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چکیده
در یادگیری الکترونیکی میتوان انواع رویکردهای یاددهی -یادگیری را به کاربرد.
اما ،انتخاب رویکرد مناسب واثر بخش درکیفیت تجربه یادگیری الکترونیکی مستلزم
شناخت و به کارگیری علم و هنر یاددهی  -یادگیری(پداگوژی) است .از این رو ،در
طراحی فعالیتهای یاددهی -یادگیری با ید به ویژ گی های یادگیرنده توجه شود.
عالوه بر آن ،توجه به محتوای آموزشی وگزینش روش تدریس در طراحی یادگیری
الکترونیکی ضروری است .ولی این امر ،بدون در نظر داشتن و به کارگرفتن الزامات
نظری پداگوژی در عمل ،کافی نیست .هدف این مقاله بازنمایی جایگاه ونقش پداگوژی
در ارتقاي کیفیت یادگیری الکترونیکی است .برای این منظور ،با مرور یافتههای
پژوهشی نو ،در مقیاس جهانی ،کوشش شده است به برخی پرسش های مرتبط با
کیفیت یادگیری به طور کلی ،و یادگیری الکترونیکی ،بویژه  ،از دیدگاه نظری وعملی
به شرح زیر پاسخ داده شود:
الف  -حوزههای نو علمی و یافتههای پژوهشی مرتبط با علم یادگیری کدامند؟
ب -جایگاه راهبردی پداگوژی در تعامل انسان با محیط چگونه بازنمایی میشود؟
ج -الزامات نظری وعملی پداگوژی در فرآیند یاددهی  -یادگیری الکترونیکی
کدامند؟
د -صالحیتهای کلیدی عا م برای توانمند سازی یادگیرنده و ارتقاي کیفیت
یادگیری در محیطهای یادگیری الکترونیکی کدامند؟
واژگان کلیدی :کیفیت یادگیری ،علم یادگیری ،یادگیری تعاملی  ،عملکرد یادگیری،
محیط یادگیری.
مقدمه
یادگیری الکترونیکی 1به معنای یادگیری از طریق شرکت در دورههای آموزشی -
رایانهای ،با استفاده ازانواع چند رسانهایها ،شامل  ،CD-ROMاینترانت ،و اینترنت
تعریف شده است .برنامههای یادگیری الکترونیکی از طریق رایانه با استفاده از چند
رسانهای به صورت شنیداری یا متن نوشته ،صوت ،تصویر ،پویا سازی یا ویدئو عرضه
میشود .در این برنامهها میتوان انواع رویکردهای یاددهی -یادگیری را به کار برد .اما،
انتخاب رویکرد مناسب واثربخش درکیفیت تجربه یادگیری الکترونیکی مستلزم شناخت,
و به کارگیری علم و هنر یاددهی  -یادگیری(پداگوژی) 2در طراحی فعالیتهای
یاددهی -یادگیری با توجه به ویژگیهای یادگیرنده میباشد .از این رو،در حالی که
توجه به محتوای آموزشی وگزینش روش تدریس در طراحی یادگیری الکترونیکی الزم
است ،ولی -بدون در نظرداشتن و به کارگرفتن الزامات نظری پداگوژی در عمل  ،کافی
نیست؛ زیرا با ورود وب )2.0 Web(2به عنوان یک وسیله ارتباطی تعاملی هوشمند
در محیط یادگیری الکترونیکی ،فرصت توسعه ابعاد اجتماعی ،وتعامل با همیاری در
یادگیری فراهم شده است .این فرصت ،ارتقای کیفیت تجربه یادگیری را ،از انتقال
محتوا به ساختن دانش با همیاری ،امکان پذیر ساخته است .بهرهمند شدن از این
فرصت در طراحی آموزش الکترونیکی ،برای یادگیرنده و مدرس ،مستلزم تغیيرو تحول
در کیفیت تجربه یادگیری ،با گذار از رویکردهای انتقال متن به رویکردهای تعاملی با
همیاری برای ساختن دانش میباشد( .)2007,.Chatti et alولی ،تعاملی بودن و
همیاری درمحیطهای یادگیری الکترونیکی برای ساختن دانش خود مستلزم تسلط بر
صالحیتهای کلیدی وبه کارگیری آن توسط مدرس و یادگیرنده در فرآیند یاددهی
– یادگیری است(مشایخ وجوادی  .)1386،بعالوه ،با توجه به اهمیت دانش دراقتصاد
دانش -بنیان ،یکی از چالشهای پیش رو درعصر اطالعات وارتباطات بهبودی بخشیدن
به تولید دانش است .با تحول فناوری اطالعات به" وب  ،"2تنها دسترسی به اطالعات
ودانش ومصرف آن را نمیتوان و نباید غایت در نظر گرفت.بلکه ،مشارکت درساختن
وخلق دانش توسط کاربران ،هدف غایی است .از این رو با فراهم شدن فرصت دسترسی
به انبوه اطالعات ودانش ،یادگیری مداوم به عنوان یک راهبرد درمقیاس فردی ،ملی،

وجهانی ضرورت یافته و توصیه شده است(.)2002,Hinrichs&1996,Delors
با نسل جدید وب ،کاربران میتوانند همزمان با مصرف اطالعات و دانش تولیدکننده
دانش نیز باشند .در این فرآیند تعاملی ،بر همیاری درتولید دانش تاکید میشود.روند
تحول فناوری "وب "2امکان یادگیری با پویایی اجتماعی را فراهم ساخته است".چی یاد
بگیریم؟" به " از کی یاد بگیریم؟" تحول یافته است(.)2007,Chatti
از آنجا که ماهیت یادگیری ،اجتماعی ،شخصی ،توزیع شده ،انعطافپذیر ،پویا و
پیچیده است ،به کارگیری یک الگوی اجتماعی یادگیری با همیاری،به توسعه وتثبیت
صالحیتهای کلیدی عام دریادگیرنده ومدرس نیاز دارد .نگاهی به آمار پژوهشی گزارش
شده نشان میدهد كه بیش از ×85یادگیری در خارج از کالس درس ازطریق ارتباطات
واتصاالت انجام میگیرد(. )2004,Siemensاین نوع تجربه یادگیری بیشتر معطوف به
کسب دانش رویدادی واجتماعی است.
در حالی که  ،برای ساختن دانش با همیاری وارتقاي کیفیت تجربه یادگیری به
سطوح باالی شناختی در محیطهای الکترونیکی ،از یک سو ،به آگاهی از جایگاه
پداگوژی در انتخاب وبه کارگیری رویکردهای یاددهی  -یادگیری و،از سوی دیگر،به
تسلط بر صالحیتهای کلیدی عام 3در رویارویی با تنوع ،پیچیدگی ،وسرعت تغیر
دانش ،نیاز است.
با توجه به نکات یاد شده ،این مقاله باهدف بازنمایی جایگاه ونقش پداگوژی در
ارتقاي کیفیت یادگیری الکترونیکی تدوین شده است .به اين منظور ،با مرور یافتههای
پژوهشی نو ،در مقیاس جهانی،کوشش شده است به برخی پرسشهای مرتبط با کیفیت
یادگیری به طورکلی ،و یادگیری الکترونیکی ،به ویژه ،ازدیدگاه نظری وعملی به شرح
زیر پاسخ داده شود:
 حوزههای نو علمی و یافتههای پژوهشی مرتبط با علم یادگیری کدامند؟ جایگاه راهبردی پداگوژی در تعامل انسان با محیط چگونه باز نمایی میشود؟ الزامات نظری وعملی پداگوژی در فرآیند یاددهی  -یادگیری الکترونیکیکدامند؟
 صالحیتهای کلیدی عام برای توانمند سازی یادگیرنده و ارتقاي کیفیت یادگیریدر محیطهای یادگیری الکترونیکی کدامند؟
حوزههای نو و یافتههای پژوهشی مرتبط با علم یادگیری
یافتههای نو پژوهشی درارتباط با کارکردهای مغزویادگیری در طی نیم قرن اخیربا
شکل گیری سه حوزه علمی جدید به شرح زیر به دست آمده است:
-1علم شناختی ( 4ازدهه  1950میالدی) :متشکل ازروانشناسی ،عصب شناسی،
زبان شناسی ،مردم شناسی ،فلسفه ،وهوش مصنوعی و متمرکز بر پردازش اطالعات در
مغز و معنا سازی.
-2علم یادگیری ( 5از دهه  1980میالدی) :متمرکز بر مطالعه کارکردهای مغز در
تعامل با محرک های محیط وتأثیر آنها بر یادگیری.
-3علم عاطفی ( 6از دهه  1990میالدی) :متمرکز بر مطالعه هیجانها بر روی
بافتهای عصبی و تأثیر آن بر یادگیری.
برگزیدهای از یافتههای پژوهشی نو ( )2007 ,OECDدرباره علم یادگیری که در
طراحی یادگیری الکترونیکی با راهبرد یادگیری مداوم میتواند مورد توجه قرارگیرد،
به شرح زیر است:
 مغز هرگز توانایی یادگیری را از دست نمیدهد ،به ویژه اگر یادگیری در تعامل بامحیط باشد و فعاالنه پیگیری شود ،باعث تغیر فیزیکی مغز نیز میشود.
 هیجانها بافتهای عصبی را شکل میدهند . انعطافپذیری مغز (توانایی تغيیر رفتار در پاسخگویی به تقاضاهای محیطی) به نوعتجربه یادگیری،سن یادگیرنده ،وساير محرکها در محیط یادگیری بستگی دارد.
8
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نو در بانکهای ذخیره ذهن ،یا به عبارت دیگر ،بهبود بخشیدن به بازنماییهای ذهن
برای انجام وظیفه 9میباشد.
 فناوری های الکترونیکی بستر پشتیبانی شگفت انگیزی درارتقای دسترسی وانتقالباز نمایی های رمزگذاری شده ،محسوب میشوند.
 یکی از قویترین انگیزهها برای ادامه یادگیری فردی ،بصیرتهایی است که ازدستیابی به ادراک نو ازمفاهیم حاصل میگردد.
 یادگیری عمقی از طریق فعال سازی سطوح باالی شناختی ،یعنی :تحلیل ،ترکیب،ارزیابی و فرا شناخت حاصل میشود.
 یادگیری عمقی به تفکرخالق ،مفهوم سازی ،وساختن دانش یاری میرساند. در طراحی یادگیری ،به طور کلی ،و در یادگیری الکترونیکی ،به ویژه  ،برفعالیتهای یادگیرنده در تعامل با همگنان ومحیط  ،تأکید میشود.
 هم افزایی آگاهانه میان پداگوژی و فناوری در طراحی یادگیری الکترونیکی روبه افزایش است.
 استفاده از رویکردهای تعاملی با همیاری 10در فرآیند یاددهی -یادگیری بر کیفیتیادگیری می افزاید .
جایگاه راهبردی پداگوژی در تعامل انسان با محیط
با قبول این که یادگیری در تعامل با محیط حاصل میگردد ،میتوان جایگاه علم
و هنر یاددهی – یادگیری(پداگوژی) رادر تعامل انسان با محیط درقالب یک راهبرد
باز نمایی کرد .برای این منظور از یک الگوی مفهومی متشکل از دو مؤلفه کلیدی و
تأثیرگذاربریکدیگراستفاده میشود.این دو مؤلفه عبارتند از:
(الف) عملکرد یادگیری
(ب) محیط یادگیری (مشایخ 1387،و .) 1386
عملکرد یادگیری ،با درنظرگرفتن هدفهای آموزشی  ،در سه حیطه :شناختی،
نگرشی-عاطفی ،و روانی  -حرکتی تعریف شده است( .)1976,Bloomبرای مثال
در بعد شناختی درفرآیند یاددهی  -یادگیری ،با توجه به ابعاد چهار گانه دانش-1 :
واقعیات (رویدادی) -2 ،مفهومی -3 ،شیوه انجام کار ،و -4فراشناخت .برای هریک
ازشش سطح شناختی تعریف شده توسط بلوم وتکمیل شده توسط آندرسون وهمکاران
( ، ) 2001 ,Anderson & Krathwohlمیتوان عملکرد یادگیری مناسب با
زمینه را تعریف نمود .اما ،عملکرد یادگیری حاصل کیفیت تجربه یادگیری درتعامل
با محیط یادگیری است و به انتخاب رویکرد و فعالیتهای یادگیری بستگی دارد .از
این رو ،میتوان گفت  ،تعامل وتأمل در محیط یادگیری غنی از نظر علمی ،فرهنگی،
زیبایی شناسی ،اجتماعی ،اقتصادی و فناوری بر کیفیت تجربه یادگیری می افزاید.
زیرا ،اطالعات در اشکال گوناگون ،نخست ،توسط حواس پنجگانه از محیط دریافت
میشود وسپس ،در مغز ،با گذار از درون حافظه ،رمزگذاری و پردازش میشودّ .به
عبارت دیگر،معنا سازی شده ویادگیری در یکی از ابعاد چهار گانه دانش یادشده متجلی
میگردد.در این بازنمایی پداگوژی بخش جدایی ناپذیرمحیط یادگیری است و کاربرد
آن در فرآیند یاددهی  -یادگیری عامل تعین کننده اي در ارتقاي کیفیت یادگیری
ودستیابی به عملکرد مطلوب است.
با توجه به تأثیرپذیری متقابل عملکرد یادگیری از محیط یادگیری تأکید برضرورت
هم افزایی میان پداگوژی وفناوری در یادگیری الکترونیکی افزایش یافته است .این
ضرورت به نوبه خود ،درنظرگرفتن الزامات نظری وعملی پداگوژی را هنگام انتخاب
رویکردهای یاددهی -یادگیری درآموزش الکترونیکی ایجاب میکند.
الزامات راهبردی پداگوژِی در یادگیری الکترونیکی
با مروری بر نظریههای یادگیری ،درجستجوی کیفیت یادگیری میتوان به شش
مؤلفه در سه محور اشاره کرد .این سه محور ،که ارتباط میان هر دو مؤلفه را بیان
میکند ،)2004 ,.Conole et al(.در شکل زیر نمایش داده شده است :
 فرد ------------------------------------------------اجتماعیادگیری فردی
یادگیری ازطریق تعامل با دیگران
تأمل ----------------------------------------------بدون تأمل
هنگامی که فرد به طور آگاهانه بر روی تجربه

( با استفاده از تحلیل ،ترکیب و ارزیابی) به اندیشیدن
پرداخته و با گذار ازتجربه ،یاد گیری را محقق میکند.

با در نظر گرفتن مؤلفه های شش گانه یادشده ،برای فعال سازی هریک از آنها در
طراحی یادگیری الکترونیکی ،الزم است نخست ،نظریه یادگیری و متعاقباً رویکردهای
یاددهی -یادگیری متناسب با نظریه مد نظر و به کار گرفته شود .برای این منظور،
میتوان سه نظریه عمده یادگیری والزامات کاربرد هر یک را در یادگیری الکترونیکی به
شرح جدول( )1درزیر ،مرور نمود:
جدول ( – )1خالصه نظریههای عمده یادگیری وکاربرد آنها در یادگیری الکترونیکی
نظریهها
رفتارگرایی

11

شناختی

12

ویژگی ها

کاربردهای بالقوه در یادگیری الکترونیکی

تمرکز بر اصالح رفتار از طریق
محرک -پاسخ
یادگیری با سعی وخطا
یادگیری ازطریق تداعی وتقویت
تمرکز پداگوژی بر کنترل و
پیامد های قابل مشاهده

انتقال محتوا
سنجش و بازخورد

تمرکز بر ساختارهای شناختی درونی
یادگیری با هدف تغیر در ساختار های
شناختی درونی انجام میگیرد.
تمرکز بر توسعه انسان
تمرکز پداگوژی بر پردازش وانتقال اطالعات
از طریق تعامل ،تشریح ،بازسازی ،تقابل،
استنباط و حل مسئله

سازاگرایی

14

تمرکز بر فرآیند هایی که از آن طریق
یادگیرنده  ،در حین تعامل با محیط،
ساختارهای ذهنی اش را می سازد.
تمرکز پداگوژی بر انجام دادن وظیفه، 16

13
ا توجه به شناخت توزیع شده
میتوان به سهیم شدن در ساختاردانش
میان یادگیرنده وغنای اطالعاتی منابع
وارتباطات در محیط یادگیری یاری
رساند.
توسعه نظام های یادگیری هوشمند و
فردی

استفاده از "جعبعه ابزار"  15وسیستم
های حمایتی هوشمند برای دست یافتن
به منابع وتقویت ظرفیت
یادگیرنده –محوری

خود-راهبری ،ویادگیری اکتشافی است.

)( Conole et al ., 2004, p.23
کونول وهمکاران با استفاده از مؤ لفه های شش گانه یاد شده یک الگوی سه
بعدی-هشت ضلعی به شرح زیر طراحی نموده اند  .با استفاده از این الگو و فعال سازی
ترکیبی از مؤلفه های یاد شده درآن ،میتوان به نوعی تیپولوژی از تجربه یادگیری با در
نظر گرفتن نظریههای عمده یادگیری (جدول )1دست یافت.
شکل ( -)1بازنمایی الگوی سه بعدی  -هشت ضلعی تجربه یادگیری
(  : ,.Conole et al 2004منبع )
دریافت اطالعات بدون تجربه وبدون تأمل
یادگیری تنها با دریافت اطالعات  -با هر نوع رسانه وبه هر شکل  -از نوع یادگیری
سطحی(دریافت ودرک) به شمار می رود .در صورت همراه بودن با تشویق وتنبیه حاصل

هنگامی که یادگیری با استناد به فرآیندهایی مانند:
شرطی کردن ،یادگیری بدون بصیرت مهارتها
وحفظ کردن ،توجیه میگردد.

اطالعات  ---------------------------------------------تجربه
هنگامی که یک اطالع بیرونی مانند :متن نوشته،تولیدات وانواع

هنگامیکه یادگیری از طریق تجربه مستقیم

دانش مبنای تجربه ومواد خام را برای یادگیری تشکیل میدهد .

،فعالیت وکاربرد عملی حاصل میگردد.

یادگیری به شرطی شدن یادگیرنده میانجامد .این نوع یادگیری از نظریه رفتارگرایان
پیروی میکند.
دریافت اطالعات همراه با کاربرد( تجربه ) وبدون تأمل
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شماره نهم  -سال تحصيلي88-89

یادگیری ازطریق دریافت اطالعات وکاربرد اطالعات،با توجه به نبود تأمل ،بازهم ازنوع
یادگیری سطحی شناخته میشود (دریافت،درک،کاربرد) .این نوع یادگیری همچنان از
نظریه رفتارگرایان وشرطی شدن پیروی میکند.
دریافت اطالعات باتجربه وبا تأمل
یادگیری پس از دریافت اطالعات ،کاربرد اطالعات وتأمل درباره تجربه ونتایج حاصل
(یعنی استفاده از مهارتهای شناختی تحلیل،ترکیب وارزیابی) به بصیرت ودانش
شیوه انجام کار میانجامد .این نوع یادگیری عمقی است و از نظریه یادگیری شناختی
پیروی میکند.
دریافت اطالعات ،با تأمل ،تجربه وتعامل اجتماعی
یادگیری توأم با دریافت اطالعات همراه با تأمل ،تجربه وتعامل اجتماعی از نوع
ی به شمارمیرود .این نوع یادگیری فرصت تفکر خالق،یافتن بصیرت،17
یادگیریعمق 
مفهوم سازی ،ساختن دانش با همیاری و دستیابی به فرا شناخت را فراهم میکند .به
عالوه ،این نوع یادگیری از نظریه سازاگرایی به ویژه سازاگرایی اجتماعی پیروی میکند.
با توجه به مراتب یادشده ،همانطور که مشاهده میشود در گذارازانتقال اطالعات به
ساختن دانش در فرآیند یاددهی  -یادگیری از انواع نظریه و رویکرد استفاده میشود .در
این گذار کیفیت تجربه یادگیری ،از یک سو ،به دریافت اطالعات ،تأمل ،تجربه وتعامل
اجتماعی بستگی دارد .ازسوی دیگر ،توانمند سازی یادگیرنده به صالحیتهای کلیدی
عام برای یافتن بصیرت الزم و سهیم شدن درساختن دانش ،به ویژه در محیط یادگیری
الکترونیکی ضرورت یافته وتوصیه میشود(.)2004,Rychen
صالحیتهای کلیدی عام برای یادگیری درمحیطهای الکترونیکی
تعریف صالحیت
صالحیت در چارچوب طرح مشترک تعریف وانتخاب صالحیتهای کلیدی توسط
سازمان همکاری اقتصادی برای توسعه در پاریس( )OECDودفتر بین المللی تعلیم
وتربیت درژنو( )IBEبه این صورت تعریف شده است :توانایی مواجه شدن با تقاضاهای
گوناگون و پیچیده از طریق پردازش اطالعات و بسیج روانی-اجتمایی درونی( مهارتها و
نگرشها)در یک زمینه مشخص؛ برای مثال،توانایی برقراری ارتباط اثر بخش با "دیگری"
یک صالحیت به شمار می رود .واجد این صالحیت بودن مستلزم تسلط برزبان(
مهارتهای ارتباطی) ،ونگرش(حاصل تجربه های یادگیری پیشین و بار شناختی الزم)
نسبت به "دیگری" یا مورد ارتباط میباشد.
صالحیتهای کلیدی عام در مقیاس جهانی ،در عصر دانش -بنیان ،در جستجوی
پاسخ به این پرسش مطرح شده است:
کدام صالحیتها برای مشارکت اثربخش فرد به عنوان یادگیرنده مداوم ،در توسعه
پایدار ،عدالت اجتمایی،وبهزیستی ازاهمیت برخوردارند؟
به عبارت دیگر ،جستجوی یک چارچوب مفهومی مرجع با در نظر گرفتن ويژگیهای
نظام جهانی به هم وابسته و پیچیده در عصر اطالعات و ارتباطات ،ازیک سو ،وچالشهای
پیش روی فرد ،به عنوان شهروند وهستی -وند  ،از سوی دیگر ،مورد نظر قرار گرفته
است(.)2004,Rychen
صالحیتهای سه گانه کلیدی عام
به منظور درونی سازی مفهوم یادگیری در محیطهای آموزشی رسمی ،آموزش
کارکنان ،کارآموزی و بازآموزیها درحین اشتغال و درساعات فراغت،به طور کلی در
طول زندگی ،و در نتیجه ظرفیت سازی و فرهنگسازی با ادراک میان رشته ای از
یادگیری مداوم ،صالحیتهای کلیدی عام وتوانایی های مرتبط با هر صالحیت در سه
مقوله به شرح زیر تعریف و توصیه شده است:
الف -صالحیت انجام عمل با استقالل
 توانایی تفکر ،تأمل ،تعامل و تجربه با شفافیت و مسئولیت پذیری در جامعه محلی،ملی وجهانی.
 توانایی تنظیم برنامه (کارآفرینی،رقابت پذیری) با تفکرراهبردی ،الویت دادن بهاهداف وپی گیری آنها.
 توانایی به کار گیری منابع به طوراثربخش ،وعمل کردن درقالب"سناریوی بزرگ"با چشم انداز.
ب -صالحیت به کارگیری تعاملی ابزار(زبان ،اطالعات ،دانش ،نماد)
 توانایی تولید سرمایه فرهنگی با استفاده اززبان(گفتاری و نوشتاری) ،نمادها(ارزشی،آئینی) ،متن ها ،اطالعات ،فناوریها،و چند رسانهایها
 توانایی خلق و سهیم شدن در ساختن دانش توانایی مدیریت فعالیتهای یادگیری.ج -صالحیت کارکردن با گروههای اجتمایی نا همگن
 توانایی تولید سرمایه اجتماعی توانایی تعامل ،همزیستی ،وهمیاری با "دیگری" درجهت دستیابی به اهدافمشترک
 -توانایی مدیریت وحل مناقشات از طریق گفتگو

 توانایی رویارویی با پیچپیدگی و سازگاری با تنوع وتغییر.تعریف وانتخاب صالحیتهای عام یاد شده در قالب یک چارچوب مفهومی
مرجع،همانطورکه اشاره شد توسط سازمان همکاری اقتصادی وتوسعه ( )OECDبرای
کشورهای صنعتی در عصراطالعات وارتباطات پیشنهاد شده است .ولی ،همانطورکه
مشاهده میشود قابلیت سازگاری با بسیاری ازنظامهای آموزشی در کشورهای فراتراز
سازمان یادشده را دارد .لذا ،میتوان انتظار داشت كه مسئوالن درسیا ست گذاری های
راهبردی برای توسعه کیفیت یادگیری در آموزش الکترونیکی اين نكته را نيز مورد
توجه قرار دهند.
نتیجه گیری
در گذار ازعصر اقتصاد صنعتی به اقتصاد دانش -بنیان ،یادگیری مداوم در توسعه
انسانی ،محلي ،ملی وجهانی نقشي راهبردی یافته است .با ورود وب معنایی ()Web2.0
به محیطهای یادگیری ،امکان ارتقای تجربه یادگیری از انتقال محتوا به ساختن دانش
با همیاری فراهم شده است .برای استفاده اثربخش از این وسیله ارتباطی هوشمند در
فرآیند یاددهی – یادگیری ،گذار از رویکردهای انتقال متن به رویکردهای تعاملی با
همیاری برای سهیم شدن در ساختن دانش ضرورت یافته است.
تعامل وهمیاری دریادگیری الکترونیکی برای سهیم شدن درساختن دانش به عنوان
عملکرد یادگیری ،از یک سو ،مستلزم تسلط یادگیرنده ومدرس بر صالحیتهای کلیدی
عام میباشد .این صالحیتها عبارتند از :عمل مستقل ،به کار گیری تعاملی ابزار ،و کار
باگروههای ناهمگن در جهت مشترک.ازسوی دیگر ،دستیابی به عملکرد مورد نظر در
یادگیری الکترونیکی مستلزم توجه به جایگاه پداگوژی و الزامات نظری وعملی آن در
محیط یادگیری است.
با توجه به مراتب یاد شده در این مقاله با مروری بر آخرین یافتههای پژوهشی در
ارتباط باکیفیت یادگیری الکترونیکی ،نخست جایگاه پداگوژی از دیدگاه راهبردی در
نظر وعمل تشریح شد .سپس صالحیتهای عام الزم برای تحقق کیفیت در تجربه
یادگیری الکترونیکی ،برای یادگیرنده ومدرس به عنوان یادگیرنده مداوم در عصر دانش-
بنیان معرفی شد.
پينوشت:
1. e-learning
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10 . interactive & collaborative approach
11.behaviorism
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13.distributed cognition
14.constructivism
15.task
16.Tool kit
17- typology
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