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چکیده
تغییرات گسترده در عصر اخیر باعث تفاوت در هر حوزهای شده است و آموزش نیز در این فرایند دچار تغییراتی شده است و
الگوی آموزش به سمت رویکرد آموزش الکترونیک و مجازی رفته است .در همین راستا این تحقیق به بررسی تحوالت سبکهای
یاددهی و یادگیری در هزاره سوم ،آموزش مجازی ،آموزش الکترونیک ،آموزش ترکیبی پرداخت .این مطالعه از انواع تحقیقات
کتابخانه و تحلیلی بود و یافتهها نشان داد در دوره آموزش الکترونیک الگوی تدریس نگاه آموزشی قبلی نیست و رویکرد فعال
آموزشی و ابزار محور متناسب با شرایط و نیاز فراگیر جایگزین دوره قبلی شده است و عامل تدریس از معلم به ترکیب آموزشدهنده
و فراگیر تغییر کرده است ،ابزار تدریس به رویکرد فناوری محور و استفاده از وسایل آموزشی متنوع چون واقعیت افزوده در این
مسیر تغییریافته است و بین دانشآموز و معلم روابط نزدیکی برقرار گردیده است و پیامد آموزش منتهی به ورد به بازار کار و
یادگیری تخصصی معطوف شده است .همچنین در بررسی اثرات مثبت و منفی الگوی جدید یاددهی و یادگیری الکترونیک؛ آموزش
در این دوره معطوف به زمان و مکان نبودن خاص ،تخصصی سازی و آموزش گسترده و نیز نظارت بیشتر و دقیقتر به شیوه آموزش
مهمترین مزایای موردنظر است و سطحی سازی روابط و نبود واکنشهای عملیاتی و اکت های مختلف بین فراگیران و در ارتباط با
معلم از مهمترین معایب این طرح است .با توجه به بررسیهای صورت گرفته آموزش الکترونیک میتواند اثری مثبت بر آموزش
داشته باشد که در صورت ترکیب با آموزش حضوری کیفیت و اثرات مثبت آن افزایش مییابد.
واژههای کليدی :آموزش الکترونیک ،یاددهی – یادگیری ،الگوی تدریس ،آموزش فعال.
فصلنامه راهبردهای نو در روانشناسی و علوم تربیتی ،دوره سوم ،شماره نهم ،بهار 1011

تحوالت سبک های یاددهی و یادگیری در هزاره سوم ،آموزش مجازی ،آموزش...

الماسی و همکار

مقدمه
آموزش مهمترین عنصر پیشرفت یک جامعه میباشد که در هر شرایطی باید به آن توجه ویژه داشت (هال 1و همکاران .)0202 ،در
همین راستا یکی از مفاهیم اصلی برای توصیف تحوالت جهانیشدن و پیشرفت ،ساختار یک نظام آموزشی کارآمد میباشد (لولن،0
 .)0212آموزش بهعنوان عامل اصلی تربیتی و مهمترین مؤلفه اثرگذار برساختار یک جامعه و پرورش نسل آینده در فرآیند انتقال
دانش است (لیلیان .)0212 ،3آموزش صحیح و اجرای آن در فرآیند آموزشی یکی از مهمترین اهداف هر نظام آموزشی است تا با
بهکارگیری آن زمینه رشد و پیشرفت نظام آموزشی را فراهم آورد (سویجویچ)0212 ،4؛ بنابراین جای تعجب نیست که بسیاری از
نظامهای با تأکید بر عناصر آموزشی اساسی ،سعی دارند یک نظام آموزشی پیشرفته و بهتبع آن ملتی پیشرفته تربیت نمایند (کاین
لو .)0222 ،5آموزشوپرورش نقش اصلی را در موفقیت افراد و ملتها داشته و در بین منابع آموزشی ،توانایی معلم در یادگیری
فراگیران نقش حیاتی دارد (دارلینگ هاموند .)0222 ،2سیستم آموزش از یک نظام شناخت ،تدریس و ارزشیابی تشکیلشده است که
نیاز به بررسی جامع و دقیق در هر حیطه آن وجود دارد (شپارد )0212 ،7و مهمترین عنصر مورد هدف در آن ،یادگیری میباشد.
یادگیری مهمترین و اصلیترین محور در نظام آموزشی میباشد (ژائو 8و براون ،)0215 ،تمامی تغییرات و دستورالعملهای آموزشی
و شکلدهی رویکردهای مختلف در نظام آموزشی باهدف تقویت الگوی یادگیری و بهبود و رشد آن در بخشهای مختلف میباشد
(ایلریس .)0218 ،2به همین سبب مفهوم یادگیری مقولهای مهم در آموزش و مبنای مهم در سیستم کالن تعلیم و تربیت میباشد
(هارسبرگ12و همکاران )0218 ،بحث آموزش و یادگیری و بهکارگیری اهداف مشخص برای بهبود شاخصهای یادگیری در
فراگیران و آموزش بهتر و مناسبتر از مهمترین اهداف نظام آموزشی و سیستمهای مرتبط با آن است (باالرد 11و دایموند.)0217 ،10
ازآنجاییکه شرط مهم برای رشد و شکوفایی هر جامعهای وجود افراد آگاه ،کارآمد و خالق است ،لذا پرورش و تقویت انگیزه
پیشرفت سبب ایجاد انرژی و جهتدهی مناسب رفتار ،عالیق و نیازهای افراد در راستای اهداف ارزشمند و معین میشود.
در این زمینه سرعت تغییر و پیشرفت در جوامع امروزى چنان است که هر جامعهاى در تالش است خود را با این تغییرات وفق
دهد .بحث آموزش نیز اینک از شکل سنتى خود خارجشده و به سمت آموزشهاى مجازى رفته است .در این نوع آموزش،
فعالیتهاى آموزشى از طریق وسایل الکترونیکى صورت میگیرد (کیا .)1388 ،استفاده از فناوری اطالعات در آموزش باعث توسعه
فناوریهای نوین آموزشی شده است ،درواقع آموزش مجازی وجه اشتراک فناوری اطالعات و ارتباطات و آموزش است (رجبیان
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و صادق زاده .)1325 ،استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی در آموزش به شکلهای مختلف ،نوآوری در آموزش را افزایش میدهد.
همچنین برای تغییر فرایندهای شناختی و الگوهای یادگیری متناسب با عصر دیجیتال مناسب است .از ویژگیهای اصلی استفاده از
شبکههای اجتماعی در آموزش و یادگیری ،پررنگ بودن یادگیری مشارکتی و تعاملی ،ارتباط فردی و تعامل کالسی است و بهراحتی
امکان مباحثه با تمام همکالسیها ،امکان درک و پذیرش نظر سایرین و شکلگیری دانش بر اساس توافقات اجتماعی را فراهم
میکند (چراغمالیی و همکاران.)1320 ،
آموزش الکترونیک در عصر اخیر و با توجه به شرایط خاص مهمترین رویکرد آموزشی میباشد اما این رویکرد علیرغم اثرات
مثبتی که دارد سطح و کیفیت ارتباطات را به حداقل رسانده است .ارتباطات مهمترین عامل آگاهی و شناخت آحاد یک جامعه از
حوادث پیرامونی میباشد (برگسروم 1وهمکاران .)0218 ،در این زمینه ارتباطات در انواع و اشکال مختلف خویش زمینه آگاهی و
شناخت در زمینه مؤلفههای مختلف را موجب میگردد و از این طریق بر اجتماع اثر گذاشته و آن را تحت تأثیر قرار میدهد
(مایکچیکیان 0و همکاران )0212 ،و در آموزش الکترونیک این الگو به حداقل ممکن رسیده است بااینحال رویکرد آموزش
الکترونیک اثرات مثبت گستردهای نیز دارد .در ادامه به بررسی یادگیری و فرایند یاددهی و یادگیری و اصول آموزش الکترونیک
میپردازیم.
مبانی نظری
برنامهریزی درسی شامل سازماندهی یک سلسله فعالیتهای یاددهی و یادگیری بهمنظور ایجاد تغییرات مطلوب در رفتار یادگیرندهها
و ارزشیابی میزان تحقق این تغییرات است؛ بنابراین برنامهریزی درسی شامل اصول تدوینی مشخص جهت بهبود کارایی و افزایش
اثربخشی فرآیند آموزش و یادگیری بهینه است .چگونگی ترکیب و بهکارگیری اصول تدوینی بستگی مستقیمی به شرایط و
راهکارهای اجرایی با توجه به شرایط یاددهنده و یادگیرنده نیز دارد (نانائه .)0212 ،3برنامهریزی درسی به معنای عام ،طراحی نقشه
برای ایجاد فرصتهای مناسب یادگیری بهمنظور رسیدن به هدفهای در نظر گرفتهشده برای یادگیرندگان میباشد .با این تعبیر،
برنامه درسی ،محدودهای بیش از یک موضوع خاص را دربر میگیرد .برنامهریزی درسی ،بازتاب موضعگیریهای اساسی درباره
آموزش و چگونگی کاربرد آنها در جریان عمل آموزش است .در حوزه برنامهریزی درسی ،شاخصهایی وجود دارد که با بررسی
آنها میتوان تصویری کلی از ابعاد گوناگون دیدگاه حاکم بر برنامههای درسی و موضعگیریهای اساسی آن ارائه دارد (بهرامی،
1325؛ به نقل از عبادی .)1327 ،کلمه برنامه درسی ،معادل واژه " "curriculumاست و ازنظر لغت از کلمه التین ) (currereبه
معنای راهی که باید طی شود گرفتهشده است .این کلمه بر یک مسیر یا برخی موانع یا وظایفی داللت میکند که هر فرد بر آنها
غلبه پیدا میکند؛ یعنی مقولههایی که دارای آغاز و انجام است و باید هدفهایی از آنها منتج شود ،آیزنر " در تعریف برنامه درسی
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میگوید«:برنامه درسی عبارت است از یک سلسله وقایع آموزشی طراحیشده که بهقصد تحقق نتایج آموزشی برای چند دانشآموز
پیشبینیشده است (ملکی.)1381 ،
صاحبنظران و متخصصان برنامهریزی درسی ،عمدتاً عناصر اصلی برنامه درسی را شامل هدف ،محتوا ،روش تدریس و ارزشیابی
میدانند .یک برنامه درسی زمانی از کارایی الزم برخوردار است که بین عناصر آن هماهنگی و انسجام الزم وجود داشته باشد .در
این صورت برنامه درسی بیشترین ظرفیت را برای اثرگذاری مطلوب بر عملکرد دانشآموزان خواهد داشت .در چنین شرایطی
هرگونه تغییر اساسی در هر یک از عناصر برنامه ،بهنوعی بر عناصر دیگر نیز اثر خواهد گذاشت (کیامنش و همکاران .)1322 ،مسئله
برنامهریزی درسی در امور مختلفی قابلبررسی و تبیین است که این تحقیق با نگاهی به فرایند یاددهی یادگیری در آموزش دوره
اخیر و آموزش الکترونیک بر مبنای شناخت مسئله در این زمینه میپردازد.

تئوریهای یادگیری
نظریههای یادگیری رفتاری
رفتارگرایان تغییرات را که براثر تجربه در رفتار انسان رخ میدهد؛ بررسی نموده و یکی از حوزههای مهم موردمطالعهی خود را
«یادگیری » دانستهاند در این زمینه رفتارگرایان معتقدند که همهی رفتارهای انسان یادگرفتنی است و یادگیری فرایندی است که در
آن رفتار باتجربهی محیطی تغییر میکند .رفتارگرایان به اهداف دقیق آموزشی و قابلیت اندازهگیری آنها توجه زیادی دارند و
روشهای تدریس مستقیم را توصیه میکنند .آنها عینیتگرایی را هدف اصلی روانشناسی میدانند (عمادی .)1328 ،دیدگاه
رفتارگرایان یا شرطی شدن ،یادگیری یا تغییر عبارت است از ایجاد و تقویت رابطه بین محرک و پاسخ و اصل اساسی یادگیری بر
اساس یادگیری بر اساس یک محرک شرطی و غیرشرطی و در حالت دیگر آن تقویت و تنبیه یک رفتار فرار گرفته میشود .به همین
دلیل یادگیری در الگوی رفتارگرایان جنبه ظاهری و قابل سنجش مشخص رفتار میباشد.
نظریه شناختی
اساس این رویکرد شناختی بهمنظور ماهیت اصالح و بازخورد است و شبیهترین ادراک ارزشیابانه آن معطوف به رویکرد توصیفی
است (آرتینو .)0218 ،1در رویکردهای شناختی در کنار توجه به نتیجه و بازده یادگیری به فرایند یادگیری و مجموعه فعالیتهای
ذهنی که یادگیرنده از طریق آنها به نتیجه رسیده است نیز توجه میشود .در اینجا صرف ًا ارزشیابی به ارائه پاسخهای مورد انتظار از
یادگیرنده بسنده نمیکند ،بلکه میخواهد بداند چرا و چگونه یادگیرنده به چنین نتایجی دستیافته است .در ارزشیابی فرایند -مدار
ارزشیابی پیشرفت یادگیری بهعنوان امری مستمر و پویا در نظر گرفته میشود که در تمام مراحل آموزش و یادگیری بهکاررفته و
درواقع نقش تکوینی دارد و هدف آن اصالح و بهبود فرایند یاددهی – یادگیری است .بهترین زمان برای این نوع ارزشیابی زمانی
است که فرایند آموزش و یادگیری در حال انجام است .پاسخ به این سؤال که «آیا یادگیری در حال اتفاق افتادن است؟ » زمان
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ارزشیابی را برای معلم معین میکند  .در این رویکرد توصیف عملکرد یادگیرنده در هر مرحله از یادگیری کمک خواهد کرد تا
یادگیرنده و معلم مشکالت آموزش و یادگیری را شناسایی نموده و برای رفع آنها اقدام کنند (محمودی.)1327 ،
ساختگرایی
ساختگرایی رویکردی به تدریس و یادگیری و مبتنی براین فرض است که یادگیری حاصل ساختن ذهن است و دانشآموزان با
ترکیب و تطبیق اطالعات جدید با یکدیگر و با آنچه قبالً میدانستهاند ،یاد میگیرند .این نظریه ،برساخت دانش توسط دانش آموزان
بهصورت انفرادی یا اجتماعی تأکید دارد ،بنابراین تدریس در این رویکرد میبایست مشارکتی بوده و از تلقی آنها بهعنوان امری
بیرونی اجتناب گردد.
تحلیل و بررسی الگوهای مختلف در زمینه یادگیری
تحلیل و بررسی الگوهای مختلف در زمینه یادگیری در (جدول  )1بهاختصار توضیح دادهشده است.
جدول  .1الگوهای مشخص در نظریههای مختلف (به نقل از حقانی و معصومی )1831
نظریههای یادگیری مفاهیم

رفتارگرایی

شناخت گرایی

سازنده گرایی

نقاط تأكید

رفتار

شناخت

ساخت دانش

نظریهپردازان اصلی

واتسون ،گاتری ،ثرندایک،

کهلر ،آزوبل ،برونر ،گانیه،

ویگوتسکی ،پیاژه ،برانسفورد،

پاولوف و اسکینر

آندرسون

دیویی

فلسفه زیربنایی

عینیت گرایی

عینیت گرایی

نسبیت گرایی

فرایند یادگیری

تغییر در رفتار

فرایندهای درونی ذهنی(شامل

ساخت معانی و مفاهیم از طریق

بینش ،پردازش اطالعات ،حافظه

تجربه در ذهن فراگیر

نقش آموزشدهنده

و درک)
مدیر ،ارائه محرک ،دست کاری

ایجاد محتوای فعالیت یادگیری ،به

تسهیل کننده ،راهنما ،مشارکت

کردن محیط یادگیری ،ارائه

کار بردن اصول شناختی برای

کننده ،ایجاد فرصت تفکر و

تقویت ،انتقال دهنده اطالعات

تسهیل فرایندهای شناختی

اکتشاف برای فراگیر ،به چالش

گیرنده غیر فعال اطالعات و

پردازش کننده فعال اطالعات،

فعال ،انتخاب اطالعات ،ساختن

دانش ،اجرا کننده دستورات

بکاربردن راهبردهای شناختی

فرضیه ،همکاری با دیگران،

نقش همساالن در یادگیری

نقشی ندارد

موثر در تقویت و تنبیه جانشینی

هدف از آموزش

ایجاد تغییر در رفتار در جهت

ایجاد ظرفیت و مهارت های

موردنظر

فراگیران برای یادگیری بیشتر

کشیدن ایده های فعلی
فراگیر

ساخت دانش ویژه خود بر مبنای
تجارب گذشته
خصوص ًا در سازنده گرایی
اجتماعی بسیار نقش اساسی
دارد.
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الگوی تدریس
اصطالح تدریس اگرچه در متون علوم تربیتی مفهومی آشنا به نظر میرسد .برداشتهای مختلف معلمان از مفهوم تدریس میتواند
در نگرش آنان نسبت به فراگیر و نحوه کار کردن با آنها تأثیر مثبت یا منفی برجای گذارد .برداشت چندگانه از مفهوم تدریس
میتوان دالیل مختلفی داشته باشد ،از مهمترین آنها ضعف دانشپایه ،اختالف در ترجمه و برداشت نادرست معلمان از دیدگاههای
مختلف تربیتی است (پورتوکلی1388 ،؛ به نقل از عبادی .)1327 ،تدریس فعالیتی است پیچیده که مستلزم آمادگی دقیق ،طراحی
هدفها و فعالیتهاست .این طراحی بر اساس ساعت ،روز ،هفته انجام میشود .بهعالوه طراحی بلندمدت برنامهی درسی را در
طول یک دوره ،نیمسال و سال تحت پوشش قرار میدهد.
كیفیت تدریس
مفهوم کیفیت تدریس در فعالیتهای آموزشی سالهاست که موردتوجه بوده است .بر طبق نظر سلدین )1228( 1تا یک دهه قبل
بیش از پانزده هزار پژوهش درباره موضوع اثربخشی تدریس منتشرشده است .در مدت ده سال گذشته نیز بهمراتب دراینباره
پژوهشهای گستردهتری انتشاریافته است (سلدین به نقل از عمادی .)1328 ،مفهوم آموزش برخالف پرورش یک نظام نیست بلکه
آموزش فعالیتی است هدفمدار و از پیش طراحیشده که هدفش فراهم کردن فرصتها و موقعیتهایی است که امر یادگیری را در
درون یک نظام پرورشی تسهیل کند و سرعت بخشد .مفهوم تدریس به آن قسمت از فعالیتهای آموزشی که با حضور معلم در
کالس درس اتفاق میافتد اطالق میشود .تدریس بخشی از آموزش است ولی هر آموزش ممکن است تدریس نباشد
(عمادی .)1328،چهار ویژگی خاص در تعریف تدریس وجود دارد که عبارتاند از:
الف -وجود تعامل بین معلم و فراگیران.
ب -فعالیت بر اساس اهداف معین و از پیش تعیینشده.
ج -طراحی منظم با توجه با موقعیت و امکانات.
د -ایجاد فرصت و تسهیل یادگیری (دورنیه.)0222 ،0
دیدگاههای مختلف در خصوص تدریس
تدریس در دیدگاههای مختلف ماهیت و معنای مختلفی دارد .بعضی آن را "بیان مستقیم حقایق علمی از طرف معلم به فراگیران
میدانند" ،گروهی دیگر آن را "همورزی یا تعامل بین معلم و فراگیر و محتوا در کالس درس "تعریف کردهاند .عدهای از متخصصان
تعلیم و تربیت " فراهم آوردن موقعیت و اوضاع و احوالی که یادگیری را برای فراگیر آسان کند " تدریس نامیدهاند .اسمیت به پنج

Seldin
Dornyei
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نوع تدریس معتقد است که عبارتاند از ":توصیفی " –" موفقیتی " –" ارادی " – "هنجاری " و " علمی " .به نظر اسمیت تعریف
" توصیفی " تدریس عبارت از بیان مستقیم و صریح دانش و مهارت از معلم به فراگیر است.
در ارتباط با تدریس و ابعاد آن از منظری دیگر؛ دیدگاههای متفاوتی وجود دارد .آنان که تدریس را بهعنوان محصول علم در نظر
دارند ،بر نقش رهبری معلم در جریان آموزش تأکید ورزیده ،او را مسئول تصریح هدفها ،تلقین دانش و تصحیح فعالیتهای
شاگردان میشمارند .آنان که تدریس را بهعنوان فرآیند علم محسوب میکنند ،بر نقش مشورتی معلم در جریان آموزش اصرار دارند؛
و آموزش را جریانی از تشریکمساعی شاگردان و معلم ،تفهیم مطالب و ترغیب به کاوش و حل مسئله قلمداد میکنند .امروزه
عقیدهی بیشتر متخصصان ،تریس ،ناظر به تعامل دو قطب سالی (معلم و شاگرد) است که معطوف به یادگیری یک یا چند شاگرد
است .بر این اساس در تدریس همواره حداقل دو نفر حضور دارند؛ و ارتباط بین این دو دارای چهار سطح (ایجاد ،استمرار ،اثربخش
ساختن و اتمام یا ارزشیابی) است .هر یک از دو عنصر تدریس ،در عمل سهمی بر عهدهدارند که با افزایش سهم یکی از آنها ،سهم
دیگری کمتر میشود .بر این اساس میتوان نقش مربوط به معلم را برای توصیف وضعیت ،به کار گرفت؛ و از دو شکل آن عناوین
معلم بهعنوان مدیر (رهبر) و معلم بهعنوان مشاور سخن به میان آورد (موسی پور1377 ،؛ به نقل از عمادی.)1328 ،
یافتهها
در این بخش نگاهی به مسئله تغییرات الگوی یاددهی و یادگیری میپردازیم
نگاهی به تغییرات سیر تدریس در دوره اخیر
دوره سنتی :این دوره محتویات اساسی خویش را مربوط به ساختار آموزش بر مبنای سخنرانی و با تأکید بر مفاهیم حوزه
سخنرانی ارزیابی میکرد .مهمترین مفاهیم در این حوزه در دوره سنتی در کشورهای پیشرو به این شرح بود (جدول :)0
جدول  .0الگوی فرایند یاددهی یادگیری در دوره سنتی
ردیف

آمریکا

ژاپن

فنالند

سنگاپور

هلند

الگوی

سخنرانی-

سخنرانی

سخنرانی – کارگاه محور

سخنرانی

سخنرانی  -ارتباطی

تدریس

کارگاه

عامل

معلم

معلم

معلم – دانشآموز

معلم

معلم

تدریس
کتاب – منابع
ابزار

کتاب

کتاب – رویکرد عملی

کتاب

کتاب  -روابط

عملی

تدریس
روابط

سنتی

قراردادی

سنتی

سنتی

سنتی

تدریس
افق

یادگیری

تدریس

نظری

یادگیری نظری

یادگیری نظری  -عملیاتی
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آنچنانکه در جدول باال مشاهده میگردد در این دوران الگوی تدریس کامالً سنتی میباشد و بهغیراز کشور فنالند که انگارههای
نوین آموزشی را نشان میدهد سایر کشورها الگوی یاددهی و یادگیری را در آموزش معلم و در فعالیت خنثی آموزش ارزیابی
میکردند.
سبکهای یاددهی و یادگیری در هزاره سوم ،آموزش مجازی ،آموزش الکترونیک ،آموزش تركیبی
در شروع هزاره سوم میالدی و همزمان با گسترش زیرساختهای آموزشی و جاسازی نظام آموزشی جدید الگوی یاددهی یادگیری
دستخوش تغییرات جدی شد و آموزش فعال و الکترونیک جایگزین دورههای قبلی گردید .در ادامه شرح این تغییرات در منوهای
بررسی تحلیل میگردد (جدول .)3
جدول  .8الگوی فرایند یاددهی یادگیری در دوره مدرن (الکترونیک)
ردیف

آمریکا

ژاپن

فنالند

سنگاپور

هلند

الگوی

رویکرد فعال؛

رویکرد فعال

رویکرد فعال ،اختصاصی

رویکرد فعال؛ تکنولوژی

رویکرد فعال آموزشی

تدریس

تکنولوژی

فردی

محور ،متناسب با نیاز
فراگیر

محور،
متناسب با نیاز
فراگیر
عامل

نیاز فراگیر

نیاز فراگیر

نیاز فراگیر

نیاز فراگیر

نیاز فراگیر

تدریس
منابع متنوع

منابع متنوع تکنولوژی

منابع متنوع تکنولوژی

منابع متنوع تکنولوژی

منابع متنوع تکنولوژی

ابزار

تکنولوژی

محور -رویکرد سنتی

محور

محور

محور

تدریس

محور

روابط

فعال و

تدریس

صمیمانه

افق

بازار کار

ترکیب سنتی و صمیمانه
یادگیری تخصص

فعال و صمیمانه
یادگیری نظری-

تدریس

فعال و صمیمانه
بازار کار

فعال و صمیمانه
بازار کار

تخصصی

در آموزش الکترونیک و مجازی دوره اخیر و تحوالت مبتنی بر آن در شرایط اخیر چند مفهوم قابلبررسی است.
الگوی تدریس :در این دوره دیگر الگوی تدریس نگاه آموزشی قبلی نیست و رویکرد فعال آموزشی و ابزار محور متناسب با شرایط
و نیاز فراگیر جایگزین دوره قبلی شده است.
عامل تدریس :عامل تدریس از معلم به فراگیر تغییر جهت داده است و ضمن اینکه معلم نقش مهم خویش را ایفا میکند فراگیر نیز
در امر تدریس دخیل میباشد.
ابزار تدریس :ابزار قلم کاغذی و راکد دوره پیش به رویکرد فناوری محور و استفاده از وسایل آموزشی متنوع چون واقعیت افزوده
در این مسیر تغییریافته است.
روابط تدریس :فاصله دانشآموز و معلم کاهش و رویکرد تدریس به یک آموزش صمیمانه و مرتبط با یکدیگر تغییر کرده است.
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افق تدریس :افق تدریس بهجای یادگیری نظری معطوف به فراگیری تخصص و ورود به بازار کار در این دوره شده است.
ثمرات تغییرات الگوی یادگیری از فرایند سنتی به آموزش الکترونیک و مجازی
مهمترین اثرات مثبت آموزش الکترونیک
مهمترین اثرات مثبت آموزش الکترونیک در (جدول  )4بهاختصار توضیح دادهشده است.
جدول  .4مهمترین اثرات مثبت آموزش الکترونیک
مقولهها

شرح

زمانبندی

در آموزش ال کترونیک یادگیری معطوف به زمان خاصی نیست و در ابعاد گستردهتری زمانهای برقراری آموزش
ممکن است ،ضمناً در این دوره شاهد گستردگی بیشتری از منظر فعال بودن آموزش در شرایط مختلف میباشیم.

مکانی

این الگوی آموزشی معطوف به مکان خاصی نیست و در هر شرایطی قابلیتی برگزاری دارد.

تخصصی سازی

تناسب آموزش با نیازهای خاص هر فراگیر از دیگر اثرات مفید این رویکرد میباشد.

آموزش گسترده

آموزش با تجهیزات پیشرفته و ارائه فیلمها و منابع گسترده جهت آموزش دقیقتر از دیگر مزایای این رویکرد است.

نظارت آسانتر

این الگوی آموزشی قابلیت رصد و بررسی گستردهتری جهت شناخت نواقص و مشکالت موجود در این حوزه دارد.

مهمترین اثرات منفی آموزش الکترونیک
مهمترین اثرات منفی آموزش الکترونیک در (جدول  )5شرح دادهشده است.
جدول  .5مهمترین اثرات منفی آموزش الکترونیک
مقولهها

شرح

عدم مشاهده و احساس

دانشآموز دز فرایند الکترونیک واکنشهای دقیق معلم و زبان بدن او را درک نمیکند و این رابطه متقابل در معلم نیز

اكت های دقیق

مبهم باقی میماند

آموزشدهنده
نبود تعاملهای فیزیکی

همواره ارتباطات دوستی و تعامل فیزیکی امری مهم در سیستم آمورشی میباشد که در شرایط اخیر با ضعفهای

با دوستان

گسترده همراه میگردد

ضرورت تخصص بیشتر

برنامهریزی و صالحیت حرفهای گستردهتر آموزشدهنده برای درگیر سازی فراگیر و تفهیم سازی مطالب در این

آموزشدهنده

بخش بسیار مهم و حیاتی است.

سطحی سازی روابط و

این الگوی آموزش ترغیبکننده الگوی آموزش فردی و فردیت گرایی است و جمعگرایی را تضعیف مینماید.

آموزش

نتیجهگیری
تدریس خوب به معنای کمک به خوب یادگرفتن شاگردان است .کسانی که خوب یاد میگیرند ،بر اندوخته راهبردهای خود برای
کسب آموزشوپرورش میافزایند .الگوی تدریس برای استفاده از راهبردها و روشهایی تدوینیافته است که به شاگردان کمک کند
تا رشد یابند و بر توانایی تفکر روشن و اندیشمندانه خود بیافزایند و مهارتها و تعهدات اجتماعی خود را توسعه دهند (گانیه،
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 )1274هر الگو تدریس شامل مفاهیم ،مراحل تدریس (گامهای تدریس) ،روابط میان گروهی ،اصول واکنش و شرایط و منابع
میباشد (احدیان .)1380 ،در فرایند یاددهی و یادگیری در عصر اخیر شاهد حرکت از سمت یک الگوی آموزشی و مجازی به سمت
یک رویکرد الکترونیک ،مجازی و ترکیبی هستیم .یادگیری الکترونیکی ،یادگیری مبتنی بر وب ،یادگیری مبتنی بر کامپیوتر و یادگیری
مجازی است و شامل دریافت اطالعات از اینترنت و انواع چند رسانهایها مانند رسانههای دیداری ،شنیداری ،ماهواره ،ضبطصوت،
تلویزیون و دیسکهای فشرده میشود .عبارات بیانشده برای توصیف یادگیری در محیطهایی است که فراگیران و معلمان ازلحاظ
فیزیکی در یک مکان نیستند (سراجی عطاران .)1327 ،آموزش مجازی معموالً انعطافپذیری دسترسی در هر مکان و زمان فراهم
میکند ،در اصل به دانشآموزان اجازه میدهد تا زمان و فضا را درنوردند ،بنابراین شیوه یاددهی -یادگیری باید به شکل صحیح
طراحیشده باشد تا یادگیرنده را درگیر و فعال کند و یادگیری را ارتقا بخشد (عباسی پارسا .)1321 ،این رویکرد غالب در دوره
کنونی و مسیری است که آموزش برحسب شرایط و وجود برخی اتفاقهای غیرمنتظره چون وجود ویروس کرونا طی میکند .به
همین سبب جهت روشن گری نظری و تحلیلی این تحقیق به بررسی تحوالت سبکهای یاددهی و یادگیری در هزاره سوم ،آموزش
مجازی ،آموزش الکترونیک پرداخت که در تشریح این تفاوتها و در سبک یاددهی یادگیری این تحقیق نشان داد در این دوره دیگر
الگوی تدریس نگاه آموزشی قبلی نیست و رویکرد فعال آموزشی و ابزار محور متناسب با شرایط و نیاز فراگیر جایگزین دوره قبلی
شده است و عامل تدریس از معلم به ترکیب آموزشدهنده و آموزش پذیر تغییر کرده است ابزار تدریس به رویکرد فناوری محور
و استفاده از وسایل آموزشی متنوع چون واقعیت افزوده در این مسیر تغییریافته است و بین دانشآموز و معلم روابط نزدیکی برقرار
گردیده است و پیامد آموزش منتهی به ورد به بازار کار و یادگیری تخصصی معطوف شده است.
در بررسی اثرات مثبت و منفی الگوی جدید یاددهی و یادگیری الکترونیک در این دوره معطوف به زمان و مکان نبودن خاص،
تخصصی سازی و آموزش گسترده و نیز نظارت بیشتر و دقیقتر به شیوه آموزش مهمترین مزایای موردنظر است و سطحی سازی
روابط و نبود واکنشهای عملیاتی و اکت های مختلف از مهمترین معایب این طرح است.
در یک جمعبندی رویکرد آموزش الکترونیک ثمرات بسیاری در ارائه یک آموزش گسترده و دقیق و فعال بودن آموزش در تمامی
روز و حتی شب را ممکن میگرداند که زمینه بهکارگیری گسترده معطوف به آن میباشد اما این سبک بهتنهایی باعث بینیازی به
هرگونه ارتباط در حوزه آموزش میگردد که میتواند در بلندمدت انزوا گزینی و بیتوجهی به زندگی جمعی را موجب گردد،
بهکارگیری آموزش الکترونیک در کنار رویکرد حضوری و به عبارتی ترکیب دو روش میتواند منافع هر دو روش را ایجاد گرداند
و معایب هر دو روش را کاهش دهد و نقشی بسیار مهم ر اثربخشی در این زمینه میتواند داشته باشد.
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