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مدلها و استراتژی مهارتمحورِ نظام آموزش مجازی در دانشگاه جامع علمی -کاربردی
مریم ابراهیمی
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چکیده
ظهور جامعۀ اطالعاتی ،نظام آموزش عالی را با پرسشهای اساسی مواجه ساخته است « .شتکۀۀ جهتانی ب » ب
«اینترن » ،ربشهای نوآبرانه ب انقالبی را در آموزش ،ایجاد کردهاند .فنابریهتای جدیتد اطالعتاتی ب ارتکتاطی،
ربشهای یادگیری ب در کل ،چگونه زیستن را تغییر داده ب طرق جدیدی را برای تکادل دانش ب اطالعات ،عرضه
داشتهاند .این فنابریها میتوانند در جه تقوی یا جایگزینی نظامهای آموزش عالی موجود ،مورد استفاده قرار
گیرد .براین اساس ،فنابری اطالعات ب ارتکاطات نقش اصلی را در ارتقای کیفی آموزش عالی ،ایفتا متیکنتد ب
پایهی مزی رقابتی پایدار برای مؤسسات آموزش عالی به طور اعم ب دانشگاه علمی -کاربردی به طور اخص بته
شمار میربد .چنانۀه دانشگاه علمی -کتاربردی در راستتای توستعۀ نظتام آمتوزش مجتازی ،گتامهتای اساستی
مستحۀمتری بردارند ،پیش بایس حرک به سوی دانشگاه کیفی ب نهایتاً تضمین ب ارتقای کیفیت در آمتوزش
عالی ،میسرتر خواهد شد .دانشگاه کیفی شده در راستای بهرهگیری از فنابری اطالعتات ب ارتکاطتات ،متیتوانتد
هرچه بیشتر محصوالت کیفیتر تربی نماید ،محصوالتی که به بهکود؛ ربابط ،نظتامهتا ،ستاختارها ب فراینتدهای
سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی ب اقتصادی جامعه خود ،کمک نمایند .در مقالۀ حاضر که به شیوۀ توصیفی -تحلیلی
نگاشته شده اس  ،تالش شده اس تا با بهرهگیری از منابع ب مطالعات کتابخانهای معتکر در این زمینه ،به ارائهی
مدلها ب استراتژی مهارتمحورِ نظام آموزش مجازی در نظام آموزش عتالی بتا ربیۀترد دانشتگاه جتامع علمتی-
کاربردی پرداخته شود.
باژگان کلیدی :مدلها ،استراتژی ،مهارتمحور ،نظام آموزش مجازی ،دانشگاه جامع علمی -کاربردی

----------------------------------استادیار دانشگاه جامع علمی -کاریردی

0

فصلنامه پژوهش اجتماعی ،سال سیزدهم ،شماره پنجاه و یکم ،تابستان 0011
مقدمه
عصر حاضر را به طور عام ب چند دهۀ اخیر را به طور خاص میتوان عصر تلفیق اطالعتات ب ارتکاطتات ب انتقتال
دانش جه آموزش دانس ؛ عصری که بشر در آن بیش از گذشته نیازمند داشتن اطالعات ب در نتیجه برقتراری
ارتکاطات برای کسب اطالعات اس  .امربزه با در اختیار داشتتن فنتابریهتای اطالعتاتی ب ارتکتاطی گونتاگون ب
پیشرفته امۀان برقراری ارتکاطات ب تکادل سریع اطالعات ب در نتیجه تولید ب توزیع دانش ب دانایی بیش از پیش
میسر گردیده اس  .فرد فردِ جامعهی جهانی در هر جا که باشند ،به سهول میتوانند آخرین اطالعات الزم را در
هر زمینهای دریاف کنند.
تردیدی در این باقعی نیس که جهان در حال خیزشی تازه به سم تحولی دبرانساز اس ب این خیزش تازه
حاصل انفجار اطالعاتی اس که رخ داده اس  .بیآنکه الزم باشد به تمتامی مصتادیق ایتن انفجتار اطالعتاتی ب
ارتکاطی اشاره شود ،تنها گذری بر آنچه از ابعاد سخ افزاری ب نرمافزاری در حیطههای آموزشتی ب پژبهشتی در
دسترس همگان قرار گرفته اس میتواند چشمانداز بدیعی را پیشربی ناظران ب فعاالن این حیطه قرار دهتد؛ از
ماهوارههای اطالعاتی گرفته تا انقال اینترن ب دنیای ب ؛ از کتا خوانهای الۀتربنیک ب قابل حمل؛ ابزارهتای
کوچک ذخیرهی اطالعات اما با گنجایش بسیار باال گرفته تا محیطهای چندرستانهای ب تعتانلی بتا کارکردهتای
گوناگون آموزشی ب پژبهشی ب برگزاری ب سمینارها (سمینارهای مکتنی بتر ب ) ب انتوا ب اقستام آمتوزشهتای
مجازی ب از راه دبر؛ همه ب همه فضاهای باقعی ب مجازیایی را هستی بخشیدهاند که برآیندشتان بته درستتی ب
بیگزافه به جوامع دانش بنیان تعکیر میشود .جان مایهی این تحول عظیم فرآیند جهانی شدن ،ابزار آن تولید ب
انتقال اطالعات ب حاصل آن دانایی استقرار یافته اس .
با توجه به این مهم ،در اباخر دههی  0991جذ تحولی عظیم در نظامهای آموزش عتالی بته عنتوان آمتوزش
مجازی شد .این تحول به دلیل برخورداری از امۀانات بسیع فنابری نتوین ب عتاری از محتدبدی هتای زمتانی ب
مۀانی راهحل مناسکی برای بسیاری از مشۀالت آموزش سنتی فراهم آبرده اس (جرجینر .)1110 ،0همستو بتا
این فرآیند ،رشد سریع تغییرات تۀنولوژیۀی ربشهای آموزش ب یتادگیری در کتالس درس را تغییتر دادنتد .در
اباخر قرن نوزدهم ,این تفۀر ایجاد شد که میتوان ربشهای آموزش رستمی را بته صتورتی کته در آن مربتی ب
فراگیران در یک زمان ب مۀان مشخص حضور نداشته باشند ،اجرا نمود ب از این زمان بود کته مفهتوم "آمتوزش
مجازی "1شۀل گرف ب این ایده شۀل گرف که از طریق جزبات ،مربیان ب فراگیران میتوانند با یۀدیگر ارتکاط
برقرار کنند .فرآیند آموزش مجازی به بسیلۀ جزبه شرب شده ب با رادیتو در دهتهی  0991ب تلویزیتون دهتهی
 0991بهعنوان ابزارهای آموزشی همسو با پیشرف های تۀنولوژیۀی ادامه یاف  .سپس در ابایتل دهتهی 0991
تلویزیون تعاملی بهعنوان ابزاری برای فرستادن اطالعتات بته یادگیرنتدگان مجتازی ،درست بعتد از استتفاده از
تلویزیونهای مداربسته ،انتقال امواج ،ضکط بیدئویی ب انتقال ماهوارهای بهبجود آمد (کارادنیز .)993 :1119 ،9با
معرفی انقال الۀتربنیۀی در دهۀ ،0931کامپیوترهای شخصی ب سیدیرامها ،اینترن  ،ب ستای هتا ،محتتوای
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آموزشی در اباسط دهۀ  ،0991انتقال دانش به یادگیرندگان انعطافپذیرتر ب سریعتر شتد .بتدینترتیتب ،امۀتان
دسترسی آسان به فراگیران از مناطق جغرافیای مختلف برای ارتکاط با یۀدیگر ب با مربیان در هر زمتان ب مۀتان
فراهم شد ب انتقال دانش سریعتر صورت گرف  .عالبه بر این ،افزایش پهنای باند امۀان ارائۀ محتوای آموزشی نه
صرفاً از طریق متون چاپی بلۀه به صورت انوا گرافیکها ،تصابیر ،صداها ،انیمیشن ب شتکیهستازیهتا ب ییتره ب
امۀان ارتکاط چهره به چهره بین فراگیران ب مربی را فراهم نمود .در نتیجهی انقال بایرلس نیز ،کته بته دنکتال
گسترش دستگاههایی مانند :لپتاپ ،تلفنهای همراه ،ابزار های دیجیتال شخصی 0در اباخر دهۀ  0991رخ داد،
فرآیند آموزش مجازی را به پدیدهای فراتر از زمان ب مۀان مکدل کرد (هارپر ب همۀاران.)1112 ،1
بدینترتیب به دنکال رشد سریع تۀنولوژیهای نوین آموزش مجتازی در ستط جهتانی نیتاز بته تجدیتدنظر در
ساختارهای متنو ب تفۀر دبباره در متورد ربیۀردهتای آموزشتی را ایجتاد کترده است ب بستیاری از مؤسستات
آموزشی در جستجوی ربشهایی برای تقوی فعالی های جاری خود با توجه به انسجام تۀنولتوژیۀی ب ایتنکته
چگونه میتوان با کمک آن تجربۀ آموزش از را دبر را تقوی کرد ،هستند (دبغ ب بنن ریتلند1119 ،9؛ راجرسن-
ربل 1112 ،2به نقل از راجرسنربل ب همۀاران؛ .)019 :1101
محققان ب فعاالن آموزش مجازی نیز در تالش هستتند کته تجربتهی آمتوزش مجتازی را گستترش دهنتد .عمتدهی
تحقیقات انجام شده ،نقش تۀنولوژیهای جدید را مورد توجه قرار میدهند (کزک ب همۀتاران .)1101 ،9استتفاده از
این تۀنولوژیها مزایای بسیاری را فراتر از ربیۀردهای سنتی به طراحی ب انتقال برنامههای مجازی ایجاد کترده است .
به عنوان نمونه ،استفاده از تۀنولوژیهای موبایل دسترسی ب انعطافپذیری بیشتری را ایجاد کرده ب فراگیتران را قتادر
میسازد که کنترل بیشتری بر فرآیند یادگیری خود داشته باشند (هانوم ب مککامکز .)1113 ،
امربزه بسیاری از فنابریهای مجازی به صورت گسترده در کالسهای سنتی مورد استفاده قرار میگیرند (دیلن
ب گرین .)1119 ،2براساس گزارش باحد اطالعات اقتصاد ،3در عصر حاضر ,نوآبریهای تۀنولتوژیۀی انتوا ربش-
های آموزش ب یادگیری در محکطهای آموزشی را تغییر میدهد؛ بر اساس مطالعهی زمینهیابی ،این تۀنولوژیها
تأثیرات مهمی بر مراکز آموزشی در آینده خواهد داش  .همچنین بر اساس مقایستهی تۀنولتوژیهتای مختلتف
ارتکاطی 91 ،درصد از پاسخدهندگان اظهار کردند :ابزارهای جمعی آنالین بزرگترین سهم را در تقوی کیفیت
آموزشی خواهد داش  .در حالیکه  23درصد نیز طرفدار پویایی انتقال محتوا ب نرمافزار ار طریق یادگیری فردی
هستند .بهعالبه ،در این مطالعه ،افتزایش نقتش فنتابریهتا در آمتوزش مجتازی ب اهمیت فنتابری در افتزایش
دسترسی جهانی به آموزش تأکید شده اس (گلن .)2 :1113 ،9مطالعات دیگری نیز میزان اثربخشتی دبرههتای
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آموزش مجازی با دبرههای آموزشی متدابل چهرهبهچهره به مورد تأکیتد قترار دادهانتد (راستل .)1112 ،0هتانوم
( )1112نشان داد :در حالیکه آموزش مجازی به کمک کامپیوتر ب فنابریهای ارتکاطی مزایتای بتالقوهای بترای
تقوی نتایج یادگیری ارائه میدهند ،لیۀن "فقط هنگامیکه بتوانیم فرآیند سیستماتیۀی را با همراهی یکنتاظر
متخصص ب باتجربه ب مکاحثی که با اصول یادگیری تجربهمحتور طراحتی شتدهانتد را بتهکتار بتریم ،استتفاده از
تۀنولوژیهای نوین در مراکز آموزشی میتوانند نتایج یادگیری را تقوی کنند" (هانوم.)1112 ،

طرح مسأله
گزارشها ب مقاالت متعددی که در مورد ربندها ب پیشبینیهای فنابری اطالعات در آموزش عالی بحت متی-
کنند حداقل به صورت سالیانه منتشر میشوند (جانسون ب همۀاران .)110 ،در حالی که برخی از این گزارشها
در مورد ربندها ،پیشبینیها ب محصوالت جدید به برخی از محدبدی های فنتابری اطالعتات در آمتوزش عتالی
اذعان دارند ،ایلب آنها به زبان بسیار مثک بیان میشوند ب به ندرت به جنکههای منفتی فنتابری اطالعتات در
دانشگاهها اشاره دارند (دالستورم ب همۀاران.)1109 ،1
در این راستا ،محققان نگرانیهای خود را نسک به ربشهای مثک ب بیرحمی ابراز کتردهانتد کته رستانههتای
دانشگاهی ،فنابری اطالعات را در آموزش عالی آنگونه نشان میدهنتد .ستلوین )1102( 9یتادآبر متیشتود کته
بسیاری از نشریات بدبن هیچ انتقادی مزایتای فنتابری اطالعتات را بترای آمتوزش جشتن متیگیرنتد از جملته
"مفربضات دربن جامعۀ آموزشی که فنابریهای اطاعاتی  ...به طور قابل توجهی فرآیندها ب شیوههای آموزش را
مجدد پیۀربندی میکنند" (سلوین .)099 :1102 ،باترز 2این انتقاد را تأیید ب گسترش میدهد تا نشان دهد که
که ما در آموزش عالی ایلب فۀر میکنیم که "فنابری اجتنا ناپذیر اس ب این فنابری مفاهیم پیشرفتمان را در
برگرفته اس ب به نوعی خود پیشرف امری اجتنتا ناپتذیر ب مثکت است " (یانت  .)110 ،9بحت در متورد
فرص هایی که فنابریهای اطاعاتی میتوانند برای یادگیری فردی ب خود به ختودی ب همچنتین آمتوزش ختود
انگیزشی در دانشگاهها ،ب در مۀانها ب در زمانهای مناسب برای دانشجویان ارائته دهنتد ،از جملته فراگیرتترین
موارد هستند (برابن.)03 :1109 ،
با این حال ،تحقیقات نشان میدهند که دانشجویان همیشه از فنابری اطالعات برای طیف بسیعی از تجربیتات
که از لحاظ نظری امۀانپذیر هستند ،استفاده نمیکنند ب ایلب آنها در یتادگیری فتردی گنجانتده نمتیشتوند
(هندرسون ب همۀاران  .)9-01 :1109 ،به عنوان مثال ،بعد از چند سال هیجان پیش از ظهور دبرههای گسترده
گسترده باز آنالین (موک) که بعده داده بود تا آموزش عالی خودآموز را به طور گستردهتر در دسترس قرار دهد
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در نهای به باقعی نرخهای پایین تۀمیل دبره ب پیۀربندی مجدد بسیاری از موکها به عنتوان مستیری بترای
آموزش مهارتهای شغلی منجر شد (لوین .)1101 ،0سلوین ( )1101یادآبری میکند که جکرگرایی فنابریۀی -
فرض بر این اس که فنابری بیشتر چیزها را بهتر میکند  -هم گمراهکننده اس ب هم جتنس ،نتژاد ،طکقتهی
اجتماعی ،هوی  ،قدرت ب عدم برابری را نادیده میگیرد (سلوین .)39 :1101 ،اب به طور مدابم خواستار مطالعات
انتقادی دربارهی استفاده از فنابریهای دیجیتال در آموزش ب پربرش بوده اس ب نشان میدهد کته تحقیقتات
بیشتری برای کشف مسیرهایی مورد نیاز اس که فنابری دیجیتال در باقع توسط دانشجویان ب آموزش عالی به
طور گستردهای مورد استفاده قرار میگیرد (سلوین.)1102 ،
همچنین این دیدیه بجود دارد که باقعی های استفاده از فنابریهای اطاعاتی در آموزش پیچیدهتتر از آنچته
که معموالً تصور میشود ،باشد ب "شامل سؤاالت اساسی برابری ب تنو در این مورد میشود که چه کسانی چته
کاری را با چه فنابریهای دیجیتالی انجام میدهند (سلوین .)119 :1102 ،به چه میزان ،نظرات مثک نامناسب
در مورد فنابری اطاعات ،مسئولی مالۀی  ،دسترسی ب صالحی در این فنابری را به دانشجویان منتقل میکند
که ممۀن اس پذیرفته شوند؟ بسیاری از ساختارهای آموزش عالی ،تۀرار نابرابریهتای سیستتماتیک جامعتهی
گستردهمان هستند ب در عین حال که استفاده از فنابریهای دیجیتال توسط دانشتجویان دانشتگاههتا بته طتور
ایدهآل برای مقابله با این نابرابریها اس  ،ممۀن اس آنها را تقوی کند.
مأموری دانشگاه جامع علمی -کاربردی در نظام آموزش عالی تنها آموزش عنابین یا موضوعاتی خاص نیست ،
بلۀه همچنین اطمینان از موفقی دانشجویان در مقیاسی بسیع اس  :داشتتن تجربتهای مثکت ب معنتیدار در
دانشگاه ب همچنین آمادگی برای زندگی فراتر از دانشگاه .برای کمتک بته دانشتجویان کته بیشتترین بهتره را از
فنابری اطالعات در دسترس بکرند ،باید شناخ بهتری در این مورد به دس آبریتم کته چگونته دانشتجویان از
فنابریهای اطالعات استفاده میکنند ب چگونه از پشتیکانی آنها بهره میبرند .درک تجار ب نیازهتای زنتدگی
اساتید ب دانشجویان ،موضوعی مهم برای برنامهریزی سازمانی متؤثر بترای زیرستاخ هتای فنتابری اطالعتات ب
پشتیکانی آنها در دانشگاه جامع علمی -کاربردی اس .
روش پژوهش
در مقالهی حاضر که به شیوۀ توصیفی -تحلیلی با استناد بر مطالعات کتابخانهای نگاشته شده اس  ،تالش بر آن
بوده اس تا با گردآبری منابع علمی معتکر از طریق مطالعهی برجستهترین مقاالت ب کتب التین در این زمینه ب
فیشبردازی از آنها ،پس از بح در خصوص مکاح پایه نهایتاً بته ارائتۀ متدلهتای ارتقتای آمتوزش مجتازیِ
مدرسان در نظام آموزش عالی با ربیۀرد دانشگاه جامع علمی -کاربردی پرداخته شود .با این هدف که مدلهتای
ارائه شده در این نوشتار ،راهنمای عملی برای مسئولین ب مدیران دانشگاه جامع علمی -کاربردی در بهرهمنتدی
از نظام آموزش مجازی به منظور ارتقای کیفی برنامههای آموزشی ب پژبهشی دانشگاه مذکور باشد.
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دانشگاه جامع علمی -کاربردی
اتصال آموزش عالی با نیازهای بازار کار همواره مورد تأکید برنامهریزان بوده اس  .در بیانیۀ جهانی آموزش عالی
برای قرن آینده آمده اس  :اگر بپذیریم که تشدید ارتکاط میان آموزش عالی ب جهانی کار در همهجا حائز
اهمی اس  ،این اهمی بهبیژه در مورد کشورهای در حال توسعه ب باألخص برای کشورهای کمتر توسعهیافته،
به دلیل پایین بودن سط توسعۀ اقتصادی از اهمی بیشتری برخوردار اس (مؤسسۀ پژبهش ب برنامهریزی
آموزش عالی .)0923 ،مربر تاریخ آموزش عالی در ایران نشان میدهد کوششهای متعددی برای پیوند میان
صنع ب دانشگاه صورت گرفته ،اما چندان به نتیجهای مطلو نرسیده اس  ،بیگانهبودن صنع ب دانشگاه باع
عدم برآبرده شدن نیازهای تخصصی بازار کار از یکسو ب بربز پدیدۀ بیۀاری دانشآموختگان از سوی دیگر ،بوده
اس  .تشدید این نارسایی باع شد از اباخر دهۀ شص ب ابایل دهۀ هفتاد ،توجه به آموزشهای فنی -حرفهای
ب علمی -کاربردی در برنامۀ کار کشور قرار بگیرد .در سال  09 9شورای عالی انقال فرهنگی با تشۀیل شورای
عالی آموزشهای علمی -کاربردی درصدد ساماندهی ساختار ب محتوای آموزشهای مطوف به تربی شغلی ب
حرفهای برآمد .سپس به پیشنهاد این شورا ،گربه هشتم شورای عالی برنامهریزی در بزارت علوم ،تحقیقات ب
فنابری فعلی تح عنوان گربه علمی -کاربردی تشۀیل شد ب مسئولی بررسی ب تصویب دبرههای آموزش
علمی -کاربردی را برعهده گرف  .در نخستین نشس شورای عالی علمی -کاربردی پیشنهاد تأسیس دانشگاه
جامع علمی -کاربردی مطرح شد ب به تصویب رسید .پس از تصویب اساسنانۀ دانشگاه جامع علمی -کاربردی در
 ،0921بظیفۀ برنامهریزی ،هدای ب نظارت بر مؤسسات آموزش عالی علمی -کاربردی برعهدۀ این دانشگاه
گذارده شد (دانشگاه جامع علمی -کاربردی .)092 ،با اینحال؛ هدف دانشگاه علمی کاربردی ،فراهم آبردن
زمینۀ مشارک سازمانها ب دستگاههای اجرایی دبلتی ب ییر دبلتی برای آموزش نیربی انسانی متخصص ب مورد
نیاز بخشهای مختلف اقتصادی ،اجتماعی ب فرهنگی کشور اس  ،به نحوی که دانشآموختگان بتوانند برای
فعالیتی که به آنها محول میشود ،دانش ب مهارت الزم را کسب نمایند.
آموزشهای علمی -کاربردی ،آموزشهایی اس که با هدف ارتقا ب انتقال دانش کار ،ایجاد مهارتها ،افزایش
بهرهبری ،ربزآمدکردن ب ارتقای معلومات ب تجار شایالن ،رشد استعدادهای بارز ب فعلی بخشیدن استعدادهای
نهفته برای تصدی مشایل ب حرف گوناگون انجام میشود ،تا توانایی افراد را برای انجام دادن کاری که به آنان
محول میشود به سط مطلو برساند (قورچیان ب همۀاران.)29 :0939 ،
در مجمو اهداف آموزشهای علمی -کاربردی میتوان در محورهای زیر خالصه کرد:
 .0ایجاد بستر مناسب برای فعالی همهجانکه (صنعتی ،نظامی ب دانشگاهی) ب گسترش اعتالی دانش ب پژبهش
علمی کاربردی کشور؛
 .1ارتقای شاخصهای کمی ب کیفی آموزشهای کاربردی در جامعه؛
 .9فراهمسازی زیربنای مناسب بهمنظور بۀارگیری توان دانشآموختگان دبرههای نظری در حل مسائل
کاربردی؛
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 .2زمینهسازی زیربنای مناسب برای ایجاد انتقال تۀنولوژی نوین.
آموزش مجازی
آموزش مجازی مستلزم ایجاد ارتکاط آموزشی بین فراگیتر ب مربتی است  ،ارزیتابی کیفیت آمتوزش ب ارزیتابی
پیشرف تحصیلی بهگونهای اس که حضور فیزیۀی فراگیر در مراکز آموزشی به حتداقل متیرستد .در آمتوزش
مجازی ،مربی از یادگیرنده جدا اس ب برای یادگیرنده ،امۀان آموزش در هر زمان ب مۀانی بجود دارد .در باقتع،
در آموزش مجازی در ابتداییترین شۀل آن بر جدایی فیزیۀی مربی ب یادگیرنده تأکید میشود ب کوشتش متی-
شود تا از فنابری اطالعاتی ب ارتکاطی برای پر کردن شۀاف آموزشی ایجاد شده بتین مراکتز آموزشتی ب فراگیتر
بهرهی الزم برده شود (نیستانی ب یعقو کیش.)19 :0933 ،
شورای اعتکاربخشی آموزش عالی ،0آموزش مجازی را فرآیند آموزش رسمی توصیف میکند که مدرس ب فراگیر
در مۀان یۀسانی قرار ندارند ب در آن مطالب آموزشی به شۀل همزمان یا ییر همزمان ارائه میشود ب از فنابری-
هایی همچون :رایانه ،صدا ،تصویر یا مۀاتکه مجازی بهره میبرد (نیستانی ب یعقو کیش.)12 :0933 ،
مور ب کرسلی )099 ( 1آموزش مجازی را این چنین تعریف نموده اس ":آموزش برنامهریزی شدهای است کته
معموالً در جای متفابتی از تدریس رخ میدهد ب در نتیجه نیازمند تۀنیکهای خاصی از طراحی دبره ،فنابری-
های آموزشی خاص ،ربشهای خاص ارتکاط با فنابریهای الۀتربنیۀی ب سایر انوا فنابریها همراه بتا ترتیکتات
اداری ب سازمانی اس (مور ب کرسلی.)1 :099 ،
به زعم کیگان )0993( 9مفهوم آموزش مجازی با آموزش متدابل چهرهبهچهره در تقابل بوده ب بیژگیهتای آن
عکارتند از:
 -0بجود فاصلهی فیزیۀی بین مربی ب فراگیر؛
 -1تح حمای بودن یک سازمان آموزشی؛
 -9استفاده از یک رسانهی خاص برای انتقال محتوا؛
 -2فراهمسازی ارتکاط دب طرفه بین مربی ب فراگیر؛
 -9امۀان مالقات فیزیۀی به صورت گاهببیگاه بین مدرس ب فراگیر (هانوم ب مککامکز.)1113 ،
صاحبنظران یونسۀو ( )1111معتقدند :آموزش مجازی به هر نو فرآیند آموزشی اشاره دارد که در آن ،همه یا
بیشتر تدریس ،توسط افرادی انجام میشود که از نظر زمانی ب مۀانی در فضایی دبر از یادگیرنده هستند ،بدین-
معنا که همه یا ایلب ارتکاطات بین مدرس ب یادگیرنده از طریق یک رسانهی مصنوعی چاپی یا الۀتربنیۀی انجام
میشود (یونسۀو.)19 :1111 ،
هانوم ب مککامکز ( )1113نیز در پژبهش خود ،آموزش مجازی ،به عنوان آموزشهای رسمی ،توسط مؤسستات
آموزشی با بیان مشخص هدف آموزش که در آن مدرس ب فراگیران با فاصلهای فیزیۀی از هم جدا شتدهانتد ب از
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طریق استفاده از برخی فنابریها با یۀدیگر در تعامل هستند ،تعریف میکند (هانوم ب مککامکز.)01 :1113 ،
نسلهای آموزش مجازی
کاربردهای آموزش مجازی از قرن نوزدهم در کشورهای مختلف جهان آیاز شد .نمونههایی از این کاربردهتا بته
شرح زیر اس  :در بیستم آبریل سال  0932تکلیغی در یک ربزنامهی آمریۀایی در بوستتون آبرده شتد کته بتر
اساس آن ،درسهای بیان نوشتاری از طریق نامهها ارائه میشد؛ در ستال  0911مدرسته مۀاتکتهای در نیوزلنتد
افتتاح شد؛ در ژاپن در سال  0923برای فراگیرانی که در دبردس بودند ب یتا در حتال انجتام ختدم ستربازی
بودند ،خدمات آموزش مجازی برای دبرههای مقدماتی دبیرستان ،دبرهی متوسطه ب دانشگاه به راه افتاد؛ تعدادی
از مؤسسات مۀاتکهای در دههی  0921در پاریس شرب به فعالی نمود؛ در اسپانیا ،در سال  0921دانشگاه ملی
آموزش مجازی تأسیس شد؛ در هلند ،نخستین دبرهی دانشگاه باز در سال  0932شرب شد؛ استرالیا نیز ،نمونه-
ای از کشورهای موفق در حوزهی آموزش مجازی در دبرههای ابتدایی ب دبیرستان اس که از جمله میتوان بته
مراکز آموزش مجازی دانشگاه کوئیزلند 0ب با مدرک آموزش عالی اشاره کرد؛ همچنین در اباختر قترن نتوزدهم،
کشورهایی مانند :کانادا ،هند ،ایتالیا ب لهستان پربژههای آموزش مجازی را اجترا کترده ب توستعه دادنتد (کایتا،1
1111؛ کاراتاز .)1119 ،9در ادامه به تۀامل نسلهای آموزش مجازی پرداخته شده اس :
 .1آموزش مکاتبهای (نسل اول) :شرب برنامههای آموزش مجازی ،در اباخر قرن  09ب ابایل قرن بیستتم .در
این نو آموزش ابزار ارتکاط مواد چاپ شدهای هستند که به صورت کتا هایی با محتوای درسها ب تمرینهتای
آنها هستند .فراگیران تۀالیف درسی ب خود را براساس تمرینهایی که در کتا درسی مشخص شدهانتد انجتام
میدهند ب این تمرینها را به مربیان خود ارسال میکنند ب مربیان نیز از طریق ابلین ایمیل بازخورد آنها را می
فرستند .مراکز آموزش عالی متعددی در داخل ب خارج از آمریۀا این دبرهها را ارائه میکردند.
 .2آموزش مجازی (دانشگاه باز) :در ابایل دههی  0921آیاز شد .بته دانشتگاه بتاز بریتانیتا بضتعی برنامتهی
اعطای مدرک در سال  09 9اعطا شد (مر ب کرسلی .)099 ،هدف دانشگاههای باز این بود که دانشجویانی ختارج
از پردیسهای رسمی دانشگاه ،با ابزارهای انتقال از طریق رادیو ،تلویزیون ،نوارهای ضکط صوت ب آموزش خصوصتی
مۀاتکهای داشته باشند .دانشگاههای مختلفی به خصوص در کشورهای در حال توسعه ،هنوز از رادیوی آموزشی بته
عنوان یک ابزار مهم انتقال آموزشی استفاده میکنند .رادیتو ب تلویزیتون آموزشتی (تلۀنفترانس) 2توستط آمتوزش
مجازی قکل از شناخ رسمی دانشگاه باز بریتانیا به کار میرف  .خدمات آموزشی پختش برنامتههتای عمتومی در
ایاالت متحده آمریۀا از دههی  0921شرب شده اس (مانند سیستمهای انتشار برنامههای عمومی جان هتاپۀینگز
ب کمکریج) .کنفرانس صوتی( 9ادارهی یک کالس از طریق تلفن) نیز بخشی از برنامههای نسل دبم آموزش مجتازی
بودند .کنفرانس صوتی امربزه برای ادارهی دبرههای آموزش مجازی پاسفیک جنوبی با استتفاده از خطتوط تلفتن
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عمومی برای برقراری ارتکاط فراگیران به امید همراهی دبرهها از کشورهای همسایه در جزایر پاسفیک جنوبی مورد
استفاده قرار میگیرد.
 .3نسل سوم :در ابایل دههی  0931که با استفاده از تۀنولوژیهای ماهوارهای ب ظهور شکۀههای ارتکاطی کته
تسهیلکنندهی انتقال محتوای آنالوگ ب دیجیتال به پایانههای کامپیوتری شتدند ،نستل ستوم آمتوزش مجتازی
پدیدار شد .این تۀنولوژیها همچنین اشۀال جدید تعامل در زمان باقعی را با بیدئو کنفرانس دب طرفه را ایجتاد
نمود .در طول این دبره ،تولیدات سیدیرام برای یادگیریهای چند رسانهای با حرک فردی 0معرفی شد .عالبه
بر این ،شکۀههای کامپیوتری ارتکاطدهندهی مربیان ب فراگیران ،امۀان تکادل ارتکاطات الۀتربنیۀی براساس مواد
درسی ،یادگیری فراگیران با مربر نوارهای بیدئویی ،نوارهای صوتی ،ستیدیرامهتای متنتی یتا چندرستانهای را
فراهم کردند .ظهور ابلین تابلوهای اعالنات کامپیوتری 1برای تعامل گربهی در آموزش مجازی ،محل متمرکتزی
را برای ارتکاطات کالسی ایجاد کردند.
 .4نسل چهارم (اینترنت) :پیشرف های فنابری که بیشتر با ظهور ب بربز اینترن نمایان شد ،آموزش مجازی
را کالً به یک ربیۀرد جدید آموزشی تغییر داد .فنابریهای قکلی به ندرت توانتایی ایجتاد تعتامالت دانشتجو بته
دانشجو را داشتند ،اینترن نسل جدیدی از این آموزشها را ایجاد کرد .اینترن مۀانیسمهای انتقال نستلهتای
قکلی را توسعه داد .اینترن عوامل آموزش جمعی قدرتمندتری را اضافه نمود .این یک تغییر اساسی بود؛ تغییر از
ربیۀرد استادمحوری که در آن استادان ،تولیدکنندگان نوارهای بیدئویی یتا توستعهدهنتدگان چندرستانهای هتا
انحصاراً محتوای آموزشی را تولید میکردند به ربیۀرد یادگیرندهمحور باقعی تغییر یاف  .فرصت هتای تعامتل ب
همۀاری ،با فنابریهای ارتکاطات به فراگیرانی که از نظر جغرافیایی دبر از هم هستند ،تسهیلکنندهی گتذار بته
یک محیط آموزشی ینیتر بود .تعامالت همزمان ب ییرهمزمان در شتکۀهی مؤلفتههتای آموزشتی مهتم کتالس
مجازی ب مواد آموزشی (یادداش های درسی) تنها مواد پس زمینهای هستند که از آن کالس "بح ب گفتگو"9
سرچشمه میگیرد (پسرینی ب گرنگر.)1111 ،2
ویژگیهای محیط آموزش مجازی در آموزش عالی
به طور کلی ،بیژگیهای محیط آموزش مجازی در آموزش عالی را میتوان به شرح زیر برشمرد:
 -0در آموزش مجازی شناخ محیط آموزش بسیار مهم اس ؛ یۀی از عوامل مهم در محیط یادگیری ،فراگیران
اس با توجه به اینکه این دبرهها بیشتر برای سنین دبیرستان ب دانشتگاه طراحتی ب اجترا متیشتود ،شتناخ
فراگیران عامل مهمی در موفقی در اجرای این برنامهها است ؛ بترای بستیاری از فراگیتران دبرهی دبیرستتان،
انگیزهی کمی برای شرک در فعالی های علمی بجود دارد (اسوانسون .)1112 ،9این نتو رفتتار ممۀتن است ،
دالیلی چون :اعتقادات افراد در مورد عدم توانایی آنها برای موفقی  ،انگیتزههتای پتایین در فعالیت هتایی کته
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نیازمند تالش ب انرژی هستند ،ارزشیکه فراگیران به کار خود میدهند ،یا اهمیت ارتکتاط بتا فراگیتران دیگتر،
بیژگیهای فعالیتی که به انجام آن مشغول هستند ب آن را خستهکننده ب یا مالل آبر متیداننتد ،داشتته باشتد
(لگال ب همۀاران .)111 ،0قابل تأمل اس که عدم انگیزش در فراگیران بایسته بته زمینتهی اجتمتا محتیط
آموزشی ب عمدتاً به حمای ادراکی از استقالل ،شایستگیها ب ربابط بستگی اس  .در باقع ،اگر فراگیران دریابند
که آنها از استعداد هوش ب تالش بیبهرهاند ،بیشتر از محیط یتادگیری دلسترد متیشتوند .در چنتین شترایطی
مربیان میتوانند با دادن اطالعات ب بازخوردهای مناسب در مورد توانمندیهای علمتی فراگیتران ،نقتش مهمتی
داشته باشند (همان).
 -1یۀی از عناصر اصلی فرآیند یادگیری ،تعامل مدرس ب فراگیر اس  .مهمترین نقش مدرس در محیط آموزش
الۀتربنیۀی ،تضمین میزان باالی تعامل ب مشارک میباشد .این به معنای طراحی ب اجرای فعالی هایی اس که
منجر به درگیر فراگیر در موضو درسی ب مشارک با سایر فراگیران میباشد .تعامتل بتین متدرس ب فراگیتر در
محیط آموزش الۀتربنیۀی از طریق ابزارها ب نرمافزارهای گوناگون انجام میشود .در محیط اینترن نرمافزارهتای
گوناگونی مانند :نرمافزارهای جستجوی اطالعات ب منابع یادگیری ،نرمافزارهای ارتکاطی ب مشارک  ،نرمافزارهای
تتدبین ب ارائتهی محتتتوا ،نترمافزارهتتای حضتور در فضتای مجتتازی ب ستامانهی متتدیری یتادگیری بجتتود دارد
(مولر ب همۀاران.)1113 ،1
 -9محیط آموزش الۀتربنیۀی امۀان دسترسی به منابع اطالعاتی گوناگون را برای یادگیرنده میسّر میسازد .در
این محیط فراگیر به منابع متنی ،صوتی ب تصویری متنوعی مانند :کتابخانههای دیجیتال ،گالریهتای تصتابیر ب
فایلهای صوتی دسترسی دارد ب میتواند آنها را دستۀاری ب شخصیسازی کند .هتمچنتین اب در ایتن محتیط
میتواند از طریق ایجاد گربهها ب شکۀههای اجتماعی به افراد ،اجتما های گوناگون ب دیدگاههای مختلف دست
یابد (سیدان ب بایسات.)1119 ،9
 -2در محیط آموزش الۀتربنیۀی امۀان ربیاربیی با عقاید گوناگون در مجامع علمتی ،ببتالگهتا ب شتکۀههتای
اجتماعی برای فراگیر بجود دارد .در این محیط نظرات ب دیدگاههای مختلفی در زمینهی موضو هتای گونتاگون
در مراکز مذکور ارائه میشود .گرچه تنو این منابع امۀان ربیاربیی با ایتدههتا ب دیتدگاههتای مختلتف را بترای
فراگیر فراهم میسازد ،لیۀن برخی از منابعی که در این محیط بجود دارند ،از نظر میزان اعتکار به دق ب تأمتل
بیشتر نیاز دارند؛ به گونهای که برخی از صاحبنظران (مانند هرینگتون ب همۀاران )111 ،2از نکود متالکهتای
معین برای تشخیص اعتکار منابع اینترنتی اظهار نگرانی میکنند .از این رب برخی از نظرات ب اطالعات گونتاگون
که در این محیط بجود دارد ،ممۀن اس از اعتکار کافی برخوردار نکاشند.
 -9در محیط آموزش الۀتربنیۀی امۀان ارتکاط همزمان 9ب ناهمزمان با افراد ب منابع گوناگون بترای یادگیرنتده
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بجود دارد .در این محیط فراگیر میتواند در هر زمان دلخواه به برخی از عناصر برنامه درسی الۀتربنیۀی مانند:
محتوای درس ،انجام فعالی های یادگیری ب مطالعهی منابع مختلف دسترسی دارد ب برخی دیگر از عناصر هتم-
چون شرک در کالسهای مجازی ب اتاقهای گفتگو نیز به صورت همزمان در دسترس اب قرار دارد.
 محتواهای آموزشی در محیط آموزش الۀتربنیۀی به صورت خودآموز ،چندرسانهای ب ابررسانهای 0طراحتی بتولید میشود .در محیط آموزش الۀتربنیۀی به سکب دبری یاددهنتده ب یادگیرنتده از یۀتدیگر بته ماننتد ربش
آموزش مجازی مۀاتکهای ،محتوای دربس به صورت خودآموز تتدبین ب تنظتیم متیشتود .بلتی در ایتن محتیط
برخالف محیط یادگیری مۀاتکهای ،مواد چندرسانهای ب ابررسانهای برای ارائهی محتوا مورد استفاده قرار میگیرد
(بیپ ب لرنتز.)1119 ،1
 -2در محیط آموزش الۀتربنیۀی فراگیر با انتخا های متنوعی چون :انتختا زمتان مطالعته ،انتختا ستاختار
متنی ،صوتی ،تصویری یا ترکیکی از آنها ،انتخا نحوهی استفاده از امۀانات پشتتیکانی ب حتتی انتختا ستکک
انجام تۀالیف درسی رببهرب اس  .همچنین امۀانات محیط آموزش الۀتربنیۀی به فراگیر اجازه میدهد تتا زمتان
شرک در برنامهی درسی ،قالب فایل محتوای درسی دلخواه ،مدت زمان مطالعه ،نحوهی انجام ب ارسال تۀالیف ب
حتی شیوههای ارزشیابی خود را به دلخواه از بین گزینههای مختلف انتخا کند.
جایگاه نظام آموزش مجازی در ارتقای کیفیت برنامههای آموزشی -پژوهشی دانشگاه جامع علمیی-
کاربردی
عمدهترین جایگاه نظام آموزش مجازی در ارتقای کیفی برنامههای آموزشتی -پژبهشتی بته بیتژه در دانشتگاه
جامع علمی -کاربردی به شرح زیر اس :
 .0امۀانپذیری استفاده از ابزارهای ارتکاطی برخط ) (On-Lineبرای مشابره ب هدای دانشجویان.
 .1امۀانپذیری استفاده از ابزارهای ارتکاطی ییر برخط ) (Off-Lineبرای مشابره ب هدای دانشجویان.
 .9بهرهگیری از فنابری های اطالعاتی ب ارتکاطی برای ارائه تمرین ،خودآزمائی ب آزمونهای برخط.
 .2بهره گیری از فنابری های اطالعاتی ب ارتکاطی برای تنظیم ابقات رفع اشۀال از طریق جلسات حضوری ب یا
به کمک ابزارهای برخط.
 .9استفاده از امۀانات فنابرانه برای مراقک برحضور مستمر دانشجویان در فعالی های آموزشی.
توسعه ب گسترش سامانههای مدیری فراگیری « »LMSمیتواند ،امۀانات بیژه ای را برای آموزش دانشجویان
مهیا سازد .سیستم های مدیری فراگیری به دانشجویان کمک خواهد نمود که بتوانند:
 .0برنامهی دربس ب ثک نام در دربس موردعالقه خود را طکق برنامهی مصو آموزشی دانشگاه علمی-
کاربردی مشاهده ب پیگیری نمایند.
 .1محتوای دربس را از طریق شکۀهی اینترن مشاهده ب مطالعه کنند.
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 .9در سمینارهای مجازی مختلف مرتکط با انوا دربس ب دبرههای تحصیلی مشارک کنند.
 .2در میز گفتگوی تخصصی برای طرح سؤال ب دریاف دیدگاه دیگران مشارک نمایند.
 .9در امتحانات برخط که بیشتر به صورت سؤال های کوتاه ب در سط کوئیز ،خواهد بود ،شرک کنند.
 .از ابزار محابره متنی ب صوتی ) (Chatبه منظور مشابره با استاد دربس خود استفاده کنند.
 .2از پس الۀتربنیۀی برای ارسال ب دریاف انوا اطالعات ب مواد آموزشی با اساتید ب دانشجویان کمک بگیرند.
سیستمهای آموزش مجازی در دانشگاه علمی -کاربردی ،محیط کاری مناسکی را برای فعالی های عضو هیأت
علمی در اختیار بی قرار میدهد .استاد درس «سامانه مدیری فراگیر» ،میتواند درس الۀتربنیۀی خود را تهیه
ب آن را بر ربی شکۀه آموزش مجازی قرار دهد .آزمونهای خود را در هر ساع دلخواه به اجرا درآبرده ب از
منزل خود در هر ساع از شکانه ربز به ارزیابی فعالی دانشجویان بپردازد به عالبه میتوانند از قابلی هایی
چون؛ طراحی ،تولید ،نصب ب فعال نمودن دربس الۀتربنیۀی مورد نظر ،امۀان نصب ب فعال کردن آزمونهای
موردنظر ،ارزیابی نمرات دانشجویان در کلیه بخشهای مرتکط با یک درس ،نظارت بر فعالی دانشجویان از
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
الۀتربنیۀی برای ارسال پیام ،تمرین ب راهنمائی به دانشجویان ،ارائه بخشی از دربس به صورت سمینارهای
مجازی برخط دقیق ب جامع ) (LMSدر مقایسه با آموزشهای سنتی ب نیز انوا دیگر ابزارهای نظارت ب ارزیابی
در سامانههای مدیری فراگیر ،استفاده نمایند.
مدیران آموزشی دانشگاه علمی -کاربردی نیز میتوانند با استفاده از امۀانات سامانههای مدیری فراگیری هر
نو فعالی اعضای هیأت علمی ب دانشجویان را ثک ب در جریان جزئیات کامل کلیه ی فعالی ها قرار گیرند
عالبه براین ،سامانههای مدیری فراگیری ) ،(LMSتحلیلهای آماری الزم را در قالب گزارشهای متنو در
اختیار مدیران قرار میدهد.
از بیژگیهای مهم سامانههای مدیری فراگیری برای نظارت ب ارزیابی ،میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 .0تهیهی گزارش دقیق از فعالی های دانشجویان در هر تعامل اتفاق افتاده در نظام آموزش مجازیِ دانشگاه
علمی -کاربردی.
 .1تهیه گزارشهای دقیق از فعالی های اعضای هیأت علمی در هر تعامل اتفاقافتاده در نظام آموزش مجازیِ
دانشگاه علمی -کاربردی.
 .9امۀان گزارشگیری از فعالی ها بر حسب تاریخ ،زمان ،مدت ب عنوان فعالی در نظام آموزش مجازیِ دانشگاه
علمی -کاربردی.
 .2امۀان گزارشگیری آماری ب تحلیلی از کلیهی امتحانات برگزار شده در نظام آموزش مجازیِ دانشگاه علمی-
کاربردی.
 .9امۀان گزارشگیری آماری ب تحلیلی در مورد کلیهی سؤالهای مطرح شده در امتحانات در نظام آموزش
مجازیِ دانشگاه علمی -کاربردی.
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 .امۀان نظرسنجی از دانشجویان در ارتکاط با امور آموزشی خود در نظام آموزش مجازیِ دانشگاه علمی-
کاربردی.
بنابراین ،آموزشهای مجازی به عنوان یۀی از اشۀال برجسته بهرهگیری از فنابری اطالعات ب ارتکاطات با
داشتن قابلی های فوق ،میتواند عامل مؤثری در ارتقای کیفی برنامههای آموزشی -پژبهشی در نظام آموزش
عالی به طور اعم ب دانشگاه علمی -کاربردی به طور اخص باشد .با بهرهگیری از فنابری های مذکور ب ابزارهای
آن به بیژه رایانه ب نیز طراحی برنامههای درسی نوین دانشگاهی چون؛ برنامه درسی مجازی ،امۀان تسریع
فرایند اطال رسانی ،مسیرهای متنو یادگیری قابل شناسایی ب تۀرار ،ساختار انعطافپذیر ،جستجوی اطالعات ب
هم چنین ،امۀان برداش فراشناختی برای دانشجویان مهیا شده ب آنان میتوانند از این بسایل به عنوان ابزاری
در خدم انوا  ،فعالی های آموزشی ب یادگیری خود استفاده نمایند ب این امر بر سرع ب کیفی یادگیری
دانشجویان به شۀل قابل مالحظهای ،میافزاید.
مهارتهای مورد نیاز دانشجویان در نظام آموزش مجازیِ دانشگاه جامع علمی -کاربردی
مهارتهای مورد نیاز فراگیر در محیط آموزشی آنالین را میتوان به شرح ذیل توصیف نمود:
 )1مهارت خواندن و مطالعه :مهارت خواندن شامل درک سریع باژهها ،مفاهیم ب عکارات متن از نظر مفهتوم ب
دستور زبان به طوریکه در زمان مورد انتظار ،بدبن اشتۀال ب ابهتام ،درک ربشتنی از مطالتب حاصتل شتود .در
محیط الۀتربنیۀی ،یادگیرنده ناگزیر اس بسیاری از مطالب را از ربی صفحهی نمایشتگر بخوانتد ب ایتن ممۀتن
اس کار خواندن را مشۀلتر کند .تکدیل اطالعات دیجیتالی به آنالوگ (مانند چاپ آنها) اگرچه متیتوانتد راه-
حلی برای مطالعهی مطالب طوالنی باشد ،اما نمیتواند به ضربرت فراگیتری مهتارتهتای مطالعتهی ستریع کته
الزمهی محیط الۀتربنیۀی اس  ،خدشهای بارد سازد (بابائی .)021 :0939 ،مهارت مطالعه نیز ،سطحی بتاالتر از
مهارت خواندن اس اما کامالً بابسته به آن اس به طوریکه میتوان زیر یک عنوان به تکیتین ایتن مهتارتهتا
پرداخ  .افزایش توانایی فراگیر در خواندن ،میتواند موجب ارتقای مهارت مطالعه گردد (همتان )029 :بنتابراین
راهکردهای مطالعه ،هرگونه رفتار ،اندیشه یا تدبیری اس که فراگیر در حین یادگیری به منظتور ستازماندهتی،
ذخیره ب استفادهی بهتر اطالعات آنها را به کار میگیرد .برخی از این راهکردها شتامل :استتفاده از باستطههتا،
تصویرسازی ذهنی ،تۀرار مطالب یادگیری ،آهن دار کردن یا قافیهمند ساختن مطالب یادگیری ،انتختا نۀتات
مهم ب کلیدی ،برجستهسازی مطالب مهم ،حاشیهنویسی ب عالم گذاری ،سرباژه درس کردن ،یادداش برداری،
یادداش سازی ،دستهبندی مطالب متنی در قالب اطالعات متنی دیگر ب به شیوهی جدید ،تکدیل مطالب متنتی،
صوتی ب تصویری به شۀل ارائههای دیگر (برای مطالعهی بیشتر به کتا های نگارش یافته در خصوص ربشهای
مطالعه ب یادگیری مراجعه شود).
 )2مهارتهای نوشتاری :نوشتن فرآیند ارتکاط عنوانِ موضو  ،نویسنده ،هدف ب مطالعهکننتده است  .همتهی
این عناصر در نگارش نوشته تأثیر میگذارند .گام نخس

برای نوشتن تعیین موضو  ،هتدف ب مخاطتب مطالتب
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اس  .گام بعدی گردآبری اطالعات ب سازماندهی آنهاس ب سپس ارائهی نخستین پیشنویس ب تجدیدنظر در
آن ،تا حصول به نتیجهی مطلو اس (مسنگر ب تیلور .)1-9 :0939 ،0فراگیر باید بتواند با توجه به نۀات فوق از
طریق نوشتن در محیط الۀتربنیۀی با دیگران ارتکاط برقرار نموده ب به تعامل بپردازد .توانایی خالصه کردن ،بیان
عقاید ب نظرات در قالب باژههای مناسب ،سازماندهی متن به بخشها ،پاراگرافها ب جمتالت مناستب ،از جملته
نشانههای مهارت نوشتن اس  .در محیط الۀتربنیۀی ،تکادل اطالعات ب تعامل با مدرسین ب ستایر یادگیرنتدگان
نیازمند برخورداری از مهارت نوشتن در حد رفع نیاز اس  .این مهارت شامل توانتایی بیتان مۀنونتات فۀتری در
قالب جمالت مناسب ب گویا ب انتقال آن به دیگران اس  .کسب مهارت در نوشتن ،نیازمند زیاد خوانتدن ب تنتو
در مطالعه اس  .باید شۀلهای مختلف نگارش (رسمی ب ییررسمی) را بتا نوشتتن فترابان ب بیتان دیتدگاههتای
شخصی دربارهی موضو های مورد عالقه تجربه کرد .باید افزبد که در محیط تعاملی «گپ اینترنتی»« ،گربههای
مکاحثه» ب «کنفرانسها» مهارت نوشتاری ب سرع انتقال نمود بیشتری دارد .سرع انتقال که به سرع تایتپ
بستگی دارد ،به توانایی تایپ  21حرف در دقیقه توصیه شده اس (فگارتی ب شیشولتز.)91 :1111 ،1
 )3مهارتهای زبانی :این مهارتها شامل :شنیدن ،سخن گفتن ،خواندن ب نوشتن میباشد .آشنایی فراگیر بتا
زبانهای خارجی ،بهبیژه زبان محیط آموزش الۀتربنیۀی ب زبانی که منابع درسی ب کمۀی در فرآینتد یتادگیری
دارای اهمی اس  .اینکه این مهارت در چه سطحی مورد نیاز اس ممۀن اس موقعی های تعیینکنندهی آن
باشد .اگر در کالس الۀتربنیۀی از ارتکاط گفتاری نیز استفاده میشود فراگیر باید از مهارت مۀالمه نیز برختوردار
باشد ب گفتار مدرسان یا سایر یادگیرندگان را به خوبی درک کند .اما اگر مدیری دبره مکتنی بر نوشتتار باشتد،
مهارت خواندن ب نوشتن برای بهرهمندی بی از دبرهی آموزشی مجتازی کفایت متیکنتد .مهتم آن است کته
یادگیرنده به عنوان یک کاربر باید بتوند با محیط آموزش الۀتربنیۀی ب امۀانات بابسته به آن ارتکاط مؤثر برقترار
کند ب این جز با تسلط کامل بته زبتان محتیط ارتکتاط ب نترمافتزار دبره امۀتانپتذیر نیست  .استتفاده از منتابع
الۀتربنیۀی کتابخانهی مجازی نیز مستلزم آشنایی بتا زبتان ایتنگونته منتابع است  .اگتر زبتان محتیط آمتوزش
الۀتربنیۀی با زبان منابع متفابت باشد ،الزم اس فراگیر در حد نیاز با آن زبان نیز آشنایی داشته باشتد .در هتر
حال سط ارتکاط ب جه آن (دریاف کننده ب ارسالکننده یا هر دب) در تعیین میزان مهارت برای ارتکاط موفق
تأثیر دارد (بابائی.)020-021 :0939 ،
 )4مهارت حل مسأله :حل مسأله فرآیند فۀری ،منطقی ب نظامداری اس که به فرد کمک میکند تتا هنگتام
ربیاربیی با مشۀالت ،راهحلهای متفابتی را جستجو کند ب سپس بهتترین راهحتل را انتختا کترده ب بته اجترا
درآبرد .در این ربش فرد یاد میگیرد که در شرایط دشوار زندگی ،درس فۀر کند ب تصمیم منطقی بگیترد .بتر
ایناساس ،مهارت حل مسأله فرد را قادر میسازد تا به طور مؤثرتری مسائل زنتدگی را حتل نمایتد .در حقیقت
مهارت حل مسأله با ایجاد نوعی آمایهی یادگیری در ذهن ،فراگیر را برای مواجه شتدن بتا موقعیت هتای متکهم
آماده میسازد ب این امۀان را به بجود میآبرد که بی از قابلی های ذهنی ختود ،خالقیت ب امۀانتات بتالقوهی
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محیط بهره گیرد (منافی شرفآباد ب همۀاران .)129 :0991 ،در محیط الۀتربنیۀتی فراگیتر بته دلیتل ستهول
دسترسی به منابع اطالعاتی گوناگون ب مالحظهی نظرات مختلف در محافتل اجتمتاعی بتا نظترات ب ایتدههتای
گوناگونی دربارهی یک موضو یا مسأله مواجه میشود ،لیۀن برخی از نظرات ب دیدگاههایی که در منابع مختلف
مطرح میشود ،ممۀن اس با یۀدیگر همخوانی نداشته ب در مواقعی نیز با هم متناقض باشند .از اینرب ،بی باید
با در کنار هم قرار دادن اطالعات جمعآبری شده متناسب با مسأله راهحل یا راهحلهتای درست را ارائته کنتد.
پژبهشگرانی همچون سینۀلر ب همۀاران )1112( 0در پژبهشی نشان دادهاند ،فراگیرانی که دربارهی مهارتهتای
تفۀر سط باال مانند :حل مسأله ،تفۀر انتقادی ب تصمیمگیری آموزش دیتدهانتد ،در یتادگیری از طریتق رایانته
نسک به سایرین موفقی بیشتری کسب میکنند (سینۀلر ب همۀاران.)1112 ،
 )5مهارت تفکر انتقادی :تفۀر انتقادی ،فرآیندی نظامدار ب عقلی اس که طی آن ،فرد به طور فعال ب مکتحرانه
به مفهومسازی ،کاربرد ،تحلیل ،ترکیب ب ارزشیابی اطالعات گردآبری شده یتا تولیتد شتده متیپتردازد ب از طریتق
مشاهده ،تجربه ،تأمل ب استدالل به سم بابر ب عمل پیش میربد (شورای ملی توسعهی تفۀر انتقتادی.)099 ،1
برادلی ب همۀاران )1113( 9سردرگمیهای ذهنی را که با بیان سؤاالتی شرب ب الزمهی دس یابی به پاسخهای
آن ،پیگیری این سردرگمیها ب سپس ایجاد ارتکاط بین این مسائل میباشد را الزمهی دس یابی به سطوح عالی
تفۀر به بیژه تفۀر انتقادی میداند (برادلی ب همۀاران .)1113 ،در محیط الۀتربنیۀی ،یادگیرندگان با استفاده از
موتورهای جستجو به منابع ب اطالعات گوناگون دس مییابند .لیۀن برای بررسی میزان اعتکار ،صح ب سقم ب
سودمندی آن باید اطالعات به دس آمده را به دق ب تیزبینی مورد بررسی مجدد قرار دهند (باراک.)1119 ،2
 )6مهارت پرسشگری :در محیط آموزش الۀتربنیۀی ،فراگیر برای شرک در بح های همزمتان ب ناهمزمتان
باید بتواند متناسب با نیازها ب چالشهای ذهنی خود پرسشهای خود را طرح کند .ایتن موضتو در بحت هتای
همزمان از جه بجود فاصلهی مۀانی بین طرفین ارتکاط ب محدبدی زمان در اختیار ب در بح های ناهمزمتان
به سکب نکود عالئم ییرکالمی حائز اهمیت است  .بنت  )1119( 9در پژبهشتی بته ایتن نتیجته دست یافت ،
فراگیرانی که با فنون پرسشگری آشنایی بیشتتری دارنتد ،در بحت هتای الۀتربنیۀتی همزمتان بهتتر ب متؤثرتر
مشارک میکنند ب عمیقتر از دیگران مفاهیم درسی را فرا میگیرند (بن  .)1119 ،برادلی ب همۀاران (،)1113
انوا پرسشهای قابل طرح در محیطهای آموزش الۀتربنیۀی را به شش دسته شامل :سؤاالت مرتکط بتا درس ،
سؤاالت مستقیم ،2سؤاالت بارش مغزی ،3کاربردی ،باز پاسخ ب بستهپاسخ طکقتهبنتدی کردنتد .بته اعتقتاد آنهتا
فراگیران در محیط الۀتربنیۀی باید سؤالها را با اشۀال دیگری از سؤاالت پیگیری کند .بر اساس یافتههتای آن-
ها ،فراگیرانی که پرسشهای بستهپاسخ را با سؤاالت بارش مغزی ،باز پاسخ ب مستقیم پیگیری میکنند ،مطالتب
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درسی را عمیقتر فرا میگیرند .همچنین دریافتند ،فراگیرانی که پرسشهایی از نو سؤاالت درسی ،بارش مغزی
ب مستقیم طرح میکنند ،از مهارتهای شناختی سط باال برخوردار هستند (برادلی ب همۀاران.)1113 ،
 )7مهارت فراشناختی :دانش ب آگاهی فرد دربارهی نقاط ضعف ب قوت شناختی ب تالش برای رفع یا ارتقتای
آنها ،مهارت فراشناختی اطالق میشود .مهارتهایی مانند برنامهریزی ب تعیین هدف مطالعه ،پیشبینی ب تعیین
دقیق زمان مطالعه ،خودکنترلی ب نظارت بر میزان پیشرف ب خود -نظمدهی را میتوان به عنتوان مهتارتهتای
فراشناختی در یادگیری درنظر گرف (پیفر ب کابس .)1119 ،0مهارت فراشناخ بترای یادگیرنتدگان آنالیتن از
جمله مهارتهای کلیدی ب مورد نیاز به حسا میآیند .هانافین ب همۀاران )1112( 1در پژبهش ختود گتزارش
کردند ارائهی حتی کوچکترین تقوی ها ب حمای های فراشناختی بسیار برای این فراگیران کمککننتده است
(زاین ب همۀاران .)1119 ،9همچنین داشتن مهارت هتای فراشتناختی بتا موفقیت در یتادگیری آنالیتن مترتکط
هستند (اسمیدت ب هجهیمر )1112 ،2ب در جکران ضعف سیستم یا دانش کاربردی کمککننده هستتند (لنتد ب
گرین .)1111 ،9به خصوص برای فراگیران محیطهای آنالین ییرخطی بسیار مهم هستند (شوارتز ب همۀتاران ،
.)1112
 )8مهارتهای فنی رایانهای :تسلط یادگیرنده بر مهارتهای رایانهای ب ابزار ب امۀانات مترتکط بتا آن الزامتی
اس  .برخورداری از مهارتهای فنی به فراگیر اعتماد به نفس متیدهتد ب بتدبن ایتنکته مرعتو فنتابریهتای
اطالعاتی شود ،آن را به خدم میگیرد ،تأکید میشود در بدب امر نکاید دربتارهی میتزان تستلط یادگیرنتده بتر
مهارتهای فنی دچار مطلقگرایی شد .باید به یادگیرنده مکتدی فرص کافی داده شود ب گزینههای متعددی از
نظر قالب محتوای دیجیتالی ب سازبکارهای ارتکاط ب ارسال ب دریاف اطالعات داشته باشد .مهارتهای فنی نکاید
به گونهای درنظر گرفته شود که همانند هیوالیی بر سر راه فراگیر قرار گیرد .ذکر این نۀته الزم اس که مفهتوم
آشنایی یادگیرنده در اینجا ،بربد به مکاح تخصصی نیس  ،بلۀه معیار تسلط ،رفع نیازهای مرتکط با یادگیری
اس .
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مدل طراحی مهارتمحور دیک و کری :مدل طراحی مرحله به مرحله دیتک ب کتری شتامل مجموعتهای از
ربیدادهایی اس که در آن طراح ،به ترسیم اهداف آموزشی را پرداخته ب استراتژی آموزشی را برای دس یابی به
این اهداف ایجاد میکند .ابزارهای اهداف آموزشی را در مقایسه با اهتداف آموزشتی ارزیتابی متیکنتد .حلقتهی
بازخورد در اشۀال ارزیابیهای تۀوینی ب تجمعی صورت میگیرد .در ایتن متدل محتل کتوچۀی بترای آمتوزش
انفرادی شده قرار داده شده اس  .شناسایی دقیق اهداف تصری میکند که یادگیرنده از مجموعه اهتداف ایجتاد
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شده به بسیلهی طراح پیربی خواهد کرد .مثال این مدل استفاده از تلویزیون یکسویه ب نوارهای بیدئویی اس .
تولیدکنندگان بیدئو ب متخصصان تولید محتوا نقش انحصاری را در تولید محتوای آموزشی ب تعیین ابلتین گتام
در حرک آموزشی دارند .گرچه ارزیابیها هدای کننده هستند ب بازخورد ب تجدیدنظرها در داخل مدل قرار داده
شدهاند ،اما به دلیل سخ بودن جنس بیتدئوها امۀتان تجدیتدنظر در متورد آنهتا بجتود نتدارد ،حتتی انجتام
کوچۀترین تغییرات نیازمند کارشناس سخ افزار اس  ،در نتیجه کنتترل محتتوا نیازمنتد یتک استتاد توانمنتد
خواهد بود.
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منکع( :دیک ب کری.)0991 ،

مدل طراحی مهارتمحور جرالد کمپ :جرالد کمپ ربیۀرد انعطافپذیرتری به طراحی بتا شتناخ مراحتل
توسعهای مختلف ،بدبن هیچ آموزش خاصی در سیستم پیشنهاد کرده اس  .پیشفرض این مدل ،ارزیابی مستمر
از هر مرحله ب مرحله طراحی مجدد (در شۀل ارزیابیهای تجمعی) در طول فرآیند توسعه اس  .به بیژگیهتای
فراگیر ب تأثیر آنها در انتخا اهداف آموزشی ب استراتژیهای تدریس در این مدل توجه میشود .گرچته در آن
به تعامالت با فراگیران ب آموزش انفرادی شده براساس بازخورد از بیژگیهای فراگیر توجه می کند امتا ربیۀترد
آن همچنان در پارادایم هدفگرایانه 1اس  .این مدل به خصوص برای ارتیاطتات صتوتی دب ستویه در دبرههتای
آموزش مجازی مناسب اس  .جلسات کنفرانس صوتی دارای برنامهی زمانبندی بوده ب براساس نیازهای فراگیتر
.Dick & Carey
.objectivist paradigm
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ب عالیق آنها ،تنظیم شدهاند ب از بح های صوتی توسعه یافتهاند .به عالبه ،سطحی از کنترل آموزشی در حوزه
ب فعالی های تدریس ،استراتژیهای پیشآزمون ب ارزشیابی یادگیری تعریف شده اس  .محتوای تعامتل صتوتی
با نتایج تعامل همزمان شۀل گرفته اس  .گرچه این مدل نسک به مدل دیک ب کری سطوح بتاالتری از کنتترل
فراگیر را فراهم میآبرد ،با اینحال مربی همچنان مؤسس ب مدیر ارتکاط اس ب شۀل معمول تعامل همان ربش
معمول مربی به فراگیران اس .

تجدیدنظر

تحلیل موضو ،
بظیفه

ارزیابی
تجمعی

اهداف یادگیری

اهداف فعالی ها،
نتایج

بیژگیهای
فراگیران

پیشآزمون

نیازهای فراگیر
اهداف
ابلوی ها
محدبدی ها

ارزیابی
تکوینی
ارزیابی
یادگیری

فعالیتهای
تدریس
خدمات
حمایتی

منابع آموزشی

تجدیدنظر

شکل :2مدل طراحی مهارتمحور جرالد کمپ1994 ،1
منبع (پاسرنی و گرنجر.)7 :2222 ،

مدل توسعهای مهارتمحور ترکیبی :به صورت ایدهآل براساس دبرهی آموزش مجازی اینترنتی طراحی شده
ب مدلی ترکیکی بر اساس پارادایم آموزشی سازهگرایی ارائه میکند .چهار جز بته صتورت مرحلته بته مرحلته بتا
تجدیدنظر براساس حلقههای بازخورد در این الگو قرار داده شدهاند:
 -1تحلیل :در مرحلهی تحلیل مربی به توسعهی محتوا نه صرفاً براساس اهداف آموزشی بلۀه براستاس تحلیتل
بیژگیهای جمعی هدف میپردازد .با این تحلیل میتتوان استتراتژیهتای انتختا ب تۀنولتوژیهتای مناستب
یادگیری را انتخا کرد .با تحلیل نیازها ب ارزیابی جمعی استفادهکننتده بته بستیله (مشتاهدات ،مصتاحکههتا،
0
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پرسشنامهها ،گربههای اصلی ب یا بررسی مستندات) ،محتواهتا ب اهتداف مقتدماتی از دبرهی تعیتین شتده کته
متضمن فرآیندهای ارزیابی ب مۀانیسمهای انتقال میشود.
 -2طراحی :فعالی های سخ این مرحله شناسایی مدل یادگیری برای آموزش ب اجرای استراتژیهای انتقتال
این مدل به محیطهای آموزشی ییر همزمان اس  .این متضمن آگاهی از مدلهای یادگیری ب تعامالت آموزشی
اس که نیازمند راهنمایی برای تدبین طرح درس مشخص میباشد .براستاس آنچته در متدل قترار داده شتده
تۀنیک داستانپردازی یک ابزار طراحی ابررسانهای مناسکی اس که شامل فلوچارت کردن ب ترسیم همهی اجزا
ب حلقههایی که در چارچو دبره قرار خواهند گرف میباشند .یک مجموعه طراحیها 0باید انعطافپذیری را در
طرح درس رعای کند (یعنی مواد آموزشی متعدد با ارتکاط بته یۀتدیگر را فتراهم کنتد) .بایتد عناصتر مختلتف
(محتواها ،کلیپهای رسانهای ب ارتکاطات) را به صورت یۀپارچه در دبره های پرلینک آموزش مجتازی از طریتق
اینترن را فراهم کند .اما باید امۀان هدای را فراتر از آنچه هس را داشته باشد .تۀنیک داستانپتردازی یتک
دبرههای اینترن محور با راهنمای طراحی مناسب به هم مرتکط خواهند شد که انتقال محتوای دبرهی خاص را
توسعه میدهد.
جدول  :2ویژگیهای فراگیر
ویژگیهای
ویژگیهای
ویژگیهای شناختی
اجتماعی
شخصیتی
توانمنتتدیهتتای عمتتومی انگیزهی یادگیری در نگتترشهتتا در متتورد
محتتتتتتیطهتتتتتتای فعالی جمعی
افراد در مورد تۀنولوژی
کامپیوتری
تمایل بته همۀتاری
انگیزه یادگیری
سواد کاری (مانند ستط
یا رقاب
خواندن)
ربابط با همۀالسی-
سواد بصری (ماننتد درک عالیق
ها
گرافیکها)
نگتترشهتتا در متتورد موقعی اجتماعی ب
سواد کامپیوتری
اقتصادی
محتوا
نگتترشهتتا در متتورد شغل
سککهای یادگیری
یادگیری
نگتترشهتتا در متتورد سط تحصیالت
دانش محتوایی
تۀنولوژی
نگرشها به اقتدار
عزت نفس
اضطرا
عقاید
منطقتتتتۀ کنتتتتترل
(دربنی /بیربنی)

ویزگیهای فیزیکی
تواناییهای بصری

تواناییهای شنوایی
تواناییهای حسی
خستگی
سن
جنسی

منکع( :ریوس ب برک .)0993 ،1
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 .3توسعه :زمانیکه داستانپردازی در جایگاهی با طرح حمای شناختی باشد ،مرحلۀ توسعه ،طرحهای درسی
ب مواد درسی را برمکنای تشخیص نیازمندیهای یک سیستم کامپیوتری مرحلۀ طراحی ابررسانهای تولیتد متی-
کند .در طول این مرحله رسانۀ آموزش ،توسعه ب دیجیتالی کردن به کار متیربد .آنهتا بته صتورت یۀپارچته ب
همگام در کاربردهای نرمافزاری برای تولید درنظر گرفته شده (بیراستاران اچ.تی.ام.ال ،0نترمافزارهتای آموزشتی
ب محور 1ب سایر نرمافزارهای چندرسانهای) 9ب براساس سط تجربۀ فنی توسعهدهندگان ب سهول استفادۀ آن-
ها برای کاربران انتخا میشوند.
 .4ارزشیابی :این مرحله ،ارزشیابی قکل ب بعد از تولید (تۀوینی ب تجمعی) را دربر میگیرد .ارزیایی تۀوینی ،به
عنوان بازخورد در حال پیشرف فرآیندها در طول تولید ب در هر مرحله از توسعهی دبره انجام متیشتود .هتدف
این ارزیابی تقوی آموزش اس  ،قکل از اینکه متن نهایی آن تنظیم شود .این نو ارزیابی به ربشهای مختلتف
مصاحکه ،پرسشنامه ب گربههای هدف استفاده انجام میشود .ارزیابی تجمعی نیز ،بعد از متن نهایی آموزش انجام
میشود .هدف این نو ارزیابی ،تعیین اثربخشی طرح کلی مدبن شده اس  .به طور کلی ،هر دبی این ارزیابیها
برای کسب بازخورد در معیارهای مختلف به کار میربد .ریوس )0999( 2متغیرهای ارزیابی ابررسانهها را به شرح
زیر توصیف میکند:
 راهنما :برمکنای این متغیر ،کاربران به کلیدهای راهنما در برنامههای تعاملی دسترستی پیتدا متیکننتد .ایتنمتغیر توانایی ادراکی کاربران را برای حرک در محتواهای برنامههای تعاملی به ربشی ارادی تلخیص میکند.
 طراحی یربال :ابعاد برنامههای تعاملی شامل :ابعاد مرتکط با متن ،آیۀونها ،گرافیکها ،رن ب سایر جنکههایبصری برنامههای تعاملی اس .
 ارائهی اطالعات :آیا اطالعات قرار داده شده در فضای علمی برنامه تعاملی در ساختاری قابتل فهتم قترار دادهشده اس  .اگر مطالکی که در برنامه برای کاربران درنظر گرفته شده ،به سهول قابل فهم نکاشند در این صتورت
حتی طراحی بهترین گرافیکها ،مفید نخواهد بود.
 انسجام رسانهای :این متغیرترکیب رسانههای مختلف (متن ،صدا ،تصویر ب  )...برای تولید یک برنامه را شتاملمیشود.
 سودمندی کلی :سودمندی یک برنامه باید در رابطه با آنچهکه طراح برای آن برنامهریتزی کترده ب برنامته راتدبین نموده ارزیابی شود .ارزیابیها باید به هر دبی (طراحی آموزشها ،توجته بته اصتول طراحتی آموزشتی) ب
تنظیم اهداف یادگیری با استراتژیهای آموزش توجه کند .در این زمینته ،بتازخورد فراگیتران در متورد ارتکتاط
همزمان ب ییر همزمان عامل مهمی اس که باید در طول دبره انجام شود.
 .5انتقال :این مرحله اشاره به انتقال باقعی آموزش به صورت کالسی ،آزمایشتگاهی ب یتا کتامپیوتری دارد .در
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بستر انتقال اینترنتی ،به ارزیابی انتقال مؤثر ب کارآمد آموزش از طریق اینترن تأکید میشود .در این مرحله باید
مواردی چون :درک فراگیران از مواد آموزشی ،حمای از تسلط فراگیران از اهداف ب اطمینان از اینکه فراگیتران
دانش خود را از کالس درس به محل کار انتقال میدهند ،مورد توجه قرار گیرد .مالحظات هزینهای ب فنی نیز بر
مۀانیسمهای انتقال تأثیرگذار هستند .چون اینترن یک بسیله آموزشی اس  ،نو مواد آموزشی ب استراتژیهای
تعامل بر انتقال ،عملۀرد فنی ب هزینههای مرتکط با دبره اثرگذار است  .اگتر دبرهی تقویت کننتدهی یتادگیری
جمعی از طریق استفاده از تۀنولوژیهای ارتکاطی مانند :پخش برنامه بر ربی شکۀه باشد ،امۀانات سربر بایتد در
سط باالیی باشد .جریان انتقال محتوای صوتی ب تصویری از طریق اینترن ممۀن اس چتالشهتای متعتددی
مانند :قطعهای مۀرر ،زمان دانلود طوالنی ب کیفی ضعیف رسانهای ،به همراه داشتته است (نیلستن.)099 ،0
برای کاهش تأثیر اشۀاالت رسانهای بر آموزش میتوان از مربی خصوصی استفاده کرد .همه این متوارد نیازمنتد
تخصیص بودجه هستند که بایستی در فرآیند طراحی مورد توجه قرار گیرد (پاسرنی ب گرنجر.)2-90 :1111 ،
استراتژی پیشنهادی مهارتمحورِ نظام آموزش مجازی با رویکرد دانشگاه جامع علمی -کاربردی
طرفداران تغییر ،سؤاالت بنیادین را دربارۀ شایستگی ربیۀرد دانشگاهمحور ب کالسمحور به نهادها ب ربیتههتای
آموزش عالی مطرح کردهاند (دانیل0993 ،1؛ کاتز ب رادی .)0999 ،9پیشرف های فنابری اطالعات ب ارتکاطات ،از
جمله گسترش ربزافزبن رسانههای چندمنظورۀ بیسیم ،اینترن پرسرع ب کاربردهای محیط ب (اکونومیس ،
 ،)1110تغییر بنادین در آموزش را ممۀن میسازد .در آموزش عالی ،این مستأله بته پیتدایش مفتاهیمی چتون:
دانشگاه مجازی ،رقاب به منظور دس یابی به ربزآمدترین دانشگاه «سیمی» 2به لحاظ فنی ب بربز دببارۀ تمایل
به بهرهمندی از آموزش از راه دبر منجر شده اس  .ایدههای از این دس آموزشی جدید از سراسر دنیتا شتنیده
میشود ب خود را در آزمایشها ،طرحهای راهکردی ،برنامههای اعطاء متدرک انالیتن ب شترک هتای تجتاری در
صنایع خصوصی ،نهادهای آموزشی ب برنامههای عمومی متنو نشان دادهاند (کاتز ب ربدی.)0999 ،
کاربرد رایج ب ادیام فنابریهای اطالعات ب ارتکاطات در برنامۀ درسی ،اساتید ب دانشجویان را قادر میسازد تا در
زندگی ربزمره مواجهۀ بهتری با محیط ب داشته باشند ب بهرهگیری مناسبتری از آن ب دیگر ابزارهای فنابری-
های مذکور داشته باشند .اساتید نمیتوانند صرفاً دانشجویان را مقابل رایانته بنشتانند ب از آنهتا انتظتار داشتته
باشند که یاد بگیرند .تماس هدای شدۀ اساتید ب دانشجویان میتواند آگاهی از فنابریهای اطالعات ب ارتکاطات
را تقوی نماید ،ب این گام مهمی به سم نحوۀ استفاده از فنابریها در یادگیری ب آموزش اس  .با توجه به این
مهم ب با عنای به مدلهای پیشنهادی در بح پیشین ،در جدبل زیر به ارائۀ استراتژی پیشنهادی مهارتمحورِ
نظام آموزش مجازی با ربیۀرد دانشگاه علمی -کاربرد پرداخته شده اس .
جدبل  :9استراتژی پیشنهادی مهارتمحور نظام آموزش مجازی در دانشگاه جامع علمی -کاربردی
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استراتژی پیشنهادی مهارتمحورِ نظام آموزش مجازی
ایدهآلها
ایدهآل جامعۀ اطالعاتی
فنابری
اس .
برابری
ارتکاطات ب اطالعات برای
بهکود برابری دسترسی
استفاده می شود.

پیامدها

انگیزهها

آرمانها و اهداف

حصول اطمینان از دسترسی عدال  :از بین بردن همۀ اشاره به
التحصیالن
دیجیتال به محتوا ب برنامه -اشۀال تکعیض
های کاربردی ،بهکود برابری
دسترسی به اطالعات برای
همۀ دانشجویان دربین تمام
رشتههای علمی

همۀ

فارغ-

تجهیز دانشجویان به
مهارتهای مؤثر ب مورد نیاز
محتوای زندگی قرن بیس -
بیۀم ب فرص های شغلی آن
اس .
تعهد برای باز کردن محتوای
فلسفی برای مشارک در
همۀاری ب تولید دانش

بهکود دسترسی انسانی ب
اجتماعی :با توانمندسازی
دانشجویان برای استفاده از
فنابری برای یافتن ،فهمیدن،
بۀار بردن ،تحلیل کردن،
ساختن ،ارزیابی ب انتشار
اطالعات از منابع مختلف
گسترده
ارائۀ فارغالتحصیالنی که
دارای رقاب برای مشایل
قرن بیس بیۀم میباشند.
رشد یادگیری الۀتربنیۀی
مشارک محور.

درنظرگرفتن محلی ،ملی ب تجهیز فارغالتحصیالن با
قارهای ب حوزۀ اجتماعی ،مهارتها ب شایستگیهای
ب مورد نیاز یک جامعۀ مدرن
جهانی
اقتصادی
پیچیدگیهای سیاس های
زندگی مدرن

دانش
توانمندسازی
کامپیوتری ،مدیری اطالعات
ب مهارتهای تحلیلی .اما
فراتر از مخاطکان سنتی ب
دربرگرفتن جنکۀ یادگیری
مادامالعمرآموزش بزرگساالن.

ارائۀ دانش عمومی کامپیوتر،
دانش اطالعاتی دیجیتال،
جریان اطالعات ب خلق دانش
دیجیتال برای دانشجویان ب
کارکنان.
ارائۀ فرص های یادگیری
مادامالعمر برای دانشجویان ب
فارغالتحصیالن

فنابری ارتکاطات ب اطالعات تأکید بر دانش کامپیوتری،
بخشی از همۀ فرص های مدیری اطالعات ،ارتکاطات ب
شغلی مولد اس  ،که همین -مهارتهای تحلیلی
طور برای همۀ دانشجویان
آماده شده اس .

نتیجهگیری
امربزه ،در اختیار داشتن فنابریهای اطالعات امۀان برقراری ارتکاطات ب تکادل سریع اطالعات ب در نتیجه تولید
ب توزیع دانش ب دانایی بیش از پیش میسر گردیده اس  .فرد فردِ جامعتهی جهتانی در هتر جتا کته باشتند ،بته
سهول میتوانند آخرین اطالعات الزم را در هر زمینهای دریاف کنند .تردیدی در این باقعی نیس که جهان،
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در حال خیزشی تازه به سم تحولی دبرانساز اس ب این خیزش تازه حاصل انفجار اطالعاتی اس که رخ داده
اس  .بیآنکه الزم باشد به تمامی مصادیق این انفجار اطالعاتی ب ارتکاطی اشاره شود ،تنها گتذری بتر آنچته از
ابعاد سخ افزاری ب نرمافزاری در حیطههای آموزشی ب پژبهشی در دسترس همگان قرار گرفته اس متیتوانتد
چشمانداز بدیعی را پیشربی ناظران ب فعاالن این حیطه قرار دهد؛ از ماهوارههتای اطالعتاتی گرفتته تتا انقتال
اینترن ب دنیای ب ؛ از کتابخانههای الۀتربنیک ب قابل حمل؛ ابزارهای کوچک ذخیرهی اطالعات اما با گنجایش
بسیار باال گرفته تا محیطهای چندرسانهای ب تعاملی با کارکردهای گوناگون آموزشتی ب پژبهشتی ب برگتزاری ب
سمینارها (سمینارهای مکتنی بر ب ) ب انوا ب اقسام آموزشهتای مجتازی ب از راه دبر؛ همته ب همته ،فضتاهای
باقعی ب مجازیای را هستی بخشیدهاند که برآیندشان به درستی ب بیگزافه به جوامع اطالعاتی تعکیر میشود.
یادگیری مجازی ،ربیۀردی نوآبرانه در ارائهی محیط یادگیری مجهز ،خوش طرح ،تعتاملی ب یادگیرنتدهمحتور
برای هرکس ،در هر مۀان ب هر زمان با بهکارگیری منابع ب مشخصههای فنابریهای مختلف دیجیتالی ب همسو
با شۀلهای دیگر محیطهای آموزشی برای ایجاد نظامی آزاد ،منعطف ب توزیع شده در آموزش اس  .بته عکتارت
دیگر ،آموزش مجازی ،یادگیری آنالینی اس که امۀان دسترسی سریع ب انعطافپذیر ،به محتوای آموزشی ب بتا
یک یا دب ربش ارتکاطی با سایر مربیان ب فراگیران ،از طریق شکۀههای کامپیوتری ،اینترن  ،اینتران ب شتکۀهی
ارتکاطات جهانی ب نیز دسترسی به انوا محتواها از طریق دستگاههای دیجیتال مانند :دیبیدیها ،سیدیرام-
ها ،کامپیوترها ب موبایلها را ،برای فراگیران فراهم میسازد .بنابراین ،آموزش مجازی با ارائه ب ادارهی فرص های
یادگیری برای ارتقای دانش ب مهارت از طریق اینترن ب شکۀههای رایانهای میپردازد .این شتیوهی یتادگیری،
مفاهیم سنتی مدرس (به عنوان منکع اطالعات) ،فراگیر (به عنوان جتاذ اطالعتات متدرس) ب کتالس درس ب
کارگاه (به عنوان محیط تحصیل) را متحول ساخته اس ؛ چرا که یادگیری مجازی با محور قرار دادن انسان بته
عنوان یادگیرنده فعال ،میتواند تمامی اشۀال آموزش ب پربرش ب یادگیری را در قرن بیس بیۀم متحول سازد ب
به چالش حاصل از میزان تقاضای اجتماعی برای آموزش ب فقدان منابع آموزشی کافی پایان دهد.
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