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گزارش ميزگرد تخصصي

نقش استاد در یادگيری الکترونيکي
تاریخ برگزاری2992/2/9 :
مکان :مؤسسه آموزش عالي مهر البرز

تدوین :صهبا رضائيان
اردیبهشت 2992

1ـ مقدمه
همزمان با هفته نکوداشت مقام معلم ،اولين ميزگرد تخصصي انجمن یادگيري الکترونيکي ایران (یادا) با موضوع « نقش استتاد در
یادگيري الکترونيکي » با حضور استادان صاحبنظر این حوزه :آقایان دکتر عباس بازرگان ،دکتر مقصود فراستخواه و دکتتر رحتيم
عبادي در مؤسسه مهر البرز برگزار گردید .شایان ذکر است این ميزگرد به شکل وبينار نيز برگزار گردید و آقاي دکتر بازرگتان از
طریق شبکه در ميزگرد حضور داشتند .تعداد شرکتکنندکان حضوري در جلسه ،پانزده نفر و تعداد شرکتکنندگان شبکهاي هتم
شش نفر بود .گزارش حاضر به معرفي کليات مباحث ارایه شده در این ميزگرد مي پردازد.

 -2سخنران اول :آقای دكتر عبادی
ميزگتترد در ستتاعت  21:21بتتا ستخنراني آقتتاي دکتتتر رحتتيم عبتتادي ،قتتائم مقتتام موسستته مهتتر البتترز آ تتاز گردیتتد .ایشتتان پتتا از
خوشآمدگویي به حضار و تشکر از سخنرانان ،با مباحثي در گراميداشت هفتۀ معلم ،بيان کردند نام معلم و استاد در تاریخ همواره
با آگاهي و روشنایي همراه بوده و شعارهاي سربلندي و عزت مندي مردم را فراهم کرده است .بنابراین ایشان وظيفه تت

تت

متا

دانستند تا قدردان افرادي باشيم که دریچه هاي معرفت و آگاهي را به رویمان باز کردند.
عالوه بر این ایشان موضوع نشس ت را محوریت نقش معلم در فضاي مجازي و توجه به تحوالت در حال شتکلگيتري در جامعته
دانستند .بنا بر اظهارات ایشان ،فرایند یادگيري-یاددهي ،دریچه هتاي جدیتدي بته نتام دنيتاي مجتازي را بتاز متيکنتد و یتادگيري
الکترونيکي از انحصار نهادهاي رسمي به تدریج خارج ميشود .همته افتراد جامعته بخشتي از فراینتد یتادگيري هستتند و آمتوزش
الکترونيکي پرچمدار این تحول است.
ایشان خاطرنشان کردند امروزه دانشگاه مجازي ،از آرمان به واقعيت پيوسته و مؤسسته مهتر البترز کته تتاکنون  222دانتشآموختته
داشته ،نمونۀ خوبي از دانشگاه هاي پيشرو در یادگيري الکترونيکي است .این مؤسسه کار خود را در سال 2932با 22دانشجو آ تاز
کرد و این

در صدد است تا سال آینده ،پذیراي دانشجویان در مقطع دکتري باشد .در بدو امر ،به دليل تصور حذف استاد در این

نظام ،با مقاومتهایي از سوي استادان روبهرو بود .اما اکنون،این اندیشه جا افتاده کته تغييتر نقتش صتورت متيگيترد و مستؤوليت
یادگيري به یادگيرنده واگذار ميگردد.
از دیگر ویژگيهاي بارز مؤسسۀ مهر البرز ،در کنار هم داشتن دو نسل از استادان است؛ از طرفي استادان گرانقدري مانند آقاي دکتر
بازرگان و آقاي دکتر ابيلي و از طرف دیگتر دانشتجویان موفتق نظتام آمتوزش رستمي یتا دانتشآموختگتان دوره هتاي یتادگيري
الکترونيکي است و در واقع یادگيري الکترونيکي بستري شده است که در آن استادان بلندنظر ،باتجربه و پيشتگام و پيشترو در امتر
تدریا و یادگيري در مؤسسه حضور دارند و در کنار آنان ،جواناني عالقه مندي که از توانمنديهاي خود بيشتر استفاده ميکنند،
قرار دارند .ایشان افزودند این مؤسسه امکان تدریا استاداني از خارج از ایران ،ماننتد دکتتر صترافزاده از نيوزیلنتد و یتا استتادان
دیگري از امریکا و انگليا را فراهم نموده است .همچنين خاطرنشان کردند که نقش استاد ،نه تنهتا حتذف نشتده بلکته یتادگيري
الکترونيکي ،حضور مؤثرتر استاد را ميطلبد.
 -3سخنران دوم :آقای دكتر فراستخواه
آقاي دکتر مقصود فراستخواه ،عضو هيئت عملي مؤسسه پژوهش و برنامه ریتزي آمتوزش عتالي ،فرارستيدن روز معلتم را بته همته
معلمان و آموزگاران تبری

گفتند و اضافه کردند روز معلم روز علم آموزي است و علمآموزي خجسته و پرثمر را براي همگتان

آرزو کردند و «استاد و مسئله تحول نقش در اکولوژي یاددهي-یادگيري» را موضوع بحث خود عنوان کردند .دکتر فراستتخواه،
حدیثي را به این مضمون مطرح کردند که «فرشتگان بال هاي خود را براي جویندگان دانش ميگشایند» و سپا افزودند ميتوان
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یادگيري الکترونيکي را مرتبط با این حتدیث دانستت ،بته ایتن صتورت کته یتادگيري الکترونيکتي کته اجتمتاعي شتبکهاي استت
فرشتهگون عمل ميکند و به این ترتيب ،محيط فناوري اطالعات تبدیل به محيط فرصت ميشود نه تهدید .در ادامه ،به این ستؤال
پرداختند که انقالب الکترونيکي ،برخط شدن چه نسبتي با آموزش سنتي دارد؟ در پاسخ ،سه پارادایم (سرمشق) زیر را برشمردند:
 .2ابزار دست (کالرك : )2992 ،فناوري جدید ابزار دست آموزشهاي سنتي است.
 .2بدیل یا جایگزین (دراکر : )2991 ،یادگيري برخط (سيستمهاي مجازي( ،بدیل (جایگزین) آموزش سنتي است
 .9دگرگوني  :تحوالت دگرگونساز است بلکه اصوالً رویدادي دگرگونساز است.
در ميان این سه سرمشق ،ایشان ،دگرگونساز بودن را موجه تر شناخته و به تشریح این متورد پرداختنتد .در متورد لتزوم صتحبت از
تحول در زیستبوم یاددهي-یادگيري ،به نکاتي مانند تحتول در یادگيرنتدگان ،گفتمتان ،نهادهتاي اجتمتاعي ،روابتط ،مناستبات،
ساختار و فرهنگ ،اشيا و ابزارها ،و مکان و محل اشاره کردند .در توضيح موارد متحول شده در این زیستتبتوم ،نکتات زیتر قابتل
توجه است:
 .2مکان چرخشي ) (Circulationاست تا روانه! امروز ،دیگر،مکان ،جتا Location( ،یتا  )Placeنيستت بلکته یت
دورنما و افق است.
 .2به تعبير ليپارد  :مکان ،سيال و چندمرکزي است به این معني که مرکز مشخصي ندارد نه جهاني ) (globalاستت و نته
محلي ) ،(localبلکه «جهاني-محلي» است.
 .9امر واقع در تحول است :واقعيت به «واقعيت مجازي» تبدیل شده است
 .4سرشت ارتباطات دگرگون شده و مرگِ فاصلهها را در پي داشته است
 .1سازمان کار و خدمات متحول ميشوند.
 .6یادگيري-یاددهي ،در این زیستبوم ،به معني یادگيري -یاددهي در شبکه اي نامتجانا است و ارتباطات را به اشتکال
مختلفي مانند انسان-انسان ،انسان-اشيا ،اشيا-اشيا ،انسان-اشيا-انسان متصور شدند.
 .1انتقال قدرت :ماهيت قدرت دگرگون شده است (دیدگاه تافلر).
 .3مفهوم سرمایه به سرمایۀ فکري و سرمایۀ انساني تغيير کرده است.
 .9متن وجود ندارد بلکه ابرمتن )  (meta-textوجود دارد
 .22مفهوم مخاطب به «ابرمخاطب» )  ( Super-addresseeتغيير یافته است.
یکي از ویژگيهاي این دوران ،دگرگوني عميق زیستبوم یادگيري-یاددهي است که بر موارد زیر تأکيد دارد:
 .2مجازي شدن :فرایند مجازي شدن بهصورت فرایندي فراگير رخ ميدهد،
 .2کاالیي شدن خدمات یاددهي-یادگيري،
 .9محيط از پيش طراحي شده و تسهيل شده (سکّویي)،
 .4يرحضوري یا کمتر حضوري شدن یادهي –یادگيري،
 .1تعاملي شدن ،تعامالت چند سطحي و چندگانه معلم ،فراگير ،و محيط ،قابليت تسهيم و شراکتي شدن،
 .6افزایش نقش اشيا« :معماي اشيا»،
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 .1تنوع صورت و محتوا  :دانش در جعبه سياه ذهن معلم نيست!،
 .3قابليت تحرك و جابجایي) (m-learningو مرورگري باال،
 .9افزایش ابعاد فنّاورانه و فنّاوري،
 .22افزایش وجوه هنري و نمایشي (ارائه مهمتر شده و شکل مهمتر از محتوا،)...
 .22افزایش کارکردهاي سرگرمي و بازيگونه،
 .22افزایش قابليت سطح انتزاع و صورخيال )،(Abstraction
 .29افزایش درجۀ آزادي و افق انتخابها،
 .24انبوهگي )،(Massification
 .21قابليتهاي توليد و توزیع باال ،تجدیدشونده و تکرارشونده،
 .26ميان رشته اي شدن ) ،(Interdisciplinaryافقيت ،مسطحيت ،مشارکت،
 .21چندآوایي و ميان ذهني (Inter-subjectivity)،
 .23چندتکه اي شدن و بينامتني شدن،
 .29جهاني و در همان حال محلي،
 .22چندفرهنگي ،نااطميناني،
 .22موانع فني مانند قطع اتصال یا مسئله قابليت اعتماد ،مخاطره پذیري ،ویروسها و بدافزارها،
 .22مهارتبري نه فقط دانشبري (به عنوان مثال ،اگر استادي ،مهارت سواد اطالعتاتي را نداشتته باشتد ،کتارایي چنتداني
نخواهد داشت)،
 .29دست زیادشدگي ،درهم آميختن سره و ناسره /صدف و خزف،
 .24وب دوم و سوم و هوشمندشدگي.
در ادامه ایشان به پدیده زندگي دوم ) (second lifeاشاره کردند که در آن فضاي مجازي ،عنوان زنتدگي دوم را فتراهم آورده
است که افراد از طریق عضویت در آن هویتي مجازي براي خود ميستازند .شتهر ،خيابتان،نهادهتا ،تأسيستات ،هنجارهتا ،قتوانين و
آدمها وجود دارند وافراد ميتوانند از طریق رابطهایي زندگي جدید را تجربه کنند .از جمله این کارها ميتوان مراجعه به کتابخانه
و یا یاددهي و یادگيري در مؤسسات آموزش عالي باشد و در نهایت اشاره کردند:
محيط یادگيري و یاددهي در حال دگرگوني اکولوژی

است .وقتي تغييرات بزرگ اکولوژی

ایجاد ميشود ،ابتدا موجودیتها

دچار بحران ميشوند چون نميتوانند با تغييرات جدید ،سازگار شتوند و خالقيتت الزم را داشتته باشتند وایتن را بتا نظریته تکامتل
) (Evolutionary Theoryميتوان توضيح داد :بر اساس این نظریه ،فقط گونههایي از هيئتت علمتي و استتادان از ایتن تحتول
اکولوژی

عبور موفقيت آميز دارندکه تغيير و تحول خالق و سازگاري فعال داشته باشند .در جمعبندي ميتوان گفت :یتادگيري

الکترونيکي به سه صورت با آموزش سنتي مرتبط است:
 به عنوان ابزاردست :مهارت آموزي و دانشافزایي
 به عنوان بدیل و جایگریني :تقسيم کار و تعریف گروه متفتاوتي از استتادان (آمتوز ش الکترونيکتي در کنتار آمتوزش
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سنتي)
 به عنوان دگرگوني پارادایمي و اکولوژی

 :درکي نوپدید از رشد و بالندگي هيئت علمي :تحول نته تنهتا در دانتش و

مهارتها و توانایي هاي ابزاري بلکه تحول در نوع نگاه ،عادتواره ها ،سب

کار علمي ،قابليتهاي ارتبتاطي ،خالقيتت و

نوآوري الزم ميباشد.
 -4سخنران سوم :آقای دكتر بازرگان
در ادامه ،دکتر عبّاس بازرگان ،استاد دانشگاه تهران ،به مبحتث «نقش پـداگويی

مـدرد در یـادگيری الکترونيکـي»

پرداختند و اشاره کردند کاربرد فنّاوري اطالعات در خدمات اداري -الکترونيکي بيشتر از امور آموزشي متورد توجته قترار گرفتته
استت .بتا توجته بته گتزارش یت

پتژوهش بتين المللتي در ستال  2221کته در کتتاب Where do we stand in higher

? educationتوسط  OECDمنتشر شده ،ایشان اظهار تأسف کردند که با وجود دو -سه دهته از شتروع یتادگيري الکترونيکتي
هنوز در دنيا،ارتباط بين پداگوژي و فنّاوري مشخص نشده است .بدین منظور ایشان در ابتداي مباحث خود ،تعریفي از پداگوژي و
پداگوگ ارایه دادند:
پداگوژي را ميتوان «علم و هنر یاددهي -یادگيري» دانست .ایشان افزودند مفهوم یادگيري در سالهاي اخير از رفتتارگرایي بته
سازاگرایي اجتماعي متحول شده است.
در یادگيري الکترونيکي،مدرّسي موفق است که پداگوگ باشد یعني فردي که با یادگيرنتده در ستازماندهي یتادگيري بتا گتذار از
شناخته به ناشناخته و از ملموس به انتزاعي در ساختن دانش همراهي و همياري ميکند .اصليتترین وظتایف جایگتاه پتداگوگ در
یاري رساني به کيفيت یادگيري به شرح زیر است:
 .2متعهد به آگاهي از موقعيت مسئله در بستر زمان و مکان،
 .2تعامل برقرارکردن با یادگيرنده درباره موقعيت مسئله،
 .9همياري با یادگيرنده در آزمودن موقعيت مسئله،
 .4تأمل به اتفاق یادگيرنده درباره شناخت موقعيت مسئله،
 .1کم

به یادگيرنده جهت یادگيرنده مداوم شدن.

با توجه به نکات فوق ،آشنایي و توانایي کاربرد فنّاوري اطالعات و ارتباطات از ویژگيهاي ضروري مدرّس یادگيري الکترونيکي
است .مالحظاتي مانند کم تواني در برقراري ارتباط با دانشجو در یادگيري الکترونيکي ،تأثيرات منفي بيشتري دارد .عالوه بر این:
 .2پداگوگ باید به توانایي یادگيري دانشجویان باور داشته باشد و معتقد باشد همه ميتواننتد یتاد بگيرنتد بته شترطي کته
وقت ،انگيزه و تالش کافي را داشته باشند .از اینرو الزم است مدرس نياز دانشجو را شناسایي کند.
 .2پداگوگ باید هدف هاي یادگيري را با مشارکت دانشجو مشخص کند و بر آن پایه طرح درس را عرضه کند.
از ویژگيهاي طرح درس ،ميتوان به نکاتي مانند گذر از شناخته به ناشناخته ،چگونگي کار مشتترك ،تر يتب دانشتجو در انجتام
عملي مشترك از طریق فضاي مجازي ،عرضه مطالب به دانشجو در فضاي مجازي ،بازخورد در زمان الزم ،مشخص کردن مهلتت
زماني عرضه تکليفها ،فراهم آوردن شرایط انجام تکليفهاي چالشگرا و قدرداني از تالش وي ،امکتان دادن بته دانشتجو بتراي
اندیشيدن جمعي اشاره کرد.
 .9الزم است تجربيات یادگيري در کوتاهترین زمان ممکن ،به یادگيرنده بازخورد داده شود و این یکي از مهمترین نکاتي
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است که نباید فلت شود.
 .4این نکته مهم است که تا چه اندازه ،معلم نستبت بته یتادگيري دانشتجو دلستوزي متيکنتد و بته وي اهميتت متيدهتد
(انتظارات را براي حفظ معيارها کاهش نميدهد(.
 .1در تاالر گفتگو ،همه موارد طرح درس گنجانده شود تا بتوانند دانشجویان تعامل کنند و آنها را تجربه کننتد تتا بتواننتد
تأمل کنند.
 .6متعهد به امر یادگيري دانشجویان باشد و به عبارتي خود را وقف یادگيري الکترونيکي کند.
 .1مدرس ،خود را یادگيرندۀ مداوم قلمداد کرده و به عنوان هميار در کنار دانشجو باشد.
 .3از رویکرد دانشجو-محور استفاده کند و به ت

ت

دانشجویان توجه کند.

 .9تماس دانشجو با مدرس یا دستيار از اهم نکات قابل توجه است.
 .22نسبت به کاربرد مورد تدریا در زندگي واقعي دانشجو کوشا باشد.
 .22نسبت به گفته و کردار خود متعهد باشد.
 .22در ضمن تعامل به تر يب دانشجویان بپردازد (شبکه یادگيري بهوجود آورند).
 .29مسوؤليت یادگيري دانشجویان را به آنان محول کند.
 .24منابع یادگيري را متعدد قرار دهد.
 .21ارزیابي مستمر ازآموخته ها داشته باشد و با داده هاي مختلف ،به تثبيت لحظات یادگيري بپردازد.
و در جمعبندي مباحث ،بيان کردند که مدرس یادگيري الکترونيکي باید نوآوري در تدریا را پيشته کنتد ،بایتد بتوانتد متدیریت
زمان و خالقيت در فرایند یاددهي-یادگيري داشته باشد .عالوه بر این ،از طریق عرضۀ متواد و مطالتب درستي متنظم کته بتتوان بته
سهولت دربارۀ آنها به کاوشگري پرداخت ،و دانشجویان را به حوزۀ درسي عالقه مند کند.
پا از ایراد سخنان متخصصان ،سؤالهایي از سوي شرکتکنندگان مطرح شد که مهمترین آنها به شرح زیر است:
پرسش  :1با توجه به ایجاد زندگي دوم ،و وجود نمادهاي يرایراني در آن که ممکن است ير از سنتهاي رایتج متا باشتد ،چته
راهکاري براي ا یجاد محيط جدیدي با توجه به پيشينه قوي تعليم و تربيتي که در ایتران داریتم ،تعریتف کنتيم و چگونته
ميتوان در موج زندگي دوم ،تحول آفرین بود؟
دکتر فراستخواه :اگر متا سيستتمهتایي خودستازمانده ) (self-organizing systemباشتيم یعنتي بتتوانيم ماننتد موجتود زنتده،
هوشمندانه با محيط تعامل داشته باشيم و براي رشد و تعالي خود از امکاناتي که آن سيستم فراهم ميکند ،انتخاب
کنيم ،ميتوان موفق بود .در سيستمهاي آموزشي،به همين ترتيب است که دانشگاههاي ما و نظام آموزش عالي ما،
از آن ظرفيتهاي الزم فکري و سياستسازي و اندیشهاي برخوردار باشند و براي مشارکت نخبگتان ،متفکتران و
منتقدان و اعضاي هيئت علمي امکاناتي فراهم آورن د به این منظور که بتوانند با ایتن محتيط جدیتد ،هوشتمندانه و
خالق ضمن بررسي جنبههاي مختلف این محيط ،تطابق یابند و همبافت و بستتر فرهنگتي ختود را بتواننتد در ایتن
محيط پيادهسازي کنند .واقعيت این است که نميتوان بهصورت کورکورانه و انفعالي با این محيط ارتباط برقترار
کرد بلکه باید بهصورت فعال ،و یا حتي بيشفعال و پيشگام از ظرفيتهاي موجتود در ایتن محتيط جدیتد ،بهتره
گيریم و این نياز به مشارکت اعضاي هيئت علمي در سياستسازيها و برنامتههتاي آمتوزش عتالي دارد .البتته در
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حال حاضر این هوشمندي در آموز شعالي ایران وجود دارد و دانشمنداني هستند که ميتوانند ضتمن استتفاده از
تمام ظرفيتهاي سي ستم ،براي حل مشکالت این محيط جدید ،به عنتوان مثتال بتا ارایته راهکتار امتوزش تلفيقتي،
مشکالت را برطرف کنند و این محيط جدید یادگيري الکترونيکي را به عنوان تهدید در نظر نگيرند.
پرسش  :2از آنجا که بخش اعظم یادگير ي از طریق تعامل چهره به چهره ،و منش علمي استاد ،انجام خواهد شد ،و شور ونشتاط
علمي استاد ميتواند دانشجو را متأثر کند و انگيزه دهنده باشد ، ،جایگاه این تعامل ،را توضيح دهيد.
آیا با توجه به ویژگيهاي چهره به چهره ،صرفا محيط مجازي به یادگيري دانش ،تقليل پيدا نميکند ؟
دکتر بازرگان :تجربۀ موفق مؤسسه مهر البرز ،نشان داده است یادگيري الکترونيکي از طریق ترکيبي ميتوانتد امکتان عتدم حضتور
فيزیکي استاد را نه تنها جبران بلکه یادگيري را به باالترین سطح خود رساند .اگر متدرّس ویژگتيهتاي مطترحشتده
فوق را داشته باشد و طرح درس را با همان ویژگيها اجرا کند ،هيچ کمبودي در کيفيت یادگيري نخواهتد داشتت.
طبق مطالعه  ،OECDعلم وهنر یادگيري از طریق فنّاوري اطالعات و کالسهاي تلفيقي ،بستيار متؤثر بتوده و بتراي
درك بيشتر به مطالعه فصل نوزدهم کتاب  Higher Education: Where do we standپيشنهاد ميشود.
پرسش  :3این نکته که مطرح شد شکل و ارایه مهم تر از محتوا شده را توضيح دهيد؟ نقش دگرگون شدن را توضيح دهيتد :علتم
به چه تغيير ميکند؟
دکتر فراستخواه :این مطلب را در سطح تحليل مطرح کردیم و قضاوت و ارزشگذاري ما ،ميتوانتد متفتاوت باشتد .آن امتري کته
اتفاق مي افتد این است که شما هماني هستيد که دیده ميشوید .رسانه مهم ميشود ،ارایه مهم ميشتود چتون نقتش
اشيا بيشتر شده است .دنيا از دوتایي شکل و محتوا دارد عبور ميکند .در حقيقت شتکل و محتتوا در هتم آميختته و
معلم بود و به تنهایي کار ختود را انجتام داد امتا اکنتون بتدون

محتوا ،شکل شده است .در فضاي سنتي ميشد ی

گرافيست ،بدون متخصص رایانه ،و  ...و بدون متخصصاني که به عنوان تيمي در درس معلتم حضتور متؤثر دارنتد،
معلمي امکانپذیر نيست .ارزیابي در یادگيري الکترونيکي ،ارزیابي معلم نيست بلکه ارزیابي ی

تيم است و باید به

دقت بررسي شود که مشکل در کدام قسمت ایتن شتبکه اي استت کته بتراي تتدریا فتراهم آمتده استت .معلتم ،
تسهيلگر ميشود تا اینکه بخواهد بستۀ دانش را انتقال دهد.
پرسش  :4یکي از دالیل عدم مشارکت استادان در یادگيري الکترونيکي این نکته است که زمان و انرژي بيشتري از آنها ميگيرد.
چه راهکار ي در این مورد ارایه ميدهيد؟
دکتر فراستخواه :اتفاقاً یادگيري الکترونيکي زمان را کوتاه ميکند و در مينوردد به شرط ی

سري بایستههتاي اوليته .متثال اینکته

زیرساختهاي نرم را نداریم .بدون حمایتها  ،بستر و زمينههاي الزم ،نميتوان در زمان معقتول و منطقتي کتار را
انجام داد.
پرسش  :5در آمتوزش الکترونيکتي ،بتراي نقتش معلتم،معتادلهتایي ماننتد  tutor ،facilitator ،monitor ،instructorو
coachاست که همه در محيط یادگيري معني پيدا ميکنند .نقتش معلتم در ایتن بستتر یتادگيري الکترونيکتي چگونته
ميشود و وقتي سطوح استاد و یادگيرنده برابر ميشوند ،نقش استاد چيست؟
دکتر فراستخواه :نقش معلم متحوّل ميشود و بهصورت ی
صاحب نظري را دارد اما در قالب ی

تصویر افقي متيشتود  .بایتد بته نتوعي متوجته بتود کته معلّتم قتدرت

شبکه و به عنوان ی
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مشارکتکننده و سهيمشونده در جریتان یتادگيري و

یاددهي .معلّم دیگر داناي مطلق نيست .تدریا خصوصيت گفتگویي وتعامل پيتدا کترده و بتدون فضتاي تعامتل و
گفتگو ،نميتواند موفق باشد.
پرسش  :6چه توصيهاي براي مدرسان دارید که یادگيري رخ دهد؟
دکتر بازرگان :هدف یادگيري الکترونيکي ،یادگيري است اما متأسفانه نه تنها در ایران بلکه در سطح بين المللي نيتز  ،تصتور شتده
است قسمت الکترونيکي یا فنّاوري اولویت دارد بر تمام یادگيري الکترونيکي .در صورتيکه اگر ابزارها ،بر فراینتد
یادگيري مسلط شود اصالً انتظار نداشته باشيم یادگيري الکترونيکي در حال و آینده ،جایگاه خود را پيدا کند .پتا
بدانيم راهکار این است که مدرّس یادگيري الکترونيکي تمام خصوصياتي را که ذکر کردیم داشته باشتد و حتداقل
شرط ورود ی

فرد به عنوان مدرّس یادگيري الکترونيکي این است که دانشبتر باشتد بته اضتافه اینکته ختودش را

وقف یادگيري کند .طبعاً خسته ميشود باید از کم

دستيار توانمند استفاده کند در ير اینصورت سطح یادگيري

افت خواهد داشت .نکتۀ دیگر اینکه معلم یادگيري الکترونيکي باید خود را داناي مطلق قلمداد نکند و از دانش ت
ت

دانشجویان حاضر در کالس یادگيري الکترونيکي استفاده کند.

پرسش  :7آیا ساختار نظام آموزشي و فرهنگ استادان ،و دانشجویان موجب نميشود که سرمشق و الگوي ابزاري حاکم شود؟
دکتر فراستخواه :در بهترین حالت باید به این امکانات به چشم ابزار نگاه کرد .در مطالعات انجام شتده در گونتهشناستي استتفاده از
فنّاور ي اطالعات و ارتباطات در آموزش عالي ،کشورها را به چند دسته تقسيمکردیم از کشتورهاي بستيار پتيشرو
تا کشورهاي پا افتاده.
متأسفانه ما از نظر بسياري از شاخصهاي فنّاوري اطالعات و ارتباطات (متثال سترعت بارگتذاري ،بتارگيري و  ،)...از
بسياري از تحوالت دنياي پيشرو « ،پا افتاده ایم» و در آخر ليست هستيم و در این راستتا بایتد تتدابير نگرشتي و
ساختاري و مهندسي مجدّد الزم اندیشيده شود.
پرسش  :8آیا نميتوان به این ضعفهاي یادگيري الکترونيکي و مشکالت زیرساختي که داریم بهجاي تهدید بهصتورت فرصتت
نگاه کرد؟
دکتر فراستخواه :بله،کامالً درست است .اما به این منظور همانگونه که مطرح شد ،بررسيهاي الزم باید صورت گيرد.

ميزگرد در ساعت  22:22به پایان رسيد.

1

