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  چکیده

ي هـا  دورهشـماري از   یبتعداد . تا به امروز آموزش مبتنی بر وب روند رو به رشدي را طی نموده است

یر گ چشمبرغم افزایش . سرتاسر دنیا ارائه شده است آموزشی در مؤسساتآموزش مبتنی بر وب توسط 

هاي زیادي مبنی بر اینکـه   کنند،  نشانه نام می ها ثبت ي مبتنی بر وب و فراگیرانی که در این دورهها دوره

هاي فوق در برآورده سازي نیازهاي فراگیران ناموفق بوده و فراگیران تجارب ناموفقی را از چنـین   دوره

دهـد عامـل    در این بین نتایج بسیاري از تحقیقات نشان مـی  .خورد د دارند،  به چشم میهایی به یا دوره

هـاي سـنتی و از راه دور   ها از جمله آموزش حضور، عامل مهمی در پیشرفت و موثر بودن همه آموزش

اسـاس، پـژوهش حاضـر     ینبر ا. بوده و همبستگی باالیی با پیشرفت تحصیلی و رضایت فراگیران دارد

تحقیـق  روش. انجام شد هاي مبتنی بر وب بر اساس عامل حضور طراحی الگویی براي آموزشباهدف

مورد استفاده در این مطالعه، تحلیل محتواي کیفی از نوع قیاسی بود جامعه پژوهش، شامل کلیه منابع و

الد، ابسکو، اطالعاتی پروکوئیست، اسپرینگر، ساینسدایرکت، امر هاي یگاهمقاالت مرتبط نمایه شده در پا

هدفمند انجام گرفت،  یريگ از این منابع با روش نمونه يبردار نمونه. و گوگل اسکوالر بودسیج، اریک،

حاصله بـراي تشـکیل چهـارچوب     يها دادهو معیارهاي مورد نظر بررسی شد مقاله و کتاب مطابق39

.پیشنهادي تلفیق گردید

ماع اکتشافی، حضور شناختی، حضور اجتماعی، آموزش مبتنی بر وب، چارچوب اجت:واژگان کلیدي
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  مقدمه

تا به امروز آموزش مبتنی بـر وب 
1

تعـداد  . رونـد رو بـه رشـدي را طـی نمـوده اسـت       

آموزشی در سرتاسر دنیـا   مؤسساتي آموزش مبتنی بر وب توسط ها دورهاز  شماري یب

آلن و سیمن(.ارائه شده است
2

ي مبتنـی بـر   ها دورهدر  نام بتثدر ایران نیز نرخ ). 2014، 

اخیـر بـا افـزایش     يهـا  سـال آموزشی دولتی و غیردولتی در طـی   مؤسساتوب توسط 

ي مبتنی بر وب و فراگیرانی که در این ها دورهیرگ چشمبرغم افزایش . مواجه بوده است

ي فـوق در بـرآورده   هـا  دورهزیادي مبنـی بـر اینکـه     هاي نشانه، کنند مینام ثبتها دوره

یی هـا  دورهازي نیازهاي فراگیران ناموفق بوده و فراگیران تجارب ناموفقی را از چنین س

کنارد و دونالدسون.(خورد میبه یاد دارند،  به چشم 
3

رواي و داونی؛2012، 
4

 ،2010.(  

هاي یادگیري مبتنـی بـر وب، یـک محـیط     هنگام آموزش در محیطبایستی اشاره کردن  

در این بـین  . هاي چهره به چهره بایستی خلق شودمحیط متفاوت و جدید در مقایسه با

ها راجع کمبود حضور فیزیکی در یک محـیط یـادگیري آنالیـن پژوهشـگران را      نگرانی

ــور در یــادگیري آنالیــن          ــوم حض ــورد مفه واداشــته اســت تــا بــه تحقیــق در م

در یـک  ) 7،2002؛ تو و مـک ایسـاك  6،2005؛ گریسون و کلیولند5،2001بیبئو(بپردازند

تعریف از حضور به حس فراگیر از بودن و تعلق داشـتن بـه    ترین سادهدوره تحت وب

و معلـم اگرچـه ارتبـاط فیزیکـی در      فراگیـران سـایر یک دوره و تواناي براي تعامل با 

ریوا. دسترس نیست اشاره دارد
8

–یـک پدیـده عصـبی     عنـوان بهنیز حضور را ) 2009(

ملیت و کنترل در یک محیطی که فراگیران که هدف آن ایجاد یک حس عا شناختی روان
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لمـن و کانسـیکائو  . نماید می، توصیف دهد میو نیاتشان را مورد پشتیبانی قرار 
1

)2010 (

اتوماتیـک   طـور  بهکه حضور عامل ضروري در محیط آنالین است اما  کنند مینیز تاکید 

هـاي   در محـیط  اي شـده  حسـاب طـور  بـه و ضروري است تا این عنصر  شود نمیایجاد 

کـه وجـود یـک     کننـد  مـی همچنین بسیاري از متخصصان اسـتدالل  . مجازي ایجاد شود

بر بهره وري فراگیران، پیشرفت تحصیلی،  اي مالحظه قابلتأثیرتواند میحسی از حضور 

کورینک و همکـاران (نگرش آنها و درگیري آنها در فرایند یادگیري داشته باشد
2
؛ 1999،

والبرگ و گرینبرگ
3

ه عالوه فراگیران تمایل دارند تا احساس حضـور چـه در   ب).1997، 

دیکـرس و همکـاران  (محیط یادگیري چهره به چهره یا آنالین داشته باشند
4

از ). 2012، 

طریق رشد عنصر حضور احتمال بیشتري می رود که مربیان و فراگیـران درگیـر فراینـد    

گریسون و آربـا (یادگیري و ایجاد دانش معنادار شوند
5
کیـانو ؛ پی2007،

6
حضـور  ) 2002،

مدرسان و فراگیران براي پیشگیري از احساس انزوا و خلق یک محیط یادگیري آنالیـن  

؛ هرستینسـکی )2010لمـن و کانسـیکائو،   (ثمربخش ضروري است
7

در غیـاب  ) 2009، 

عنصر حضور فراگیران به فراگیران منفعلی مبدل شده که در نهایـت کنترلشـان را بـراي    

در محیط هـاي آن الینـی کـه ارتبـاط غیرکالمـی در       ویژه به. ندده مییادگیري از دست 

  . شود میجلسات رو در رو محدود 

مفهـــوم حضـــور، مفهـــوم کلیـــدي در چـــارچوب اجتمـــاع اکتشـــافی گریســـون و 

همکاران
8

که بیانگر تجربه ذهنی بودن در یـک محـیط یـادگیري حتـی      باشد می) 2000(

بیوکا(قرار دارد، است موقعی که فرد به لحاظ فیزیکی در مکان دیگري
9
؛ ویتمر و 2003،
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سینگر
1
گریسون و همکاران چارچوب اجتماع اکتشافی را بر مبناي عامل حضور )1998،

براي کمک به شناسایی عناصر ویژه ایی که نقش کاتالیزور  را براي یک تجربه آموزشی 

یــن در ا) 2006گریســون و همکــاران، (انــد دادهبــه عهــده دارد، توســعه  آمیــز موفقیــت

چارچوب حضور
2

یعنی حس بودن در یک مکان و تعلق داشتن به یـک گـروه بـه سـه      

شکل حضور آموزشی، اجتماعی و شناختی
3

به درجاتی  شناختیحضور. شود میتقسیم  

اکتشافی قادرند تا به ساخت معنـا از   اجتماعکه فراگیران در یک ترکیب خاصی در یک 

این عنصر ارتباط بسـیار نزدیکـی بـا فراینـد و      .طریق ارتباط مداوم بپردازند، اشاره دارد

تـرین عنصـر بـراي    یزبرانگ چالشبه عنوانپیامدهاي تفکر انتقادي داشته و ممکن است 

ــدازهتســهیل و  ــريگ ان ــن بشــمار رود  ی ــادگیري آنالی ــو.(در محــیط ی ــی و بیجران ش
4

 ،

داشـتن  حضور اجتماعی بعنوان توانایی فراگیران براي شناسایی جامعه یـادگیري،  )2009

حس تعلق پذیري به جامعه و برقراري ارتباط هدفمند در یک جامعه یـادگیري تعریـف   

گانه، این عنصر از بیشترین توجـه   3در بین عناصر) 2000گریسون و همکاران، (شود می

ارتبـاط زیـادي بـا پیامـدهاي یـادگیري و رضـایت       در طی تحقیقات برخوردار بـوده و 

و حضور آموزشی نیز بعنوان طراحـی، تسـهیل و   ). 2007گریسون و اربا، (فراگیران دارد

مطابق  شده بینی پیشبه فرایند هاي اجتماعی و شناختی به منظور تحقق نتایج  دهی جهت

و از طریـق گـزینش،   ) 2003،گریسون(شود میو نیازهاي فراگیران تعریف  ها قابلیتبا 

اي یـادگیري همـراه بـا    ارائه، سازماندهی و طراحی محتواي دوره، تکالیف و فعالیت هـ 

شـواهد زیـادي بیـانگر آن    . شـود  تسهیل دو نوع حضور شناختی و اجتماعی محقق مـی 

است که حضور تدریس ارتباط زیادي با رضایت فراگیـر، یـادگیري و حـس اجتمـاعی     

شی و همکاران.(دارد
5

 ،2006   (
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هسـته  . تبه لحاظ نظري شالوده چارچوب اجتماع اکتشافی مبتنی بر کار جان دیویی اس

اصلی فلسفه دیـویی عبـارت اسـت از مشـارکت، تعامـل آزاد، تشـریک مسـاعی و بـه         

ماهیت و جوهره یـک اجتمـاع    ها مؤلفهاین . ها یتفعالمشارکت در آوردن سهم افراد در 

کاراکاپیلیدیس(آیند یمیادگیري به شمار 
1
در این چارچوب به شناسایی عناصـر  ). 2010،

اجتماعی که براي ایجاد و حفظ یـک جامعـه    گرایانه اصلی یک محیط یادگیري سازنده

 اجتمـاع اصـلی چـارچوب    فرض پیششود مییادگیري هدفمند ضروري است پرداخته 

گانـه حضـور شـناختی، اجتمـاعی و      3اکتشافی آن است کـه از طریـق تعامـل عناصـر     

چالش مربیان آن است تـا ویژگـی هـاي    . پیوندد میتدریس، یادگیري فراگیران به وقوع 

یادگیري آنالین همزمان را با توانایی ایجاد اجتماعات یادگیري و اکتشـافی کـه حضـور    

را بـراي بـرآورده سـاختن نیازهـاي اجتمـاعی و فـردي        آموزشـی اجتماعی، شناختی و 

ــران تلفیــق   ــیفراگی ــد کند م ــد گریســون.(،پیونــد بزنن گریســون و ) 2005،و کلیولن

 آموزشـی حضور شناختی، اجتماعی و که ماهیت مشترك  کنند میادعا ) 2000(همکاران

که تجربه یادگیري همیارانه و اشتراکی غنـی   شود میاکتشافی  اجتماعمنجر به خلق یک 

و اعتقاد بر آن است که یادگیري به عنوان تابعی از تعامل  کند میرا براي فراگیران ایجاد 

الیـن   گانـه درون یـک اجتمـاعی از فراگیـران و مدرسـان در محیطـی آن       3این عناصر 

همچنین یادگیري اثربخش بـه تعـادل و تلفیـق    ) 2009شی و بیجرانو، (گیرد میصورت 

 طـوري به) 2010گریسون و همکاران،(مناسب همه عناصر سه گانه حضور بستگی دارد

تعامالت اجتماعی یـا   -مدعی است هر یک از پردازش هاي شناختی 2000که گریسون 

سطوح باالي تفکر انتقادي ناکافی است بلکه  تسهیل سازي معلم به تنهایی براي پرورش

گانه بایستی با تعامل با یکدیگر عمل کرده تا به صورت بهینه ایـی باعـث    3این عناصر 

بانگرت. (تسهیل یادگیري شوند
2
اکتشافی  اجتماعبه عبارت دیگر در چارچوب )  2008،

جتمـاع  که ساخت دانش در محیط هاي یادگیري از طریق توسـعه یـک ا   شود میفرض 

                                                                                                                            
1. Karacapilidis
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لیپمن(اکتشافی
1
که در آموزش آنالیـن در قالـب سـطوح بهینـه ایـی از حضـور       ) 2003،

ــناختی  ــیف   –ش ــدریس توص ــاعی و ت ــیاجتم ــود م ــاق ش ــی، اتف ــد م ــون و (افت گریس

و هـم  )حضور شـناختی، اجتمـاعی و تـدریس   (عنصر اساسی حضور 3) 2000همکاران،

ي مبتنـی بـر وب  معنـادار و    پوشانی آنها ساختاري را براي فهم پویایی تجارب یـادگیر 

بایـد   آموزشـی حضـور  ) 2005(اینـز -به زعم گریسون و کلیولنـد . سازد یمعمیق فراهم 

یا به وسـیله فراگیـران دیگـر تـا انتقـال از حضـور        کننده یلتسهاتفاق بیافتد، یا از طریق 

  ).2010کاراکاپیلیدیس،(اجتماعی به حضور شناختی شکل بگیرد

ادراك فراگیــر از مفهــوم حضــور هســتند و  بااهمیــتفــق بســیاري از پژوهشــگران موا 

ــع  ــاتی راج ــکلمطالع ــدي ش ــابیو  بن ــت  اعتباری ــه اس ــورت گرفت ــون و (آن ص گریس

 وامـل صـر حضـور ع  کـه عنا  انـد  دادهن نتایج تحقیقات نشـا  آنجا کهاز ).2010همکاران،

ایجاد و حفـظ یـک    به منظورمهمی در رضایت و یادگیري فراگیران به حساب آمده  و 

تحقیقاتی، شناسایی الزامات، ترکیب و اثرات تعاملی هر کدام از انـواع   -جامعه مشارکتی

نیز براي عملیاتی  ي الزمراهبردهادر خصوص  آنکهحضور ضروري است و با توجه به 

انواع حضور در قالب الگوي طراحی آموزشی در محیط هاي یادگیري مبتنی بـر  ساختن 

شـده در   خصوص موارد ارائـه قابل تأمل در  نکتهتحقیق جامعی صورت نگرفته و وب 

آن بر محـیط   تأثیردر حوزه فناوري و عدم توجه به تحوالت اخیر  ،زمینه عناصر حضور

بـا ایـن تحـوالت نیـز     مرتبط مواردلذا ضرورت دارد  هاي یادگیري مبتنی بر وب است 

تـا بـه    بر ایـن اسـاس، پـژوهش حاضـر تـالش دارد     . شناسایی و مورد توجه قرار گیرد

ي یادگیري مبتنی بر وب ها دورهامل حضور در وشناسایی راهبردهاي طراحی مبتنی بر ع

. ارائـه کنـد  ي مبتنی بر وب ها آموزشبراي طراحی الگویی و در قالب پرداخته  

مبتنی هاي  دورهبهبود کیفیت یادگیري   به منظورطرحی را  تواند میاین تحقیق  هاي یافته

مـوزش  آبراي دست اندرکاران حـوزه   تواند مین تحقیق همچنین ای. بر وب فراهم نماید

                                                                                                                            
1. Lipmann



41  ...هاي مبتنی بر وب بر طراحی الگویی براي آموزش

ي هـا  دورهدرگیـر فراینـدهاي طراحـی، اجـرا      یرمستقیمغمستقیم و یا  طور بهکه  ینالآن

  .الین اند مثمر ثمر واقع گرددنآآموزش 

  :پژوهش سؤال

ي مبتنی بـر وب  ها آموزشالگوي مفهومی طراحی آموزشی مبتنی بر عامل حضور در  -

  گونه است؟چ

  روش

 هـاي  روشدر این تحقیـق از بـین   . استاین مطالعه از نوع تحقیق کیفی  پژوهشروش 

. ه اسـت محتواي کیفی از نوع قیاسی مورد استفاده قرار گرفتکیفی، روش تحلیلتحقیق

کاتانزارو
1

کـه   شـود  مـی از تحلیل محتواي قیاسی، زمانی اسـتفاده   دارد میاظهار ) 1988(

 تـوان  مـی هـر چنـد   . موجود را داشته باشـد  هاي دادهنظریه با یکمحقق قصد سنجیدن 

چهارچوب مفهومی را نیز از طریق تحلیـل محتـواي   صحت مفهوم، مدل، فرضیه یا یک

مقـوالت و   ،رویکـرد تحلیـل محتـواي کیفـی قیاسـی     در. قیاسی مورد سنجش قرار داد

ن برخی تعاریف بلکه محقق با مفروض گرفتآیند نمیطبقات در آخر پژوهش به دست

و بـه دنبـال    کنـد  مـی را به صورت کیفی تحلیـل و تعمیم عنوان طبقات، متن مورد نظر

ر این اسـاس،  ب) 1387فردانش، (میگردد مصادیقی از تعاریف و تعمیم ها ها در کل متن

مفاهیم یا ابعاد مـورد نظـر در طبقـات      در تحلیل محتواي قیاسی ابتدا به ارائه تعریفی از

از تعـاریف در مـتن جسـتجو    و مصادیق گویاي هر یکیشود، و سپس مثالهاپرداخته م

آزمـون قـرار مـی   مصداقها موردمیگردد، و در نهایت طبقات از طریق مقایسه تعریف و

در نتیجه، پژوهشگر در هر جا که احسـاس نیـاز کنـد تغییراتـی در طبقـات خـود      . گیرد

کـم کـاربرد را    هـاي  طبقهه کند، بدین صورت که طبقات جدیدي را اضاف کند میاعمال 

الـو و کینـاس  (را در هم ادغـام کنـد  مشابه هاي طبقهو حذف کند
2

در پـژوهش  )2008، 

                                                                                                                            
1. Catanzaro
2. Elo & Kyngas
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 پـرداختن بـه  بـه دلیـل   )2000(اکتشافی گریسون و همکاران اجتماعحاضر، چهارچوب

و منابع موجود در این زمینه شده انجامهاي پژوهشمبناي تحلیل محتواي مفهوم حضور

  . فتقرار گر

  :مقاله

عناصر حضور در محیط هاي از نتایج جستجو، مقاالت پژوهشی و مروري که تأکید بر  

. نـد پژوهش بودند، مورد بررسی قرار گرفت لداشتند و مرتبط با سؤایادگیري الکترونیکی 

مربوط به تحلیل محتواي قیاسـی مشـخص شـدند کـه      هاي واژهکار ابتدا کلید اینبراي

,cognitive presenceشـامل   inquiry community framework, social presence, 

teaching presence از قبیـل مـورد نظـر   هـاي  دادهسپس این کلمات در پایگاه . بودند

 تیلور و فرانسـیس  دایرکت، امرالد، ابسکو، سیج، اریک،پروکوئیست، اسپرینگر، ساینس

گنجانـدن در جامعـه    مـالك انتخـاب مقالـه جهـت    . شـدند و گوگل اسکوالر جسـتجو 

عنوان و خالصه مقـاالت، و همچنـین مهـم و    در ها کلیدواژهپژوهش وجود یکی از این 

در بایستی اشاره شود که . طراحی بودچهارچوب گیري شکلتأثیرگذار بودن مقاالت در 

، نـام  بـی همچنـین منـابعی کـه    . در این زمینه یافت نشـد  اي مقالهفارسی  هاي دادهپایگاه 

در نتیجـه  . به زبان غیرانگلیسی نگارش شده بودند از بررسی خـارج شـدند   غیرعلمی و

معیـار انتخـاب مقـاالت    . مقاله  به عنوان جامعه پژوهش شناسایی و انتخاب گردیـد  86

و  الکترونیکـی و از نظر بستر به صـورت ، 2016،تا1991براي تحلیل از نظر بازه زمانی

انتخاب و مورد  مقاله براي تحلیل39، تعداد با این حالکه در نهایت . بوده است ترکیبی

بـا   مقـاالت  بر اساس ارتباط بیشتر روش کار به این صورت بود که.گرفتقراربررسی 

و تحلیـل محتـوا شـده   ،شـده  انتخاباي مقالهموضوع پژوهش به صورت هدفمند؛ ابتدا 

بـه اشـباع   و مورد تحلیل قرار گرفته اسـت تـا رسـیدن    شده انتخابدیگر  اي مقالهسپس 

  . ادامه یافتها نمونهنظري، انتخاب 

  : ها کتاب
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 هـا  کتـاب مالك انتخاب . کتاب به دست آمد2همچنین با جستجوي کلمات کلیدي باال 

کتـاب مـورد    دوکـه هـر   بـود اکتشافی و انواع حضور  اجتماعچارچوب تمرکز بر واژه 

  .تحلیل قرار گرفت

ها یافته

اکتشـافی گریسـون و همکـاران   اجتمـاع  رچوب چهـا  کـارگیري  بهپژوهش حاضر با در

روال کـار بـدین   . کار تحلیل شـروع شـد   شده تعییناز قبل  بندي به عنوان طبقه)2000(

شـده در چـارچوب اجتمـاع اکتشـافی      صورت بود که با توجه به ابعـاد حضـور مطـرح   

و  شـده  بررسـی مربوط به هـر یـک از ابعـاد    ادبیات نظري )2000(گریسون و همکاران

ارائـه   1که نتایج در جدول شماره .ی جهت طراحی هر یک از آنها ارائه گردیدردهایراهب

در نهایت چارچوب طراحی آموزشی مبتنی بر عامل حضور در محـیط هـاي   . شده است

  .گیرد یادگیري مبتنی بر وب شکل گرفت که در ادامه مورد بررسی قرار می

  راهبردهاي پیشنهادي طراحی ابعاد حضور. 1جدول 

  راهبرد هاي طراحی  زیر طبقات  تعریف  بعد

حضور 

  شناختی

شناختی به حضور

درجاتی که 

فراگیران در یک 

ترکیب خاصی در 

یک اجتماع 

اکتشافی قادرند تا 

به ساخت معنا از 

طریق ارتباط مداوم 

بپردازند، اشاره 

  .دارد

رویداد -

  برانگیزنده

  جستجو-

  تلفیق-

  تحلیل-

کننده، مبهم یا بد ساختار  ر ذاتی گیجطو خلق یک مسئله یا یک رویداد به

ها و  ارائه مسئله در قالب  نمونه -)2003گریسون،(یافته براي بررسی

ارائه اطالعات پیشینه ایی  -موردهاي واقعی مرتبط با تجارب فراگیران

اسپیرو(انتخاب مسائل داراي راه حل هاي چندگانه-راجع به مسئله
1
و  

 به منظورتصویرسازي هاي زنده  تدارك توصیفات و - )2003همکاران، 

) 2007شیتر و گرجتس، (مسئلهکمک به کشف و درونی سازي 

و  ژون(تطبیقی و توضیحی  ي دهنده سازمانپیشکارگیري  به

لند
2
برداري نکته ي پنجرههشداردهنده در  هاي ارائه پرسش- )2004،

م کلیديمنظور کمک به فراگیر براي تمرکز بر مفاهیبهاي رایانهي برنامه

اولیویر و هانافین() ؟دهد میاین صفحه چه مشکلی را توضیح (
3،

2001( 

کننده گفتمان و تأمل انتقادي از طریق  فراهم نمودن جو ذهنی تسهیل

تاکید بر بحث هاي آنالین و ترغیب  - تشویق فراگیران به مباحثه

هاي خاص درون یک فروم بحث پیوسته فراگیران به دنبال کردن ایده
4

 - 

                                                                                                                            
1. Spiro RJ, Collins BP, Thota JJ, Feltovich
2. Xun GE, Land SM
3. Oliver & Hannafin
4. Continuous - Discussion Forum
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دوفر و گوانواردنا(هاي گوناگون ئه اطالعات از طریق فرمتارا
1
؛ 2005،

اوریگون و همکاران
2
؛ شریر2005،

3
هاي از  تشکیل گروه- ) 2004،

لی(ها  فراگیران متشکل از تنوعی از شخصیت
4

ترغیب  -)2006،  

ترغیب فراگیران به -فراگیران به جستجوي اطالعات از منابع گوناگون

پیسوتاوا و همکاران(دها و تجارب قبلیاشتراك گذاشتن پیشنها
5
؛ 2009،

ترغیب فراگیران به برقرار ساختن ارتباط بین اطالعات به  -)2006شریر،

ترغیب فراگیران براي ادامه دادن به سؤال کردن، ایجاد دانش -دست آمده

ترغیب به - هاي پیشنهادي هاي دیگران و توجیه گزاره بر اساس ایده

ت آوردن فهم از اطالعات و دانش دسها و به جستجوي بینش

وینبرگر و فیشر ،؛2000گریسون و همکاران،(اکتسابی
6
مطرح ) 2006،

فراهم کردن - کردن سؤاالت  و نظرات کاوشگرایانه توسط معلم

-اطالعات اضافی به منظور شکل دادن به تفکر انتقادي توسط معلم 

ترغیب - دیدها یا راه حل هاي ج ترغیب فراگیران به دفاع و آزمون ایده

-دست آمدههاي جدید به فراگیران به تأمل در مورد پیامدهاي ایده

منظور تقویت ادعاي درخواست از فراگیر براي ارائه شواهد به

منظور تقویت درخواست از فراگیر براي ارائه شواهد به - پیشنهادي

پارك(ادعاي پیشنهادي هنگام مواجهه با شواهد متناقض 
7

 ،2009 (

برانگیختن ) 2008بانگرت، (سؤاالت انعکاسی توسط معلم استفاده از 

شده ایی که آنها را براي پرسیدن  فراگیران با سؤاالت خوب طراحی

میر.(کند سؤاالت بیشتر هدایت می
8
بسترسازي ). 2009؛ پارك،2003،

هن و (هاي اصیل و مرتبط با تکالیف جهان واقعی سناریوها در موقعیت

هیل
9
شده  براي تدارك   خ هاي از پیش تعییناستفاده از سرن-)2007،

گیلبرت و (بینی مشکالت احتمالی فراگیران  راهنماها از طریق پیش

دباغ
10
؛ بروکس و جئونگ2005،

11
داربست سازي که بعنوان -)2006،

پرسش سؤاالت هدایت گر یک معلم یا یک راهنما در سرتاسر بحث در 

ویپ(پاسخ به پست هاي فراگیر 
12
ایی با تدارك بحث ه) 2003،

دي وور و (اختصاص نقش به فراگیران در سناریو هایی اصیل

همکاران
13
 به منظورفراهم کردن موقعیت هاي گوناگون   -)2010،

اسپیرو و (شده آموختهي مهارت ریکارگ بهآشنایی فراگیران با 

تهیه بردهایی براي ثبت نظرات شخصی فراگیر و  -)2003همکاران،

طراحی فروم ها براي  - کند ي میآور جمعاطالعاتی که از منابع مختلف 

                                                                                                                            
1. Duphorne, P. L., & Gunawardena
2. Oriogun , Ravenscroft & Cook
3. Schrire
4. Lee
5. Pisutova-Gerber & Malovicova
6. Weinberger & Fischer
7. Park
8. meyer
9. Han Y.H. & Hill J.R
10. Gilbert P. & Dabbagh
11. Brooks D. & Jeong A
12. Whipp
13. De Wever B., Van Keer H., Schellens T. & Valcke
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فراهم کردن  -مسئلهی به نظرات دیگران در خصوص ابیدست

سازوکاري براي مواجه نمودن مفهوم مورد بررسی در دفعات مختلف در 

ارائه  -...)خواندن، جستجو، نمایش فیلم و(قالب فعالیت هاي مختلف

ی به یکی از که هر یک به نوع مسئلهي مختلف در خصوص نظرها نقطه

زیدنی( پردازندیمابعاد مسئله 
1

ترغیب فراگیر به بررسی و - )2010، 

روشن ساختن استدالل  - ي مختلف مربوط به مسئلهها دگاهیدتحلیل 

آموز از  هاي یادگیري تولیدشده توسط دانش نهفته در فرایندها و بازده

منظور آموزان به هایی براي دانش فراهم ساختن فرصت -سوي مدرس

کنندة  خلق جوي حامی و ترغیب - آشکار ساختن سوءبرداشت هاي خود

کنارد(هاي تبیینی تر  پرسشگري، شکاکیت و ارائه ایده
2

 ،2009(  

حضور 

  اجتماعی

حضور اجتماعی 

بعنوان توانایی 

فراگیران براي 

شناسایی جامعه 

یادگیري، داشتن 

حس تعلق پذیري 

به جامعه و برقراري 

ارتباط هدفمند در 

معه یادگیري یک جا

  شود تعریف می

  ابراز عاطفی-

  ارتباط باز-

  انسجام گروهی-

کارگیري تنوعی از پارالنگوئج ها مثل شکلک هاي  ترغیب فراگیران در به

ترغیب  - اینترنتی و اواتار ها براي توسعه پیوند هیجانی و بین فردي

فراگیران در به اشتراك گذاشتن پیام هاي صوتی، تصاویر و 

ترغیب فراگیران براي داشتن گفتگوي اثربخش -)2007، هوانگ(ویدئو

مطلع ساختن اعضاي گروه  از  -بجاي گفتگو براي کسب اطالعات

آموزش مهارت -هاي یکدیگر ها و ارزش ویژگی هاي شخصیتی، نگرش

هاي اجتماعی و قواعد برقراري ارتباط به فراگیران از سوي مدرس پیش 

کارگیري ابزارهاي ارتباطی مبتنی ها و به آموزش ویژگی - از شروع دوره

 –بر وب بکار رفته در دوره آنالین به فراگیران پیش از شروع دوره

 - الگوپردازي شکل و نحوه تعامالت از سوي مدرس براي فراگیران

موضوع درسی براي فراگیران ) موقعیت رجعی( تعیین پیامدهاي یادگیري

طراحی رابط کاربر--بردن انگیزش فراگیران نسب موضوعمنظور باالبه

هایی چون سهولت کاربرد، طبیعی بودن، سهولت فهم و  مناسب با ویژگی

رفتن حضور منظور افزایش مشارکت فراگیر و باالبودن بهمفید

داو(اجتماعی
3
اطمینان بخشی راجع امنیت اطالعات فراگیران به - )2008،

در تدارك سرنخ هاي ارتباطی زیاد  - منظور ترغیب نمودن به بحث

فعال بودن  -رسانه براي پشتیبانی از ارتباط میان فراگیران و مدرس

رفتن انگیزه منظور باالمدرس به عنوان عضوي از اجتماع یادگیري به

تدارك ابزارهاي رسانه ایی همچون  - ها فراگیران در مشارکت

گذاري، حروف بزرگ، شکلک هاي اینترنتی  و سرنخ هاي  نشانه

تصدیق و قدردانی از مشارکت  - راز عاطفی فراگیرانمنظور ابفرازبانی به

تولید پاسخ هاي سازنده مرتبط به  - منظور ایجاد ارتباط بازدیگران به

مورد - منظور ایجاد ارتباط بازشده توسط فراگیران به سؤاالت مطرح

ژانگ و (احترام و تشویق قرار دادن و رفتار عادالنه با فراگیران 

اتزل
4
منظور نشان دادن وضعیت کارگیري نمادها به بهترغیب به  - )2006،

ها شکلک(هیجانی یا حالت هاي چهره
5

یري ویژگی هاي کارگ بهترغیب -)

                                                                                                                            
1. Zydney
2. Conrad
3. Dow
4. Zhang, Q., & Oetzel, J. G
5. Emoticons 
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همچون حروف بلد یا حروف تعجب براي نشان دادن اثرات تاکید  متن

پترسون، (صدا
1

؛ والتر و تیدول2006
2

فراهم کردن امکان  -)1995، 

تیلور(بازنمایی کاربران از طرق آواتار ها 
3

شبیه ساختن  - )2002، 

اواتارها به کاربران و نمایش دادن برچسب اسامی  نزدیک آواتار به

شناسایی بودن  کارکترها در محیط  منظور تضمین سهولت در قابل

آلمندینگر(یادگیري
4

استفاده از نام کوچک  - )2006؛ پترسون، 2005، 

رورکه و (گذاري اجتماعی نامرتبط به دوره به اشتراك - فراگیران

همکاران
5

؛ سوان و شی1999، 
6

؛ الروس و ویتن2005، 
7

بکار  - )2000، 

رورکه و (همدردي توسط معلم/بردن ابرازهاي مرسوم از هیجان

بکار بردن ابرازهاي غیرمرسوم  - )2005؛ سوان و شی، 1999همکاران، 

رورکه و همکاران، (همدردي  توسط معلم مثل هوم، وووو/از هیجان

رورکه و (دعوت و پیشنهاد کمک فردي -)2005شی، ؛ سوان و 1999

کارگیري رسانه ارتباطی  به - )2000؛ الروس و ویتن، 1999همکاران، 

منظور ایجاد ظرفیت بیشتري براي تبادل سرنخ داراي کانال هاي بیشتر به

خوشامدگویی به سایرین هنگام ورود یا خروج از محیط -هاي اجتماعی

جلوگیري از - در ابتداي دوره تشکیل جلسات حضوري - یادگیري

استفاده از عبارات دوستانه براي بیان کردن -ساکت ماندن فراگیران

کارگیري کلمه ما هنگام صحبت کردن درباره  به -احساس همبستگی

اعضاي گروه که بعنوان نشانه ایی از پذیرش گروه توسط فرد قلمداد 

منظور ایجاد افشاگري معلم از اشتباه فردي مرتبط بهخود –شود  می

کاکمک، سبی و کان-کلیک(-انگیزه در فراگیران براي اقدام
8

 ،2014. (  

حضور 

  آموزشی

حضور آموزشی نیز 

بعنوان طراحی، 

دهی  تسهیل و جهت

به فرایند هاي 

اجتماعی و شناختی 

به منظور تحقق 

شده  بینی نتایج پیش

ها و  مطابق با قابلیت

نیازهاي فراگیران 

  شود تعریف می

دهی و  نسازما-

  طراحی آموزش

  تسهیل گفتمان-

  هدایت آموزش-

دهی  سازمان -تعیین محتواي برنامه درسی، فعالیت هاي یادگیري 

نظارت و مدیریت بر تأمل و مشارکت  -هاي کاري در ابتداي دوره گروه

منظور تسهیل هاي کوچک یادگیري به تشکیل گروه - هدفمند فراگیران

دهی و  یازها و فراهم کردن جهتتشخیص ن- قراي فرایند ارتباطبر

منظور تضمین دستیابی اجتماع به پیامدهاي موقع بهاطالعات به

سوآن و همکاران(یادگیري مورد نظر
9،

ها و نقش  توزیع مسئولیت -)2009

تشخیص  -تسهیل مناسب بحث میان فراگیران - هاي معلم میان فراگیران

تلفیق دانش  - )2003گریسون و آندرسون،(سوءبرداشت هاي فراگیران 

 - خالصه کردن بحث پس از پایان یافتن هر قسمت -از منابع متعدد

 - ساختارمند کردن فضاي برخط براي اجتناب از بار اضافی اطالعات

هاي اطالعاتی  فراهم کردن زمینه دسترسی فراگیران به منابع و پایگاه

در نمایش اطالعات مربوط به تماس در دید فراگیران -مرتبط با موضوع 

؛ گریسون و 10،2010؛ دیاز و همکاران2010آرچر،(سامانه 

                                                                                                                            
1. Peterson
2. Walther, J. B., & Tidwell, L. C
3. Taylor
4. Allmendinger
5. Rourke, I., Anderson, T., Garrison, D. R., & Archer
6. Swan, K., & Shea, P
7. LaRose, R., & Whitten, P
8. Kilic-Cakmak, Cebi, & Kan
9. Swan, Garrison & Richardson
10. Diaz, S., Swan, K., Ice, Ph., & Kupczynski, L
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دادن مسئولیت به فراگیران براي هدایت یا مشارکت در -)2005کلیولند،

هاي پاورپوینت و یادداشت  بازآفرینی ارائه- ) 1،2010ناگل و کوتز(بحث

فراهم  - منظور دسترسی فراگیران به آنهاي سخنرانی درسایت دوره به

راجع چگونگی استفاده اثربخش از رسانه کردن راهنمایی 

 - بازبینی و اعالم نظر در مورد پاسخ هاي فراگیران -)2004سوآن،(

مشاهده  -جلوگیري از در تسلط گرفتن بحث توسط برخی از فراگیران

حفظ جهت  -ها به منظور جهت دادن به آن در یک مسیر مطلوب بحث

دادن زمان  - رفعالبرانگیختن فراگیران غی -ها به صورت اثربخش بحث

 -االجل براي انجام تکالیف تعیین ضرب- کافی براي انجام تکالیف

سازي موارد مهم  ها براي برجسته ها، فونت ها و آیکون استفاده از رنگ

؛ ژین و 3،2002؛ کوپوال و همکاران2،2001آندرسون و همکاران(

ه منظور ارتقا آن بداربست کردن دانش فراگیران به - ) 4،2006فنبرگ

پیگیري براي  -هاي توافق و عدم توافق شناسایی حوزه - یک سطح جدید

تشویق فراگیران به مشارکت در  -رسیدن به اجماع میان فراگیران

بیان ارزیابی از اثربخش بودن  - ایجاد جوي براي یادگیري -ها بحث

دخالت مدرس در مواقع حساس براي رفع اختالفات میان  - فرایند بحث

ها  بحث تأیید  -ز ساختن بحث بروي موضوعات خاصمتمرک - فراگیران

تزریق منابع اطالعاتی از طریق معرفی منابع  -از طریق ارائه بازخورد 

؛ بیکر2001آربا،(مختلف
5
فهم  تأیید) 2003؛ ریچاردسون و سوآن،2004،

برنامه ریزي - فراگیران از طریق ارزیابی و ارائه بازخورد توضیحی

دن مدرس براي فراگیران در ساعات بعد در دسترس بو - کارهاي گروهی

تعیین نمره براي نقد نظرات  -)2011مک کرلیچ و همکاران، (از کالس

دادن -ارائه بازخورد متناسب با فعالیت هاي فراگیران- سایر فراگیران

تدوین بخش پرسش هاي -پاسخ فوري به سؤاالت و اشکاالت فراگیران

نظرات دیگران در  اشاره کردن به- متداول در سامانه یادگیري 

تعیین زمان انجام - دادن زمان کافی براي انجام تکالیف- ها  مشارکت

  )2010ناگل و کوتز، (تکالیف

  )هاي نگارندگان یافته: (منبع

ي مبتنـی بـر وب بـر    هـا  آمـوزش الگویی جهت طراحـی   شده ارائهراهبردهاي از تحلیل

 هـاي  مـدل در زمره  توان میرا  شده ارائهمدل  )1شکل (شود ارائه میاساس عامل حضور 

طراحی آموزشی سازنده گرا قرار داد چرا که به جاي تاکید بر رعایت مراحـل مشـخص   

همچنین یکـی از ویژگـی هـاي    .شود میبراي طراحی، بر توجه به اصولی خاص توجه 

فراگیران در تمام مراحل الگو، حضوري فعال داشته و در یک مهم این الگو آن است که 

                                                                                                                            
1. Nagel & Kotze
2. Anderson, T., Rourke, L., Garrison, D. R., & Archer
3. Coppola, N. W., Hiltz, S. R., & Rotter
4. Xin, C., & Feenberg, A
5. Baker
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و سـایر عوامـل    یادگیري،محـیط ، کنندگان مشارکتسایر  ،مدرسنی بـا فـضاي گفتمـا

وفهـم بـه دههدف اصلی این الگو دستیابی یادگیرن. پردازندبمؤثر بر یادگیري، به تعامل 

فعـالی در جریـان    نقـش اوکـه يبـه طـور  موضوعات یـادگیري اسـت  ازعمیقدانش

توسط خود او به وجود آید و معلم یـا   ها رابطهیادگیري ایفاء نماید و معناها و همچنین 

بایستی اشاره شود که در سرتاسر این  همچنین. شدباداشتههیل گريمربی تنها نقش تس

در زمینه حضور شناختی، اجتماعی و آموزشـی در تعامـل    شده مشخصالگو راهبردهاي 

.با سایر فعالیت هاي صورت گرفته وجود دارد

نی بر عامل حضورالگوي طراحی آموزشی مبت. 1شکل 

در ادامه به توضیح فعالیت هاي الگوي طراحی آموزشی مبتنی بـر عامـل حضـور بـراي     

  ب پرداخته مبتنی بر وي ها آموزش

حضور ي مبتنی بر وب بر اساس عاملها آموزشطراحی الگوي مفهومی -1شکل 



49  ...هاي مبتنی بر وب بر طراحی الگویی براي آموزش

  :آماده سازي و تحلیل

هــدف از ایــن کـار،    . دشـو طراحـی   بعنوان پروژه طرح کلی الزم است قبل از اقدامی

جهــت تـــصور و تجـــسم پـــروژه فراگیــران فــراهم آوردن اطالعــات ضــروري بــراي 

. باشدیمخودشـان در محدوده طرح کلی، و فراهم کردن منابع کمکی براي انجام پروژه 

، و راهنمــاي خــوبی بــراي    ردیـ در بربگکل پروژه را  يها هدفطـرح کلـی، بایـستی 

این طرح، عمـدتاً بـه  . و محصوالت باشد ها تیفعالـاب سـؤاالت، در انتخ آموزان دانش

در مرحله آمادهبدین ترتیب،. ردیگیمو مورد اسـتفاده قرار  شده خواندهفراگیرانوسیله 

، کنـد یمـ ، سـؤاالت را فهرسـت   کنـد یمـ برنامه درسی را تحلیل و تلفیـق   طراحسازي، 

جهـت کـاوش در طـول دوره     آمـوزان  دانـش بـراي   توانندیمیا منابعی که  ها تیسا وب

 کننـد  مـی رسـانی  اطـالع ، و در نهایـت دربـاره پـروژه    کنـد  میپروژه، مفید باشند را پیدا 

از جمله  یآموزشعناصرترشبیچههرناختشهمچنین الزم است تا با انجام تحلیلی به 

ادایجـ هـا  رندهیادگیر دکهبه طورياثربخشآموزشیکطراحیتو در نهای فراگیران

ر آنهـا پـرورش دهـد تـا آنهـا از      درامثبـت خودپنـداره يا گونـه بهوکندمثبتتجربه

  . ، دست یافتبعدي برخوردار گردند يها تیفعالزم براي الانگیزش 

:مسئلهمشخص کردن 

. پـردازد یمـ انتخاب موضوع یادگیري  در خصوصيریگ میتصمبه  طراحدر این مرحله 

، غیرساختارمند و موضوعاتی که در خصـوص آنهـا   بایستی موضوعات یادگیري پیچیده

جالب  مسئلههمچنین نکته مهم در خصوص . اتفاق نظر کمی وجود دارد، انتخاب شوند

به موقعیت هاي واقعـی یادگیرنـدگان اسـت در ایـن صـورت       مسئلهبودن و شبیه بودن 

احساس مالکیت کـرده و بـراي حـل آن ترغیـب      مسئلهاست که یادگیرندگان نسبت به 

در قالـب هـاي مـتن، انیمیشـن،      مسـئله همچنین ارائه بازنمایی هاي گوناگون . شوند می

گوناگون موضوع آشـنا گـردد،    يها جنبهآنکه فراگیر با  به منظورشکل مرتبط با موضوع،

  .گرددیمتوصیه 

:ها تیفعاليزیر طرح
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درك الزم است تا محیط یادگیري به شکلی طراحـی گـردد کـه فراگیـران بتواننـد بـه         

 هـاي  پـروژه بـر روي   آمـوزان  دانـش . ، ابعاد و راه حـل آن دسـت یابنـد   مسئلهعمیقی از 

و رویـدادهاي فرعـی را نیـز تعیـین      ها فعالیتآنها، . کنند میفعالیتمشارکتی در کالس 

، و درباره پروژه کنند میبرنامه زمانی مناسبی براي همه موضوعات فرعی طرح ،کنند می

اگر آنها بر روي یک پروژه یادگیري مشـارکتی کـار کننـد، هـر      .کنند میاطالعاتی جمع 

. بگیرد عهدهبرهاي خاصی را لیتئوو مس ها نقشعضو گـروه بایـستی 

  :جستجو و ارائه اطالعات

فراگیر بایستی ترغیب گردد تا از تمامی نظرات و منایع مرتبط با موضوع مورد بررسـی   

بـه ترغیـب    توان میاز جمله راهکارهاي ممکن .ددر ارائه راه حل پیشنهادي استفاده نمای

و نقـد نظـرات    مسـئله مقایسه نظرات مختلف راجع بـه   ،ها بحثفراگیر به مشارکت در 

 ينظرهـا  نقطـه به ارائه  تواند میدر این مرحله طراح .اشاره نمود  مسئلهدیگران راجع به 

، اقدام پردازندیممسئلهکه هر یک به نوعی به یکی از ابعاد  مسئلهمختلف در خصوص 

فراگیـر را در دسـتیابی بـه    تـا حـد ممکـن     نماید همچنین طراح بایسـتی سـعی نمایـد    

از  يریـ گ بهـره تا یادگیرنده بتواند بـا   راهنمایی نمایند، مسئلهرا براي حل اطالعات الزم 

از موضوع دست یابد و جهت دستیابی به آنها محیط بایـد   يتر قیعمآنها به درك و فهم 

هاي مورد نیاز برخوردار باشد تا به جاي این که به کارهـاي ابتـدایی و جسـتجو    از ابزار

یی کـه در ایـن   از آنجـا . کارهاي فکري سطح باال گردد او صرفبپردازد، انرژي و زمان 

طراح هدف ساختن معنا توسـط یادگیرنـده اسـت،   الگو مانند سایر الگوهاي سازنده گرا، 

را فـراهم   مسـئله حـل   به سـمت هدایت فراگیر  بایستی شرایط فراهم کردن راهنمایی و

بـه   هـا  پاسخبه تهیه لیستی از  توانیمز جمله راهکارهاي پیشنهادي در این زمینه . نماید

، تـدارك امکانـات چـت زنـده و     شـوند یمـ احتمالی که فراگیران با آن مواجه   سؤاالت

.ارسال ایمیل به معلم، اشاره نمود

:ها حل راهارزیابی 



51  ...هاي مبتنی بر وب بر طراحی الگویی براي آموزش

اینکه اجرا نمودن راه حل هاي پیشنهادي فراگیران براي مسئله بـا توجـه بـه     با توجه به

توان فرایند حـل مسـئله را    شرایط محیط یادگیري در بسیاري از موارد ممکن نیست می

انـد از   مواردي که در این خصوص بایستی مورد ارزیابی قرار گیرد عبارت. ارزیابی نمود

مجاب کننده است؟یادگیرنده چه شـواهدي را بـراي   آیا استدالل فراگیر براي حل مسئله 

هاي  دهد؟همچنین روشن ساختن استدالل نهفته در فرایندها و بازده ادعاي خود ارائه می

ترغیـب فراگیـران بـه دفـاع و       -آموز از سـوي مـدرس   یادگیري تولیدشده توسط دانش

ر مـورد پیامـدهاي   ها یا راه حل هاي جدید و نیز ترغیب فراگیران به تأمـل د  آزمون ایده

.هاي جدید بایستی در این خصوص صورت پذیرد ایده

  يبند گروه

بـر اسـاس نظریـه سـازنده گرایـی اجتمـاعی قـرار دارد         شده ارائهبا توجه به اینکه مدل 

بـه دو   تواند میگروه.ردیپذیمیادگیري فراگیران بر اساس فعالیت هاي گروهی صورت 

زننـد  خودجوش دست به تشکیل گروه مـی  طور بهصورت شکل گیرد یا خود فراگیران 

. در راستاي رسیدن به هدف مشترکی اعضاي گـروه را مشـخص سـازد    تواند مییا معلم 

و ویژگـی   هـا  تیشخصـ همچنین نکته مهم در این خصوص توجه به وجـود تنـوعی از   

  .براي فراگیران است ها نقشو نیز مشخص ساختن  ها گروههاي فردي در 

  داربست سازي

گرایی اجتماعی داربست سازي است کـه بعنـوان   ر مهم نظریه سازندهسیااز اصول بیکی 

یکی از راهکارهاي موثر براي کمک به افزایش توان یـادگیري فراگیـر در محـیط هـاي     

به عنوان پشتیبانی معلمان، همسـاالن   توان میداربست سازي را . رودیمیادگیري، بشمار 

که بـه تنهـایی قـادر بـه انجـام آن نیسـت،        هایی فعالیتیا سایر منابع از فراگیر در انجام

خواسـتار کـاربرد فـن داربسـت سـازي بـراي        مؤکداًمتخصصان آموزشی . تعریف نمود

  .اند دهیچیپکمک به فراگیران در یادگیري موضوعات انتزاعی و 

  منابع و ابزارهاي کسب اطالعات
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آنهاازگیري بهرهاببتواند یرندهیادگتاگرددفراهمالزماطالعاتکلیهممکنحدتاباید

جهت دستیابی به آنهـا محـیط بایـد از    ویابددستموضوعازتري عمیقفهمودركبه

تجوابتـدایی و جسـ  به جاي این کـه بـه کارهـاي   برخوردار باشد تا مورد نیازابزارهاي 

صرف کارهاي فکري سطح باال گردداو زمانوانرژيبپردازد،

  نابعم گذاري اشتراكبه 

و  هـا  ارزشعقایـد،   گذاري اشتراكفراهم آوردن محیط یادگیري سازنده گرایانه براي به 

در محیط هاي یادگیري مبتنی بـر وب  . تجربیات افراد براي تحقق یادگیري معنادار است

در این خصوص برخی از راهبـرد هـاي   . دسترسی به منابع یادگیري سهل تر شده است

 يهـا  گـاه یپافراهم کردن زمینه دسترسی فراگیـران بـه   : از اند عبارتباره دراینپیشنهادي 

، حمایـت از بـه   شـده  مطـرح مسـئله اطالعاتی، گذاشتن لینـک سـایت هـاي مـرتبط بـا      

.منابع گذاري اشتراك

  گیري بحث و نتیجه

نتایج تحقیقات اخیر استفاده درست و مناسب از روش هاي جدیـد، مبتنـی بـر فنـاوري     

کـه  داند میی راهکاري مناسب را ي الکترونیکیها آموزشمانند  هاي اطالعاتی و ارتباطی

یادگیري، ایجـاد فرصـت هـاي یـادگیري      -سبب ارتقاي کیفیت فرآیند یاددهی تواند می

برابر، توجه به تفاوت هاي فردي، و کمال بخشیدن به خود و محیط پیرامون گردد و بـه  

همگـام بـا    اما از سویی .نوعی پاسخگوي جامع تري به چالش هاي آموزش عالی باشد

، موضـوع  یو مؤسسـات آموزشـ   هـا  دانشـگاه الکترونیکی در سطح  ي ها آموزشتوسعه 

یـادگیري   هـاي  برنامـه بررسی تضمین کیفیت فرآیند یاددهی و یادگیري و توجیه اجراي 

بـراي طراحـی، توسـعه و     نظـر موردالزامات و استانداردهاي  تأمینالکترونیکی و لزوم 

چـرا کسـانی کـه     دگیري الکترونیکی در آموزش عالی اهمیت یافتـه اسـت  یا سازي پیاده

 شـده  ارائـه متقاضی این نوع آموزش هستند خواهان تضمین کیفیت یادگیري و آمـوزش  
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