشچشم

ی اطالعات اما با گنجایش ذخیره های الۀتربنیک ب قابل حمل؛ ابزارهای کوچکبخانهاینترن  ب دنیای ب ؛ از کتا

ای ب تعاملی با کارکردهای گوناگون آموزشتی ب پژبهشتی ب برگتزاری ب    های چندرسانهبسیار باال گرفته تا محیط

هتای مجتازی ب از راه دبر؛ همته ب همته، فضتاهای      ب انوا  ب اقسام آموزش( سمینارهای مکتنی بر ب )سمینارها 

 .شود تعکیر می اطالعاتیگزافه به جوامع اند که برآیندشان به درستی ب بیدهای را هستی بخشیباقعی ب مجازی
 محتور یادگیرنتده  ب تعتاملی  طرح،  مجهز، خوش یادگیری محیط یارائه در نوآبرانه ربیۀردی ،مجازی یادگیری

 همسو ب یدیجیتال مختلف هایفنابری هایمشخصه ب منابع کارگیریبه با هر زمان ب هر مۀان در هرکس، برای

بته عکتارت   . آموزش اس  در شده توزیع ب منعطف آزاد، نظامی ایجاد برای آموزشی هایمحیط دیگر هایشۀل با

پذیر، به محتوای آموزشی ب بتا  ، یادگیری آنالینی اس  که امۀان دسترسی سریع ب انعطافآموزش مجازیدیگر، 

ی های کامپیوتری، اینترن ، اینتران  ب شتکۀه ق شکۀهیک یا دب ربش ارتکاطی با سایر مربیان ب فراگیران، از طری

-رامدیها، سیدیبیدی: های دیجیتال مانندارتکاطات جهانی ب نیز دسترسی به انوا  محتواها از طریق دستگاه

 هایفرص  یاداره ب ارائه با آموزش مجازی بنابراین،. سازدها را، برای فراگیران فراهم میها، کامپیوترها ب موبایل

 یتادگیری،  یشتیوه  این .پردازدمی ایرایانه هایشکۀه ب اینترن  طریق از مهارت ب دانشی ارتقا برای یادگیری

 ب درس کتالس  ب( متدرس  اطالعتات  جتاذ   عنوانبه ) فراگیر ،(اطالعات منکع عنوان به) مدرس سنتی مفاهیم

 بته  انسان دادن قرار محور با مجازی گیری؛ چرا که یاداس  ساخته متحول را( تحصیل محیط عنوان به) کارگاه

 ب سازد متحول بیۀمبیس  قرن در را یادگیری ب پربرش ب آموزش اشۀال تمامی تواندمی فعال، یادگیرنده عنوان

 .دهد پایان کافی آموزشی منابع فقدان ب آموزش اجتماعی برای تقاضای میزان از حاصل چالش به
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