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فرهنگ يادگيري مفهوم تازهاي است كه در دهههاي اخير وارد ادبيات آموزشي شده است .با توجه
به اين مفهوم كليه عناصر برنامه درسي ،رفتارهاي آموزشي معلم و يادگيرنده كه در يك محيط يادگيري
با يكديگر تعامل پيدا ميكنند ،از بستر فرهنگي آن محيط تأثير ميپذيرند .با توسعه فاوا و ظهور جوامع
اطالعاتي مهارتهايي مانند يادگيري مستقل و مادامالعمر ،يادگيري خودانگيخته ،خودرهياب و كسب
مهارتهاي حل مسئله ،برنامهريزي و تصميمگيري در موقعيتهاي پيچيده اولويت بيشتري يافته و از
اهداف مهم آموزش و پرورش در سطوح مختلف تلقي ميشوند .از طرفي فرهنگ يادگيري در ايران از
حيث انفعال يادگيرنده ،ضعف تعامل بين يادگيرندگان ،معلممحوري ،عدم خودانگيختگي يادگيرندگان
پرورش جامعه اطالعاتي مغايرت دارد.
ِ
و پذي��رش بدون تحليل و نقد اطالعات با اه��داف آموزش و
ب��ر اين اس��اس هدف اصلي مقاله حاضر ارائه برنام��ه عملياتي براي اصالح تدريجي فرهنگ يادگيري
بهسمت مؤلفههاي موردنظر جامعه اطالعاتي توسط معلم از طريق محيط يادگيري مجازي است.
اين مقاله در چهار بخش تنظيم شده تا به سؤال اصلي طرح شده پاسخ دهد .در بخش اول فرهنگ
يادگيري و در بخش دوم ويژگيهاي محيط يادگيري مجازي مورد بحث قرار ميگيرد .در بخش سوم
اصالح تدريجي فرهنگ يادگيري از طريق محيط مجازي مطرح ميش��ود و در بخش چهارم با توجه
به بخشهاي قبلي ،گامهاي عملياتي اصالح تدريجي فرهنگ يادگيري توسط معلم در محيط يادگيري
مجازي مورد بحث قرار ميگيرد.
واژگان كليدي:
فرهنگ يادگيري ،محيط مجازي ،جامعه اطالعاتي ،فاوا ،خودراهبري.

محيطهاي يادگيري مجازي،
امكاني براي كمك به بهبود
فرهنگ يادگيري
فرهاد سراجي

استاديار گروه علوم تربيتي دانشگاه بوعلي سينا همدان
fseraji@gmail.com
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مقدمه

توس��عه فناوري اطالعات و ارتباطات تأثير عميق بر ابعاد زندگي امروزي گذاش��ته اس��ت.

دس��تاوردهاي بارز اين فناوري نظير شكلگيري دولت الكترونيك ،بانكداري الكترونيكي،

تجارت الكترونيكي ،پزش��كي الكترونيكي و راه دور و يادگيري الكترونيكي نمودي از اين
تأثير بهحساب ميآيند (سن تي و اسميت .)2007 ،1ترديدي نيست كه اين دستاوردها از

جهت فناوري و ابزار ،تفاوت عمدهاي در ساختار و ظاهر سازمانها بهوجود آوردهاند ،ليكن

اي��ن تحوالت ابزاري بهتدريج در روابط بين كاركن��ان ،قوانين و مقررات ،نحوه روابط بين
مدير و كاركنان ،نحوه تالش براي رسيدن به اهداف سازمان ،هنجارها و رفتارها تغييراتي را

بهوجود آورده است (مولر ،سانشو ،هرناندز ،ژيرو و باسكو .)2007 ،2افرادي مانند دريفوس
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( )1389و گريس��ون و اندرس��ون )2007( 4بر مطالعه جنبههاي غير ابزاري توسعه فاوا و
اينترنت تأكيد ميكنند .به اعتقاد آنها فاوا بهصورت تدريجي و ضمني بر روابط ،هنجارها و
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رفتارهاي كاربران تأثير ميگذارد و بستر جديد و فرهنگ تازهاي را شكل ميدهد.

فرهنگ به مجموعهاي از دانستهها ،داشتههاي معرفتي ،روابط و رفتارهاي افراد يك

جامعه گفته ميشود كه غالباً رفتارها و تفكرات جاري آن را شكل ميدهد .براساس اين
تعري��ف رفتارها و روابط افراد يك جامعه در زمينههاي مختلف نظير يادگيري ،رانندگي،

مش��اغل ،آپارتماننشيني و مواردي از اين قبيل ريشه در فرهنگشان دارد و آن فرهنگ

گس��ترده و جام��ع ،خردهفرهنگهاي مربوط به زمينههاي مختلف را ش��كل ميدهد .از

همينروس��ت ،امروزه اصطالحاتي نظي��ر فرهنگ يادگيري ،فرهن��گ رانندگي ،فرهنگ
آپارتماننشيني و فرهنگ سازماني بيش از گذشته متداول شده است .اين قبيل اصطالحات،

فرهنگ را بهعنوان متغير مس��تقل تأثيرگذار بر رفتار و روابط تلقي نميكنند بلكه آن را

بستر درهمتنيده با اجزاء ،رفتارها و روابط در نظر ميگيرند كه قابل انفكاك از آن مقوله

خاص نظير يادگيري يا رانندگي نيست (شاين.)1991 ،5

با ادامه تالشهاي نظريهپردازان فرهنگي و اجتماعي و قومنگاران در جهت عمقبخشي

به مطالعات فرهنگي ،اصطالحاتي مانند فرهنگ برنامه درسي ،فرهنگ آموزش و فرهنگ

1. Santy & Smith
2. Muller, Sancho, Hernandez & Bosco
3. Dreyfus
4. Garrison & Anderson
5. Schein

محيطهاي يادگيري مجازي ،امكاني براي كمك به بهبود ...

يادگيري از سوي صاحبنظران عرصه آموزش نظير جروم برونر و ويگوتسكي مطرح شد.

به اعتقاد اين صاحبنظران ،يادگيري پديدهاي اس��ت كه در بس��تر اجتماع و تحت تأثير

عوامل فرهنگي شكل ميگيرد .باورها ،ارزشها و جهانبيني حاكم بر هر جامعه ،بر مفهوم

يادگيري ،نقش يادگيرنده ،ياددهنده ،موضوع يادگيري ،شيوه تدريس و حتي شيوههاي
ارزش��يابي تأثير ميگذارد كه از تعامل بين مجموعه اين اجزاء ،بس��تر جديد يا فرهنگ
يادگيري شكل ميگيرد.

امروزه با توسعه فاوا و شكلگيري جامعه اطالعاتي ،دانشگاهها و مدارس بايد افرادي را

تربيت كنند كه از يكسو با اهداف ،رسالتها و مكانيزمهاي جامعه اطالعاتي سازگار و از

سوي ديگر پيشگام و پيشبرنده آن باشند (هاربي سون و ركس .)2010 ،1از اينرو برخي
از دانش��گاهها و مدارس با درك اهميت اين موضوع به تدريج دانشآموزان و دانش��جويان

خود را براي ورود به محيطهاي يادگيري مجازي ترغيب ميكنند .براي نمونه نتايج بررسي
هاكينز و رادي )2009( 2نش��ان ميدهد كه بيش از  97درصد دانشگاههاي آمريكا و 95

درصد دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي انگليس براي كمك به بهبود فرآيند مديريت
آموزش ،تسهيل تعامل بين يادگيرندگان و كمك به بهبود يادگيري به صورت برنامهريزي

ش��ده از محيط يادگيري مجازي بهره ميگيرند و براي اين منظور از يك يا چند س��امانه
مديريت يادگيري اس��تفاده ميكنند .همچنين در برخي از كشورها مانند كانادا ،آمريكا،
اس��تراليا و انگليس هر دانشآموز و دانشجو موظف است حداقل دو درس از دروس دوره
تحصيلي خود را به صورت مجازي بگذراند .مجموعه اين اقدامات براي آشنايي دانشجويان

و دانشآموزان با فرهنگ يادگيري در محيطهاي مجازي صورت ميگيرد.

هدف اصلي مقاله حاضر پاس��خ به اين س��ؤال اس��ت «چگونه ميتوان با اس��تفاده از

محيط يادگيري مجازي فرهنگ يادگيري دانشجويان و دانشآموزان ايراني را متناسب با

ويژگيهاي جامعه اطالعاتي بهتدريج اصالح كرد؟» براي بررسي و پاسخ به اين سؤال مقاله

حاضر در چهار بخش تنظيم ميشود .در بخش اول ويژگيهاي فرهنگ يادگيري در ايران
شناسايي و بررسي ميشود ،در بخش دوم فرهنگ يادگيري حاكم بر محيطهاي يادگيري

مجازي مطرح ميش��ود و در بخش سوم نحوه اس��تفاده از محيط يادگيري مجازي براي
تغيير فرهنگ يادگيري مد نظر قرار ميگيرد .با جمعبندي ويژگيهاي فرهنگ يادگيري

1. Harbison & Rex
2. Hawkins & Rudy
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در اي��ران و ويژگيهاي فرهنگ يادگيري در محيط مجازي زمينه الزم براي بحث درباره

راههاي تغيير فرهنگ يادگيري در دانش��جويان ايران��ي از طريق بهكارگيري محيطهاي
يادگيري مجازي فراهم ميشود.

فرهنگ يادگيري

قومنگاران و جامعهشناسان فرهنگي ،فرهنگ را بهمانند ظرف و بستري در نظر ميگيرند
كه بر كليه رفتارها و اعمال انس��ان در موقعيتهاي گوناگون تأثير ميگذارد .اين تلقي از

فرهنگ مرزهاي تأثيرگذاري آن بر رفتار انس��ان را بس��يار وسيعتر و عميقتر ميداند .بر
اين اس��اس «فرهنگ يادگيري» 1اصطالحي اس��ت كه به تأثير فرهنگ بر فهم يادگيرنده

از جهان ،ظرفيتهاي ش��ناختي و معرفتي او و تعامل وي با دنياي بيرون اش��اره ميكند
(آلفرد.)2003 ،2
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گرچ��ه پژوهشهاي عمي��ق در زمينه فرهنگ يادگيري غالبا به دهه  1970و بعد از

آن مربوط ميش��ود ،ليكن مدتها قبل ويگوتس��كي در واكنش به نظريه رش��د شناخت

ذهني پياژه و ادعاي او درباره جهانش��مول بودن مراحل چهارگانه رش��د ذهني به طرح
اين موضوع پرداخت كه يادگيري و تفكر ،اساساً در فرهنگ ،تاريخ و اجتماع هر فرد ريشه

دارد و نميتوان مراحل رشد شناختي يكساني را براي همگان تصور كرد.

جروم برونر از ديگر مبدعان اصطالح فرهنگ يادگيري ،با تأكيد بر نقش فرهنگ در

برنامه درس��ي و فرآيند يادگيري آن را آيينه توصيف ،تحليل و تفس��ير برنامههاي درسي

آش��كار و پنهان تلقي ميكند .از نظر او فرهنگ بستري را براي شكلگيري تعامالت بين
دانشآم��وزان ،ارتباط بين معل��م و دانشآموزان ،نحوه كالسداري ،ن��وع نگاه به محتوا،

فرصتهاي يادگيري و ش��يوههاي ارزش��يابي فراهم ميسازد كه به مجموعه آن فرهنگ

يادگيري گفته ميشود (برونر .)1996 ،بر اين اساس گرچه يادگيري غالباً در ذهن صورت
ميپذيرد ولي ريشه و منشأ فرهنگي دارد.

تالشه��اي پژوهش��ي متعددي تاكنون درباره فرهن��گ يادگيري در جوامع مختلف

صورت گرفته است .گريت هافستد )2001( 3مدلي را براي مطالعه ابعاد مختلف فرهنگ
1. Learning Culture
2. Alfred
3. Geert Hofsted

محيطهاي يادگيري مجازي ،امكاني براي كمك به بهبود ...

آموزش و يادگيري در كشورهاي مختلف ارائه نمود كه تاكنون بر اساس آن پژوهشهاي

متعددي براي شناس��ايي فرهنگ يادگيري در كش��ورهاي مختلف صورت گرفته است .او

براي شناسايي فرهنگ يادگيري به پنج بعد زير توجه دارد:

 .1فاصله قدرت .1افراد در بعضي از فرهنگها و جوامع فاصله نابرابر بين خود و ديگران
را بهراحتي ميپذيرند و در برخي ديگر به س��ادگي به اين نابرابري تن نميدهند .در

بعض��ي از جوامع دانشآموزان بهراحتي فاصله قدرت بين خود و معلم را ميپذيرند و

در برخي جوامع دانشآموزان ديدگاهها و نظرات معلم را نقد ميكنند.

 .2پرهيز از عدم اطمينان .2اينكه تا چه ميزان افراد يك جامعه ريسكپذيرند و وضعيت

نامعين را تحمل ميكنند و يا حاضرند با افرادي كه از دوستان و آشنايانشان نيستند،
همزيستي و ارتباط متقابل داشته باشند؟ در برخي از فرهنگها يادگيرندگان بهراحتي

با افرادي كه حتي س��ابقه آش��نايي قبلي ندارند ،زمينه تعامل را ايجاد و براي توسعه
يادگيري آن را ادامه ميدهند.

 .3فردگرايي و جمعگرايي .3در بعضي از جوامع افراد خود را بيش��تر مقيد به رعايت

ارزشهاي گروهي ميدانند و در برخي ديگر در انتخابها ،خواستهها و عالئق فردي

بر ارزشهاي جمعي ترجيح داده ميشود.

 .4مردگراي��ي و زنگراي��ي .4اينكه تا چه ميزان يك جامعه رفتار مردانه و خش��ن را

ميپذيرد و از آن جانبداري ميكند؟

 .5افق زمان .5افراد بعضي از فرهنگها در مقايسه با فرهنگهاي ديگر ترجيح ميدهند
براي كسب منافع درازمدت از منافع كوتاهمدت چشمپوشي كنند.

هافستد شواهدي را ذكر ميكند كه براساس آن يادگيرندگان داراي فرهنگ جمعگرا

در محيط يادگيري به برقراري ارتباط و صحبت با ديگران تمايل چنداني نشان نميدهند

و به شنوندگي ،واكنش انفعالي و گفتوگوي دروني تمايل بيشتري دارند .در اين فرهنگها
آموزش ،غالبا معلممحور است و سكوت يادگيرنده در حين بحثهاي معلم بهمنزله احترام
تلقي ميشود.

1. Power Distance
2. Uncertainty Avoidance
3. Individualism/ Collectivism
4. Masculinity/ Femininity
5. Long- Term Orietation
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پژوهشهاي متعدد مانند برادلي و برادلي ،)1984( 1سيموالز ،)1987( 2بلرد و كلنچي

3

( )1991و تود( )1997( 4به نقل از فاضلي ،)1382 ،رابينسون ،)1999( 5دوني و همكاران

6

( ،)2005وانگ ،)2006( 7تاپاس��ن ،اس��ميت و وايت )2009( 8و اوزونر )2009( 9نش��ان
ميدهند كه فرهنگ يادگيري در كشورهايي مانند كانادا ،آمريكا ،استراليا و اغلب كشورهاي

اروپايي غالباً متمركز بر توجه به عالئق فردي ،خودارزيابي ،نقادي ،مشاركت در بحثها،

ارتباط آس��ان ولي كوتاهمدت با ديگران و خودراهبري اس��ت .در مقابل فرهنگ يادگيري

در فرهنگ چيني ،مالزيايي ،هندي ،س��عودي و ايراني با توجه به فرهنگ جمعگرايانه و
پذيرش فاصله قدرت در يادگيري ش��رايط خاصي دارند .آنها به طور جدي در بحثها و

فعاليتهاي مش��اركتي شركت نميكنند و حفظ طوطيوار را ترجيح ميدهند .همچنين
از طرح سؤال ،شركت در گفتوگو و طرح بحثهاي انتقادي پرهيز ميكنند .بهطور كلي

فرهنگ يادگيري در اين قبيل كشورها بيشتر جمعگرا و معلممحور است و ماهيت انتقالي
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دارد تا ساختني .در اين فرهنگها بر ارائه مسئله و آموزش داراي چارچوب شناخته شده

ساختارمند تأكيد ميشود و الگوي ارتباط بين يادگيرندگان محدود ولي درازمدت است.
شواهد پژوهشي ديگري نيز مانند؛ فاضلي ( ،)1382سركارآراني ( ،)1387فراستخواه

( )1389و عطاران و همكاران ( )1390در ارتباط با فرهنگ يادگيري در ايران وجود دارد

كه برخي از ويژگيهاي آن را نشان ميدهد .فاضلي ( )1382با مقايسه فرهنگ دانشگاهي
در ايران و بريتانيا درمييابد؛ آموزش دانش��گاهي در بريتانيا پژوهشمحور ،دانشجومحور،

جامعهمحور ،مشاركتي ،تحليلي ،نقادانه و فرآيندي است در مقابل فرهنگ آموزش دانشگاهي
ايران آموزشمحور ،معلممحور ،اقتدارگرايانه و س��تايشگرانه اس��ت و تلقي متداول از علم

بهعنوان محصول انتقالدادني است.

سركارآراني ( )1387با مقايسه فرهنگ يادگيري در ژاپن و ايران مينويسد؛ آموزش

در ژاپن اغلب فرآيندمحور ،مشاركتي ،تحليلي و نقادانه است .در اين فرهنگ دانشآموزان
1. Bradley and Bradley
2. Samuelowicz
3. Ballard and Clanchy
4. Todd
5. Robinson
6. Downey, Wentling, Wentling & Wadsworth
7. Wang
8. Tapanes, Smith & White
9. Uzuner

محيطهاي يادگيري مجازي ،امكاني براي كمك به بهبود ...

به فعاليتهاي گروهي و مش��اركتي س��وق داده ميشوند و طي كردن فرآيند حل مسئله

بيش از نتيجه آن مهم شمرده ميشود .در فرهنگ يادگيري ايران غالباً نتيجه بر فرآيند
و رقابت بر مشاركت ترجيح داده ميشود و پاسخ مسئله بسيار مهمتر از راهحل آن تلقي

ميگردد .فراستخواه ( )1389در بخشي از پژوهش «مجازي شدن محيطهاي ياددهي و

يادگيري ،تحوالت پارادايمي و بايستههاي فرهنگي» نتيجهگيري ميكند كه  79/60درصد
از يادگيرندگان حضور در كالس درس و نشستن پاي صحبتهاي استاد را بر آموزشهاي

غيرحض��وري و مجازي ترجيح ميدهن��د 44/90 .درصد از يادگيرندگان ارتباط حضوري
را بر ساير شيوههاي ارتباطي ترجيح ميدهند و تنها  6/40درصد از ارتباط مجازي لذت

ميبرند 70/20 .درصد از پاس��خگويان ارتباط تكس��ويه و متكلم الوحده بودن معلم را

ترجيح ميدهند .نتايج اين پژوهش بر معلممحوري ،تأكيد بر ارتباط حضوري و پذيرندگي
در فرهنگ يادگيري ايران تأكيد دارد .عطاران و همكاران ( )1390نيز در پژوهشي نشان

ميدهند كه دانشجويان مجازي ايراني ترجيح ميدهند كه درس را مستقيماً از استاد ياد

بگيرند ،به تشكيل گروههاي علمي و پژوهشي چندان تمايل نشان نميدهند و يادگيري
از گفتار را بر مطالعه مطالب متني ترجيح ميدهند .بهطور كلي براس��اس يافتههاي اين

پژوهشها ميتوان گفت فرهنگ يادگيري در ايران غالباً؛ معلممحور است تا يادگيرندهمحور،

محتوامحور است تا فعاليتمحور ،نمرهمحور است تا يادگيريمحور ،حفظي و انتقالي است

تا س��اخت و توليد دانش ،نتيجهمحور است تا فرآيندمحور .گرچه در اين بستر يادگيري،

ويژگيهاي مثبتي مانند احترام به معلم ،تالش براي رس��يدن به اهداف خاص موضوعي،

انضباطپذي��ري و فرمانب��ري از والدين و معلم در يادگيرن��ده پرورش مييابد .ليكن نكته

قابل تأمل اين است كه برخي از جنبههاي اين فرهنگ يادگيري با مهارتهاي موردنياز
جامعه اطالعاتي و توليد دانش همسويي ندارد.

محيط يادگيري مجازي امكاني براي تربيت يادگيرندگان جامعه اطالعاتي

اصطالح جامعه اطالعاتي در دهههاي  1960و  1970توسط جامعهشناسان و اقتصاددانان

نظير فريتز مالكوپ 1و دانيل بل 2مطرح شد .آنها براي توصيف شرايط اجتماعي ،فرهنگي،
سياس��ي و اقتصادي كه ناشي از توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات بود ،اين اصطالح را

1. Fritz Malchup
2. Daniel Bell
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بهكار گرفتند .جامعه اطالعاتي به جامعهاي اطالق ميش��ود كه گردش اطالعات مبتني

بر امكانات رايانهاي و اينترنت ،نيروي محركه ابعاد گوناگون فرهنگي ،سياسي ،اجتماعي
و اقتصادي جوامع اس��ت .بر اين اس��اس گرچه در دهههاي قبل تنها تعداد معدودي از
كش��ورها در زمره جوامع اطالعاتي بهش��مار ميآمدند ولي امروزه اغلب كشورها كمابيش

برخي از نمودهاي جامعه اطالعاتي را به خود ميبينند .پديده جهانيشدن نيز عامل مهم
ديگري در توسعه و همراهي كشورها براي حركت بهسمت جامعه اطالعاتي است (چنگ،1

 .)2005شهروندان اين جوامع براي همسويي با تحوالت جامعه اطالعاتي به مهارتهاي
متنوعي نظير مهارت پردازش چندمدلي اطالعات ،داشتن سواد و مهارت ارتباطي ،سواد
بصري ،مديريت اطالعات شخصي و سازگاري با موقعيت جديد نياز دارند.

آموزش و پرورش جامعه اطالعاتي بايد با بازانديشي در اهداف ،رسالتها و ساختارهاي

خود تالش كند ،كودكان و جوانان را براي زندگي در چنين جامعهاي تربيت كند؛ برنامه
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درس��ي مدارس را براس��اس آن اهداف و ماموريتها بازانديش��ي و معلمان را متناسب با

استانداردهاي آن جامعه تربيت كند؛ در غير اين صورت مدارس و دانشگاهها به تدريج نقش
و اعتبار خود را در نزد ذينفعان و افكار عمومي از دست ميدهند و به تعبير ايوان ايليچ

«مدرس��هزدايي از جامعه» 2رخ ميدهد (فولن .)22 :2007 ،3تحول در آموزش و پرورش

جامعه اطالعاتي تنها با تغييرات س��طحي فناورانه رخ نميدهد ،بلكه اين تحول نيازمند

تغيير و بازانديش��ي در رس��التها ،مأموريتها ،اهداف ،محتوا ،تربيت معلمان ،شيوههاي

تدريس ،روشهاي ارزش��يابي و نقش يادگيرنده است .محيط يادگيري مجازي با داشتن

ويژگيهاي هرزماني ،هرمكاني ،چندرسانهاي ،تنوع اطالعاتي و قابليتهاي وسيع ارتباطي

امكان مناس��بي را براي اصالح برنامه درسي در اختيار طراحان و برنامهريزان درسي قرار
ميدهد (سراجي و عطاران.)17 :1390 ،

محيط يادگيري مجازي داراي امكانات و ابزارهاي شخصيسازي متعددي است كه به

شكلهاي مختلف ميتوان آن را با برنامه درسي آموزش و پرورش جامعه اطالعاتي تلفيق

ال مجازي ،4تدارك برنامه
كرد .برخي از اين شكلها عبارتاند از :تدارك برنامه درسي كام ً
1. Chang
2. Deschooling
3. Fullan
4. Virtual

محيطهاي يادگيري مجازي ،امكاني براي كمك به بهبود ...

درسي تركيبي( 1حضوري و مجازي) ،ارائه برنامه درسي به صورت حضوري و استفاده از

منابع فاوا و اينترنت براي تقويت آن (راجرز ،گرهام و مايز2007 ،2؛ پورتر.)79 :2004 ،3
با استفاده از امكانات چندرسانهاي اين فناوري ميتوان محتواهاي باكيفيتي را توليد

و از طريق امكان هرمكاني و هرزماني ،آن محتوا را در دس��ترس يادگيرندگان در مناطق

مختلف كشور قرار داد و از اين طريق ضعف و نبود برخي از معلمان باصالحيت و تخصصي

در بعضي از مناطق را جبران نمود .به عالوه محيط مجازي با تسهيل ميزان و نحوه دسترسي
كاربران به اطالعات ،آنها را با مهارتهاي تحليل ،نقد و بهكارگيري صحيح اطالعات آشنا

ميسازد .امكانات ارتباط هرزماني ،شخصيسازي و تنوع اطالعاتي اين محيط به يادگيرنده

امكان ميدهد تا زمان و نحوه مطالعه مطالب را خودش تنظيم كند؛ از بين منابع متنوع
دس��ت به انتخاب بزند و به طور مداوم بر فرآيند يادگيري خود كنترل داش��ته باشد و آن

را بهطور مس��تمر ارزيابي كند .همچنين امكانات اطالعاتي ،ارتباطي و شخصيسازي اين

محي��ط ،يادگيرن��ده را در موقعيتهايي قرار ميدهد كه بتواند با ارزيابي منابع اطالعاتي،
بررسي نظرات متنوع و مالحظه ديدگاههاي چندگانه ،توان تفكر منطقي و انتقادي خود
را افزايش دهد (اندرسون.)2003 ،

بهع�لاوه ،با وجود مزيته��اي محيط يادگيري مجازي نباي��د از محدوديتهاي آن

غفلت ورزيد .نبود امكان شناس��ايي محتواها و منابع توليد ش��ده بيكيفيت و كماعتبار و
نشر اطالعات متنوع و پراكنده در اين محيط ،ناشناسي در ارتباطات ،تفاوتهاي فرهنگي

كاربران و عدم امكان ارتباط حضوري از محدوديتهاي اين محيط يادگيري است .همچنين
ضعف يادگيرندگان در برخورداري از مهارتهاي موردنياز براي يادگيري در اين محيط از

موانع متداول مشاركت در اين محيط يادگيري بهشمار ميرود (لوي.)2007 ،4

مزيته��ا و محدوديته��اي محيطهاي يادگي��ري مجازي از يكس��و و الزام جامعه

اطالعات��ي بر بهكارگيري اي��ن محيطها براي پرورش مهارته��اي موردنياز اين جوامع،

طراحان و برنامهريزان درسي كشورهاي مختلف را به سمت استفاده از شكلهاي مختلف

تلفيق برنامههاي درسي با محيطهاي مجازي سوق داده است .براي نمونه در كشورهاي
1. Blended
2. Rogers, Graham & Mayes
3. Porter
4. Levy
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انگليس (اسكول پالس ،)1كانادا (اسكول نت ،)2تايلند (اي اسكول )3و چين (سرنت )4در

برنامه درسي دوره متوسطه شبكهاي بهعنوان مكمل و تقويتكننده برنامه درسي حضوري

طراحي شده است (شد و دشيف .)2005 ،5همچنين در اغلب كشورها آموزش دانشگاهي
ال مجازي ارائه ميشود .بنابراين امروزه دو رويكرد
با اس��تفاده از شيوههاي تركيبي و كام ً

نسبت به استفاده از محيطهاي يادگيري مجازي وجود دارد .اگر سياستگذاران و مجريان
محيطهاي يادگيري مجازي از اين محيط صرفاً براي يادگيري مطالب درسي و موضوعي
استفاده كنند ،در اين صورت با «نگاه حداقلي» به قابليتهاي فاوا برخي از توانمنديهاي

تربيت��ي اين محيط را ناديده گرفتهاند .ول��ي اگر از اين محيط عالوه بر يادگيري مطالب
درسي براي پرورش برخي مهارتهاي جامعه اطالعاتي استفاده كنند ،با «نگاه حداكثري»

از قابليتهاي اين محيط بهره گرفتهاند .بهطور مسلّم با گسترش جامعه اطالعاتي و بروز
نمودهاي آن در جوامع ،توس��عه محيطهاي يادگيري مجازي و داشتن نگاه حداكثري به
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آن نه يك انتخاب بلكه نوعي الزام تلقي ميشود (گودفالو و هولينگ.)2006 ،6

تربلس��ي ( )2009با داش��تن «نگاه حداكثري» به محي��ط يادگيري مجازي بهجاي

اصطالح پداگوژي يا اندراگوژي از اصطالح وباگوژي 7استفاده ميكند .به اعتقاد او استفاده

بهتر از امكانات فناورانه اين محيط ،مستلزم بهرهگيري از نظريههاي يادگيرندهمحور است

ك��ه اين كار بر جنبههاي مختلف نظير ط��رز تلقي از يادگيري ،نقش ياددهنده ،تعامل و
مش��اركت يادگيرنده ،فعاليتهاي يادگيري و نق��ش يادگيرنده تأثير ميگذارد و فرهنگ
يادگيري خاصي را بر آن محيط حاكم ميكند.

با توجه به ويژگيهاي فرهنگ يادگيري در ايران كه در بخش قبلي اشاره شد ،چگونه

ميتوان با اس��تفاده از ش��كلهاي مختلف تلفيق امكانات محيط مجازي با برنامه درسي،

فرهنگ يادگيري را بهسمت الزامهاي جامعه اطالعاتي (يادگيرندهمحوري ،بسط تعامل و

مشاركت ،نقادي ،خودارزيابي و پرسشگري) سوق داد؟

1. School Plus
2. School Net
3. E School
4. Cernet
5. Shade & Dechief
6. Goodfellow & Hewling
7. Webagogy

محيطهاي يادگيري مجازي ،امكاني براي كمك به بهبود ...

اصالح تدريجي فرهنگ يادگيري از طريق محيط مجازي

در مرحله طراحي و توليد برنامه درس��ي مجازي ميتوان با استفاده از قابليتهاي متنوع
اين محيط ،برنامه درس��ي غني و باكيفيتي را براي يادگيرندگان تدارك ديد (س��راجي

و عط��اران .)121 :1390 ،در اي��ن مراحل ميتوان از امكانات چندرس��انهاي ،تنوع منابع

اطالعاتي ،امكانات ارتباطي و شخصيسازي براي تهيه محتواي معتبر و باكيفيت ،طراحي

فعاليتهاي يادگيري متنوع و تدارك شيوههاي تدريس و ارزشيابي يادگيرندهمحور بهره

گرفت.

در مرحله اجراي برنامه درس��ي نقش اصلي برعهده معلم است .او در محيط مجازي

با اس��تفاده از امكانات ارتباط همزمان 1و ناهمزمان 2به شكلهاي مختلف با يادگيرندگان

ارتباط ميكند .در ارتباط همزمان ،معلم غالباً به ش��كل تدريس مس��تقيم به بيان اهداف
درس ،ارائ��ه چارچوب كلي و توضيح مفاهيم مهم ميپرازد ولي در ارتباط ناهمزمان او با

طرح مسائل چالشبرانگيز يادگيرندگان را به تأمل ،تحليل و نقادي ترغيب ميكند و آنها

را به تعامل با ديگران و جستجوي منابع مختلف فرا ميخواند (اندرسون.)218 :2003 ،

در اين ش��يوه ارتباط��ي معلم ،يادگيرندگان را به فعالي��ت وادار ميكند و خود هدايت و

راهنمايي فرآيند را از كنار ميدان به عهده ميگيرد.

گرچه براي اطمينان از اثربخش��ي برنامه درسي بايد تصميمهاي دقيق و منطقي در

مراحل طراحي و توليد تدارك ديده شود و در مرحله اجرا توسط معلم پياده گردد ،ولي
معلم خوب ميتواند برخي از نقصهاي برنامه درس��ي تدارك ديدهش��ده را با تصميمها و

اعم��ال فكورانه خود جبران نمايد .از اينرو معل��م بهعنوان تأثيرگذارترين فرد در فرآيند

اجراي برنامه درسي عالوه بر اينكه با يادگيرندگان ارتباط نزديك دارد ،ميتواند متناسب

با موقعيتهاي مختلف ،عناصر گوناگون برنامه درس��ي تدارك ديده ش��ده نظير محتوا و
فعاليتهاي يادگيري را دستكاري نمايد (پورتر .)203 :2004 ،موقعيت اجرايي معلم در
فرآيند برنامه درس��ي بهگونهاي اس��ت كه از يكس��و برنامه درسي براي اجرا به دست او

سپرده ميشود و از سوي ديگر او با يادگيرندگان و موقعيت يادگيري ارتباط تنگاتنگ و
نزدي��ك دارد .بنابراين از اين منظر معلم ميتواند هم بر فرهنگ حاكم بر فرآيند طراحي

و توليد و هم بر فرهنگ اجراي برنامه درسي تأثير داشته باشد.

1. Synchronous
2. Asynchronous
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گ��راو )1991( 1مدلي ب��راي تغيير فرهنگ تدريجي يادگيرن��دگان از يادگيرندگان

وابسته 2به يادگيرندگان خودرهياب 3ارائه ميكند .اين مدل ناظر بر اجراي برنامه درسي
توسط معلم است كه داراي چهار مرحله ميباشد :مرحله اول يادگيرندگان وابسته ،مرحله

دوم يادگيرندگان داراي انگيزه بيروني ،مرحله سوم يادگيرندگان داراي انگيزه دروني ولي

نيازمن��د كمك معلم و مرحله چهارم يادگيرندگان مس��تقل و خودرهياب .گراو در مدل
خود ،نقش معلم در ارتباط با اصالح فرهنگ يادگيري را عمدتاً مبتني بر باز تعريف نقش
معلم ،نقش يادگيرنده و نوع فعاليتهاي يادگيري تلقي ميكند.

در محيط يادگيري مجازي 4نقش معلم شامل برنامهريزي و زمانبندي جلسات آنالين،

مهارت سخنراني و ارائه چارچوب كلي مطالب درسي ،آمادهسازي ابزارها و تجهيزات ،طراحي
و مديريت فرآيند آموزش ،تسهيل و انتقال محتواي درسي ،آغازگري در بحثها ،وساطت

و هدايت بحثها ،بررس��ي فعاليتهاي يادگيرندگان و ارائه بازخورد س��ريع ،معرفي منابع
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يادگيري بيشتر و ارزشيابي فرآيند يادگيري است .همينطور يادگيرندگان محيط مجازي

بايد با وظايفي نظير مهارت در كاربري رايانه ،مهارت در كاربرد ابزارهاي اينترنتي ،مهارت

حل مسئله ،تفكر انتقادي ،مهارت پرسشگري ،به كارگيري شيوههاي مطالعه و يادگيري،
مهارت فراشناختي ،خودرهيابي و مهارت ارتباط مجازي آشنايي داشته باشند (سراجي و

عطاران 281 :1390 ،و اس و سودوكس .)2005 ،5در اين محيط با استفاده از قابليتهاي

فناوري و با توجه به يادگيرندهمحور بودن ،فعاليتهاي يادگيري گوناگوني همچون ايفاي

نقش ،مطالعه موردي ،تمرين ،شبيهس��ازي ،وبالگنويسي ،وبكوئست ،6پروژه و مباحثه
آنالين را ميتوان تدارك ديد .توجه به اين نقشها بر حاكميت فرهنگ يادگيرندهمحوري

در محيطهاي يادگيري مجازي داللت دارد ،ولي براساس مدل گراو براي اصالح تدريجي
فرهنگ يادگيري بايد بهصورت ماليم و گام بهگام براي تغيير در نقشهاي معلم از تدريس

مستقيم بهسمت غيرمستقيم حركت كرد ،بهصورت تدريجي فرآيند يادگيري را از كنترل
1. Grow
2. Depended Learners
3. Self- Directed Learners

 .4منظور از محيط يادگيري مجازي در اين پژوهش ،شكل يا اشكالي از تلفيق امكانات محيط مجازي
با برنامه درسي است كه در اين پژوهش سه دسته؛ برنامه درسي كامال مجازي ،برنامه درسي تركيبي
و برنامه درسي مكمل اشاره شده است.
5. Ess & Sudaweeks
6. Web Quest

محيطهاي يادگيري مجازي ،امكاني براي كمك به بهبود ...

ياددهنده به كنترل يادگيرنده س��پرد و فعاليتهاي يادگيري را از حالت س��اختارمند به

غيرساختارمند تدارك ديد .به اعتقاد گراو در هر يك از مراحل چهارگانه ،معلم بايد متناسب
با موقعيت ،يك يا چند مورد از اين وظايف ،نقشها و فعاليتهاي يادگيري را براي خود

و يادگيرندگان تعيين كند .در اين مدل اگر نقش تعيينش��ده براي معلم ،يادگيرندگان و
فعاليتهاي يادگيري تدارك ديده شده در هر مرحله با يكديگر تناسب نداشته باشد ،نوعي

عدم تناسب 1در برنامه درسي آشكار ميشود و از اثربخشي آن ميكاهد.

در بخش اول مقاله بر اساس شواهد پژوهشي استدالل شد كه فرهنگ يادگيري در

ايران غالباً معلممحور ،محتوامحور ،انفعالي ،حفظي و رقابتي است .در اين فرهنگ ،مطالعه
مس��تقل ،يادگيري مادامالعمر ،خودانگيختگي ،خودرهيابي و خودارزيابي جاي خود را به
مطالعه توأم با اجبار نمره يا مدرك ،يادگيري موقتي ،انگيزش از بيرون ،يادگيري وابسته

به معلم و مطالعه محتواي مش��خص ميدهد .در بخش دوم مقاله نيز اس��تدالل ش��د كه
جامعه امروزي به تمدن جديدي به نام جامعه اطالعاتي وارد ش��ده است .شهروندان اين
جامعه بايد بتوانند نيازهاي يادگيري خود را در سراسر عمر شناسايي و بهطور مستقل براي

رف��ع آن نيازه��ا مطالعه كنند .اين افراد بايد مهارت برنامهريزي ،مديريت و تصميمگيري
در موقعيتهاي پيچيده و انعطافپذير را داش��ته باش��ند .از سوي ديگر محيط يادگيري
مجازي بهعنوان يكي از نمودهاي عصر اطالعات قابليتهاي فراواني براي پرورش اينگونه

مهارتها در شهروندان دارا است.

همچنين در بخش سوم مقاله تأكيد شد كه با استفاده از قابليتهاي محيط يادگيري

مجازي ميتوان در مرحله طراحي و توليد ،محتواهاي چندرس��انهاي و تعاملي باكيفيت

را ب��راي يادگيرن��دگان تهيه كرد و فعاليتهاي يادگي��ري متنوعي را تدارك ديد تا معلم

در مرحل��ه اجرا ب��ا تدابير و راهبردهاي خاص ،مهارته��اي موردنياز جامعه اطالعاتي را
در يادگيرن��دگان پ��رورش دهد .ليكن در مواجهه با اين س��ؤال كه «معلم در مرحله اجرا

ب��ا چه تدابيري ميتواند با اصالح تدريجي فرهنگ يادگيري مهارتهاي موردنياز جامعه
اطالعات��ي را در يادگيرن��دگان پرورش دهد؟» در ادامه با اس��تفاده از مدل گراو در چهار

مرحله برنامه عملياتي ارائه ميشود.

معلم در محيط يادگيري مجازي ،برنامه درس��ي طراحي و توليد ش��ده را كه ممكن

اس��ت خود سهمي در آن داشته يا نداشته باش��د ،به اجرا ميگذارد .ميزان انعطاف او در
1. Mismatch
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اجراي برنامه درسي توليد شده به عوامل مختلفي مانند درجه تمركز و عدم تمركز نظام

برنامهري��زي درس��ي ،صالحيتهاي حرفهاي معلم ،ويژگيهاي دانشآموزان ،بس��ترهاي

زيرساختي و فناورانه و نوع موضوع درسي بستگي دارد .بر اساس مدل گراو معلم با داشتن
موقعيت ممتاز در برنامه درسي از يكسو با فرهنگ حاكم بر طراحي و توليد برنامه درسي

آشناست و از سوي ديگر با يادگيرندگان و بستر يادگيري تعامل نزديك دارد .بر اين اساس
معلم ميتواند با تغيير تدريجي نقش خود از انتقال دهنده مستقيم اطالعات به راهنما و

هدايتگر ،تغيير تدريجي وظايف يادگيرندگان از پذيرندگان منفعل دانش و اطالعات به
تحليلگران ،مباحثهكنندگان و نقادان و با تدارك فعاليتهاي متنوع كه با س��اختمندي

ش��روع و به فعاليتهاي بيساختار و پروژهمحور ختم ميشوند ،بستر الزم را براي اصالح
تدريجي فرهنگ يادگيري فراهم سازد .برنامه عملياتي مراحل چهارگانه در ارتباط با سه

عنصر نقش معلم ،وظايف يادگيرنده و فعاليتهاي يادگيري به قرار زير است:
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مرحل�ه اول) وابس�تگي كام�ل يادگيرن�ده ب�ه كمكهاي معل�م .در اين مرحل��ه معلم با

يادگيرندگاني روبروس��ت كه براي پيگيري و مش��اركت در فرآيند يادگيري به كمكهاي

مس��تقيم معلم ،برانگيزانندههاي بيروني و فعاليتهاي يادگيري ساختارمند و الزامي نياز

دارن��د .بنابراي��ن در اين مرحله نقش معلم ،وظاي��ف يادگيرنده و ويژگيهاي فعاليتهاي
يادگيري به قرار زير است:

 .1نق�ش معل�م .در اين مرحله معلم با اس��تفاده از مكانيزمهاي ارتباط همزمان ،اهداف

درس را ب��ه ص��ورت دقيق ب��ه يادگيرندگان ارائه ميكند ،چارچ��وب درس را بيان و

مفاهيم مهم و پايه را با مثالهاي متعدد به زبان س��اده و صريح ارائه ميكند .بخش
اعظم نقش معلم در اين مرحله از طريق ارتباط الكترونيكي همزمان صورت ميگيرد

و تنها بخشي از بازخورهاي توضيحي براي بسط يادگيريهاي كالس همزمان از طريق
ابزارهاي ناهمزمان مانند تاالرهاي گفتگو 1صورت ميگيرد.

 .2وظاي�ف يادگيرن�ده .در اين مرحله يادگيرنده بايد با كمك معلم نحوه كار با ابزارهاي

ارتباطي و مكانيزمهاي ورود به سيستم يادگيري مجازي را ياد بگيرد .محتوا و منابع
يادگيري انتخابش��ده را مطالعه و تحليل كن��د و به چارچوبها و مقرراتي كه معلم

ال مقيد باشد.
براي همكاري و مشاركت بين يادگيرندگان تعيين ميكند ،كام ً

1. Forum

محيطهاي يادگيري مجازي ،امكاني براي كمك به بهبود ...

ال س��اختارمند و
 .3فعاليته�اي يادگي�ري .در اي��ن مرحل��ه فعاليتهاي يادگيري كام ً

مشخص به يادگيرنده ارائه ميشود .معلم برنامه زماني انجام فعاليتها را بهطور دقيق

به يادگيرندگان ابالغ ميكند .منابع يادگيري براي كمك به انجام فعاليتها توس��ط
معلم شناس��ايي و به يادگيرنده معرفي و فردي يا گروهي بودن فعاليتها نيز توس��ط
وي مشخص ميگردد.

براي نمونه معلم در اين مرحله ،پس از ارائه نكات اساسي ،چارچوبهاي درس و مفاهيم

مه��م بهصورت ارتباط الكترونيكي همزمان ي��ا از طريق كالس حضوري ،از يادگيرندگان
ميخواهد با مراجعه به پايگاه دادههاي خاص ،مطالبي را با چارچوب مشخص جمعآوري

كنند؛ يا اينكه وبالگها و ويكيهاي خاص را در ارتباط با موضوع درس شناسايي كنند.

در اين مرحله معلم در هر يك از تكاليف تعيين شده نقش محوري دارد ولي تالش ميكند
يادگيرندگان را بهسمت مشاركت در يادگيري فعال ترغيب نمايد.

مرحل�ه دوم) يادگيرن�دگان نيازمن�د به حمايته�اي بيروني براي ترغيب بيش�تر فرآيند

يادگيري .در اين مرحله معلم با يادگيرندگاني روبروس��ت كه براي مش��اركت در فرآيند

يادگيري به كمكهاي نسبتاً مستقيم معلم ،برانگيزانندههاي بيروني و فعاليتهاي يادگيري

نيمهساختارمند و الزامي نياز دارند .در اين مرحله معلم بخشي از كنترل فرآيند يادگيري
را ب��ه يادگيرن��دگان واگذار ميكند .بنابراين در اين مرحله نقش معلم ،وظايف يادگيرنده

و ويژگيهاي فعاليتهاي يادگيري به قرار زير است:

 .1نقش معلم .در اين مرحله معلم چارچوب كلي درس و اهداف آن را از طريق ارتباط

همزمان در اختيار يادگيرندگان قرار ميدهد و امكان طرح س��ؤال در محيط كالس
مجازي همزمان را براي يادگيرندگان فراهم ميكند .س��پس بخش��ي از وظايف خود

را به ارتباط ناهمزمان اختصاص ميدهد تا ادامه س��ؤاالت درس��ي مربوط به كالس
مجازي را در تاالر گفتگو مطرح كند .او موضوعات چارچوبدار را كه چالش كمتري

دارن��د ،براي بحث در تاالر گفتگو يا س��اير ابزارهاي ارتب��اط ناهمزمان مانند ويكي و
وبالگ انتخاب ميكند.

 .2وظايف يادگيرنده .در اين مرحله معلم يادگيرندگان را در انتخاب محتواي يادگيري
و منابع مكمل مش��اركت ميدهد ،يادگيرنده با ابزارهاي اينترنتي و رايانهاي موجود
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و موردنياز آش��نايي دارد .به يادگيرنده مسئوليت داده ميشود تا منابعي را حول يك
موض��وع انتخ��اب و آنه��ا را تحليل كند و در تعيين اعضاي گ��روه و نحوه گروهبندي

مشاركت نمايد.

 .3فعاليته�اي يادگي�ري .در اي��ن مرحل��ه ،فعاليتهاي يادگيري نيمهس��اختارمند به

يادگيرنده ارائه ميشود .يادگيرنده در تعيين برنامه زماني انجام تكاليف و فعاليتهاي
يادگيري مشاركت داده ميشود .براي شناسايي منابع يادگيري مرتبط با فعاليتهاي

يادگيري تعيينشده ،معلم بهجاي معرفي منابع ،كليد واژههاي مربوطه را به يادگيرنده

عرضه ميكند .همچنين يادگيرنده در تعيين تكاليف فردي و گروهي مشاركت داده
ميشود.

در اي��ن مرحل��ه معلم با ط��رح چارچوب كلي و مفاهيم مه��م درس از طريق ارتباط

همزمان يا كالس حضوري ،بهتدريج بخشي از كنترل فرآيند يادگيري را به يادگيرندگان
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واگذار ميكند .سپس او با تعيين فعاليتهايي همچون شناسايي وبسايتهاي باكيفيت
ي��ا گروهه��اي اجتماعي معتبر درباره موضوع درس ،يادگيرندگان را به فعاليت وا ميدارد

ول��ي مالكه��اي ارزيابي را خ��ودش در اختيار يادگيرندگان قرار ميدهد .مش��اركت در
شناسايي وبسايتها براي يادگيرندگان بهواقع تمرين كسب مهارتهاي خوديادگيرندگي،
خودرهيابي و تفكر انتقادي است .معلم نيز نقش راهنمايي خود را با كنترل محدودتر بر

فرآيند يادگيري همچنان برعهده دارد.

مرحله س�وم) يادگيرندگان خودانگيخته نيازمند به حمايتهاي معلم .در اين مرحله معلم

بخ��ش زي��ادي از كنترل فرآيند يادگيري را به اختي��ار يادگيرندگان ميگذارد و خود بر

آن نظ��ارت ميكند .از اينرو در اي��ن مرحله نقش معلم ،وظايف يادگيرنده و ويژگيهاي
فعاليتهاي يادگيري را ميتوان چنين در نظر گرفت:

 .1نق�ش معلم .در اي��ن مرحله بخش زيادي از نقش معلم به برقراري ارتباط ناهمزمان

اختصاص مييابد .او ابتدا چارچوب كلي درس را از طريق ارتباط الكترونيكي همزمان
يا آموزش حضوري ارائه و سپس مسائل مهم ،اساسي و چالشبرانگيز مربوط به آن را

در تاالرهاي گفتگو مطرح ميكند .او در اين مرحله يادگيرندگان را به مشاركت بيشتر
در بح��ث و رعايت چارچوبها ترغيب ميكن��د و يادگيرندگاني را كه كمتر در بحث

محيطهاي يادگيري مجازي ،امكاني براي كمك به بهبود ...

شركت ميكنند به بحث بيشتر فرا ميخواند .همچنين او در مواقع الزم بازخوردهاي
توضيحي و جهتدهنده و نه لزوماً دقيق و كامل براي يادگيرندگان ارائه ميكند.

 .2وظايف يادگيرنده .در اين مرحله نقش مهمي در انتخاب منابع يادگيري به يادگيرنده

داده ميش��ود .از او انتظار ميرود با اس��تفاده از ابزارهاي جديد ،منابع چاپي ،ديداري
و شنيداري مرتبط با موضوع درس را در محيط اينترنت شناسايي كند .با استفاده از
وبكوئس��ت منابع يادگيري شناس��ايي شده را تحليل و نقد و در تعيين اعضاي گروه

و نحوه گروهبندي بهطور جدي شركت نمايد.

 .3فعاليتهاي يادگيري .در اين مرحله ،فعاليتهاي يادگيري بيساختار براي يادگيرنده

تعريف ميشود و او برنامه زماني انجام فعاليتها را تنظيم و به تأييد معلم ميرساند.

يادگيرنده منابع مرتبط را شناس��ايي و در تعيين فردي يا گروهي بودن نوع فعاليت
نيز مستقل عمل ميكند.

معل��م در اي��ن مرحله فقط نكات اصلي و چارچوب كلي درس را به ش��يوه مس��تقيم

(ارتب��اط الكترونيكي همزمان يا حضوري) به يادگيرنده ارائه ميكند و بررس��ي جزئيات
آن را به اختيار يادگيرنده وا ميگذارد .او س��پس از يادگيرندگان ميخواهد ،مسائل مهم

مربوط به درس را شناسايي كنند و از منابع معتبر نظير وبسايتها ،وبالگها ،گروههاي

اينترنت��ي و س��اير منابع آنالين ،اطالعات الزم را جس��تجو ،تحلي��ل و جمعبندي كنند.
معلم س��عي ميكند به يادگيرندگاني كه در شناس��ايي مسائل ،جستجوي منابع ،تحليل
و جمعبندي آن مش��كل دارند ،راهنماييه��اي الزم را ارائه كند .تدارك چنين موقعيتي
مهارتهاي خودارزيابي ،مطالعه مستقل ،خودرهيابي ،تفكر منطقي و مهارت حل مسئله

را در يادگيرندگان پرورش ميدهد.

مرحل�ه چهارم) يادگيرندگان مس�تقل و خودرهياب .در اي��ن مرحله معلم كنترل فرآيند
يادگيري را به يادگيرنده واگذار ميكند و خود فقط در مواقع موردنياز پشتيباني آموزشي

و فني از يادگيرندگان را عهده دار ميشود.

 .1نق�ش معل�م .در اين مرحله ،اس��تفاده معلم از ابزارهاي ارتب��اط همزمان و آموزش
حضوري به حداقل ميرسد و در مقابل ،او با استفاده از امكانات ناهمزمان به معرفي

منابع يادگيري متناس��ب با يادگيرندگان ميپردازد ،مسائل چالشبرانگيز براي بحث
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را طرح و با ارائه بازخوردهاي جهتدهنده ،مكمل و كاربردي به عميقتر و تحليليتر

شدن بحثها كمك ميكند.

 .2وظايف يادگيرنده .يادگيرنده محتوا و منابع يادگيري را انتخاب و با معلم در انتخاب

آنها مش��ورت ميكند .او در اين مرحله ضمن تحليل و نقد منابع موردنظر ،س��اختار
پيشنهادي خود را براي طرح بحث با همكالسان عرضه ميكند .همچنين يادگيرنده

اعضاي گروه را با استفاده از مالكهاي خاص خودش تعيين ميكند.

 .3فعاليتهاي يادگيري .در اين مرحله فعاليتهاي يادگيري پروژهگونه و بيساختار براي

يادگيرندگان تعيين ميشود و يادگيرندگان بايد با مسئوليت خود برنامه زماني انجام
فعاليت يادگيري را تنظيم كنند .يادگيرنده ،منابع معتبر را با اس��تفاده از مالكهاي

خاص شناس��ايي و در انجام فعاليتهاي يادگيري از آنها بهره ميگيرد و با اس��تدالل
انجام فردي يا گروهي فعاليت يادگيري را عهدهدار ميشود.
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در اين مرحله معلم بخش اصلي فرآيند يادگيري را در كنترل يادگيرنده قرار ميدهد

و خود فقط در مواقع الزم وارد عرصه ميش��ود .براي نمونه از يادگيرندگان ميخواهد در
ارتباط با يكي از مس��ائل مهم درس با اس��تفاده از منابع اينترنتي مقاله مروري يا انتقادي

تهيه كنند؛ يا اينكه وبالگي را ايجاد و نكات اساسي مرتبط با موضوع درس را در آن ثبت

و نش��ر نمايند .اينگونه فرصتها يادگيرندگان را در كس��ب مهارتهاي موردنياز جامعه

اطالعات��ي كمك ميكن��د .در اين مرحله نقش معلم حمايت از يادگيرندگاني اس��ت كه

خودش��ان تش��خيص ميدهند به چه كمكهايي نياز دارند .تشخيص نيازهاي يادگيري
يكي ديگر از مهارتهاي موردنياز جامعه اطالعاتي است.

جمعبندي و نتيجهگيري

در جامع��ه اطالعاتي ،گردش و تبادل مؤثر اطالع��ات ،محور تصميمگيريهاي فرهنگي،
اجتماعي ،سياس��ي و اقتصادي اس��ت .در اين جوامع رس��التها و مأموريتهاي برخي از

نهادهاي اجتماعي نظير آموزش و پرورش و دانشگاهها تفاوتهاي عمدهاي با گذشته پيدا

كرده است .از همينرو برخي جوامع با بازانديشي در رسالتها ،اهداف ،برنامه درسي مدارس
و ش��يوههاي تربيت معلم بس��ترهاي الزم براي پرورش مهارتهايي همچون توان تحليل

و نق��د اطالعات ،يادگيرندگي مداوم ،تصميمگيري در موقعيتهاي جديد و انعطافپذير،

محيطهاي يادگيري مجازي ،امكاني براي كمك به بهبود ...

مهارت مديريت ،برنامهريزي و حل مس��ئله را در ش��هروندان خود براي زندگي در جامعه
اطالعاتي فراهم نمودهاند.

براساس برخي از يافتههاي پژوهشي ،فرهنگ يادگيري در ايران با فرهنگ يادگيري

موردنياز براي جامعه اطالعاتي چندان همسويي ندارد .گرچه در اين فرهنگ يادگيري از

منظر مواردي همچون احترام به شأن معلم و اطاعتپذيري يادگيرنده ،ظرفيتهاي تربيتي
فراواني وجود دارد ،ليكن عدم همسويي برخي از مؤلفههاي فرهنگ يادگيري حاكم نظير

پذيرندگي صرف و انفعال يادگيرنده ،عدم رغبت به تعامل و مش��اركت ،حفظ مطالب به
جاي تحليل و نقد آن و يادگيري وابسته به معلم و محتوا با مهارتهاي موردنياز جامعه

اطالعاتي ميتواند مشكالت و معضالت تربيتي فراواني را در جامعه اطالعاتي به وجود آورد.

از طرفي محيط يادگيري مجازي بهعنوان يكي از دستاوردهاي مهم عصر فاوا ،داراي

قابليتها و ويژگيهايي است كه با استفاده صحيح از آن ميتوان بهصورت تدريجي فرهنگ

يادگيري را بهسمت يادگيري مستقل ،فعال ،مشاركتي ،خودانگيخته و خودرهياب سوق

داد .بر اين اساس هدف اصلي اين پژوهش ارائه برنامه عملياتي براي تغيير تدريجي فرهنگ
يادگيري از طريق محيط مجازي در مرحله اجراي برنامه درسي است.

برنامه عملياتي ارائه ش��ده در اين پژوهش كه بر اس��اس مدل گراو در چهار مرحله

ب��ا محوريت نقش معلم ارائه ش��ده اس��ت ،تأكيد ميكند كه با ط��ي آن مراحل و تنظيم

نق��ش معلم ،وظايف يادگيرنده و فعاليتهاي يادگيري متناس��ب ب��ا هر مرحله ميتوان

بهتدريج فرهنگ يادگيري را از وابس��تگي به استقالل در يادگيري ،از انگيزش بيروني به
خودانگيختگ��ي ،از يادگيري براي نم��ره به يادگيري مادامالعمر ،از يادگيري موضوعي به

يادگيري مسئلهمحور و خودرهياب سوق داد.

در مرحله اول اين برنامه عملياتي ،معلم با يادگيرندگاني روبروس��ت كه توان كنترل

بر فرآيند يادگيري را ندارند و براي پيش��روي در فرآيند يادگيري به پش��تيباني مستقيم
و انگيزش بيروني نياز دارند .از اينرو در اين مرحله او با اس��تفاده از آموزش حضوري يا

ارتباط الكترونيكي همزمان اهداف ،چارچوبها و مفاهيم مهم درس را براي يادگيرندگان
ارائ��ه و برخي از س��ؤاالت مهم را ب��راي پيگيري در تاالرهاي گفتگ��و و از طريق ارتباط

ناهمزمان عرضه ميكند .در اين مرحله ،عمده وظايف يادگيرندگان توسط معلم تعيين و

با مسئوليت او پيگيري ميشود .فعاليتهاي يادگيري مربوط به اين مرحله فعاليتهايي
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هستند كه ساختار آنها از طرف معلم تعريف و مشخص ميشود .براي نمونه در اين مرحله
معلم از يادگيرندگان ميخواهد وبالگي را با مش��خصات ،محتوا و قالب خاص در رابطه با
درس ايجاد كنند و يا اينكه منابعي را با اس��تفاده از راهبرد جس��تجوي تعيين شده ،پيدا

كنند .در مرحله بعدي كه يادگيرندگان بهس��مت خوديادگيرندگي حركت كردهاند ،براي
پيگيري فرآيند يادگيري به حمايتها و برانگيزانندههاي بيروني نياز دارند .در اين مرحله
معلم با اس��تفاده از ابزارهاي ارتب��اط الكترونيكي همزمان مانند كالس مجازي چارچوب

كلي درس و اهداف آن را به يادگيرندگان ارائه ميكند .سپس از طريق ابزارهاي ارتباطي

ناهمزمان ،مفاهيم مهم و ساختارمند درس را در بين يادگيرندگان به بحث ميگذارد .او
چارچوب بحثها را بهطور دقيق مش��خص و خود بر آن نظارت ميكند .يادگيرندگان در

اين مرحله با راهنمايي معلم به جستجوي منابع مرتبط با موضوع درس ميپردازند ،نحوه
همكاري و عضويت در گروههاي يادگيري را با وساطت و مشاركت معلم انجام ميدهند.
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فعاليتهاي يادگيري كه در اين مرحله تعيين ميشود ،غالباً ماهيت نيمهساختارمند دارد
ك��ه يادگيرن��دگان برنامه زماني و نحوه انجام آن را با راهنمايي و مش��ورت با معلم انجام

ميدهند .براي نمونه معلم از يادگيرندگان ميخواهد در رابطه با موضوع درس گروههاي

خبري مرتبط را شناسايي و در چند مورد از مطلوبترين آنها به تشخيص معلم عضو شوند.
در مرحله سوم كه يادگيرندگان از خودانگيختگي نسبي برخوردار بوده ولي هنوز به

حمايتهاي معلم نياز دارند ،معلم از طريق ابزارهاي ارتباط همزمان چارچوب كلي درس
را به يادگيرنده ارائه و بخش زيادي از تدريس خود را از طريق ابزارهاي ارتباطي ناهمزمان

تدارك ميبيند .او در اين مرحله با طرح موضوعات چالشبرانگيز و مسئلهدار ،يادگيرندگان

را به مشاركت در بحث ترغيب و خود ضمن نظارت بر فرآيند بحث ،در مواقع الزم نقش

ميانجي را بازي ميكند .يادگيرندگان انگيزه الزم براي يادگيري را دارا هستند و از اينرو
جس��تجوي منابع ،انتخاب كليد واژهها ،تنظيم برنامه زماني انجام تكاليف ،انتخاب گروه
و نحوه عضويت به عهده يادگيرنده گذاش��ته ميش��ود و معلم فقط در موارد الزم آنها را

راهنمايي ميكند .فعاليتهاي يادگيري مرتبط با اين مرحله فعاليتهايي هستند كه براي

تقويت احساس مسئوليت و قدرت انتخاب يادگيرنده تدارك ديده ميشوند يا فعاليتهاي

يادگيري مس��ئلهمحور و بيس��اختار كه يادگيرنده در انجام آنها بايد تصميمهاي مستقل
اتخاذ كند .براي نمونه معلم از يادگيرندگان ميخواهد درباره موضوع درس ،وبسايتهاي

محيطهاي يادگيري مجازي ،امكاني براي كمك به بهبود ...

مرتبط را شناسايي و درباره آنها در حد يك صفحه توضيح دهند (وبكوئست).

در چهارمي��ن مرحل��ه كه يادگيرن��دگان تاحدودي توان اس��تقالل و خودرهيابي در

يادگي��ري پيدا كردهاند ،معلم اغلب فعاليتهاي خ��ود را از طريق ارتباط ناهمزمان اجرا

ميكند ،بحثهاي چالشبرانگيز و بدون س��اختار مش��خص را به يادگيرندگان ارائه و در
مواقع الزم با استفاده از بازخوردهاي توضيحي آنها را راهنمايي ميكند .يادگيرندگان منابع

يادگيري ،ش��يوه مطالعه و زمان انجام تكاليف را خودش��ان تعيين ميكنند .فعاليتهايي

براي يادگيرندگان تعيين ميشود كه آنها براي انجام آن به عضويت در گروههاي مجازي،
ايجاد وبالگ و يا يافتن ويكيهاي معتبر نياز دارند.

در اين برنامه عملياتي ،معلم در مرحله اجراي برنامه درس��ي ـ خواه برنامه درس��ي

ال مجازي ـ يادگيرندگان را با استفاده از امكانات محيط مجازي
مكمل ،تركيبي و يا كام ً
بهصورت تدريجي و گام بهگام از يادگيرندگان وابس��ته بهس��مت يادگيرندگان مس��تقل،

خودرهياب و خودانگيخته سوق ميدهد .وي در مرحله اول نقش ارائهدهنده چارچوبها
و اهداف درس را برعهده دارد ولي به تدريج و در مراحل بعدي بيشتر نقش آغازگر بحث،

وس��اطت در بحث ،نظارت بر فعاليتها و ارائه دهنده بازخورد را برعهده دارد .يادگيرنده
نيز در مرحله اول اغلب رفتارها و اقدام هايش توسط معلم تعيين ميشود ولي در مراحل

پايان��ي فرصتهاي خودرهيابي ،خودارزيابي ،مديريت زمان ،خودراهبري و تفكر انتقادي

ب��راي او ت��دارك ديده ميش��ود .فعاليتهاي يادگيري تدارك ديده ش��ده در اين برنامه

عملياتي در مراحل اوليه بيشتر ساختاريافته و تعريفشده ولي بهتدريج ماهيت بيساختار
و پروژهگون��ه پي��دا ميكنند .در اين برنامه بهطور ضمني بر اين نكته تأكيد ميش��ود كه
بهرغم يادگيرندهمحور بودن محيط يادگيري مجازي نميتوان از همان مرحله اول و آغاز
دوره مجازي ،كنترل فرآيند يادگيري را بهطور كامل در اختيار يادگيرندگان قرار داد.

بهط��ور كلي جامعه اطالعاتي به ش��هرونداني نياز دارد كه از توان يادگيري مس��تقل،

خودانگيختگي ،خودراهبري و خودرهيابي برخوردار باشند .آموزش و پرورش در اين جوامع

ميتواند با اس��تفاده از قابليتهاي محيط يادگيري مج��ازي فرهنگ يادگيري را بهتدريج
بهسمت اينگونه مهارتها سوق دهد .معلم در مرحله اجراي برنامه درسي كه به شكلهاي
مختلف با امكانات محيط مجازي تلفيق ش��ده اس��ت ،ميتواند با طي چهار گام و با تعيين
نق��ش خ��ود ،وظايف يادگيرنده و ان��واع فعاليتها و تكاليف ،فرهنگ يادگيري را بهس��وي

يادگيرندهمحوري هدايت كند.
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