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سازی آموزش بر خط با رویکرد مشارکتی در برای ارزیابی یکپارچه  SWOTتحلیل

 حوزه هنر

 چکیده
برنامه یا راهبرد  کی تیوضع یابیارز یاست که برا کیاستراتژ یزیربرنامه راهکارهایاز  یکی SWOTتحلیل  :بیان مسئله

نقاط دهد. می ها را مورد تمرکز قراردیو تهدها فرصت ،ضعفنقاط  ،قوتو همانطور که از نام آن پیداست نقاط  شودیاستفاده م

سازمان برتری دارد و چه چیزی آن را از رقبا جدا وجوه یک موضوع یا کدام بخش از یک کنند که کدام یک از توصیف می  قوت

به عوامل خارجی مطلوب  هاکند. فرصترا در سطح مطلوب خود متوقف میکارآیی یک راهبرد و استراتژی  نقاط ضعفد. کنمی

به عواملی اشاره دارد که احتمال آسیب  بدهند. تهدیدهااستراتژی مورد هدف توانند یک مزیت رقابتی به کنند که میاشاره می

در  یکل طورهب یراهبرد یزیرروش عالوه بر برنامه نیاز است که الزم به یادآوریند. را داریا راهبردهای آن رساندن به سازمان 

ی یک درون ییو توانا یطیمح طیشرا ییشناسا یکارآمد برا یابزار دیرا با لیتحل نی. در واقع اشودیاستفاده م نیز تیوضع لیتحل

 سیستم دانست.

از وضعیت آموزش برخط در حوزه هنر به ویژه با محتوای عملی است آوری شده جمع اتیبر اساس تجرب پژوهش پیش رو هدف:

های ناشی از آن، در کنار آموزش حضوری به عنوان راهبرد کارآمد در عرصه گیری کرونا و محدودیتکه بر اساس شرایط همه

 آموزش مطرح و بکار بسته شده است.

به صورت غیر مستقیم با هدف اجتناب از ورود سالیق به ها آوری پرسشنامه، تحلیل دادهاین تحقیق با جمع: شروش پژوه

 با استفاده از کاربرگ استاندارد چهارگانه انجام شد.SWOT پژوهش صورت پذیرفته است. همچنین تحلیل های یافته

 یعال و همکارمشارکت ف ء روحالقااز سوی مدرس برای  خالقانه یهاروشترین تمرکز پژوهش بر روی بکارگیری اصلی ها:یافته

افزایی ناشی از مشارکت فعال های عملی بجز از مسیر همزیرا آموزش مهارت ؛دانشجویان بوده است یریادگیتجربه  شیجهت افزا

 نوین دارد.های میسر نیست. نتایج نشان از اهمیت ارزیابی نقاط ضعف و قوت استراتژی در حصول نتایج مطلوب برای شیوه
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 مقدمه

 برای که ییهابرنامه و موجود یهااندکه نه تنها برنامهدر دو دهه اخیر متخصصین آموزش به این نتیجه رسیده

 جامعه آینده روندهای دقیق بررسی اساس بر باید ،اندشده ریزیبرنامه محیط آموزشی نوع از نظر صرف آینده

 ،قوت نقاط تحلیل و های و راهبردهای آموزشی هم نیازمند دگردیسی ست. در این راستا تجزیهباشد؛ بلکه شیوه

 نیازهای تأمین در تا کندمی فراهم آموزشی مدیران برای را چارچوبی ،(SWOT) تهدیدات و هافرصت، ضعف

 در رسد که این شیوه تجزیه و تحلیل برای استفادهنگاه اول به نظر می در اگرچه. کنند تمرکز بهتر خود جامعه

 ؛نیست جدید کامالا  آموزشی یهامحیط در ابزار این از استفاده ایده ، امااست شده گرفته نظر در تجاری هایبرنامه

و مشارکت اجتماعی در آموزش  نام ثبت افزایش برای را روش این( 1991) گورسکیلد و گفایند، مثال عنوان به

 در ست که مدیریتی ابزارهای این شیوه تحلیلی، از آن دسته .کرد پیشنهاد ایمنطقه یهایا در فعالسازی کالج

 مربوطه، اجرایی مأمورین اداری وظایف در اساسی یهاشباهت دلیل اما به شده، گرفته نظر در صنعت برای ابتدا

 برای که است کلی ابزار راهبرد یک این .شود گیرینیز بهره و حوزه آموزش در استفاده برای توانندمی اغلب

 طراحی هابرنامه مختلف انواع در استراتژیک ریزی برنامه درآمد پیش و گیری تصمیم مقدماتی مراحل در استفاده

 های آموزش،ساختار آموزشی، به ویژه در تحلیل روش یک برای، صحیح استفاده صورت بنابراین در .است شده

 آن دانشجویان اتمسفرهایی که و مجامع سایر هدف، جامعه با رابطه در ساختار فعلی وضعیت از تصویری تواندمی

 قوت نقاط درونی بررسی با همراه( هافرصت و تهدیدها شامل) خارجی عوامل درک دهد. بدست، شوندمی آن وارد

با توجه به  نگری آینده چنین. کندمی کمک مناسب گیری تصمیم و آینده انداز چشم گیریشکل در ضعف و

شود می یید یک شیوه در بازه زمانی کوتاه بدلأی آموزش، به تعیین تکلیف در رد یا تهااهمیت ارزیابی سریع شیوه

 و ابتکاری یهابرنامه با ربطبی و زائد یهابرنامه جایگزینی و شایسته یهامتولیان آموزش را به کشف برنامهو 

، قوت نقاط برای )ربع تحلیل( بخش چهار ایجاد ،SWOT تحلیل و تجزیه در گام اولین. دوشمی مرتبط رهنمون

بسیار واجد  استراتژی مورد در بحث بر تمرکز و وضوح عینیت، ساختار، ارائه و تهدیدهاست. در هافرصت، ضعف

 تأثیر تحت شدت تحلیل به اینکه یا گمراهی شود منجر به است ممکن صورت این غیر اهمیت است زیرا در

 نگرش سه، آموزشی یهامحیط در گروهی کار هنگام که است ذکر به الزم. گیرد قرار پذیری شخصیت و سیاست

 نیدر ا یدف اصله. گیردمی مورد توجه قرا( بالتکلیف -خنثی و مشارکتی غیر -منفی، مشارکتی -مثبت) متمایز

 نیاز ا یکیاست.  ینظر یکردهایاز رو یهنر با استفاده از برخمشارکتی آموزش برخط با آموزش  پژوهش، تلفیق

 یآموزش یهارشته ایها بخش ریکه بطور معمول در سا یآموزش مشارکت کردیاست. رو یآموزش مشارکت کردهایرو

، استفاده شده است. در واقع حوزه هنر انیدانشجو نیبه منظور ارتقا ارتباط ب، ردیگمی مورد استفاده قراربه کرات 

پذیری متقابل ریتأث شیو افزا منفرد سازی دانشجو، وتریکامپ ریکاهش تأث ینظر کردیرو نیدر انتخاب ا یاصل لیدل

 وآموزش برخط  کردیوحدت رو یبرا یآموزش هنر اساساا عنصر، نظر نیاز ادر کالس است. جویان دانش نیب

استفاده از  لیدل نی. به همفته استرهدف قرار گمورد  ی این استراتژیارشته انیاثر م، نیاست. بنابرا مشارکتی

  است. آموزش یبرا یسازو آمادهریزی ، پایه و اساس برنامهدر آموزش هنرای رایانهو درس  برخطکالس 
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 روش پژوهش
در مقطع کارشناسی ارشد پیاده سازی شده است. پروژه بخش عملی این  ۲این پژوهش در درس ارتباط تصویری 

درس، طراحی یک وبگاه در یک حوزه تخصصی تعریف شده بود که این پژوهش در مسیر آموزش عملی و اجرای 

ریزی و بدون طرح انیدانشجوبا استفاده از آراء ، قیقهر چرخه تح یدر ابتداپروژه مربوط به آن صورت پذیرفت. 

 نیا جی. بر اساس نتاشد لیپرسشنامه مشخصات تکم کشود، یها گیری در پاسخمستقیم که منجر به جهت

بر روی ا هگروه در آن تاشدند  میتقس ییهاگروهریزی شده و نامحسوس به صورت برنامهبه  جویان، دانشپرسشنامه

شد. می امبه صورت برخط انج دیبا تکلیف نیکنند. تمام ارتباطات ا یهمکار ی برخطگروه مشارکتی و فیتکل یک

با  جویاندانش، شودمیاست که دنبال  یپرسش عملمبتنی بر  قیاز روش تحقمهمی مرحله  بازخورداز آنجا که 

بحث برخط  کیبه صورت امر  نیشرکت داشتند. ا ازخورددر مرحله ب ماایمستق یاضاف فیتکل کیاستفاده از 

برخط در گروه خود  یهمکار یمثبت و منفهای توانند در مورد جنبهبن جویادانشگون انجام شد تا ناهم یگروه

 یشنهاداتیپبرخط  یتجربه همکار کیفیت شیافزا یدر مورد چگونگ دیبا نیها همچنکنند. آن، بحث و بررسی تأمل

شد )به میشامل با توجه به مقطع تحصیلی دانشجو را  یادیتعداد ز قیاز آنجا که هر دو چرخه تحق دند.دامیارائه 

الزم به ذکر است که با توجه به هدف پژوهشگر در  شد. افتیبازخورد در یادیمقدار ز، نفر( 17و  15 بیترت

های واقعی دن نتایج به برداشتبرد نامحسوس روند بازخوردگیری که در واقع تالشی برای هر چه نزدیک کرپیش

 .هایی همراه بوده استبا وقفه یند دریافت نتایج بعضاا آدانشجویان بود، فر

 

 پیشینه پژوهش
 بررسی»هایی انجام شده است. از آن جمله، پژوهش SWOTدر ارزیابی آموزش برخط با استفاده از راهبرد تحلیل 

این  وضعیت ارزیابی هدف با «علوم بازرگانیهای رشته در ترکیبی و برخط یادگیری زمینه در وضعیت ارزیابی و

 در تحقیقات کیفیت و حجم نتایج نشان داده که. آینده است در معنادار تحقیقات برایها فرصت شناسایی و حوزه

 میزان حال، این با. است یافته افزایش چشمگیری طرز به گذشته دهه طی ترکیبی و آنالین تجارت آموزش

 اثربخشی (۲۰15) «استراندوا و وبرنیک». (Arbaugh, 2009, 71) است نابرابر حدودی تاها رشته بین در پیشرفت

-۲۰1۲های سال در اول سال دانشجوی هزار شش از بیش را با مشارکت «گام اولین»ای برخط تحت عنوان پروژه

ذکر شده  آن از دانشجویان رضایت و پروژه بودن مفید اثبات تحقیق این از هدف. اندمورد بررسی قرارداده ۲۰1۴

 .شده است این مقاله استفاده در SWOT کیفی تحلیل و تجزیه وکمی  پرسشنامه بررسی هایروش. است

های گرایش که اند( نیز یک استارت آپ آموزش برخط را بررسی کرده۲۰۲1) «تریپاتی و دراپامالی»همچنین 

 ویدئویی بصری،های کالس طریق از الکترونیکی آموزش ویژه به است؛ آورده ارمغان به آموزش زمینه در را جدیدی

سوژه هدف با  ها همچنین به مقایسهآن. علوم و ریاضی موضوعات برای ویژه به 1۲ تا ۴های کالس برای صوتی و

 اند. پرداخته هاآن SWOT تحلیل و تجزیه با همراه رقیبهای نمونه

 

 SWOTمبانی نظری ساختار تحلیلی 

د. این چیدمان بصری یک مرور شومی وضعیتی معرفی و ارائهچهار در قالب یک ساختار   SWOT تجزیه و تحلیل

دهد. اگرچه ممکن است همه نکات تحت عنوان میسازمان یا موضوع مورد هدف را به دست کلی از موقعیت 
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ها و تهدیدها، های کلیدی در مورد توازن فرصتها باید بینشاما همه آن ؛خاصی از اهمیت یکسانی برخوردار نباشد

در   SWOT تجزیه و تحلیلنخست برای بکارگیری های هر چند ایده .مزایا و معایب و موارد دیگر را نشان دهند

وصی و ساختارهای خصاغلب توسط این رویکرد اکنون  اماقرار گرفت. توجه مورد  حوزه ارزیابی کسب و کار 

ای از در ادامه خالصه .شودگذاران و کارآفرینان استفاده میسسات غیرانتفاعی و افرادی از جمله سرمایهؤ، میدولت

 گردد:میوجه این تجزیه و تحلیل ارائه  چهار

سازمان برتری دارد و چه وجوه یک موضوع یا کدام بخش از یک کنند که کدام یک از توصیف می: نقاط قوت. ۱

 کند: یک برند قدرتمند، وفادار به مشتری، ترازنامه قوی، فناوری منحصر به فرد و غیره. چیزی آن را از رقبا جدا می

ها کند. آنرا در سطح مطلوب خود متوقف مییا کارآیی یک راهبرد و استراتژی عملکرد سازمان : نقاط ضعف. ۲

گردش مالی باالتر از متوسط، سطح باالی ، ابت، الزم است: یک نام تجاری ضعیفمناطقی هستند که برای حفظ رق

 .بدهی، زنجیره تأمین ناکافی یا فقدان سرمایه، از جمله این موارد هستند

 .بدهنداستراتژی مورد هدف توانند یک مزیت رقابتی به کنند که میبه عوامل خارجی مطلوب اشاره می: هافرصت. ۳

را دارند. به عنوان مثال، یا راهبردهای آن به عواملی اشاره دارد که احتمال آسیب رساندن به سازمان  :تهدیدها. ۴

زیرا ممکن است باعث از بین رفتن یا کاهش عملکرد ، خشکسالی تهدیدی برای یک شرکت تولید گندم است

عرضه شدید نیروی کار ، رقابت افزایش، محصول شود. سایر تهدیدات رایج شامل مواردی مانند افزایش هزینه مواد

 .و غیره هستند

 

 SWOTآموزش برخط از منظر 
 داده تغییر آموزش جمله از دیگریهای روش به را ما زندگی مختلفهای جنبه فناوری که است انکار غیرقابل

شیوه و ایجاد یک  شخصی مفاهیم آموزشی به صورت جهت ارایه برخط مدرسان برای را جدیدی فرصت این. است

 تنها نه مدرسان. است صادق برخط آموزش قالب در خاص طور به امر این. است کرده جدید درآمدزایی فراهم

 از یکی. کنند استفاده آموزش بستر عنوان به اینترنت از توانندمی بلکه بفروشند، را آموزشیهای فیلم توانندمی

ارایه  برخط بصورت را آموزشی مطالب تواندمی مدرس. است آن بودن پذیر انعطاف برخط آموزش قوت نقاط

توان به طور منعطف می و ندارد روزانه وجود منظم کار یک در این رویکرد .کند تدریس خود برنامه نموده، طبق

 به، برخط آموزش طریق از. کندمی فراهم رویکردها در خالقیت برای را مختلفیهای این شیوه فرصت کار نمود،

 البته برخی .سازمان نیست یک با کار به مدرس محدود و ورد،آ دست به را بیشتری مشاغل توانمی راحتی

 کننده ناامید برخی برای تواندمی فناوری، مثال عنوان به. است مرتبط برخط آموزش با که دارد وجود نیز اشکاالتی

 برخط، صورت به آموزشیهای دوره ارایه. دارند عادت سنتی رویکردهای به کهمیقدی مدرسان برای ویژه به، باشد

حاصل ، دارد وجود واقعی آموزشی موسسه یک در کار هنگام طبیعی طور به که را مزایایی انتها در است ممکن

ضمن  .باشد متفاوت بسیار تدریس شودمی باعث دانشجویان وجود ندارد که با شخصی تعامل هیچ همچنین. نسازد

 کند، باز را زیادی درهای تواندمی برخط های عملی، بسیار پیچیده است. آموزشاینکه آموزش و سنجش مهارت

 به هایی به فروش رسانید،در قالب بسته نیز را آموزشی مطالب توانمی، تدریس از فراتر. شغلی رشد برای خصوصاا

 مالی، نظر از. بگیرند یاد مطلوب خود سرعت با نظارت، عدم صورت در حتی شودمیداده  اجازه دانشجویان

 بر را شغل چندین برخط مدرسان که نیست معمول دارد البته وجود نیز بیشتر درآمد کسب برای هاییفرصت
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مداوم در حال  شوند، استفاده برخط آموزش برای توانندمی که هاییعامل سیستم تعداد همچنین. بگیرند عهده

 همین به برخط روز به روز در حال گسترش است، آموزش شناخت مزایای حال در افراد هستند. رشدتحول و 

 ارایه دهند، برخط صورت به را خود شخصی آموزش مایلند که کسانی. دانست مهم تهدیدی توانمی را رقابت دلیل

 برخط آموزش اینکه از ترس دلیل به که دانشجویان هستند از برخی، همچنین. هستند رقابتی فضای مستقل از

 . نیستند کالس سبک به یادگیری به حاضر داشت، نخواهد باالیی اثربخشی

 

 یکنون کردیرو SWOT لیتحل

خوردهایشان در باز جویانبرخط بود که توسط دانش یهمکار یمثبت و منفهای جنبه لیو تحل هیقدم تجز نیاول

 یدهایو تهدها فرصت، ضعف، بود. نقاط قوت SWOT لیو تحل هیتجز کینظرات در  نیا بیمشخص شده و ترک

 .ذکر شده است 1شده در جدول  ییشناسا
  نگارنده منبع:.  SWOTدستاوردهای تحلیل  .۱جدول

 هافرصت نقاط قوت

 شود.می قتشوی فعال مشارکت -

در انجام کار به گروه وابسته  تیموفق یان براجویتک تک دانش -

 .ستیبه احساس انزوا ن یازیهستند. ن

 .یخجالت انیدانشجو یاضطراب کمتر برا -

 به دست آمد. تیماژول با موفق جینتا -

 وقت تلف نشده است. چیجلسات رو در رو ه میدر تنظ -

 شود.می قیتشو ییدانشجو یهمکار

 شده است. میتقس انیدانشجو نیب یبار کار -

 .یبعد یکارها یالزم برا یمشارکت یهامهارتایجاد  -

های به موقع را گروه پاسخ یکه اعضا ییارتباط مثبت در جاحصول  -

 گروه کمک کند. تیتواند به تقومیاین امر ارسال کردند. 

  دیبا افراد جد ییآشنا -

 .یتعامل اجتماع یروابط شخص تیتقو -

 .تیفعال کیتحر -

 .زهیانگتحریک  -

 دهایتهد نقاط ضعف

 کردند.نمیبا هم کار میتی صورت بهها گروه همه -

 گروه گرفته شده است.اعضای  تیبدون رضا بعضاا ماتیتصم -

گروه  یبر رو میمستق یمنف ریشرکت کننده تأث ریو غ رفعالیافراد غ -

 .(دنندازامی ریرا به تأخ ی، کار گروهدنگذارمیگروه  یدارند. )فشار رو

 گروه. یاعضا نیعدم تماس رو در رو ب -

 که در این حالتها ناهمگام بحث تیماه لیبه دل یعدم پاسخ فور -

 روشن کردن مسائل گروه دشوار است.

 ببرد. نیرا از ب گرانید زهیتواند انگمیاقدام( افراد عدم اقدامات )

 .فیمشخصات تکلعدم رعایت چارچوب و  -

 .نترنتیبه ا یدسترسالزام  -

 . یکیعدم دانش الکترون -

 ه.عالق کمبود -

 .انیاز طرف دانشجو یزیرعدم برنامه -

 الزم. «یگروه یهامهارت»نداشتن  -

 .یبه شرکت و کار گروه لیعدم تما -

 های ناآشنا و متنوع.به کار در گروه لیعدم تما -

 

 SWOTبحث و بررسی تحلیل 
ارائه ، مشخص شده استان جویجذاب از نقاط قوت را که توسط خود دانش یامجموعه، برخط یهمکار کردیرو

بلکه )ناآگاهانه( در ، بودندمیارتباط و سرگر یتعامالت ناهمزمان نه تنها در حال برقرار قیها از طردهد. آنمی

کار مشترک با  کی نی. اگرچه ا(Browne, 2003, 245) جستندفعال مشارکت  زیخود ن یریادگیتجارب 
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تواند طبق میاما هر فرد ، خاص بود یگروهریزی یک نیمسال تحصیلی برای های زمانی ناشی از برنامهمحدودیت

 دانشجویانبود که  یمعن نیگروه به ا کیدر  تیرا انجام دهد. عضو یفردهای تیبرنامه خودش تعامل کند و مسئول

 قیداشتند که از طر یکانال ارتباط کیها آن(Fisher, 2003, 227) شوند نمیاحساس انزوا لمس هرگز مجبور به 

 یکار فرد ی با اینکه حجم. حتیا مشوق یکدیگر باشند توانستند در صورت لزوم درخواست کمک کنندمیآن 

 زمانی چیه، نید. عالوه بر اریزی شده گشتنبرنامهماژول  جیبه نتا یابیان موفق به دستجویدانش، بود افتهیکاهش 

 انیبود که دانشجو یمعن نیبه ا نیهمچنها ناهمزمان بحث تیتلف نشد. ماه یجلسات حضور یزیربرنامه یبرا

سلط کمتر تان با جویدانش یبرا یتواند باعث اضطراب کمترمیکه ، وقت تأمل و تفکر دارندها آنقبل از شرکت در 

قابل رفع  یو به راحت ستندین یجد یلیاز نقاط ضعف )به عنوان مثال عدم تماس رو در رو( خ یاگرچه برخ د.گرد

داشته  یمنف ریتواند تأثمیاز نقاط ضعف مشخص شده  یبرخ، یبعد یاما در صورت رفع نشدن در کارها، هستند

گروه  یاعضا هیبق، ندازندیب ریپروژه را به تأخ، و مشخصاتها نکردن مهلت تیکه افراد با رعا نیباشد. به محض ا

تواند منجر به می نیدهند. امیاز دست شده  ارایه پروژه و دستاوردهای حاصل یرا برا شده و عالقه خود دیناام

 د.خواهد بوتالش مشترک ناموفق  کی حاصل آنکه ، شود فیتکل زیآم تیگروه در انجام موفق ییعدم توانا

 

 فعالیت مشارکتی برخط در حوزه آموزش بخش عملی هنر
ها در آموزش شده است که به مختلف و استفاده از آن یامروزه منجر به ظهور ابزارها یکیهای تکنولوژشرفتیپ

های شیگرا جهیکمک کرده و در نت یآموزش طیخود به مح یو آموزش ساختاری اتینوبه خود از نظر خصوص

 یاند و براشده دیتول یریادگی رد ییو کارا یماندگار ،بهبود یابزارها برا نیکند. امیرا فراهم  یآموزش دیجد

مبتنی بر مختلف  یبا ابزارها یاچند رسانهراهبردهای داده شده است که  حیها، ترجاز آن نهیاستفاده به

شود. میابزار واحد استفاده  کی از ها صرفااباشد که در آنمورد توجه  ییهااز کالس شتریبهای نوین فناوری

دهد که استفاده میدر آموزش نشان  یو استفاده از فناور یآموزش طیمانند مح ییهانهیها در زمدهیو ا قاتیتحق

های ارائه فرصت ت.رورت مشترک در همه سطوح آموزش اسض کی یاچندرسانهابزارها، نرم افزاها و راهبردهای از 

 نیچن .اندهای مختلف معرفی شدهی است که در پژوهشموارد هیمشترک برخط شب تیفعال کیشده توسط 

های خود در حل مهارت نیو همچن یامکان را دارد که به شرکت کنندگان فعال در بهبود تفکر انتقاد نیا یتیفعال

 .((Macdonald, 2003, 377 ندکمک ک فیوظا تیریو مد یگروه یریگ میتصم، ، مذاکرهمییمسئله، کار ت

ابتکار عمل و تفکر مرتبه باالتر کمک ، از دانش یترقیتواند به ارتقا سطح عممی نیهای مشترک همچنتیفعال

 یتعامالت شخص تیو تقو یتعامالت اجتماع شیمشارکت فعال نه تنها به افزا (.Pallot & Pratt, 2001, 125) کند

 نیا گریعمده د تیکمک کند. مز زیگروه ن یاعضا نیدر ب زهیو انگ تیفعال کیتواند به تحرمیبلکه  ،کندمیکمک 

، خواهند داشت ازیها نبه آن ندهیآ یکتمشار فیرا که در تکال ییهااست که شرکت کنندگان فرصت توسعه مهارت

توانند مینرود، میبه کار  یسنت یهاها روشکه در آن ییهاکالس .((Macdonald, 2003, 377 کنندمی افتیدر

های ییها و تواناسبک یبرا یازهیمشترک برخط انگ تیکنند. از آنجا که فعال جادیان اجویرا در دانش یشخص زهیانگ

از  نیکند و بنابرامی ریپذان امکانجویدانش یبراشخصی را به سبک  یریادگی، کندمی همفرا یریادگیمختلف 

  (.Orhan, 2002, 68)کند می یبانیپشت یریادگی یسازیشخص
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، ببرد نیاحتمال را دارد که هرگونه تالش مشترک را از ب نی( ا1شده )جدول  ییشناسا یدهایاز تهد یبرخ

مشارکت فعال همه شرکت ، ینشان داده شده است. عنصر مهم هر همکار زین های دیگرپژوهشهمانطور که در 

، یهمکارل شرکت کنندگان به تجربه یصورت عدم تما در .(Kidney & Puckett, 2003, 203) کنندگان است

وجود دارد  یشمار یب لیرسد. دالمیبه نظر  دیهای ذکر شده بعاکثر نقاط قوت و فرصتحصول مزایای ناشی از 

تواند از می نینداشته باشند. ا یک راهبرد مشارکت جمعیبه شرکت در  یلیکه ممکن است شرکت کنندگان تما

های الزم رتکمبود مها ایمشکالت  مقابله با م عالقه بهعد ای، که در آن جانمایی شده اند یاز گروه تیعدم رضا

، شناسندمیها را هستند که آن یبا افراد یبه همکار لیان فقط ماجویاز دانش یکه برخ یباشد. در حال یدر همکار

در دارد. میها را عقب نگه کنند گروه آنمیاحساس  رایکار کنند ز ییدهند که به تنهامی حیترج گرید یبرخ

 انی، اختالف دانشجولیعمده عدم تما لیدال ترینی، یکی از اصلیاچندرسانهابزارهای استفاده از  راتیتأث بررسی

 اریاحساس بس یهمکار نیوجود دارد که افراد ممکن است در مورد ا زیاحتمال ن نی. ااستعلمی تیاز نظر وضع

عالقه خود را از دست ، اندکرده ینیب شیکه پ ستین یزیچ نیبدانند ا نکهیبه محض ا اام، داشته باشند یمثبت

گیری عامل شکلتواند به عنوان می یها( از شرکت کنندگان به راحتفقدان آن ایاست که اقدامات ) یهیدهند. بدمی

 نیتربزرگ روهمناسب گ یاستراتژ یزیررسد عدم برنامهمیافراد باشد. به نظر  هیبق یبرا یزگیانگیبیا  زهیانگ

 شرفتیپ کیتواند میبرخط  یهمکار کردیرو نیهای انقاط قوت و فرصت یبه طور کل باشد. نهیزم نیدر ا دیتهد

تواند منجر میشده  ییشناسا یدهایاز نقاط ضعف و تهد یکه عدم آگاه یدر حال، باشد یریادگیدر تجربه  یاساس

بردن  نیاز ب یبرا ییهاروش یطراح، ثر و کارآمدؤبرخط م یهمکار طیمح کی جادیبه شکست شود. به منظور ا

 مهم است. اریعوامل بس نیا ریبه حداقل رساندن تأث ای

 

 ثر بر ارتقا سطح مشارکت سازنده و فعالؤعوامل م
به سه دسته  شنهاداتیارائه دادند. پ ندهیدر آ یمشارکت فیبهبود تکال یبرا یمختلف یشنهادهایپ انیدانشجو

هر دسته در جدول  یبرا یاصل شنهاداتیدوره. پ سردگروه و م یافراد، برا یبرا ییشنهادهایپی عنی، شدند میتقس

حال  نیشده و در ع یطراح یحول نقاط قوت فعل شرفتهیپ یمشارکت یاست که استراتژ مهم ذکر شده است. ۲

دهد.  ارایه شده  ییشناسا یدهایتهد ریتأث کاهش بهبود نقاط ضعف ذکر شده و یرا برا یجذاب یتحرکات دفاع

های جنبه نیررا دارد که بهت امکان نیا مدرس، ردیگمیصورت  یبیترک یریادگی طیمح کیدر  یریادگی یوقت

 یهمکار کردیکند. اگرچه رو لفیقآل ت دهعملی ایبرنامه آموزش  کشکل دهی ی یحالت برخط و رو در رو را برا

 کرد. تیتقو شتریتوان آن را بمیتعامالت رو در رو  یآن با برخ بیاما با ترک، دارد یبرخط نقاط قوت مختلف

تواند در میکه  یمثبت ریندارند و در اکثر موارد از تأث مشارکت نهیدر زم یادیتجربه ز انیدانشجومتاسفانه عمده 

 یو چگونگ یهای همکاراز نقاط قوت و فرصت دیان باجوی. دانشستندیها داشته باشد مطلع نآن یریادگیتجربه 

که چگونه با همساالن خود تعامل  رندیبگ ادی دیبا نیهمچن هانآگاه شوند. آ شان یریادگیتجربه  ءکمک به ارتقا

 ,Fisher, 2003) است  یریجهت گ نیچن یآل برا دهیا یمکان یحضور گفتکو و تبادل نظربرخط داشته باشند. 

 کند و همزمانمی شنهادیپ نظام مندتری را یریادگیروش  یچندرسانه اابزارها و نرم افزارهای استفاده از (227

فرصت را خواهد داشت که  نیا درسم. (Gunter, 1994, 35)دهد میرا مخاطب قرار  یشتریب انیدانشجو

اهداف مورد وظیفه شدن به  کینزد یها را در مورد چگونگگروه و (Kelly, 2004, 53)کند  قیان را تشوجویدانش
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 دده حیرا توض یابیارز یو استراتژ ؛رندیگمورد توجه قرار  دیکه با دکن دیتأک یهای خاصجنبه بر ؛کند ییراهنماشان 

(Fisher, 2003, 227). ها و فرصت دادن به گروه ی چیدمان سازمانتواند برامی نیهمچن یریگجلسه جهت

 گروه خود استفاده شود. یرو در رو با اعضا دارید یان براجویدانش
 نگارنده . منبع:ندهیآ تیرکامش فیتکال یبرا ییشنهادهایپ .۲جدول 

 برای مدرسین هابرای گروه برای دانشجویان به صورت منفرد

 .منظم مشارکت -

 از قبل. سازی آماده -

 .یفرد تیمسئول -

 ن.گوناهم ی طیمحدر برابر شرایط صبر  -

صحبت کردن و  یعتماد به نفس براا -

 درخواست کمک

بصورت منظم و بهبود  برخط ارتباط جلسات -

 .افتهی

 .یجلسات حضور یبندزمان -

 جلسات برخط همزمان. یزیربرنامه -

 .یگروه یاستراتژ نیتدو -

 از اشتباهات. یریادگی -

 برخط. یدر فضا شتریشدن ب «مشاهده» -

 .هاگروه به یبازخورد فردارایه  -

سازماندهی  ان درجویدانشمشارکت دادن  -

 .هاگروه

 مشارکت. شیابتکارات افزا -

استفاده از  آموزش دانشجویان برای -

 های بحث و گفتگو.انجمن

 نییدر کالس درباره تع شتریهای ببحث -

 .فیتکل

مقدماتی در  یابیارزسازی برای فرصت  -

 حین فرایند آموزش

ان خود را جویکنند و اگر همه دانش نسبت به طراحی راهبرد عملی خود اقداممناسب  یزیرها با برنامهاگر گروه

شده را  ییشناسا یدهایاز نقاط ضعف و تهد یاریتوان بسمی، ملزم به مشارکت برخط به موقع و منظم بدانند

بحث در  یرو در رو برا یریجلسه جهت گ کیاز ها شود که گروهمی شنهادیپ (Kelly, 2004, 53) برطرف کرد

های خود و توافق در مورد مهلت کردیرو یزیبرنامه ر، رهبر گروه کیانتخاب ، فیتکل پروژه موردمورد مشخصات 

و  میتنظ یبه صورت کتب دیکه با خواهند کرد یطراح یگروه یاستراتژ کیها آن، استفاده کنند. در ابتدا یگروه

کند و میگروه عمل  یاعضا نیب یبه عنوان قرارداد، نامه رفتار نییآ نیگروه امضا شود. ا یتوسط همه اعضا

رود، میانتظار  یفرد تیگروه در رابطه با مشارکت فعال و مسئول یاز اعضا کیرا که از هر  یانتظارات دیبا نیهمچن

تعهد  زانیبلکه م، کند کیگروه را تحر زهیو انگ تیممکن است نه تنها فعال ینامه رفتار نییآ نینشان دهد. ا

 دهد. شیافزا تحقق اهداف تکلیفیگروه را نسبت به  یاعضا

 کیدر  تیموفق یالزم براهای فاقد مهارت انیاز دانشجو یاریبسه، متاسفانه به دالیل تربیتی و ضعف آموزش پای

 یبرا یمحدودهای ان ممکن است فرصتجویدانش ی،زمانهای تیمحدود جهیهستند. در نت تیرکامش طیمح

یکی از راهکارها این است که برای مشترک داشته باشند.  طیمح کیدر  تیموفق یالزم براهای توسعه مهارت

 نیکوچک شرکت کنند. اگرچه ا یگروه یکارها ایها در بحثتا شود داده فرصت  هاها به آناین مهارتتمرین 

 یشتریبهای ان فرصتجویدانش، خاص یمشارکت فهیوظ کیمربوط به موضوع کالس است و نه به  فیوظا هابحث

ها تواند به گروهمی نیکنند. امی افتیخود در یهمکارهای مهارت نیگروه خود و تمر یتعامل با اعضا یرا برا

 یهمکارهای که احتماالا مهارت (.Pallot & Pratt, 2001, 125) دهند لیتشک یریادگیجامعه  کیکمک کند تا 

تجربه  شیافزا یتواند برامی درسوجود دارد که م ی، اقدامات مختلفنیعالوه بر ا بخشد.میها را بهبود برخط آن

 یالت گروهؤاتوان به بحث و پاسخ به سمیرا  یاز هر جلسه حضور یانجام دهد. بخش خاصمشارکتی  یهمکار

درس مبار بزرگی را از دوش ، ی به اطالعاتسهولت دسترس جهیاختصاص داد. در نتارکتی مش فیدر مورد تکل
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 دیبا نیهمچن درس. م (Gunter, 1994, 35)شود می جادیان ایوجبا دانش یارتباط شخص یهاو فرصتدارد برمی

به هر ، برخط یگروههای در بحث کتشر قیاحتماالا از طر، پیشرفت پروژهمتعهد باشد که در مراحل مختلف 

 فیتکل ینمره را برا نیکه باالتر یبه گروه، هاگروه یبرا زهیانگراهبرد افزایش دهد. به عنوان  یگروه بازخورد فرد

از  یکل کالس داد. به عنوان بخش درخود را  یی پروژهتوان فرصت ارائه محصول نهامیآورد میمشترک بدست 

 را انجام دهند. گروه  یاز مشارکت اعضاخود  یابیداده شود تا ارز رصتف دیگروه با یبه اعضا، یابیارز

 

 نتیجه
تواند یم انیکه استفاده از بازخورد دانشجو های عملی نشان دادمبتنی بر واقعیت این پژوهش با رویکردی کامالا 

 یبیترک کردیرو کی، انیاز دانشجو یبرخط شود. هنگام کار با گروه متنوع یهمکارهای تیفعال شیمنجر به افزا

 فرصت داده نیان اجوی. به دانشندکمک ک انیسطح تعامل دانشجو شیتواند به افزایمشترک م فیتکال یبرا

ها همچنان به طور فعال در تجربه که آن یدر حال، موزان خود تعامل داشته باشندآنظم با هم شود که به طور ممی

ابزارها و در مورد استفاده از  یو اجتماع یفردهای افتهی کنند.یشرکت م شرفتهیپ هایی مبتنی برفناوریریادگی

 یمبتن یریادگیدر مورد گذار از ی و کاربرد ینظر یاست که در مبان ییهامطابق با داده یاچندرسانهنرم افزارهای 

رویکردهای نوین  درشده است. ارایه  نترنتیبر ا یمبتن یچند رسانه افضای یادگیری  جادیا کردیبه رو درسبر م

 یآموزش طیمح یتعامل یزیربا برنامه و ابزارهای آموزشی از مواد یاستفاده تعامل های عملی هنر،آموزش مهارت

، دهدیقرار م نهیزم شیدر پها را بین آنتعامل جویان و که دانش، ییگراساخت کردیرو رایز، شده است نیگزیجا

 هنر نموده است. آموزش ستمیفعال و کارآمد در س ینقشایفای شروع به 
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