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چكيده
در يادگيری الكترونيكی می توان انواع رويكرد های ياددهی- يادگيری را به كاربرد.

اما، انتخاب رويكرد مناسب واثر بخش دركيفيت تجربه يادگيری الكترونيكی مستلزم 
شناخت و به كارگيری علم و هنر ياددهی - يادگيری)پداگوژی( است. از اين رو، در 
طراحی فعاليت های  ياددهی- يادگيری با يد به ويژ گی های يادگيرنده توجه شود. 
عالوه بر آن، توجه به محتوای آموزشی وگزينش روش تدريس  در طراحی يادگيری 
الكترونيكی ضروری است. ولی اين امر، بدون در نظر داشتن و به كارگرفتن الزامات 
نظری پداگوژی در عمل، كافی نيست. هدف اين مقاله بازنمايی جايگاه ونقش پداگوژی 
يافته های  با مرور   اين منظور،  برای  الكترونيكی است.  يادگيری  ارتقاي كيفيت  در 
پژوهشی نو  ،در مقياس جهانی، كوشش شده است به برخی پرسش های مرتبط با 
كيفيت يادگيری به طور كلی، و يادگيری الكترونيكی، بويژه ، از ديدگاه نظری وعملی  

به شرح زير پاسخ داده شود: 
الف - حوزه های نو علمی  و يافته های پژوهشی مرتبط با علم يادگيری كدامند؟

ب- جايگاه راهبردی پداگوژی در تعامل انسان با محيط  چگونه بازنمايی می شود؟
الكترونيكی   يادگيری   - ياددهی  فرآيند  در  پداگوژی  وعملی  نظری  الزامات  ج- 

كدامند؟
د-  صالحيت های كليدی عا م برای توانمند سازی يادگيرنده  و ارتقاي كيفيت  

يادگيری  در محيط های يادگيری الكترونيكی كدامند؟
واژگان كليدی: كيفيت يادگيری، علم يادگيری، يادگيری تعاملی ، عملكرد يادگيری، 

محيط يادگيری.

مقدمه
يادگيری الكترونيكی1  به معنای يادگيری از طريق شركت در دوره های آموزشی - 
رايانه ای، با استفاده ازانواع چند رسانه ای ها، شامل CD-ROM، اينترانت، و اينترنت 
تعريف شده است. برنامه های يادگيری الكترونيكی از طريق رايانه با استفاده از چند 
رسانه ای به صورت شنيداری يا متن نوشته، صوت، تصوير، پويا سازی يا ويدئو عرضه 
می شود. در اين برنامه ها می توان انواع رويكرد های ياددهی- يادگيری را به كار برد. اما، 
انتخاب رويكرد مناسب واثربخش دركيفيت تجربه يادگيری الكترونيكی مستلزم شناخت, 
و به كارگيری علم و هنر ياددهی - يادگيری)پداگوژی(2   در طراحی فعاليت های 
ياددهی- يادگيری با توجه به ويژگی های يادگيرنده می باشد. از اين رو،در حالی كه 
توجه به محتوای آموزشی وگزينش روش تدريس در طراحی يادگيری الكترونيكی الزم 
است، ولی- بدون در نظرداشتن و به كارگرفتن الزامات نظری پداگوژی در عمل ، كافی 
نيست؛ زيرا با ورود وبWeb(2 2,0( به عنوان يک وسيله ارتباطی تعاملی هوشمند 
در محيط يادگيری الكترونيكی، فرصت توسعه ابعاد اجتماعی، وتعامل با همياری در 
يادگيری فراهم شده است. اين فرصت، ارتقای كيفيت تجربه يادگيری را، از انتقال 
محتوا به ساختن دانش با همياری، امكان پذير ساخته  است. بهره مند شدن از اين 
فرصت در طراحی آموزش الكترونيكی، برای يادگيرنده و مدرس، مستلزم تغييرو تحول 
در كيفيت تجربه يادگيری، با گذار از رويكردهای انتقال متن به رويكردهای تعاملی با 
همياری برای ساختن دانش می باشد)Chatti et al.,2007(. ولی، تعاملی بودن و 
همياری درمحيط های يادگيری الكترونيكی برای ساختن دانش خود مستلزم تسلط بر 
صالحيت های كليدی وبه كارگيری آن توسط مدرس و يادگيرنده در فرآيند ياددهی 
– يادگيری است)مشايخ وجوادی  ،1386(. بعالوه، با توجه به اهميت دانش دراقتصاد 
دانش- بنيان، يكی از چالش های پيش رو درعصر اطالعات وارتباطات بهبودی بخشيدن 
به توليد دانش است. با تحول فناوری اطالعات به" وب 2"،  تنها دسترسی به اطالعات 
ودانش ومصرف آن را نمی توان و نبايد غايت در نظر گرفت.بلكه، مشاركت درساختن 
وخلق دانش توسط كاربران، هدف غايی است. از اين رو با فراهم شدن فرصت دسترسی 
به انبوه اطالعات ودانش، يادگيری مداوم به عنوان يک راهبرد در  مقياس فردی، ملی، 

.)2002,Hinrichs&1996,Delors(وجهانی ضرورت يافته و توصيه شده است
با نسل جديد وب ،كاربران می توانند همزمان با مصرف اطالعات و دانش توليد كننده 
دانش نيز باشند. در اين فرآيند تعاملی، بر همياری درتوليد دانش تاكيد می شود.روند 
تحول فناوری "وب2" امكان يادگيری با پويايی اجتماعی را فراهم ساخته است."چی ياد 

.)2007,Chatti(بگيريم؟" به " از كی ياد بگيريم؟" تحول يافته است
از آنجا كه ماهيت يادگيری،  اجتماعی، شخصی، توزيع شده، انعطاف پذير، پويا و 
پيچيده است، به كارگيری يک الگوی اجتماعی يادگيری با همياری،به توسعه وتثبيت 
صالحيت های كليدی عام دريادگيرنده ومدرس نياز دارد .نگاهی به آمار پژوهشی گزارش 
شده نشان  می دهد كه بيش ازĕ85 يادگيری در خارج از كالس درس ازطريق ارتباطات 
واتصاالت انجام می گيرد)Siemens,2004( .اين نوع تجربه يادگيری بيشتر معطوف به 

كسب دانش رويدادی واجتماعی است.
در حالی كه ، برای ساختن دانش با همياری وارتقاي كيفيت تجربه يادگيری به 
از جايگاه  آگاهی  به  ،از يک سو،  الكترونيكی  باالی شناختی در محيط های  سطوح 
پداگوژی در انتخاب وبه كارگيری رويكردهای ياددهی - يادگيری و،از  سوی ديگر،به 
تسلط بر صالحيت های كليدی عام3  در رويارويی با تنوع، پيچيدگی، وسرعت تغير 

دانش، نياز است.
با توجه به نكات ياد شده، اين مقاله باهدف بازنمايی جايگاه ونقش پداگوژی در 
ارتقاي كيفيت يادگيری الكترونيكی تدوين شده است. به اين منظور، با مرور  يافته های 
پژوهشی نو، در مقياس جهانی،كوشش شده است به برخی پرسش های مرتبط با كيفيت 
يادگيری به طوركلی، و يادگيری الكترونيكی، به ويژه، ازديدگاه نظری وعملی  به شرح 

زير پاسخ داده شود:
- حوزه های نو علمی  و يافته های پژوهشی مرتبط با علم يادگيری  كدامند؟

- جايگاه راهبردی پداگوژی در تعامل انسان با محيط  چگونه  باز نمايی می شود؟
الكترونيكی   يادگيری   - ياددهی  فرآيند  در  پداگوژی  وعملی  نظری  الزامات   -

كدامند؟
- صالحيت های كليدی عام برای توانمند سازی يادگيرنده و ارتقاي كيفيت يادگيری  

در محيط های يادگيری الكترونيكی كدامند؟

 حوزه های نو و  يافته های پژوهشی مرتبط با علم يادگيری
 يافته های نو پژوهشی درارتباط با كاركردهای مغزويادگيری در طی نيم قرن اخيربا 

شكل گيری سه حوزه علمی جديد به شرح زير به دست آمده است:
1-علم شناختی4   ) ازدهه 1950 ميالدی(: متشكل ازروانشناسی، عصب شناسی، 
زبان شناسی، مردم شناسی، فلسفه، وهوش مصنوعی و متمركز بر پردازش اطالعات در 

مغز و معنا سازی.
2-علم يادگيری5  ) از دهه 1980 ميالدی(: متمركز بر مطالعه كاركردهای مغز در 

تعامل با محرك های محيط وتأثير آنها بر يادگيری.
3-علم عاطفی6  ) از دهه 1990 ميالدی(: متمركز بر مطالعه هيجان ها بر روی 

بافت های عصبی و تأثير آن بر يادگيری.
برگزيده ای از يافته های پژوهشی نو )OECD, 2007( درباره علم يادگيری كه در 
طراحی يادگيری الكترونيكی با راهبرد يادگيری مداوم می تواند مورد توجه قرارگيرد،  

به شرح زير است:
- مغز هرگز توانايی يادگيری را از دست نمی دهد، به ويژه اگر يادگيری  در تعامل با 

محيط باشد و فعاالنه پيگيری شود ،باعث تغير فيزيكی مغز نيز می شود.
- هيجان ها بافت های عصبی را شكل می دهند .

- انعطاف پذيری مغز )توانايی تغيير رفتار در پاسخگويی به تقاضاهای محيطی ( به نوع 
تجربه يادگيری،سن يادگيرنده، وساير محرك ها در محيط يادگيری بستگی دارد.

- يادگيری به معنای" داربست زدن"7 نيز برای ساختن دانش و انتقال رمزگزاری های8  
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نو در بانک های ذخيره ذهن، يا به عبارت ديگر، بهبود بخشيدن به بازنمايی های ذهن 
برای انجام وظيفه9  می باشد.

- فناوری های الكترونيكی بستر پشتيبانی شگفت انگيزی درارتقای دسترسی وانتقال 
باز نمايی های رمزگذاری شده، محسوب می شوند.

- يكی از قويترين انگيزه ها برای ادامه يادگيری فردی، بصيرت هايی است كه از 
دستيابی به ادراك نو ازمفاهيم  حاصل می گردد.

- يادگيری عمقی از طريق فعال سازی سطوح باالی شناختی، يعنی: تحليل، تركيب، 
ارزيابی و فرا شناخت حاصل می شود.

- يادگيری عمقی به تفكرخالق، مفهوم سازی، وساختن دانش ياری می رساند.
بر   ، ويژه  به  الكترونيكی،  يادگيری  در  و  كلی،  طور  به  يادگيری،  طراحی  در   -

فعاليت های يادگيرنده در تعامل با همگنان ومحيط ، تأكيد می شود.
- هم افزايی آگاهانه ميان پداگوژی و فناوری در طراحی يادگيری الكترونيكی رو 

به افزايش است.
- استفاده از رويكرد های تعاملی با همياری10  در فرآيند ياددهی- يادگيری بر كيفيت 

يادگيری می افزايد  .
جايگاه راهبردی پداگوژی در تعامل انسان با محيط

با قبول اين كه يادگيری در تعامل با محيط حاصل می گردد، می توان جايگاه علم 
و هنر ياددهی –  يادگيری)پداگوژی( رادر تعامل انسان  با محيط  درقالب يک راهبرد 
باز نمايی كرد. برای اين منظور از يک الگوی مفهومی متشكل از دو مؤلفه كليدی و 

تأثيرگذاربريكديگراستفاده می شود.اين دو مؤلفه عبارتند از:
 )الف( عملكرد يادگيری 

 )ب( محيط يادگيری )مشايخ ،1387و 1386 (.
عملكرد يادگيری، با درنظرگرفتن هدف های آموزشی ، در سه حيطه: شناختی،  
مثال  برای   .)1976,Bloom(است شده  تعريف  حركتی  روانی-   و  نگرشی-عاطفی، 
در بعد شناختی درفرآيند ياددهی - يادگيری، با توجه به ابعاد چهار گانه دانش: 1- 
واقعيات )رويدادی(، 2- مفهومی، 3- شيوه انجام كار، و4- فراشناخت. برای هريک 
ازشش سطح شناختی تعريف شده توسط بلوم وتكميل شده توسط آندرسون وهمكاران 
با  يادگيری مناسب  ، می توان عملكرد   )  2001  ,Anderson & Krathwohl(
زمينه را تعريف نمود. اما، عملكرد يادگيری حاصل كيفيت  تجربه يادگيری درتعامل 
با محيط يادگيری است و به انتخاب رويكرد و فعاليت های يادگيری  بستگی دارد. از 
اين رو، می توان گفت ، تعامل وتأمل در محيط يادگيری غنی از نظر علمی، فرهنگی، 
زيبايی شناسی، اجتماعی، اقتصادی و فناوری بر كيفيت تجربه يادگيری می افزايد. 
زيرا، اطالعات در اشكال گوناگون، نخست، توسط حواس پنجگانه از محيط  دريافت 
می شود وسپس، در مغز، با  گذار از درون حافظه، رمزگذاری و پردازش می شود. ّبه 
عبارت ديگر،معنا سازی شده ويادگيری در يكی از ابعاد چهار گانه دانش يادشده متجلی 
می گردد.در اين بازنمايی پداگوژی بخش جدايی ناپذيرمحيط يادگيری است و كاربرد 
آن در فرآيند ياددهی - يادگيری عامل تعين كننده اي  در ارتقاي كيفيت يادگيری 

ودستيابی به عملكرد مطلوب است.
با توجه به تأثير پذيری متقابل عملكرد يادگيری از محيط يادگيری تأكيد برضرورت 
هم افزايی ميان پداگوژی وفناوری در يادگيری الكترونيكی افزايش يافته است. اين 
ضرورت به نوبه خود، درنظرگرفتن الزامات نظری وعملی پداگوژی را هنگام انتخاب 

رويكردهای ياددهی- يادگيری درآموزش الكترونيكی ايجاب می كند.
الزامات راهبردی پداگوِژی در يادگيری الكترونيكی 

با مروری بر نظريه های يادگيری، درجستجوی كيفيت يادگيری می توان  به شش 
مؤلفه در سه محور اشاره كرد. اين سه محور، كه ارتباط ميان هر دو مؤلفه را بيان 

می كند.)Conole et al., 2004(، در شكل زير نمايش داده  شده است  :  
- فرد------------------------------------------------ اجتماع
  يادگيری فردی                                                                 

يادگيری ازطريق تعامل با ديگران
 تأمل---------------------------------------------- بدون تأمل

اطالعات ---------------------------------------------  تجربه

 با در نظر گرفتن مؤلفه های شش گانه يادشده، برای فعال سازی هريک از آن ها  در 
طراحی يادگيری الكترونيكی، الزم است نخست، نظريه يادگيری و متعاقباً رويكردهای 
ياددهی- يادگيری متناسب با نظريه مد نظر و به كار گرفته شود. برای اين منظور، 
می توان سه نظريه عمده  يادگيری والزامات كاربرد هر يک را در يادگيری الكترونيكی به 

شرح جدول)1( درزير، مرور نمود:
جدول )1( – خالصه نظريه های عمده يادگيری وكاربرد آنها در يادگيری الكترونيكی

     

) Conole et al ., 2004, p.23(
كونول وهمكاران با استفاده از مؤ لفه های شش گانه ياد شده  يک الگوی سه 
بعدی-هشت ضلعی به شرح زير طراحی نموده اند . با استفاده از اين الگو و فعال سازی 
تركيبی از مؤلفه های ياد شده درآن، می توان به نوعی تيپولوژی از تجربه يادگيری با در 

نظر گرفتن نظريه های عمده يادگيری )جدول 1(دست يافت.
شكل )1(- بازنمايی الگوی سه بعدی - هشت ضلعی تجربه يادگيری 

) Conole et al 2004., : منبع (
دريافت اطالعات بدون تجربه  وبدون تأمل

يادگيری تنها با دريافت اطالعات - با هر نوع رسانه وبه هر شكل - از نوع يادگيری 
سطحی)دريافت ودرك( به شمار می رود. در صورت همراه بودن با تشويق وتنبيه حاصل 

يادگيری به شرطی شدن يادگيرنده می انجامد. اين نوع يادگيری از نظريه رفتارگرايان 
پيروی می كند.

دريافت اطالعات همراه با كاربرد) تجربه ( وبدون تأمل

هنگامی كه يک اطالع بيرونی مانند: متن نوشته، توليدات وانواع 

دانش مبنای تجربه ومواد خام را برای يادگيری تشكيل می دهد .

هنگامی كه يادگيری از طريق تجربه مستقيم  

،فعاليت وكاربرد عملی حاصل می گردد.

نظريه ها            ويژگی ها                                                كاربردهای بالقوه در يادگيری الكترونيكی

رفتارگرايی11         تمركز بر اصالح رفتار از طريق                       انتقال محتوا
                      محرك- پاسخ                                             سنجش و بازخورد

                      يادگيری با سعی وخطا
                      يادگيری ازطريق تداعی وتقويت

                      تمركز پداگوژی بر كنترل و
                      پيامد های قابل مشاهده

شناختی12            تمركز بر ساختارهای شناختی درونی             ا توجه به شناخت توزيع شده 13 
                      يادگيری با هدف تغير در ساختار های                می توان به سهيم شدن در ساختاردانش 

                      شناختی درونی انجام می گيرد.                        ميان يادگيرنده وغنای اطالعاتی منابع
                      تمركز بر توسعه انسان                                   وارتباطات در محيط يادگيری ياری

                                                                      رساند.
                      تمركز پداگوژی بر پردازش وانتقال اطالعات         توسعه نظام های يادگيری هوشمند و

                      از طريق تعامل، تشريح، بازسازی، تقابل،              فردی
                      استنباط و حل مسئله

 
سازاگرايی14          تمركز بر فرآيند هايی كه از آن طريق               استفاده از "جعبعه ابزار" 15  وسيستم

                      يادگيرنده ، در حين تعامل با محيط،                  های حمايتی هوشمند برای دست يافتن
                      ساختارهای ذهنی اش را می سازد.                    به منابع وتقويت ظرفيت 

                      تمركز پداگوژی بر انجام دادن وظيفه16  ،             يادگيرنده –محوری   
          

                      خود-راهبری، ويادگيری اكتشافی است.                                

   هنگامی كه يادگيری با استناد به فرآيندهايی مانند: 

شرطی كردن،  يادگيری بدون بصيرت  مهارت ها 

وحفظ كردن، توجيه می گردد.

  هنگامی كه فرد به طور آگاهانه بر روی تجربه

) با استفاده از تحليل، تركيب و ارزيابی( به  انديشيدن  

پرداخته و با گذار ازتجربه،   ياد گيری  را محقق می كند.
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يادگيری ازطريق دريافت اطالعات وكاربرد اطالعات،با توجه به نبود تأمل، بازهم ازنوع 
يادگيری سطحی شناخته می شود )دريافت،درك،كاربرد(. اين نوع يادگيری همچنان از 

نظريه رفتارگرايان وشرطی شدن پيروی می كند.
دريافت اطالعات باتجربه وبا تأمل

يادگيری پس از دريافت اطالعات، كاربرد اطالعات وتأمل درباره تجربه ونتايج حاصل 
)يعنی  استفاده از  مهارت های شناختی تحليل،تركيب وارزيابی( به بصيرت  ودانش 
شيوه انجام كار می انجامد. اين نوع يادگيری عمقی است و از نظريه يادگيری شناختی 

پيروی می كند.
دريافت اطالعات، با تأمل، تجربه وتعامل اجتماعی

با تأمل، تجربه وتعامل اجتماعی از نوع  يادگيری توأم با دريافت اطالعات همراه 
يادگيری  عمقی  به شمارمی رود. اين نوع يادگيری فرصت تفكر خالق،يافتن بصيرت17،   
مفهوم سازی، ساختن دانش با همياری و دست يابی به فرا شناخت را فراهم می كند. به 
عالوه، اين نوع يادگيری از نظريه سازاگرايی به ويژه سازاگرايی اجتماعی پيروی می كند.

با توجه به مراتب يادشده ،همان طور كه مشاهده می شود در گذارازانتقال اطالعات به 
ساختن دانش در فرآيند ياددهی-  يادگيری از انواع نظريه و رويكرد استفاده می شود. د ر 
اين گذار كيفيت تجربه يادگيری، از يک سو، به دريافت اطالعات، تأمل، تجربه وتعامل 
اجتماعی بستگی دارد. ازسوی ديگر، توانمند سازی يادگيرنده به صالحيت های كليدی 
عام برای يافتن بصيرت الزم و سهيم شدن درساختن دانش، به ويژه در محيط يادگيری 

  .)2004,Rychen(الكترونيكی ضرورت يافته وتوصيه می شود

صالحيت های كليدی عام برای يادگيری  درمحيط های الكترونيكی
 تعريف صالحيت

صالحيت در چارچوب طرح مشترك تعريف وانتخاب صالحيت های كليدی توسط 
سازمان همكاری اقتصادی برای توسعه در پاريس)OECD( ودفتر بين المللی تعليم 
وتربيت درژنو)IBE( به اين صورت تعريف شده است: توانايی مواجه شدن با تقاضاهای 
گوناگون و پيچيده از طريق پردازش اطالعات و بسيج روانی-اجتمايی درونی) مهارت ها و 
نگرش ها(در يک زمينه مشخص؛ برای مثال،توانايی برقراری ارتباط اثر بخش با "ديگری" 
برزبان)  تسلط  مستلزم  بودن  اين صالحيت  واجد  رود.  می  شمار  به  يک صالحيت 
مهارت های ارتباطی(، ونگرش)حاصل تجربه های يادگيری پيشين و بار شناختی الزم( 

نسبت به "ديگری" يا مورد ارتباط  می باشد.
صالحيت های كليدی عام در مقياس جهانی، در عصر دانش- بنيان، در جستجوی 

پاسخ به اين پرسش  مطرح شده است:
كدام صالحيت ها برای مشاركت اثربخش فرد به عنوان يادگيرنده مداوم، در توسعه 

پايدار، عدالت اجتمايی، وبهزيستی ازاهميت برخوردارند؟ 
به عبارت ديگر، جستجوی يک چارچوب مفهومی مرجع با در نظر گرفتن ويژگی های 
نظام جهانی به هم وابسته و پيچيده در عصر اطالعات و ارتباطات، ازيک سو، وچالش های 
پيش روی فرد، به عنوان شهروند وهستی- وند ، از سوی ديگر، مورد نظر قرار گرفته 

.)2004,Rychen(است
صالحيت های سه گانه كليدی عام

به منظور درونی سازی مفهوم يادگيری در محيط های آموزشی رسمی، آموزش 
كاركنان، كارآموزی و باز آموزی ها درحين اشتغال و درساعات فراغت،به طور كلی در 
طول زندگی، و در نتيجه ظرفيت سازی و فرهنگ سازی با ادراك ميان رشته ای از 
يادگيری مداوم، صالحيت های كليدی عام وتوانايی های مرتبط با هر صالحيت در سه 

مقوله به شرح زير تعريف و توصيه شده است:
الف- صالحيت انجام عمل با استقالل

- توانايی تفكر، تأمل، تعامل و تجربه با شفافيت و مسئوليت پذيری در جامعه محلی، 
ملی وجهانی.

- توانايی تنظيم برنامه )كارآفرينی،رقابت پذيری( با تفكرراهبردی، الويت دادن به 
اهداف وپی گيری آنها.

- توانايی به كار گيری منابع به طوراثربخش، وعمل كردن درقالب"سناريوی بزرگ" 
با چشم انداز. 

ب- صالحيت به كارگيری تعاملی ابزار)زبان، اطالعات، دانش، نماد(
- توانايی توليد سرمايه فرهنگی با استفاده اززبان)گفتاری و نوشتاری(، نماد ها)ارزشی، 

آئينی(، متن ها، اطالعات، فناوری ها،و چند رسانه ای ها
- توانايی خلق و سهيم شدن در  ساختن دانش

- توانايی مديريت فعاليت های يادگيری.
ج- صالحيت كاركردن با گروه های اجتمايی نا همگن

- توانايی توليد سرمايه اجتماعی
اهداف  به  دستيابی  درجهت  "ديگری"  با  وهمياری  همزيستی،  تعامل،  توانايی   -

مشترك
- توانايی مديريت وحل مناقشات از طريق گفتگو

- توانايی رويارويی با پيچپيدگی و سازگاری با تنوع وتغيير.
مفهومی  چارچوب  يک  قالب  در  شده  ياد  عام  صالحيت های  وانتخاب  تعريف 
مرجع ،همانطوركه اشاره شد توسط سازمان همكاری اقتصادی وتوسعه )OECD( برای 
كشورهای صنعتی در عصراطالعات وارتباطات پيشنهاد شده است. ولی، همان طوركه 
مشاهده می شود قابليت سازگاری با بسياری ازنظام های آموزشی در كشورهای فراتراز 
سازمان يادشده را دارد. لذا، می توان انتظار داشت كه مسئوالن درسيا ست گذاری های 
راهبردی برای توسعه كيفيت يادگيری  در آموزش الكترونيكی اين نكته را نيز مورد 

توجه قرار دهند.
نتيجه گيری

در گذار ازعصر اقتصاد صنعتی به اقتصاد دانش- بنيان، يادگيری مداوم در توسعه 
 )Web2,0( انسانی، محلي، ملی وجهانی نقشي راهبردی يافته است. با ورود وب معنايی
به محيط های يادگيری، امكان ارتقای تجربه يادگيری از انتقال محتوا به ساختن دانش 
با همياری فراهم شده است. برای استفاده اثربخش از اين وسيله ارتباطی هوشمند در 
فرآيند ياددهی – يادگيری، گذار از رويكردهای انتقال متن به رويكردهای تعاملی با 

همياری برای سهيم شدن در ساختن دانش ضرورت يافته است.
تعامل وهمياری دريادگيری الكترونيكی برای سهيم شدن درساختن دانش به عنوان 
عملكرد يادگيری، از يک سو، مستلزم تسلط يادگيرنده ومدرس بر صالحيت های كليدی 
عام می باشد. اين صالحيت ها عبارتند از: عمل مستقل، به كار گيری تعاملی ابزار، و كار 
باگروه های ناهمگن در جهت مشترك.ازسوی ديگر، دستيابی به عملكرد مورد نظر در 
يادگيری الكترونيكی مستلزم توجه به جايگاه پداگوژی و الزامات نظری وعملی آن در 

محيط يادگيری است.
با توجه به مراتب ياد شده در اين مقاله با مروری بر آخرين  يافته های پژوهشی در 
ارتباط باكيفيت يادگيری الكترونيكی، نخست جايگاه پداگوژی از ديدگاه راهبردی در 
نظر وعمل تشريح شد. سپس صالحيت های عام الزم برای تحقق كيفيت در تجربه 
يادگيری الكترونيكی، برای  يادگيرنده ومدرس به عنوان يادگيرنده مداوم در عصر دانش- 

بنيان معرفی شد.
پي نوشت:

 1. e-learning  

2. pedagogy  

3. key competencies  

4.cognitive science 5. learning science  

6. affective science 

 7. scaffolding  

8. encoding  

9. task

10 . interactive & collaborative approach 

11.behaviorism 

12.cognitive

 13.distributed cognition   

  14.constructivism

  15.task

  16.Tool kit 

17- typology

18-insight
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