
 

 

در نظام  کیفیتبا طراحی و اعتبار بخشی الگوی تدریس مجازی
 آموزش عالی ایران

، حسین شکوهی 4، رضاصابری3، علی اکبر عجم2، حسین جعفری ثانی1محمد اکبری بورنگ
   5فرد

 15/6/94تاریخ پذیرش: 2/3/94 تاریخ دریافت:

 چکیده
که تدریس مجازی باکیفیت  دن اهمیتیبا توجه به گسترش آموزش مجازی در نظام آموزش عالی و بارز بو

یفیت در نظام آموزش کطراحی الگوی تدریس مجازی باهدف از این پژوهش های مجازی دارد  در دوره
تحلیلی استفاده شد. قلمرو مطالعاتی منابع  -توصیفیپژوهش از روش برای طراحی الگو عالی ایران بود. 

به منظور اعتبار بخشی الگو از روش  .ر آن بودچاپی و الکترونیکی در خصوص تدریس مجازی و عناص
 نمونه ،نظران آموزش مجازی بودجامعه آماری شامل متخصصان، استادان و صاحبتوصیفی استفاده شد. 

هایی مانند داشتن مقاله، کتاب، ترجمه یا  محور، بر اساس مالک-مالک گیریپژوهش با روش نمونه
مینه در ز که اعتبار الگوی پیشنهادی را بررسی کردند. اب شدندنفر انتخ 30های مجازی، تدریس در دوره

 به عنوان مبنا مد نظر قرار گرفت. در این الگو گرایی نظریه ارتباطکیفیت، طراحی الگوی تدریس مجازی با
های عناصر الگوی تدریس با کیفیت در نظام آموزش عالی ارائه شد و در  بر اساس مبانی ذکر شده ویژگی

در ار الگوی مذکور توسط متخصصان و صاحبنظران بررسی شد و مورد تایید قرار گرفت. نهایت اعتب
یادگیری یا اجرای تدریس در قالب سه مرحله طراحی، اجرا و -الگوی طراحی شده، فعالیت یاددهی

 های مربوط به ارزشیابی ارائه شد. این سه مرحله منفک از هم نبوده و با هم تعامل دارند. همچنین ویژگی
 . یادگیری مربوط به این الگو تبیین شد-عنصر فرایند یاددهی
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 مقدمه

های فراوانی مواجه آموزش عالی در گذر از آموزش حضوری به آموزش مجازی با چالش
استفاده از  چگونگی، چرایی و های فرا روی آموزش عالیاز جمله چالش. گردیده است

های مجازی و فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش و به تبع آن ارائه آموزش
در این نوع آموزش ها، یکی از عناصر مهم و ضروری، تدریس  .باشدالکترونیکی می

تدریس مجازی دارند،  ( اظهار می1387)عطارانهمانگونه که سراجی و مجازی می باشد. 
افتد. مدرس مجازی وظایفی نظیر  های مجازی اتفاق میکه در محیطنوعی از تدریس است 

ها، مدیریت، ارزیابی، ترغیب یادگیری گروهی، حمایت  تسهیل محتوا، مشارکت در بحث
ها با توجه به  عهده دارد. این ویژگی فنی، ارزشیابی و بازخورد و نظارت و راهنمایی را بر

شجو، تسهیل مشارکت بین دانشجویان، ترغیب اصولی چون افزایش تعامل بین استاد و دان
های  دانشجویان به یادگیری فعال، امکان ارائه بازخورد سریع به دانشجویان، تأکید بر تفاوت

پذیری شناختی، مسئله محوری و تسهیل تعامل بین فردی بین دانشجویان، تقویت انعطاف
-مجازی به عناصر و مهارتتدریس  .شود یادگیرنده و منابع گوناگون یادگیری انتخاب می

ها چهارچوبی است برای  این مهارت .های بیشتری نسبت به تدریس حضوری نیاز دارد
ها  ای که آن ای از روابط بین محتوا، پداگوژی، تکنولوژی و زمینه درک عمیق شبکه پیچیده

ین (. بنابرا2009، 1؛ نقل از ساندرز740: 2007کنند)کوهلر، میشر و یحیی،  در آن عمل می
های مورد نیاز در محیط  مدرسان برای تدریس در محیط مجازی، عالوه بر مهارت

های  های دیگری نیاز دارند. آنان باید از امکانات و قابلیت ها و قابلیت حضوری، به مهارت
فناوری برای کمک به ساخت دانش در دانشجویان بهره گیرند، نه برای بازنمایی و انتقال 

ای  (. مدرس مجازی باید با بازاندیشی در ماهیت حرفه2006، 2نداطالعات )الک و ردمو
خود، دانشجویان را به برقراری ارتباط و مشارکت با دیگران، جستجوی منابع و شرکت در 

( مدرس مجازی را مدرس 1996) 4(. برگ و کولینز1998، 3ها ترغیب کند )الیوت فعالیت
یریتی، اجتماعی و فنی را از وظایف مهم نامند. آن دو چهار نقش آموزشی، مد الین می آن

الین باید بر اساس وظایف مدیریتی خود اهداف جزئی  شمارند. معلم آنالین برمی معلم آن

                                                 
1. Sandres 

2. Lock & Radmond 

3. Elliott 

4. Berge & Collins 
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ها را تعیین کند. وظایف فنی او  ها، قوانین و تصمیم گیری برنامه درسی، دستورالعمل فعالیت
آوری است ویان در امور فنمربوط به نحوه کار با فناوری و کمک به رفع مشکالت دانشج

و وظایف تربیتی او مجموعه اقداماتی است که به منظور تسهیل فرایند آموزش انجام 
( برای تدریس 2000) 2(. گریسون، اندرسون و آرکر2004، 1فرسون دهد)میگل و مک می

را طراحی  «مدل جامعه یادگیری»در محیط الکترونیکی یک مدل مفهومی تحت عنوان 
بر اساس این مدل هر تجربه تربیتی مؤثر حاصل از آموزش مجازی مستلزم حضور اند.  کرده

مدرس مجازی  : 3حضور شناختی -الف بارز سه عامل شناختی، اجتماعی و آموزشی است:
های اساسی تفکر را در  برای ایجاد یادگیری مؤثر باید محیطی را ایجاد کند که مهارت

هایی که تفکر انتقادی، حل مسأله و  توا و فعالیتبا تدارک مح یادگیرنده توسعه دهد. او
 -ب سازد. کند، حضور شناختی را فراهم می تفکر سطح باال را در دانشجویان تقویت می

ای ترتیب دهد که  مدرس مجازی باید محیط آموزش را به گونه : 4حضور اجتماعی
ار کنند. او باید زمینه فراگیران در آن به راحتی و با اطمینان خاطر با همدیگر ارتباط برقر

ها و حس اعتماد به همساالن و استاد را  ها و شباهت ها، جستجوی تفاوت تشریک دیدگاه
بر اساس حضور آموزشی مدرس  : 5حضور عامل آموزشی -ج در دانشجویان زنده کند.

از جمله؛ طراحی و سازماندهی تجارب یادگیری، اجرای  ییها مجازی باید فعالیت
در این راستا انجام دگیری و ایجاد محیط گفتگو و تدریس مستقیم را های یا فعالیت

نامد.  الین می ( مدرس مجازی را معلم آن2005) 6(. سورگ2008دهد)گریسون اندرسون، 
را، از جمله؛ ترغیب دانشجویان به استفاده از  الین پنج وظیفه به نظر او معلم اثربخش آن

و صمیمی، تحلیل موضوع یادگیری و راهنمایی، امکانات ارتباطی، سازماندهی، ایجاد ج
 (.2006، 7)مندرنیچ، گنزالس و گارتدهدباید به دقت انجام 

توان  های عصر حاضر، فرایند تدریس و یادگیری مجازی را بهتر می توجه به ویژگی اب
در سال  8نظریه ارتباط گرایی از سوی جرج زیمنسبا نظریه ارتباط گرایی تبیین کرد. 

                                                 
1. Miguel & Mcpherson 

2. Garrison, Anderson & Archer 

3. cognitive presence 

4. social presence 

5. teaching presence 

6. Savaerg 

7. Mandernach, Gonzales & Garrett 

8. siemense  
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ها و  گرایی یادگیری عبارت است از: فرایند خلق گره بر اساس نظریه ارتباطئه شد. ارا 2004
گیری  دهی و شکل یادگیری فرایند شکل ،ارتباطات جدید. به عبارت دیگر

گرایی دیدگاهی است که دانش و شناخت را توزیع  (. ارتباط2005هاست)زیمنس،  شبکه
ند و یادگیری را فرایند ارتباط، رشد و رهیابی بی ای از افراد و فناوری می شده در سطح شبکه

طور قابل  ها به (. اطالعات شبکه11، ص:  2009،  1و تیتنبرگر داند)زیمنس ها می آن شبکه
و  های مشارکتی شبکه، مورد حمایت قرار گرفته است توجهی توسط توسعه فناوری

انترنتی، ظرفیت های اجتماعی  های اجتماعی، شبکه ها، برجسب گذاری ها، ویکی بالگ
افراد را برای ارتباط با دیگران، متخصصان و محتوا افزایش داده است. فهمیدن در معنای 

های  ای یک عنصر روییدنی است که به شکل و ساختار اطالعات فردی و شبکه شبکه
ویژه در  های اجتماعی، به اجتماعی یادگیرنده بستگی دارد. سطح باالی مشارکت در شبکه

های جدیدی را برای تفکر درباره نقش تعلیم و تربیت  تر، راه ادگیرندگان جوانرابطه با ی
ها، توجه به  با توجه به این ویژگی (.2009، ، و همکاران پیش رو قرار داده است)زیمنس

های آن برای نظام آموزش مجازی از اهمیت باالی برخوردار  گرایی و داللت نظریه ارتباط
 است. 

دیگری، توجه ویژه به آموزش مجازی و استلزامات آن جهت  مانند هر نوع آموزش
از جمله عواملی که بایستی توجه جدی به . نماید  ارائه آموزش با کیفیت بسیار ضروری می

باشد چرا که ربط وثیقی با یادگیری آن معطوف داشت، تدریس در محیط مجازی می
رایران، که رویکرد پژوهش مجازی دارد، لیکن با توجه به رویکرد نظام آموزش عالی د

البته این امر به کشور ما منحصر نیست . محور است، توجه چندانی به آن مبذول نشده است
-در مقاله( 1991)2رامسدن .های متفاوتی در سطح جهانی شده استو مبنای انجام پژوهش

بر این باور است که  "های عملکرد کیفیت تدریس در آموزش عالیشاخص"ای با عنوان 
اند و های عملکرد آموزش عالی، بیش از حد بر بروندادهای پژوهشی متمرکز شدهشاخص

به . اعتنایی قرار گرفته استای مورد بیکارکرد آموزش در دانشگاه ها به طور گسترده
های پژوهشی، امتیاز الزم برای  همین دلیل، بیشتر اعضای هیأت علمی از طریق فعالیت

این موضوع در آموزش مجازی (. 1995رامسدن،)کنند کسب میارتقاء و افزایش حقوق را 

                                                 
1  . siemense and tittenberger 

2  . Ramsden 
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های بسیار اندکی گونه که محقق در مرور ادبیات پژوهش با پژوهشنیز موضوعیت دارد آن
الگوهای تدریس مجازی در مقایسه با  در حوزه تدریس مجازی مواجه گردید چرا که

ل آن این است که دانش یکی از دالی. اندحضوری قوام کافی نیافته تدریسالگوهای 
های یادگیری مجازی هنوز دوران طفولیت خود را پشت سر  موجود در زمینه محیط

بخشی استفاده از آموزش مجازی به عنوان امروزه (.  2006تئو و ویلیامز،)گذارد می
ای از  هایی که سهم عمده . یکی از زمینهشود تلقی میآموزش عالی   از نظامناپذیر  جدایی

یادگیری است. بر اساس تحقیقات تدریس و   را به خود اختصاص داده، جدید ریاین فناو
انجام شده، یکی از علل شکست یادگیری الکترونیکی به خاطر شیوه نامناسب طراحی و 

متناسب با ویژگی های یادگیرنده و آموزش الکترونیکی است که  الگوهایتدوین 
تدریس مجازی با کیفیت  شده آنچه بیان با توجه ببنابراین،  .خصوصیات عصر حاضر نیست

-شناسایی ویژگی از این جهت،باشد می با کیفیت مستلزم شناخت عناصر تدریس مجازی

های مطلوب الگوی تدریس مجازی جهت ارائه الگوی جایگزین در نظام آموزش عالی 
 بنابراین در این پژوهش طراحی و اعتبار بخشی الگوی تدریس. نماید بسیار ضروری می

مساله اصلی پژوهش مورد توجه واقع شده است و  مجازی با کیفیت در نظام آموزش عالی
با  در نظام آموزش عالی های الگوی تدریس مجازی با کیفیت ویژگیحاضر این است که 

 چیست؟گرایی  توجه به دیدگاه ارتباط

 روش پژوهش
ای، فرایندی  توسعه باشد، تحقیق ای می این تحقیق بر حسب هدف، از نوع تحقیقات توسعه

ها  ها، روش بودن یک فرآورده آموزشی )طرح است که  به منظور تدوین و تشخیص مناسب
شود. هدف اساسی در این نوع تحقیقات، تدوین یا تهیه  های درسی( انجام می و برنامه

این تحقیق دارای  (.79: 1386ها، الگوها و امثال آن است. )سرمد و دیگران، ها، طرح برنامه
های مختلفی باشد که در هر مرحله متناسب با هدف آن مرحله از روش چند مرحله می

گویی به سؤاالت استفاده شده است. به این منظور از روش توصیفی تحلیلی جهت پاسخ
 موجود مدارک و اسناد طریق از ،نیاز مورد اطالعاتبنابراین، در مرحله اول، استفاده شد. 

 گردآوری برای منبع ترین مهم .شد آوری جمع یستدر و مجازی آموزش درباره
بنابراین،  .بود زمینه این در موجود یو نظریه ها ها پژوهش و مقاالت ها، کتاب اطالعات،
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قلمرو مطالعاتی منابع چاپی و الکترونیکی در خصوص تدریس مجازی و عناصر آن بود. در 
ی مجازی و مسائل و ، تحقیقات انجام شده در زمینه تدریس و یادگیرحاضر پژوهش

مشکالت یادگیری الکترونیکی بررسی و تحلیل شد. با بررسی نقاط اشتراک و افتراق 
های الگوی تدریس مجازی  شد و ویژگیبندی نهایی ارائه  های انجام گرفته، جمع پژوهش

گرایی در نظام آموزش عالی شناسایی شد و الگوی نهایی  با کیفیت با توجه به نظریه ارتباط
به منظور اعتبار بخشی س باکیفیت در نظام آموزش عالی ارائه گردید. در مرحله دوم، تدری

-الگو از روش توصیفی استفاده شد. جامعه آماری شامل متخصصان، استادان و صاحب

پژوهش با  نمونهمجازی بود که اعتبار الگوی پیشنهادی را بررسی کردند.  نظران آموزش
هایی مانند داشتن مقاله، کتاب، ترجمه یا  اساس مالک مالک محور، بر گیری روش نمونه

آوری اطالعات چک به منظور جمعنفر انتخاب شدند.  30های مجازی، تدریس در دوره
های لیستی تهیه شد و با تعیین وقت قبلی مصاحبه ساختار یافته در ارتباط با عناصر و ویژگی

ردن نواقص الگوی مقدماتی بازخورد و پیشنهادات جهت برطرف ک. الگو صورت گرفت
نهایتاً بر اساس بازخوردها اصالحات انجام گرفته و الگوی نهایی ارائه . کار گرفته شد به

 .  گردید

 ی پژوهشها یافته
مبانی نظری جهت ارائه الگوی تدریس مجازی با کیفیت در نظام آموزشی ایران، ابتدا 

عناصر تدریس مجازی با معرفی شده و سپس  طراحی الگوی تدریس مجازی جایگزین
یادگیری به منظور ارائه الگوی تدریس مجازی از مبانی نظری کیفیت ارائه شده است. 

از مبانی نظریه همچنین  ه شد.استفاد گرایی اجتماعی، شناختی و رفتارگرایی سازنده
(، اصولی را بر می شمارد که توجه به آنها ضمن 2005)1زیمنسگرایی استفاده شد.  ارتباط

های این نظریه را  ن کردن رویکردها و مبانی معرفت شناسی ارتباط گرایی، داللتروش
یادگیری و  -ارتباط گرایی عبارتند از: ا لکند. اصوا های آموزشی بیان می برای هدف

یادگیری فرایند تشکیل شبکه از طریق  -2دانش در دیدگاه های متنوعی مستقر است، 
دانش  -4ها مستقر است،  دانش در شبکه -3عاتی است، های خاص یا منابع اطال ارتباط گره

غیر انسانی مستقر باشد و یادگیری به وسیله فناوری تسهیل و  تممکن است در تجهیزا

                                                 
1. siemens 
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تر از آن چیزی است که هم اکنون دانسته  ظرفیت بیشتر دانستن مهم -5گردد،  توانمند می
تند)نه حالتی پایانی یا محصول(، یادگیری و دانستن فرایندی دائمی و مداوم هس -6شود،  می

ها، عقاید و مفاهیم،  ها و تشخیص الگوها و ساخت مفهوم بین زمینه توانایی دیدن ارتباط -7
دقت)دانش معتبر و روز آمد( هدف  -8ای برای افراد امروزی است،  یک مهارت هسته

ت، انتخاب گیری خود یک فرایند یادگیری اس تصمیم -9های ارتباط گراست،  تمام فعالیت
آنچه باید یادگرفته شود و معنای اطالعات ورودی، از دریچه یک واقعیت در حال تغییر 

درحالی که امروز یک جواب درست وجود دارد، فردا ممکن است به خاطر شود.  دیده می
 (.90: 1390دگرگونی در جو اطالعات موثر بر تصمصم غلط باشد)رضائی، نثری و آرمند، 

گرایی  ای از الگوی ارتباط ای را به عنوان نمونه لگوی یادگیرنده شبکها(، 2010)1درکسلر
ای شامل چهار مؤلفه اصلی و چندین زیرمؤلفه است  الگوی یادگیرنده شبکهکند،  معرفی می

، 4مدیریت اطالعات -3، 3، ارتباطات همزمان2کروابط اجتماعی آکادمی -1که عبارتند از: 
4- RSS یس با کیفیت برای نظام آموزش مجازی ایران از تدر. در طراحی الگوی 5ها

 گرایی استفاده شده است. های یادگیری و نظریه ارتباط نظریه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 -Drexler 

2 -Academic social contacts 

3 -Synchronous communication 

4 -Information management 

5 -Really simple syndication 
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 . مبانی نظری الگوی تدریس مجازی جایگزین1شکل 

 ویژگی های عناصر تدریس مجازی با کیفیت در نظام آموزش عالی
 تجربه توسعه و طراحی مجازی، موزشآ در مربی نقش: مدرسهای  ویژگی

 بوتچار،) است یادگیری نتایج بررسی و یادگیرندگان از حمایت و هدایت یادگیری،
آوری برای کمک به ساخت دانش در های فن آنان باید از امکانات و قابلیت (.2007

 (.2006الک و ردموند، )دانشجویان بهره گیرند، نه برای بازنمایی و انتقال اطالعات 
ای خود دانشجویان را به برقراری ارتباط و مدرس مجازی باید با بازاندیشی در ماهیت حرفه

: 1998، 1الیوت)ها ترغیب کند مشارکت با دیگران، جستجوی منابع و شرکت در فعالیت
آوری اطالعات مدرس باید توانایی و تمایل برقراری ارتباط با دانشجویان از طریق فن(. 33

به این منظور او باید فضای حمایت کننده، گرم، پذیرا و . داشته باشد و ارتباطات را
های گوناگون یادگیری  غیررسمی برای دانشجویان طراحی کرده و به استعدادها و شیوه

                                                 
1. Elliott 
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های یادگیری سطوح باالی شناختی را فراهم و  او باید فعالیت. وی احترام بگذارد
. به ایجاد نوآوری در تدریس راغب باشد دانشجویان را به جستجو و تحقیق تشویق کند و

حمایت از دانشجو برای شرکت فعال در یادگیری نیاز به مدرسانی دارد که تسهیل کننده 
اند که هر چه تعامل بین استاد و دانشجو بیشتر باشد، تحقیقات نشان داده. یادگیری باشند

، 2؛ جور جنسون2001، 1فرانکوال)یابد میزان ترک تحصیل و افت تحصیلی کاهش می
ویژگی ها این در نتیجه مدرسان دوره های مجازی در آموزش عالی باید دارای (. 2002

مشاور و راهنما که از طریق ایمیل، تلفن و دیگر ، گری فرایند آموزش مجازیتسهیلباشند: 
ارزیاب که باید به ، پردازدابزارهای ارتباطی برای مشاوره و گفتگو به اشتراک ایده می

تواند در عرصه نظر و گر که میپژوهش، آوری، نمره دادن و بازخوردگیری بپردازدجمع
گر محتوا که به انتخاب، تسهیل، عمل به تحقیق در موضوعات مهم و ضروری بپردازد

های درونی و آور که از طریق لینک به سایتفن، کندارزیابی و اجرای محتوا اقدام می
سازی  های بصری امکان غنیآمد و استفاده از جلوهبیرونی  و ایجاد صفحات وب کار

محتوا و منابع یادگیری را فراهم آورده و فراگیران را به کشف منابع بیشتر در محیط وب 
های جستجو و و روش آورانهفنهای کند که این امر مستلزم داشتن مهارتتشویق می

د که تجارب فراگیران را ریزی نمایطراح که باید طرحی را پی، بازیابی اطالعات است
تر کند. این امر مبتنی بر ادراک معلمان از محتوا و نیازهای فراگیران و ماهیت غنی

های مدیر اجرایی که ناظر بر جنبه، دیسیپلینی و رویکردهای مختلف پداگوژیکی است
سازی، اجرا و ارزیابی مراحل یادگیری مدیریتی و کنترلی جلسات کالسی، از جمله آماده

 (. 2001، ن)گودیر و همکاراستا
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1. Frankola 

2. Jorgensen  
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 . به اختصار ارائه شده است. 2الین در شکل های مدرس آن-صالحیت
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 الینهای مدرس آنصالحیت. 2شکل 
( شش بعد را به عنوان عوامل 2002) 1اسچروم و هانگویژگی های یادگیرنده: 

-تجربه در استفاده از فن چون، یی همهاموفقیت فراگیران مجازی برشمرده و کسب قابلیت

های مربوط به زندگی )مثل جنبه انگیزه، عادات مطالعه، ی یادگیری،ها سبکآوری، 
ساعاتی که در هفته به یادگیری مجازی، امور خانوادگی، مصاحبت با دوستان و همکاران 

( 2004) 2مادوکس. دانند ، را برای آنان ضروری میهای فردیویژگی، دهند(اختصاص می
لذت  چهار ویژگی یادگیرنده موفق مجازی را استقالل و انگیزش فعال نسبت به یادگیری،

تبحر در ساختاردهی و مدیریت زمان، مطالعه در حین انجام امور  بردن از یادگیری مستقل،
با شمارد. ، برمیهای ارتباطی شفاهی و کتبی خوبدارا بودن مهارت عادی و کاری خود،
های آورانه، مهارتای فنهای پایهارزیابی باید مهارت، با یک پیشتوجه آنچه بیان شد

ای آزمون کرد که فراگیران بدانند، به چه چیزی گیری فراگیران را به گونهمطالعه و جهت
خواهند رسید و مدرسان مجازی هم بدانند که آیا فراگیران آماده ورود به آموزش مجازی 

های برجسته یادگیری و تفکر مستقل و نیز هارتدانشجویان دارای م هستند یا خیر.
صورت عدم مهارت در نوشتن به زبان مورد نظر در ر دارندگان سواد کامپیوتری باال د

                                                 
1. Schrum & Hong 

2. Maddux 

مهارت 

 اوریفن

مهارت 

 پداگوژی

ی ها تیصالح

 مدرس مجازی

 مهارت
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مهارت 

 تخصصی
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-ارزیابی فراگیران قبل از تدریس باعث مینمایند. پیشآموزش مجازی باز هم ناموفق می

رد و انگیزش دهد و شود تا مدرس مجازی از انتظارات آنان مطلع شده، به آنان بازخو
موجبات پشتیبانی خانواده و دوستان از آنان و دیگر افراد مسئول در امر آموزش مجازی را 

 (. 2005، 1فراهم کند )جان
  ارائه شده است. 3-4های فراگیری مجازی به اختصار در شکل و صالحیت ها یژگیو
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های فراگیر مجازی. صالحیت3شکل 

این عنصر خود شامل؛ طراحی، اجرا و  : یادگیری-ند یاددهیهای فرایویژگی
باشد. الزم به ذکر است که این سه مرحله با یکدیگر ارتباط متقابل داشته و ارزشیابی می

تفکیک ناپذیرند. چرا که به عنوان مثال آنچه معلم در مرحله طراحی تدوین کرده و برای 
 تواند تغییر یافته و اضافه و کم شود. مینماید در طول فرایند تدریس تدریس آماده می

                                                 
1. Jun 

های مهارت

 ارتباطی

 یها تیصالح

مهارتی فراگیر 

 مجازی

های مهارت

 فراشناختی

عالقه و 

انگیزش به 

یادگیری 

 مجازی

مهارت انجام 

 کارگروهی

 مهارت

 وریآ فن
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پذیری دانشجویان توجه در این مرحله مدرس مجازی باید به دسترس: . طراحیالف
داشته و زمینه را برای دسترسی هر چه بیشتر آنان به منابع و امکانات دوره فراهم و 

اری نماید. به چارچوب کلی محتوا را طراحی کرده و منابع الزم برای دانشجویان را بارگذ
های یادگیری متنوعی را به منظور بهبود یادگیری عالوه مدرس مجازی باید فعالیت

فراگیران با توجه به اهداف درس طراحی نماید. الزم به ذکر است که بیان و توضیح فرایند 
باشد چرا یادگیری در سه مرحله به معنی جدا فرض کردن آن از سوی محقق نمی-یاددهی

 حل متداخل و جدایی ناپذیرند.که این مرا
یادگیرندگان برخط ممکن است با موانع بسیاری روبرو شوند که : پذیریدسترس -

یکی از موانع مهم و جدی که . باشدکاهش دهنده کیفیت تجارب دوره مجازی آنان می
مدرس مجازی باید به آن توجه نماید، دسترسی دانشجویان به دوره و استفاده از منابع و 

های پذیری و قابل استفاده بودن یکی از ویژگیاز آنجا که دسترسی. باشدانات آن میامک
باشد، بنابراین مطالب دوره باید در هر زمان و از هر جایی برای آموزش مجازی می

  .(1،2000سابستون) یادگیرندگان در دسترس و قابل استفاده باشد
 الین،آن دوره هر در تر مهم هجنب آوری،فن ابزارهای کارآیی رغمعلی: محتوا-

. (2003باشد )البلوشی،  جذاب و دقیق آشکار، روز، به باید که است دوره آن محتوای
محتوای درسی نیز یکی از منابعی است که باید به درستی تهیه و در اختیار فراگیران قرار 

 هامهارت(، قواعد ،تعاریف، اصول) ای است از شناختمحتوای درسی مجموعه. گیرد
و عوامل نگرشی است که تحت یک عنوان درسی با ترکیب و  (روش گام به گام کارها)

های مناسب به یادگیرندگان ارائه های معین و از طریق رسانهای در قالب تکنیکتوالی ویژه
ها بر عقیده دارد که محتوای تمامی دوره( 2002) 2سیمز(. 1370امیر تیموری،)شود می

در ابتدای این پیوستار، محتوای ثابت قرار دارد که به . گیرندار میروی یک پیوستار قر
-وسیله طراحان یا آموزشیاران دوره قبل از این که یادگیرندگان ثبت نام کنند، تدوین می

گردد و در سمت دیگر آن، محتوایی وجود دارد که کامالً بر اساس مطالب ارائه شده 
 .گیردزمان شکل میتوسط یادگیرندگان و آموزشیاران در طی 

                                                 
1. Sabiston 

2. Sims 
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توان مراجع اطالعاتی تلقی کرد مواد و منابع یادگیری را می: مواد و منابع یادگیری -
ها های جدید بر حسب نیاز به آنکه یادگیرنده در حین یادگیری، تفکر یا طراحی ایده

تواند با کسب (. یادگیرنده مجازی می127: 2002)الیت و کوکس،  کند یممراجعه 
این دسترسی به دانشجو . ی جستجو، به منابع یادگیری وسیعی دسترسی داشته باشدهامهارت

های متفاوتی را نسبت به موضوع یادگیری مالحظه کرده و دید دهد تا دیدگاهامکان می
مواد و منابع یادگیری باید دارای دو بعد همسازی و  .ها به دست آوردجامعی درباره آن

ر پیوندهای الکترونیکی قوی و فراگیر بین منابع حمایتی و جامعیت باشد. جامعیت ناظر ب
مواد و مطالب درسی است و همسازی میزان بازتاب یافتن منابع در موضوعات مربوط به 

ای با خودشان است. یکی از محورهای جامعیت، منابع آموزشی مستقلی است که رابطه
که به هیچ جای دیگری موضوعات دیگر ندارد. مصداق این منابع صفحات وبی هستند 

شوند. در سر دیگر طیف منابعی هستند که به منابع پیوند ندارند و در خودشان خالصه می
 دهند. مناسب و مورد نیاز فراگیران پیوند می

های یادگیری بر اساس تعریف یادگیری، موضوع درسی و  فعالیت: فعالیت یادگیری-
نوشته علمی، تمرینات . وندش ای طراح آموزشی تعیین می های حرفه صالحیت

آزمایشگاهی، جلسات بحث، تمرینات تشخیصی، پژوهش درباره یک موضوع، ساخت 
(. 2005گودیر، )هایی از فعالیت یادگیری دانشگاهی هستند  یک شی و نوشتن برنامه نمونه

دارد که تکالیفی از قبیل خالصه نمودن محتوای درس و تهیه ( بیان می2000) 1ویمر
رباره محتوای مطالب درسی موجب موفقیت دانشجویان در امتحان پایان ترم سؤاالتی د

 (. 1384شود )نقل از پالوف و پرات، می
در این مرحله مدرس مجازی باید با ایجاد انگیزش در فراگیران، فراهم : اجراب.

کردن زمینه برای تعامل و همکاری دانشجویان با همدیگر، فراهم کردن زمینه برای 
های فردی و ارائه بازخورد فوری و سازنده، تدریس فعال، توجه به تفاوت یادگیری

باکیفیتی را به دانشجویان ارائه دهد. آنچه که معلم در حین تدریس باید مورد توجه قرار 
 دهد، در ادامه به طور مبسوط بیان گردیده است. 

. باشند شده تهبرانگیخ یادگیری باید برای دانشجویان: ایجاد انگیزش در فراگیران-
 از استفاده. است دوره در دانشجویان درگیری و فعال مشارکت جذاب، محتوای عملکرد

                                                 
1. Weimer 
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 دانشجویان به بیشتری انگیزه که دوره در موادی ایجاد برای هاایرسانه چند و گرافیک
( در آموزش مجازی در ابتدای دورۀ معلم 2003است )البلوشی،  کننده کمک دهند، می

آمد ارسال نامه الکترونیکی به تمام دانشجویان شرکت کننده در دوره خوشباید از طریق 
گفته و از آنان برای آغاز و انتخاب این دوره تقدیر و تشکر کند و سپس فراگیران را با 
رئوس مطالب آشنا کرده و آنان را با انتظارات، اهداف، زمان مورد نیاز و امکانات موجود 

کنیم همه فراگیران بدون راهنمایی و انگیزش، حاضر به آشنا کند. منطقی نیست تصور 
سازی اهداف از سوی طراحان و مشارکت و صرف وقت در عرصه مجازی باشند. شفاف

گران الکترونیکی عاملی مهم در ایجاد انگیزش و به دنبال آن، مشارکت در میانجی
مراقبت از آنان در اهمیت حمایت از افراد و  باشد.یادگیری مجازی از سوی فراگیران می

محیط مجازی در مراحل اولیه باید بیشتر از دیگر مراحل باشد؛ چرا که در این مرحله 
الین، روند حرکت مشارکت و پویای گروهی هنوز شکل نگرفته شخصیت و هویت آن

 (.  2002است )سالمون، 
هدفمند یادگیری فعال به آن معنا است که فراگیر به صورت : تشویق به یادگیری فعال-

و آگاهانه اهداف آموزشی در خوری اتخاذ کرده و وظایف یادگیری را به منظور رسیدن 
(. 1،2008به این اهداف یادگیری به صورت مداوم و با پشتکار انجام دهد )رومانو و نوگی

کند عالوه بر این یادگیرنده فعال، دانش جدیدش را بیشتر از روی میل و رغبت تکمیل می
مربیان با تشویق به درگیری فعال یادگیرندگان با مواد و منابع یادگیری، و بدین ترتیب 

(. در این 2009کنند )هاسین و همکاران، یادگیری بیشتری را در اجرا یا عمل فراهم می
در . شودیادگیری فعال به صورت فردی و گروهی استفاده می-الگو از راهبردهای یاددهی

آنان نیاز به نوشتن، . نیاز به انجام دادن دارند تا خواندنفرایند فعال، یادگیرندگان بیشتر 
های سطوح باال، مانند تجزیه و تحلیل، ترکیب و بحث، حل مسأله و درگیری با فعالیت

ها وقت بیشتری را صرف یادگیری فعال کنند، هر چه یادگیرنده. ارزیابی تفکر دارند
زمان کافی برای یادگیرندگان  در طول مدت یک دوره باید. یادگیری بهتر خواهد بود

ها با تجربیات و دانش پیشین جهت جستجوی مفاهیم و اصول زیربنایی و نهفته، ارتباط آن
 . فراهم نمود

                                                 
1. Romanov & Nevgi 
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 یادگیری و زمان مدیریت برای دانشجویان. دارد زمان به نیاز یادگیری: زمان و وظیفه-
 برای را اثربخشی یادگیری بینانه، واقع و کافی زمان اختصاص. دارند کمک به نیاز مؤثر

(. 1987دارد )چیکرینگ و گامسون،  همراه به استاد برای را یآموزش اثربخش و دانشجو
های اداری و خانوادگی واضح است که یادگیرندگان مجازی به دلیل کار و مسئولیت

های باشند. اگر امکان انجام تکالیف و فعالیتدارای زمان محدودی برای یادگیری می
 دهندوجود داشته باشد، آنان به راحتی این کار را انجام میر ی از منزل یا محل کاآموزش

پذیری زمان جهت نشان دادند که انعطاف( 2004) 1بوچی، استمن و اسویت. (1389بابایی،)
مندی یادگیرندگان از آموزش مجازی های آموزشی، عنصر مهمی در رضایتانجام فعالیت

 .است
یادگیری در خالء روی . ای مجزا و منفک از زمینه نیستدهیادگیری پدی: تعامل-

. (2008و همکاران،  2بروناک)پیوندد دهد؛ بلکه از طریق تعامل و ارتباط به وقوع مینمی
تمام کسانی که در عرصه آموزش . داندتعامل را جنبه زیربنایی در تدریس می( 2003) 3چو

. عامل جنبه مهمی از یادگیری مجازی استکنند با این امر موافقند که تمجازی کار می
گیری مثبت به پذیری موجب آموزش فراگیرمحور و پیشرفت فراگیران و جهتتعامل

بر این باور است که تعامل ( 2000) 4ترنتین (.2009هاسین و همکاران، )شود یادگیری می
وزش مجازی الین از اهمیت زیادی برخوردار بوده و تعیین کننده کیفیت آمدر آموزش آن

کند که به را نوعی تعامل روزافزون تلقی می نیال آنآوری است. وی به ویژه نسل سوم فن
گیرد که تسهیل تعامل بین فراگیران باعث کنند و نتیجه میافزایش کیفیت کمک می

مدرس مجازی  (.2004، 5ویلسون و استاسی)شود افزایش کیفیت در آموزش از راه دور می
الین است را به اطالع هایی که آنمیان خود و فراگیران باید زمان به منظور تعامل

دانشجویان برساند و در صورت امکان برنامه زمانی حضور در محل کار برای مراجعه 
حضوری و در صورت تمایل شماره تماس خود را نیز در اختیار فراگیران قرار دهد و برای 

ه جلسه حضوری را ترتیب دهد تا دانشجویان تسهیل تعامل میان دانشجویان در ابتدای دور

                                                 
1. Bocchi, Estman & Swift 

2. Bronack  

3. Chou 

4. Trentin 

5. Wilson & Stacey 
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های مورد عالقه و زمینه کاری همدیگر آشنا شوند و بتوانند به طور مؤثرتری تعامل با حوزه
 برقرار کنند. 

 یادگیری های سبک و استعدادها افراد: گوناگون یادگیری های شیوه و استعدادها-
 های روش با داشته، را خود های ابلیتق دادن نشان فرصت باید دانشجویان. دارند متفاوتی
 کمک دانشجویان به آوریفن. باشند داشته فعالی یادگیری و بگیرند یاد خود مناسب

 بر و تکمیل را آموزشی مواد سرعت به مستعدتر دانشجویان. بگیرند یاد مؤثرتر تا نماید می
 کمک و زخوردبا گرفتن برای را بیشتری زمان تر ضعیف دانشجویان. شوند می مسلط آن

داشت )چیکرینگ و  خواهند اختیار در دوره بر تسلط نهایت در و معلم، از مستقیم
های اساسی در یادگیری مجازی های فردی یکی از جنبهتوجه به تفاوت .(1987گامسون، 

بنابراین در این الگو، برای . است و هنگام طراحی و آموزش دروس باید در نظر گرفته شود
های یادگیری مستقل و هم مشارکتی و گروهی تدارک دیده شده فعالیتدانشجویان هم 

خوانی با عالقه، . همچنین مدرس مجازی با ارائه تنوع مناسبی از منابع زمینه را برای هماست
 آورد.توانایی و سبک یادگیری فرد فراهم می

 بینی کننده بروندادهایهای یادگیری پیشمشارکت فعال در فعالیت: همکاری-
مدرس مجازی باید محیط مجازی ایجاد . (2005، 1یادگیری برتری است )کمبر و لونگ

رومانوف و )گروهی، مشارکت و بحث درگیر نماید ر نماید که دانشجویان را در کا
در محیط یادگیری مجازی وجود حس گروهی نشانه تشکیل گروه یا (. 2008، 2نوجی

بر اساس مکان و موقعیت، بلکه بر اساس  در این محیط افراد نه. اجتماع یادگیری است
( 2000) 3پریس(. 2004ویلیامز، ) دهندهایی را تشکیل مینیازها و اهداف خود گروه

ای تلقی های رایانهها و نظاممشیای از افراد، اهداف، خطهای مجازی را مجموعه گروه
. کنندباط برقرار میها با یکدیگر ارتکند که اعضای آن برای رفع نیاز یا اجرای نقشمی

دهد و اعضاء برای تحقق این های گروه را تشکیل مینیازهای مشترک اعضاء هدف
هایی را تصویب و رعایت کرده و از امکانات نظام ها، قوانین و مقررات و خط مشیهدف
 (. 29: 1385پالوف و پرات، ) کنندای برای برقراری ارتباط استفاده میرایانه
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بازخورد را دانش شخصی که به وسیله یک مشاور ( 2003)اد و پریتو دلگ: 1بازخورد-
تواند به صورت فردی بازخورد می(. 1388راد، مومنی) کنندبیرونی تولید شده، تعریف می

توانند به صورت عالوه بر استادان، دانشجویان نیز می .و گروهی توسط استاد صورت پذیرد
. مشاهده کرده و به همتایان خود بازخورد دهندهای دیگران را الین کار و پروژهآن

ها را به مواد تواند بازخورد فوری به دانشجویان ارائه داده و آنالین میهای آنآزمون
 به دانشجویان(. 2009هاسین و همکاران، ) آموزشی مرتبط برای مطالعه بیشتر ارتباط دهند

 بتوانند باید آلایده طور انشجویان بهد. دارند نیاز خود پیشرفت فرایند در بازخورد دریافت
(. بر این اساس، مدرس مجازی 2003کنند )البلوشی،  بررسی را شانپیشرفت زمانی هر در

ی را برای دانشجویان تیفیباکباید با ارائه بازخوردی سازنده و به موقع، تدریس مجازی 
 فراهم آورد. 

-تر از دورهتواند اثربخشمی های مجازیارزیابی دانشجویان در دوره: رزشیابیا ج.

ها برای های دانشجویان ثبت شده و انبوهی از دادهچرا که تمام پاسخ ؛های حضوری باشد
 2های دانشجویان در کارپوشهها و پاسختحلیل عملکرد دانشجویان فراهم و تمامی فعالیت

یف تکال(. 3،2000کرسلی) شودجمع می( توسط معلم و یا خود دانشجو)دانشجویان 
، تعامل بین دانشجو و مدرس را افزایش دهند :های باشدویژگیاین ارزشیابی باید دارای 

، بر فعالیت دانشجو تأکید کنند، مباحثه معنادار و مشارکت بین دانشجویان را افزایش دهند
 تنظیم و مدیریت دقیق زمان تأکید نمایند، برای ارائه بازخورد سریع به کار گرفته شود

 (. 32: 2006، 4بارلی)

های حل مسأله، پرورش تفکر هایی چون تقویت مهارتچون آموزش مجازی هدف
های مذاکره، برقراری ارتباط، مشارکت و خودراهبری فعالیت یادگیری انتقادی، مهارت

کند، ارزشیابی مفهومی فراتر از بررسی و موقعیت یادگیری و میزان درک و فهم دنبال می
یس استاد بر ارتقای علمی دانشجویان است. عالوه بر وظایف ذکر دانشجویان یا تأثیر تدر

شده، بررسی نتایج تفکر انتقادی، قدرت حل مسأله، درک فرهنگی، وظایف شهروندی و 
؛ نقل از 1996های اجتماعی نیز باید از کارکردهای مهم ارزشیابی باشد )آستین، مسئولیت
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های گوناگونی برای اف باید از شیوه(. برای اطمینان از تحقق این اهد1383شعبانی، 
  ها را ترغیب کند.ارزشیابی بهره گرفت که با چنین اهدافی تناسب داشته و تحقق آن

 راهبردهای ارزشیابی در آموزش مجازی-
های ترین شیوه ارزشیابی در آموزشها متداولاین آزمون : 1ایهای چندگزینهآزمون. 1

ی سؤال تعدادها دانشجو در یک مدت زمان مشخص به در این آزمون. ای هستندرایانه
ای افزار رایانههای وی بالفاصله پس از اتمام به کمک نرمدهد و پاسختعیین شده پاسخ می

این آزمون مهارت سطح (. 64: 2001کالرک، ) شودگذاری شده و به او ارائه مینمره
 .ها توجه داردپایین را سنجیده و بر بازشناسی آموخته

های عینی هستند که ترین نوع آزمونها سادهاین آزمون : 2های صحیح و غلطآزمون. 2
ها بر این آزمون. (1381سیف، )کند دانشجو با پنجاه درصد شانس یکی را انتخاب می

 .ها توجه دارندیادآوری و بازشناسی آموخته

 ی سؤال و تعدادی پاسخ است تعدادشامل  : 3های جورکردنیآزمون .1

ها دانشجویان پاسخ هر سؤال را بر اساس در این آزمون : 4های تشریحی یا انشاییآزمون. 2
 شوند ها به دو دسته تقسیم میاین آزمون. دهندهای خود ارائه مینظرات و برداشت

در این آزمون، آزمودنی باید پاسخ خود را مطابق : های محدود پاسخآزمون -
 شرایطی خاص محدود کند 

ها را به صورت منظم و در این آزمون، دانشجو باید ایده: ی باز پاسخهاآزمون -
در این آزمون معموالً سؤاالت به صورت (. 71: 1381کیامنش، )منطقی سازماندهی کند 

تواند شوند و دانشجوی مجازی میباز، استنباطی و متناسب با موقعیت زندگی طراحی می
، ولنتی)گویی به سؤاالت بررسی کند برای پاسخدر مدت زمان تعیین شده، منابع مختلف را 

 (. 2003، 5نیر و کاچیرالی
. الین استتعامل و مشارکت اساس یادگیری در محیط آن: ارزشیابی میزان مشارکت. 1

دانشجویان . بنابراین میزان مشارکت هر دانشجو باید به عنوان مالک ارزشیابی قرار گیرد

                                                 
1. multiple choice  
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4. essay tests 

5. Valenti, Nier & Cucchiarelli 
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های کانات ارتباطی در طرح سؤاالت مشارکتی، ارائه پاسختوانند با استفاده از اممجازی می
های مشارکتی با یکدیگر همکاری بندی موضوعات گوناگون و تهیه آزمونمشارکتی، رتبه

هایی از این رو برای ارزشیابی میزان مشارکت هر دانشجو باید به مالک. و مشارکت کنند
نظیر میزان ارائه و دریافت کمک، میزان مبادله منابع و اطالعات، نحوه توضیح و بسط 
اطالعات، میزان اشتراک دانش با دیگران، ارائه و دریافت بازخورد، دعوت اعضا به 
مشارکت و نظارت بر مشارکت دیگران توجه کرد تا بر اساس آن بتوان میزان مشارکت هر 

میزان مشارکت هر دانشجو در (. 2006، 1سوان، شن و رکسانر) ددانشجو را ارزشیابی کر
های مالک. های کمی و کیفی مورد ارزشیابی قرار دادتوان بر اساس مالکبحث را می

کمی به شمارش تعداد نظرات یا دفعات شرکت فرد در بحث اشاره دارد و در مقابل، 
 .های کیفی بر وسعت و عمق نظرات توجه داردمالک

آموز و نه شکلی از کارپوشه مفهومی از رشد و توسعه دانش : 2پوشه الکترونیکیکار. 1
یک کارپوشه الکترونیکی مناسب حاوی اطالعات زیر (. 2007، 3بارت) باشدارزیابی او می

های حاصل از های روزانه مربوط به پیشرفت یادگیری دانشجو، یاداشتیاداشت: است
های مربوط به فرایند یادگیری، ارزشیابی خودتأملیها و متون مورد مطالعه، کنفرانس

( 2007)به زعم بارت ، همکالسان از کار یا فعالیت و سؤاالت مهم و نتایج یادگیری
آموزان یا معلمان هایی به عنوان محتوا به دانشآوری کارپوشه الکترونیکی عبارت از فن

صوتی، تصویری، ) هارسانهدهند تا محصول تولید شده کارپوشه را در انواع اجازه می
های متنی این مواد را سازمان داده و جمع و سازماندهی کرده و پیوست( گرافیک و متن

کارپوشه الکترونیکی نوعی . مواد را به نتایج مناسب، اهداف یا استانداردها متصل کنند
ی هاهای واقعی یادگیری دارد و فرصتشیوه ارزشیابی است که تناسب نزدیکی با محیط

یادگیری بیشتری را برای دانشجو فراهم ساخته او را به درگیری عمیق با موضوع ترغیب و 
 . کندرا در وی تقویت می العمر مادامهای یادگیری مهارت

گرایی تناسب یکی دیگر از راهبردهای ارزشیابی که با نظریه سازنده : 4خودآزمایی. 1
 (. 2005، 1و سیموئهکاگوری ) بیشتری دارد، راهبرد خودآزمایی است

                                                 
1. Swan, Shen & Roxanner 

2. electronic portfolio 

3. Barret 

4. self-assessment  
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تواند به عنوان یک راهبرد موثر سنجش همتایان زمانی می : 2سنجش توسط همتایان. 1
مورس و )ارزشیابی محسوب شود که هدف ارزشیابی به بهبود یادگیری معطوف باشد 

در شرایطی که هدف ارزشیابی صرفاً ارتقای پایه به پایه یا رتبه باالتر (. 125: 2005ماری، 
 . های همتایان خود را ارزشیابی کنندتوانند فعالیتدانشجویان به راحتی نمی باشد،

-ها به موقعیتیکی از اهداف هر آموزشی تسهیل یا تعمیم آموخته : 3تدوین مقاله علمی. 1

دهد تا تهیه مقاله علمی راهبردی ارزشیابی است که به دانشجو امکان می. های جدید است
ی جدیدی برای مسائل ارائه ها حلها، دانش و اطالعات خود راه با تلفیق و ترکیب ایده

، 4مهراتره، هالیستر و مک گای)های خود را نیز به محک آزمایش بگذارد کرده و آموخته
2001 :153 .) 

این تکلیف . های متداول در آموزش دانشگاهی استاین راهبرد نیز یکی از شیوه: پروژه. 1
ای است که دانشجویان را از آغاز فرایند انجام لیت پیچیدهشامل یک یا چند مسأله و فعا

 .کندگیری، حل مسأله، مشارکت و پژوهش ترغیب میهای طراحی، تصمیمکار، به فعالیت
یادگیری در الگوی تدریس مجازی -فرایند یاددهی گانه سه. مراحل 4-4در شکل 

 جایگزین به اختصار ارائه شده است.

 

 

                                                                                                                   
1. Karagiorgi & Symeneou 

2. peer assessment 

3 - essay 

4  - Mehrotre, Hollister & Mcgahey 

 دسترسی پذیری 
 تواتدوین مح 
 طراحی فعالیت یادگیری 
 ارائه مواد و منابع 

 

 خود ارزیابی     

   ارزیابی توسط همتایان 
 کارپوشه الکترونیکی 
 سؤاالت بازپاسخ 
 پاسخسؤاالت بسته 
 تدوین مقاله علمی 
 میزان مشارکت 
 میزان تعامل 
 ها و انجام شرکت در بحث

 پروژه 
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 یادگیری در الگوی تدریس مجازی جایگزین-رایند یاددهی. ف4-4شکل 

 اعتبار بخشی الگوی تدریس مجازی با کیفیت در آموزش عالی
های حاصل از نظریات و الگوی اولیه تدریس مجازی که با تلفیق و ترکیب یافته

ن نظرانفر از صاحب 30ها به دست آمد، همراه با پرسشنامه باز پاسخ و بسته پاسخ به پژوهش
های فردوسی مشهد، علوم پزشکی مشهد و علم و صنعت و مدرسان مجازی در دانشگاه

ارائه شد. نظر متخصصان بر اساس نکات مشترک با فراوانی مواردی که متخصصان به آن 
اشاره کرده بودند و موارد دیگری که به موارد ذکر شده اضافه کردند، تحلیل و در اعتبار 

شد. روند بررسی نظر متخصصان و جامعه هدف در خصوص بخشی و اصالح اولیه لحاظ 
الگوی تدریس مجازی باکیفیت به این گونه بود که در ابتدا توضیح مختصری در خصوص 
الگو و عناصر آن در اختیار متخصصان قرار گرفت و سپس، ابتدا در قالب سؤاالت بسته 

                                    ایجاد انگیزش                                    
 های فردی          توجه به تفاوت 
 تشویق یادگیری فعالی 
 زمان و وظیفه 
 تعامل 
 همکاریبه  تشویق 

 بازخورد 
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به منظور بررسی  پاسخ نظر آنان در خصوص عناصر دریافت شد و بعد سؤاالت تشریحی
 ها مطرح شد.کفایت عناصر در نظر گرفته شده در ارتباط با هر کدام از مؤلفه

نظران عناصری مانند سنجی الگوی پیشنهادی نشان داد که بیشتر صاحباعتبار
یادگیری و مراحل اجرای -گر، یادگیرنده، فرایند یاددهیچارچوب تربیتی، آموزش

های لحاظ شده در این ارای کفایت الزم دانسته و ویژگیتدریس را در الگوی پیشنهادی د
 الگو را کافی دانستند.

 بحث و نتیجه گیری
های آموزش مجازی مورد های یادگیری و نظریهمبانی نظری این الگو در دو بخش نظریه

تدوین شده است،  یادگیری که این الگو بر اساس آن بررسی قرار گرفت. نظریه
های برنامه درسی استادان نشان داد گیریچرا که نتایج بررسی جهت باشدرفتارگرایی می

باشد همچنین عالوه بر رفتارگرایی از نظریات که رویکرد غالب استادان رفتارگرایی می
 نظریهگرایی نیز در طراحی الگوی تدریس مجازی مطلوب استفاده شد. شناختی و سازنده

معلم در آموزش مجازی باشند. می باط گراییارتآموزش مجازی نیز در این الگو نظریه 
گر دارد تا انتقال دهنده. با این حال فراگیر در بسیاری از موارد برای بیشتر نقش تسهیل

  یادگیری نیاز به کمک دارد. از این رو تعامل در آموزش مجازی بسیار ضروری است.
رحله طراحی، اجرا یادگیری یا اجرای تدریس در این الگو شامل سه م-فعالیت یاددهی

باشد. این سه مرحله منفک از هم نبوده و با هم تعامل دارند. در این قسمت و ارزشیابی می
بندی؛ چرا که ماهیت این الگو فرایندی نبوده، بندی بوده است، نه مرحلهقصد محقق دسته

 یادگیری مربوط به این-های مربوط به عنصر فرایند یاددهیبلکه مفهومی است. ویژگی
  الگو در ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

اختیار فراگیران  محتوای درسی نیز یکی از منابعی است که باید به درستی تهیه و در
بر اساس این الگو، معلم باید انواع منابع و مواد یادگیری را برای یادگیری  قرار گیرد.

و مدرسان مجازی مورد تأیید  دانشجویان تدارک ببیند. این عنصر نیز از سوی متخصصان
های متفاوتی را دهد تا دیدگاهقرار گرفت. مواد و منابع یادگیری به دانشجویان امکان می

ها به دست آورند نسبت به موضوع یادگیری مالحظه کرده و دید جامعی درباره آن
ازی به اگر مواد و منابع یادگیری مرتبط با آموزش مج (.2006الزاون نی تو و همکاران، )

های چندگانه و ساخت دانش درستی انتخاب شوند به دانشجویان مجازی در کسب دیدگاه
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های مجازی پذیرفتن استقالل در . همچنین از آنجا که مبنای طراحی دورهکنندکمک می
ای طراحی و اجرا گردد که زمینه را برای ها به گونهیادگیرنده است، باید این دوره

گر مجازی با رعایت آموزشراهبر فرد مهیا نماید. به این منظور، یادگیری مستقل و خود
 .تواند از طیفی از منابع جهت یادگیری بهتر دانشجویان استفاده نمایدهای منابع میویژگی

فعال ساختن فراگیر در جریان یادگیری یکی دیگر از عناصری بود که متخصصان و 
گامسون و گرانی چون پژوهش نظران حوزه آموزش مجازی تأیید کردند.صاحب

بر اهمیت توجه  (2008، و بانگرت )(2004) بوچی و همکاران( 1967، 1987چیکرینگ )
گران باید آموزشاند. گر به عنصر زمان و وظیفه در تدریس مجازی تأکید نمودهآموزش

د. به دانشجویان فراهم آورن برای را اثربخشی یادگیری بینانه،واقع و کافی زمان با اختصاص
این منظور باید تکالیف متناسب با زمانی باشد که دانشجویان در اختیار دارند. یاددهنده باید 

 با تعامل و متقابل کنش برای را زیادتری زمان ای مهیا نماید تا دانشجویانزمینه را به گونه
کنند. همچنین مدرس مجازی باید فراگیران را در   صرف هامهارت تمرین و اطالعات

 یریت زمان یاری دهد. مد
سازی زمینه برای افزایش تعامل میان دانشجویان و استادان از توجه به تعامل و فراهم

نظران حوزه آموزش مجازی آن را مورد تأیید قرار گرفت. دیگر عناصری بود که صاحب
 (، برانسفورد و دیگران2007(، بوتچار )2002(، نیکولز )2007مؤسسه فناوری ایلینویز )

گران و فراگیران در بر کنش متقابل آموزش (2010(، و واتسون )2000(، هانافین )2004)
(، بانگرت 1987اند. گامسون و چیکرینگ )فرایند یاددهی و یادگیری تأکید نموده

(، 2003(، بوردت )2008(، رومانوف و نوجی )2004(، برانسفورد )2007(، بوتچار )2004)
ر مشارکت و همکاری فراگیران به عنوان عاملی مهم و ( ب2007اینرنی )و روبرت و مک

مشارکت و همکاری در  اند.های مجازی تأکید کردهتأثیرگذار بر یادگیری در دوره
ها و مباحث گروهی فراگیران را به معناسازی از یادگیری خود و ساخت دانش به فعالیت
و مسؤالنه در فرایند  کند و نقش منفعل فراگیر به نقش فعالهای جدید تحریک میروش

سازی زمینه الزم دانشجویان را در مدرس مجازی باید با فراهم. شودآموزش تبدیل می
کارگروهی، مشارکت و بحث درگیر نماید. وی به این منظور باید دانشجویان را با توجه به 

-آوری گروههای یادگیری و میزان دسترسی به فنزمان در دوره، هدف میزان حضور هم

  دی نماید.بن
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گر به فراگیران نیز یکی دیگر از عناصری بود که ارائه بازخورد از سوی آموزش
افزایش  فراگیران و عملکرد بهبود و تصحیحنظران تأیید کردند. بازخورد منجر به صاحب

گونه که یادگیرندگان نیازمند گردد. همانیادگیری می-یادگیری آنان در فرایند یاددهی
مؤسسه فناوری باشند به دریافت بازخورد فوری نیز نیازمند هستند. میآموزش باکیفیت 

، بارت (2007(، بوتچار )2002(، نیکولز )2004(، برانسفورد و دیگران )2007ایلینویز )
( بر ارزشیابی مداوم در طول فرایند دوره مجازی و 2005(، مورس و وماری )2007)

 اند.ؤثر بر کیفیت تدریس مجازی تأکید نمودهراهبردهای متنوع ارزیابی به عنوان عاملی م
های حل مسأله، پرورش تفکر هایی چون تقویت مهارتاز آنجا که در این الگو هدف

های مذاکره، برقراری ارتباط، مشارکت و خودراهبری فعالیت یادگیری انتقادی، مهارت
ناگونی برای های گو شود، برای اطمینان از تحقق این اهداف باید از شیوهدنبال می

ها را تسریع کند. ارزشیابی بهره گرفت که با چنین اهدافی تناسب داشته و تحقق آن
های ارزشیابی به منظور ارزیابی تواند از طیفی از روشیاددهنده بر اساس این الگو می

های دانشجویان بهره گیرد. راهبردهای متعدد ارزشیابی، به بهبود و ارزشیابی هدف
گیری، برقراری ارتباط و های تفکر انتقادی، حل مسأله، تصمیم موضوعی، مهارت

 . ها را یاد بگیرندکند تا این مهارتخودمدیریتی فراگیران کمک می

 منابع

(. نگارش کتاب های خودآموز برای نظام آموزش از راه 1371امیر تیموری، محمد حسن. )
 تهران: پیام نور. ور.. مجموعه مقاالت اولین سمینار تخصصی آموزش از راه ددور

. ترجمه یادگیری الکترونیکی از تئوری تا عمل(. 1385اندرسون، تری و الومی، فتی. )
 عشرت زمانی وامین عظیمی. تهران: موسسه توسعه فناوری آموزشی مدارس هوشمند.

. تهران: انتشارات پژوهشگاه علوم ای بر یادگیری الکترونیکیمقدمه(. 1389بابایی، محمد. )
 ناوری اطالعات ایران.و ف

گرایی و  (. نظریه یادگیری ارتباط1380رضائی، عیسی و نثری، شبنم و آرمند، محمد)
طراحی آن در کاربرد کتاب درسی دانشگاهی، پژوهش و نگارش کتاب دانشگاهی، عیار، 

 .94-81، بهار و تابستان، صص: 24شماره 



 97   رانیا یدر نظام آموزش عال تیفیبا ک یمجاز سیتدر یالگو یعتبار بخشو ا یطراح 

 

 

د حسین سروری، انتشارات . ترجمه محمروانشناسی اختالفی(. 1366دوبس، موریس. )
 سخن.

فصلنامه انگاری و آموزش آنالین. مترجم شیخ االسالمی. (. سازه1382دولیتل، ریچارد. )
 .163-161:  33شماره  10، سال پژوهش و سنجش
ی مجازی و ها دانشگاهی برنامه درسارائه الگوی مطلوب طراحی  (.1387سراجی، فرهاد. )

برنامه . پایان نامه دکتری ی مجازی ایران با ان الگوها هدانشگای برنامه درسمقایسه طرح 
 ی دانشگاه تربیت معلم تهران.درس

. همدان یادگیری الکترونیکی: مبانی، طراحی، اجرا و ارزشیابی(. 1390سراجی، فرهاد. )
 سینا.انتشارات دانشگاه بوعلی

در علوم   های تحقیق روش(. 1386عباس و حجازی، الهه .)سرمد، زهره و بازرگان، 
 . تهران :انتشارات آگاه.رفتاری

 .  تهران، انتشارات آگاهروانشناسی تربیتی(. 1386سیف، علی اکبر. )
ها و رویکردهای عصر اطالعات و ضرورت تحول در (. چالش1383شعبانی، حسن. )

برنامه های درسی آموزش عالی. در اسالمی و همکاران، ساختار و فرایند اجرای برنامه
 تهران انتشارات آبیژ ر عصر فناوری اطالعات و ارتباطات.درسی د

. تهران: ی آموزشی و پرورشی )روش ها و فنون تدریس(ها مهارت(. 1386شعبانی، حسن. )
 انتشارات سمت.

آموزش مجازی به معنای تعلیم و تربیت نوین و جایگزین. در (. 1383شمشیری، بابک )
. تهران انتشارات فناوری اطالعات و ارتباطاتاسالمی و همکاران، برنامه درسی در عصر 

 آبیژ.
 . انتشارات پیام نور. های ارزشیابی آموزشیروش(. 1381کیامنش، علیرضا. )

مبانی نظری و "یادگیری الکترونیکی در قرن بیست و یکم: (. 1384گریسون و اندرسون. )
 رات علوم وفنون.. ترجمه زارعی زوارکی، اسماعیل  و صفایی موحد، سعید، انتشا"عملی

کیفیت رشته فناوری اطالعات دوره آموزش الکترونیکی (. بررسی 1388مومنی راد، اکبر. )
. دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی بر اساس استانداردهای آموزش الکترونیکی

 پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه عالمه طباطبایی.
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(. تضمین کیفیت در اموزش الکترونیکی با 1389راد، علی آبادی؛ اکبر، خدیجه. ) مومنی
 3. دوره فصلنامه راهبردهای آموزشبهره گیری از استانداردهای آموزش الکترونیکی. 
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