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ام البنین همتی پور / دانشجوی دکترای مدیریت آموزش عالی

روش های آموزش مجازی از جدیدترین روش های آموزش هستند 
که با توجه به تغییرات و تحوالت عصر فناوری و کارایی آن ها در 
افزایش یادگیری یادگیرندگان، مورد استقبال عمومی قرار گرفته اند. 
استفاده از ابزارهای آموزشی، با هر هدف و روشی که اجرا شوند، باید 
عالوه بر جذابیت کالس درس و یادگیری یادگیرندگان، «بازخورد 
به یادگیرندگان» را که مستقیم ترین ابزار رسیدن به کلیة اهداف 
تجربیات  و  نیازها  به  توجه  دهد.  قرار  اولویت  در  است،  آموزشی 
با  آن ها  تعامل  و  درس  کالس  در  آن ها  مشارکت  یادگیرندگان، 
یکدیگر در این رابطه اهمیت ویژه ای دارد. این مطالعه سعی دارد با 
مرور تحقیقات انجام شده، فن های مؤثر ارائة بازخورد به یادگیرندگان 
را شناسایی کند و در نهایت آن ها را به عنوان استراتژی های کاربردی 
مورد نیاز معلمان به منظور استفاده در آموزش های مجازی ارائه دهد.

کلیدواژه ها: بازخورد، آموزش مجازی، یادگیری
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مقدمه
هستند؛  آموزشی  جدید  محیط  گویای  مجازی  آموزش های  امروزه 
با ابزارها و رسانه هایی که در سریع ترین زمان ممکن، انتقال محتوا 
را تسهیل می کنند. بنابراین، باید شاهد حضور هر چه بیشتر یادگیری 
الکترونیکی در عرصة فرایندهای یاددهی و یادگیری باشیم. اما تأکیدی 
که به استفادة بیشتر از این نوع آموزش، به دلیل تسهیل یادگیری در 
آموزش، می انجامد، نباید به مغفول ماندن از سازنده ترین عامل موفقیت 
این نوع آموزش، یعنی »بازخورد« منجر شود. بازخورد یکی از مهم ترین 
یادگیری و عملکرد تحصیلی  عوامل مؤثر در پیش بینی بهبود فرایند 
یادگیرندگان است. در حالتی که تدریس و آموزش به طور فزاینده ای 
از مکان دنیای واقعی به محیط های رایانه ای منتقل شده است، اما نباید 
فراموش کرد که تدریس ذاتًا فرایندی اجتماعی است و از گذر یک فرایند 
مشارکتی، تعاملی و بازخورد، یادگیری معنادار حاصل می شود. بازخورد 
به یادگیرندگان کمک می کند مهارت های یادگیری خود را بهبود بخشند 
و دانش علمی مورد نیاز در آینده را توسعه دهند. تعامل و بازخورد در 
سیستم یادگیری الکترونیکی یادگیرنده، باعث می شود یادگیرنده از نقاط 
ضعف عملکرِد خود آگاهی یابد و به دنبال اصالح آن باشد. لذا طراحان 
آموزشی، کارشناسان موضوع و مربیان، باید در ضمن مقولة طراحی، 
آموزش های  در  الکترونیکی  یادگیری  مداخالت  ارزیابی  و  اجرا  برای 
مجازی نیز برنامه ریزی کنند. با توجه به نقشی که »بازخورد« معلم در 
پیشرفت تحصیلی یادگیرندگان دارد، این مقاله قصد دارد به این سؤال 
پاسخ دهد که چه فن های ضروری برای ارائة بازخورد به یادگیرندگان 

وجود دارد؟

1.ارائةبحثهایموضوعی:ارزش ارائة بحث های موضوعی معلم 
در افزایش توانایی یادگیرندگان در یادگیری مطالب درسی نهفته است. در 
تحقیقی بین دو گروه از یادگیرندگان، در یک گروه بحث های گروهی در 
کالس درس ارائه شد و در گروه دیگر بحث های گروهی اعمال نشد. نتایج 
نشان داد، یادگیرندگان گروه اول، شرکت در بحث های موضوعی را، به 
دلیل بازخوردی که به واسطة گفت وگو و تبادل نظر، از دوستان خود دریافت 
می کنند، بهتر از انجام تکلیف کتبی درک می کنند. حتی از ارائة بحث های 
موضوعی معلم در کالس درس، بیشتر از تکالیف درسی استقبال می کنند 

)کوایی، اسوارتز، شلی، 2020، کرایولی، اس تارک، مندل، 2009(.

2.کمکگرفتنازدستیارآموزشی: معلمان می توانند از دستیار 
آموزشی برای ارائة بازخورد به یادگیرندگان استفاده کنند.

3.بازخوردمکرر:بازخورد باید به صورت مکرر انجام شود و معلم باید 
پس از دریافت هر بازخورد، توصیه هایی برای تغییرات بعدی فرایند آموزش 
در نظر بگیرد. ایجاد فضای تغییر و به روزرسانی مطالب بر اساس بازخورد 
فعلی از یادگیرندگان، باعث می شود آن ها وضعیت یادگیری را برای خود 
مساعد بدانند و درنهایت عالقه مند باشند سؤاالت خود را در بحث های 
کالسی مطرح کنند و تعامل دیجیتال را با استفاده از روش های بهتر 

آموزش و ارجاع فکری برای ارزیابی هر تکلیف خود افزایش دهند.

4.انجامفعالیتهایمربـوطبـهتولیـدومـرورمتـنتوسط
یادگیرندگان: فعالیت های مرور متـن در مـدرسه هـای رسمی آموزش و 
پرورش به طورکلی به صورت عمودی و غالبًا استبدادی انجام می شوند که 
در آن معلمان معمواًل فعالیت های تولید متن را برای یادگیرندگان تعیین 
می کنند و تنها خوانندگان و بازبینندگان آن ها خود معلمان هستند. درنتیجه، 
یادگیرندگان به ندرت تجربة به اشتراک گذاشتن متن های خود با یکدیگر 
را دارند. برعکس، در محیط آموزش مجازی، یادگیرنده در معرض ارزیابی 
همساالن خود قرار می گیرد و در واقع از اظهار نظرات هر یک از همساالن 
نسبت به متِن اشتراک گذاشته شده استفاده می کند. فن بازخورد در مورد 
بازخورد1، به بهره جستن از بازخورد هر یک از همساالن نسبت به بازخورد 

دیگری اشاره دارد.

5.استفـادهازمحیـطمجـازیچنـدرســانـهای:مشارکت 
یادگیرندگان در آموزش مجازی، بازخورد به آن ها را تسهیل و یادگیری 
را افزایش می دهد. با طراحی محتوای چندرسانه ای در آموزش مجازی 
می توان به این اهداف دست یافت. محیط آموزش چندرسانه ای، برای 
افزایش یادگیری تجربی و جذب یادگیرندگان، به استفاده از محتوای 
دوره متناسب با شرایط دنیای واقعی می پردازد. یادگیرندگان از محتوای 
چندرسانه ای راضی هستند و آن را برای یادگیری الکترونیکی تجربی و 

توسعة پروژه های معتبر گروهی مفید می دانند.

۶.استفادهازابـزارتوسعـةمحتوایتعاملیوسیستمهای
جبـررایانهای:ارائة بازخورد دقیق از جمـله ویـژگی هـای ابزار توسعة 
محتوای تعاملی و سیستم های جبـر رایـانه ای است. همچنین، می توان به 
ارائة کیفیت محتوا، توانایی حـل مسئلـه و رضـایت یادگیرندگان نیز اشاره 
کرد. استفاده از ابزار توسعة محتوای تعاملی و سیستم های جبر رایانه ای 
می تواند به معلمان کمک کند نوآورتر باشند و قالب های آزمون مبتنی بر 
پروژه را که کاربرد دانش را تشویق می کند، اتخاذ کنند. این ابزارها به 
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پینوشت
1.Feedback about feedback
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یادگیرندگان نیز کمک می کنند خود را تنظیم و دانش خود را کشف کنند. 
این موضوع شانس آن ها را برای رسیدگی به مشکالت نوع برنامه افزایش 
ریاضی،  مثاًل در درس  الکترونیکی،  آزمایشگاه های  راه اندازی  می دهد. 

نمونه ای از آن است.

۷.زمینهسازیبرایارائةبازخوردگروهیدرآموزشمجازی: 
بازخوردهای  در  قابل استفاده است.  و گروهی  فردی  به صورت  بازخورد 
گروهی، عالوه بر تأثیر مستقیم بازخورد در رفع مشکالت یادگیرنده و 
اصالح آن، می توان از تأثیر غیرمستقیم آن در یادگیری گروه، از طریق 
گروه های  در  گروهی  بازخوردهای  یادکرد.  گروهی،  اطالعات  تشریح 
مجازی با سطح باالیی از اعتماد اعضای گروه نسبت به یکدیگر رخ 
داده اند. این بازخورد برای بهبود جزئیات اطالعات گروهی و یادگیری در 

گروه های مجازی بسیار مؤثر است.

۸.دردسترستربودنمعلم: معلم باید مدت زمان بیشتری در دسترس 
باشد تا بتواند در سریع ترین زمان ممکن و در صورت نیاز به طور مکرر، به کلیة 

یادگیرندگان )نه فقط یادگیرندگان صمیمی(، بازخورد ارائه دهد.

۹.تخصیصزمانبیشتر:معلم باید دو نوع مدت زمان مجزا، یعنی 
مدت زمانی مشخص برای ارائة بازخورد به یادگیرندگان، و نیز مدت زمانی 

برای  مشاورة تخصصی به آن ها در برنامة کاری خود تعریف کند.

1۰.ارائهدقیقمحتوایبازخوردبهیادگیرندگان: معلم باید: 
الف( دقیقًا به اشتباه یک به یک یادگیرندگان اشاره کند؛ ب( به طور قابل 
فهم در حل مسئله به یادگیرندگان کمک کند و از دانش تخصصی خود 
در این باره استفاده کند؛ ج( پشتیبانی متناسب با سطح دانش و مهارت 

یادگیرنده را فراهم آورد.

11.ارائةبازخوردموفق: معلم می تواند: الف( با توجه به اینکه ضعف 
عملکرد یادگیرنده در آموزش مجازی ممکن است به ناآگاهی یادگیرنده در 
استفادة درست از ابزار و وسایل الکترونیکی باشد، قبل از ارائة بازخورد، 
به طور قابل فهم نحوة کار با رایانه را به یادگیرندگان الکترونیکی بیاموزد؛ 
ب( تا زمانی که یادگیرنده به سازه های غلط در ذهن خود شک کند، منتظر 
بماند؛ ج( هنگام دادن بازخورد به یادگیرندگان، جوانب ادب و احترام را 
رعایت کند؛ د( هنگام دادن بازخورد، از کلماتی استفاده نکند که باعث 

سردرگمی یا بی انگیزگی یادگیرندگان شود.

جمع بندی
به  اینکه  بر  عالوه  ارتباطات،  و  اطالعات  فناوری  رشد 
یک  راه اندازی  برای  جدید  رویکردهای  و  مفاهیم  ظهور 
سیستم یادگیری مجازی منجر شده است، لزوم غنی سازی 
هرچه بیشتر دانش در این زمینه را نیز مطرح کرده است که 
شامل آموزش های متنوع در قالب های مختلف محتوای متن 
)فیلم، متن و محتوای تعاملی( و روش های متفاوت آموزش 
است. به منظور جلب توجه یادگیرندگان و یادگیری آن ها، 
سیستم آموزش مجازی باید کیفیت محتوای خوب، مواد 
درسی تجدیدنظر شده و روش های به روز را فراهم کند. ارائة 

»بازخورد« از مهم ترین ابزارهای این نوع آموزش است.


