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  مقدمه 

او در محیط مجازي به ابزارهاي اطالعاتی، . نقش معلم در محیط مجازي از جهات مختلف با معلم حضوري متفاوت است   

تواند یادگیرندگان را در ساخت فعال ارتباطی، هرزمانی و چندحسی گوناگون دسترسی دارد و با به کارگیري این ابزارها می

درسی بر به توسعه این ابزارها و امکانات معلمان محیط مجازي را در مراحل طراحی و اجراي برنامه. خود مشارکت دهددانش 

-مدار بودن یادگیري، فعال بودن یادگیرنده در فرآیند یادگیري، اجتماعکارگیري اصول رویکرد یادگیرنده محور نظیر؛ موقعیت

  ).2004، 2جانسن، پاتن، بیمبر، آلمروث و مایکل(کندرآیند یادگیري ترغیب میمحور بودن یادگیري و تالش فکورانه در ف

در این گروه . کنددرسی مجازي شرکت میدر مرحله طراحی، معلم به عنوان یک عضو در گروه تخصصی طراحی برنامه   

شبکه، متخصص موضوعی و تخصصی عالوه بر معلم افرادي دیگري مانند؛ متخصص فناوري اطالعات و ارتباطات، متخصص 

ها، طراحی ايمعلم مجازي بیشتر در تعیین رئوس مطالب، طراحی و تولید چندرسانه. یابندروانشناس تربیتی حضور می

درسی معلمی که به عنوان عضو گروه طراحی برنامه. کندهاي ارزشیابی ایفاي نقش میهاي یادگیري و تعیین شیوهفعالیت

  . هاي محیط مجازي نیز آشنایی داشته باشداید عالوه بر تجربه تدریس و تخصص موضوعی با ویژگیشود، بمجازي انتخاب می

او در این مرحله با استفاده از ابزارهاي ارتباط همزمان و . درسی مجازي، معلم بازیگر اصلی استدر مرحله اجراي برنامه   

مجازي با توجه به عواملی همچون؛ نوع موضوع معلم. ندکدرسی طراحی شده را تدریس میمجازي برنامهناهمزمان محیط

هاي آموزشی، سطح شناختی یادگیرندگان و نحوه دسترسی به منابع یادگیري چگونگی ارتباط خود را با درسی، هدف

را به  کند تا با تدارك شرایط الزم کنترل فرآیند یادگیريبه عبارت دیگر معلم مجازي تالش می. کندیادگیرندگان تنظیم می

گیرد و به گاهی نیز خود او کنترل فرآیند یادگیري را برعهده می. یادگیرندگان واگذار کند و خود بر آن نظارت داشته باشد

بر این اساس با توجه به ابزارها و امکانات موجود در محیط ). 2011، 3آولوس(کندشیوه مستقیم مطالب اساسی را ارائه می

  :توان چنین بر شمردمجازي را میها و وظایف معلم مجازي نقش

  نقش و وظایف معلم در محیط مجازي

هاي  آموزش هاي دور در دورههاي متفاوت و مکانمجازي غالبا از فرهنگیادگیرندگان محیط :ایجاد فضاي گرم و صمیمی -

از . مشترکات کمتري با هم دارندهاي فرهنگی و اجتماعی یکدیگر، آنها به دلیل عدم آشنایی با ویژگی. کنندمجازي شرکت می

هاي ابتدایی دوره آموزش مجازي  شرایطی را به وجود آورد که یادگیرندگان خود را به شکل مطلوب این رو معلم باید در جلسه

ها، ذکر خاطرات و بیان تجربه. هاي فرهنگی و خصوصیات فردي خود را بیان نمایندبه یکدیگر معرفی کنند و برخی از ویژگی

تواند به ایجاد آشنایی اولیه هایی هستند که معلم مجازي با استفاده از آنها میهایی از شیوهردادن درباره مسائل عمومی نمونهنظ
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معلم مجازي با به کارگیري ابزارهاي ). 2004، 4سالمون(گیري فضاي گرم و صمیمی کمک کندبین یادگیرندگان و شکل

  . تواند چنین فضایی را فراهم سازدگو و پست الکترونیکی میارتباطی ناهمزمان مانند تاالرهاي گفت

معلم مجازي براي ترغیب یادگیرندگان به تفکر منطقی و تحلیل عمیق باید مسائل مهم و . مدیریت و رهبري بحث ها -  

لب باشد که توجه مسائل طرح شده باید به قدري چالش برانگیز و جا. اساسی را براي آغاز بحث در تاالرهاي گفتگو ارائه کند

. هاي مباحثه را تعیین و به یادگیرندگان معرفی کنداو پس از طرح بحث باید چارچوب. یادگیرندگان را به آغاز بحث جلب نماید

ها ترغیب کند و در مواقعی که یادگیرندگان با تواند با ایجاد فضاي الزم همه یادگیرندگان را به شرکت در بحثمعلم مجازي می

بر این . هاي الزم را ارائه دهدبنديدر انتهاي بحث نیز باید جمع. ها مداخله کندشوند، در بحثي مبهم روبرو میهاموقعیت

شفینو، (آینداساس، شروع بحث، مداخله در بحث و مدیریت آن از جمله وظایف مهم معلم در محیط مجازي به حساب می

  ).2008، 5گارسیا و امندي

ها و مفاهیم مهم هاي آموزشی، چارچوبمعلم مجازي باید به مانند معلم حضوري هدف هم درسارائه محتوا و مفاهیم م -

او . هاي ساده و توضیحات مشخص روشن نمایدهر درس را به یادگیرندگان ارائه کند و مسائل پیچیده و نکات مبهم را با مثال

در این محیط معلم با استفاده از ابزارهاي . ته باشدبراي ایفاي موثر این نقش باید به حد کافی بر موضوع درسی تسلط داش

  .   کندارتباط همزمان نظیر کالس مجازي، ویدئو کنفرانس و ابزارهاي گفتگوي صوتی این نقش را ایفاء می

معلم مجازي باید با استفاده از ابزارهاي گوناگون  :ارزشیابی مداوم از آموخته هاي یادگیرندگان و ارائه بازخورد -

. ترین زمان ممکن نقاط ضعف و قوت آنها را به صورت واضح گوشزد کندهاي یادگیرندگان را ارزشیابی کند و در کوتاهآموخته

در  این کار ضمن کمک به یادگیري موضوع درس و حل تکالیف درسی، فضاي اجتماعی بانشاطی را براي ادامه مشارکت

  . سازدیادگیري فراهم می

هاي آن الین، زمان دریافت و ارسال معلم مجازي باید برنامه زمانی نحوه و زمان برگزاري کالس :مدیریت فرآیند آموزش -

، 6پورتر(ها را قبل از شروع دوره تنظیم کند و در جلسه اول به یادگیرندگان اطالع رسانی نمایدتکالیف و زمان برگزاري آزمون

  .به عالوه او باید براي هر جلسه از تدریس خود طرح درس تهیه کند). 67: 2004

مدار است و یادگیرنده محور و فعالیتمحیط یادگیري مجازي، محیط یادگیرنده :هاي یادگیري گوناگونطراحی فعالیت -

ریزان در هایی که برنامهبر فعالیت بر این اساس عالوه. باید در این محیط به صورت فعاالنه در فرآیند یادگیري مشارکت کند

بینند، معلم مجازي نیز با استفاده از ابزارهاي فناوري متناسب با شناخت خود از یادگیرندگان، برنامه درسی مکتوب تدارك می

  . کندهاي گوناگونی را طراحی  میهاي آموزشی و نوع موضوع درسی فعالیتهدف

تواند منابع معتبر و توجه به تنوع منابع یادگیري موجود در محیط مجازي معلم میبا : معرفی منابع یادگیري مرتبط -

-هاي دیجیتالی، پایگاهالین، کتابخانههاي آنها، نشریهکتاب. مرتبط با موضوع درس را شناسایی و به یادگیرندگان معرفی کند
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- رخی از منابع یادگیري محیط مجازي به شمار میالین و متخصصان دانشگاهی و غیر دانشگاهی بهاي آنها، گروههاي داده

  . روند

  تدریس معلم در محیط مجازي

-هایی میمعلم مجازي با چه ابزارهایی و از چه راه«آید که مجازي این سوال به ذهن میها و وظایف معلمبا شناسایی نقش   

توجه داشت، تدریس ارتباط هدفمندانه بین یاددهنده  این سوال بایستیبراي پاسخ به» تواند این وظایف را به خوبی انجام دهد؟

مجازي ارتباط بین یاددهنده و یادگیرنده با به کارگیري ابزارهاي ارتباطی همزمان و و یادگیرنده است و از طرفی در محیط

  .زمان بهره گیردتواند از تدریس همزمان و ناهمهاي فوق میبنابراین معلم مجازي براي ایفاي نقش. شودناهمزمان میسر می

  تدریس همزمان) الف

تدریس همزمان تعامل بین یاددهنده و یادگیرنده است که در آن یادگیرنده و یاددهنده در یک زمان از قبل تعیین شده با    

معلم مجازي در این شکل تدریس، . کنند و هدف این ارتباط کمک و راهنمایی یادگیرندگان استیکدیگر ارتباط برقرار می

گونه معلم براي ایجاد این. کندچوب کلی درس، مفاهیم عمده و اساسی و اهداف آموزشی را براي یادگیرندگان ارائه میچار

تخته  و گفتگوي متنی، نظرسنجیرسان و ارتباط از ترکیب ابزارهایی مانند؛ کنفرانس ویدئویی، کنفرانس صوتی، ابزار پیغام

هاي توان آنها را به سه بخش؛ فعالیتهاي متعددي نیاز دارد که میمزمان به اقداماجراي موثر تدریس ه. گیردمجازي بهره می

  ). 2010، 7چائو و لیم(هاي حین تدریس و فعالیت پس از تدریس تقسیم کردقبل از تدریس، فعالیت

- تدریس همزمان به مانند پخش زنده تلویزیونی است که هرگونه اختالل در  :هاي قبل از تدریسفعالیت

از این رو معلم مجازي باید با کمک سایر عوامل و دست اندرکاران . آن، ممکن است فرآیند تدریس را با دشواري روبرو سازد

ها و وظایف هر یک از افراد شرکت کننده در تعیین نقش: هاي زیر را انجام دهدیادگیري مجازي قبل از تدریس همزمان فعالیت

مراحل، . کنندموال افرادي مانند؛ معلم، سخنران مهمان و یادگیرندگان شرکت میدر یک جلسه تدریس همزمان مع. جلسه

.ارائه شده است) 1(ها و وظایف هر یک شرکت کنندگان در جدولنقش
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-

  نقش ها  مراحل تدریس

سخنران   معلم  کارکرد  مراحل

  مهمان

  عوامل تولید برنامه  یادگیرنده

  معلمدقیقه،  5به مدت   مقدمه

چارچوب کلی درس و 

سخنران مهمان را معرفی

  .کند می

ارائه کننده 

  مطالب

درکلیه مراحل تدریس عوامل   گوش دهنده  -

تولید فرآیند ضبط برنامه، 

سازماندهی برنامه طبق زمان از 

قبل تعیین شده و بررسی 

مشکالت احتمالی را برعهده 

  .دارند

معلم یا سخنران مهمان   ارائه

دقیقه  25به مدت 

  .تدریس کند

  گوش دهنده  ارائه کننده  ارائه کننده

 سوالطرح 

و ارائه 

  بازخورد

دقیقه  20به مدت 

یادگیرندگان سوال طرح 

می کنند،  معلم و 

سخنران مهمان بازخورد 

  . ارائه می دهند

اداره کننده 

بحث جلسه و 

پاسخگویی به 

  سواالت

پاسخگو به 

  سواالت

طرح کننده 

سوال و 

  پرسش ها

بندي جمع

  تدریس

معلم با کمک سخنران 

مهمان در مدت پنج 

دقیقه فرآیند تدریس را 

  .جمع بندي می کند

جمع بندي 

  تدریس

کمک به 

معلم در 

  صورت نیاز

  گوش دهنده

ارزشیابی 

فرآیند 

  تدریس

معلم در مدت پنج دقیقه 

فرآیند تدریس و تعامل 

بین یاددهنده و 

یادگیرندگان را ارزیابی 

  .می کند

ارزشیابی و 

شناسایی نقاط 

  ضعف و قوت

  گوش دهنده  

  کنندگان در مراحل گوناگون تدریس همزمانها و وظایف شرکتنقش) 1(جدول 

زمان، روز برگزاري جلسه، ساعت و زمان معلم باید قبل از تدریس در مورد مدت زمان جلسه هم :تنظیم برنامه زمانی

براي مثال روزهاي اول و وسط هفته، معلمان . گیري کندجغرافیایی یادگیرندگان تصمیمهاي مناطق جلسه در روز و ویژگی

و یادگیرندگان مجازي به دلیل مشغله کاري براي شرکت در تدریس همزمان زمان کافی در اختیار ندارند یا اینکه زمان 

رندگان در مناطق جغرافیایی مختلف اي باشد که با زمان استراحت و خواب یادگیبرگزاري کالس همزمان باید به گونه

  .تداخل نداشته باشد



معلم بهتر است قبل از برگزاري جلسه همزمان، اهداف درس و  :اطالع رسانی درباره موارد الزم براي شرکت در جلسه

براي هاي اولیه و اسالیدهاي مطالب درسی را جلسه، مشخصات سخنران مهمان احتمالی، امکانات فنی مورد نیاز، تمرین

.یادگیرندگان ارسال کند

معلم باید در حین تدریس همزمان براي ایجاد و حفظ پویایی تعامالت کالسی به  .هاي حین تدریس همزمانفعالیت

  :موارد زیر توجه کند

هاي کلی درس استفاده کنداز طرح درس مناسب براي ارائه چارچوب .  

 تالش کندبراي تعامل با یادگیرندگان و فعال نگهداشتن آنها.

از شیوه گوناگون و متنوع پرسشگري بهره گیرد.

بازخوردهاي توضیحی ارائه کند.

براي مقابله با مسائل غیرقابل پیش بینی تدارك الزم را به عمل آورد.

هاي الزم را ارائه کندبندي و ارائه راهنماییبعد از جلسات همزمان جمع.

هاي مربوط به آن قطع شود؛ بلکه معلم جلسه تدریس همزمان نباید فعالیت با اتمام. هاي بعد از تدریس همزمانفعالیت

  :هاي آن جلسه  را پیگیري کندهاي زیر فعالیتباید با تدارك اقدام

بررسی نظرات یادگیرندگان در مورد تدریس همزمان و ارائه بازخورد به آنها.

ویکرشام، اسپینوزا و (هاي مجدد یادگیرندگاناستفاده ارائه مطالب جلسه همزمان در تاالرهاي گفتگوي ناهمزمان براي

).2007، 8دیویس

  تدریس ناهمزمان) ب

هاي عمده معلم مجازي نقش. کننددر این شیوه یاددهنده و یادگیرنده در هرزمان از شبانه روز با یکدیگر ارتباط برقرار می   

هاي مدیریت فرآیند آموزش، مشارکت در بحث، تنظیم فعالیتنظیر؛ برقراري روابط اجتماعی، تسهیل بحث، ارائه بازخورد، 

گلدنبرگ و (گیرداز طریق ارتباط ناهمزمان صورت می یادگیري، آغازگري در بحث و معرفی منابع بیشتر براي مطالعه غالباً

  :ام دهدهاي زیر را انجاز این رو معلم مجازي براي تدریس ناهمزمان اثربخش باید فعالیت). 2007، 9پیلکینگتن

از راهبردهاي مناسب براي آشنایی یادگیرندگان با یکدیگر و ایجاد فضاي اجتماعی قابل اعتماد استفاده کند .  

با شناسایی زمینه عالیق یادگیرندگان، به بسط همکاري و تعامل بین آنها کمک کند .  

هاي یادگیري یادگیرندگان طراحی کندهاي یادگیري متنوعی را متناسب با سبکبا استفاده ابزارهاي ناهمزمان فعالیت.  

منابع یادگیري بیشتر و متنوع تري را به یادگیرندگان معرفی کند .

یادگیرندگان را با شیوه هاي ارتباط ناهمزمان آشنا سازد .  

  

  گیريبندي و نتیجهجمع

در مرحله طراحی او به عنوان عضوي . ر طراحی و اجراي برنامه درسی مجازي استمعلم یکی از نافذ ترین تصمیم گیرندگان د  

کند ولی در مرحله اجراي برنامه درسی مجازي او بازیگر اصلی ها مشارکت میاز گروه طراحی برنامه درسی در تصمیم گیري

                                                            
8 . L. E. Wickersham., S. Espinoza & J. Davis

9 . K. Guldberg  & R. Pilkington



هاي مختلف تواند به شکلاي میدر محیط مجازي معلم با استفاده از ابزارهاي ارتباطی، مشارکتی، اطالعاتی و چندرسانه. است

-به عالوه او در مواقعی نیز می. ادگیرندگان را در فرآیند یادگیري مشارکت دهد و کنترل فرآیند یادگیري را به آنها واگذار کندی

  .تواند خود فرآیند یادگیري را مدیریت کرده و چارچوب کلی موضوع درسی را به یادگیرندگان ارائه کند

ارتباط همزمان و ناهمزمان می تواند به دو شکل کلی؛ تدریس همزمان و در محیط مجازي معلم با استفاده از ابزارهاي    

در تدریس همزمان معلم مجازي با استفاده از ابزارهاي ارتباطی همزمان مانند؛ . تدریس ناهمزمان برنامه درسی را اجرا کند

رس، اهداف آموزشی، مفاهیم هاي فوري چارچوب کلی درسانکنفرانس ویدئویی دو طرفه، کنفرانس صوتی دو طرفه و پیغام

توان هاي متعدد نیاز دارد که میاجراي موثر تدریس همزمان به اقدام. کندعمده و مطالب اساسی را براي یادگیرندگان ارائه می

  . هاي حین تدریس و فعالیت پس از تدریس تقسیم کردهاي قبل از تدریس، فعالیتآنها را به سه بخش؛ فعالیت

ها و وظایف افراد شرکت کننده در جلسه آن الین، برنامه اید قبل از شروع تدریس همزمان در مورد نقشمعلم مجازي ب    

هاي الزم را به عمل آورد و در حین تدریس با استفاده از طرح درس مناسب زمانی جلسه، مواد و ابزارهاي مورد نیاز پیش بینی

هاي پرسشگري و طرح بحث یادگیرندگان را ارائه کند و با استفاده از شیوهها و مفاهیم مهم درس را به یادگیرندگان چارچوب

در تدریس ناهمزمان نیز او باید . در انتهاي جلسه او باید بحث مطرح شده را جمع بندي کند. به تعامل ترغیب نماید

هاي آن، تدارك رفع تعارضیادگیرندگان را به برقراري روابط اجتماعی صمیمی ترغیب کند؛ و با آغازگري بحث، تسهیل و 

همچنین او باید به طور . هاي یادگیري و معرفی منابع، یادگیرندگان را به مشارکت در فرآیند یادگیري ترغیب نمایدفعالیت

هاي مداوم با مدیریت فرآیند آموزش، نظارت و ارزیابی مداوم آن به یادگیرندگان بازخورد ارائه کند و با تدارك پشتیبانی

  .و آموزشی انگیزه آنها را به مطالعه و یادگیري دو چندان سازد فناورانه
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