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چكیده
اهداف: یادگیری مشارکتی و تعاملی یکی از چالش های اصلی یادگیری الکترونیکی و رمز موفقیت این سیستم آموزشی 
محسوب می شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی جایگاه این قبیل یادگیری ها با نیم نگاهی به نقش و نفوذ نظریه 

سازنده گرایی در محیط های یادگیری الکترونیکی صورت گرفته است.
روشها: این مقاله از نوع مروری است. جهت گردآوری اطالعات از موتورهای جستجوگر و پایگاه داده های معتبر 
ازجمله Magiran, Noormags, Scientific Information Database, Science Direct, Google Scholar و مطالعات 
کتابخانه ای در کتب و مقاالت علمی منتشر شده، استفاده شده است. در طی این فرآیند 42 منبع مرتبط در بازه زمانی 

1998- 2014 و1380-1394 یافت شد که 26 منبع استفاده گردید.
یافتهها: فعالیتهای مشارکتي کیفیت یادگیری را بهبود ميبخشد. طرح و روشهای مشارکتي، الهام گرفته از نظریه 
یادگیری ساختارگرا، خواستار مشارکت فعال یادگیرندگان در فرایند آموزشي است. جهت طراحي دقیـق موقعیـت 
یادگیری مشارکتی بایـد افـزایش احتمال تعامالت موردنظر باشد. ساده انگارانه است اگر تصـور کنیم معلمان در فضای 
مجازی دیگر هـیچ نقشـي ندارنـد. در ایـن فضا، نقـش جدیـد و آشـکار معلـم کمـك بـه یادگیرنـدگان بـرای دسترسي 

به اطالعات و کاربرد آن است.
نتیجهگیری: با توجه به نتایج مطالعه حاضر، الزم است در برنامهریزی درسي جایگاهي خاص به فرهنگسازی وسیع 
نسـبت بـه فوایـد و مزایـا و معایـب و تهدیـدهای یـادگیری الکترونیکي به طور عام و یادگیری الکترونیکي مشـارکتي 

بـه طـور خاص در سطح مدارس، در میان مدیران، یادگیرندگان و بـه ویـژه، معلمان اختصاص یابد.
کلماتکلیدی:یادگیری مشارکتی، یادگیری الکترونیکی، محیط های یادگیری الکترونیکی.
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مقدمه
قرن بیست و یکم قرن حرکت جوامع به سمت دانایی محوری، 
مشارکت دانش و تحول در محورها و مفاهیم بنیادین زندگی 

ازجمله آموزش و تعلیم و تربیت ازلحاظ کمیت، کیفیت و 
از شناخته  الکترونیکی  یادگیری  ارائه می باشد )1(  سرعت 
شده ترین محیط های یادگیری و آموزش در عصر اطالعات 
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است )2( که با فراهم ساختن محتوای آموزشی غنی )3(، عالوه 
بر کمك به تدریس و یادگیری )4( در توسعه پایدار جامعه 
اطالعاتی )5( و نظام های آموزشی کشورهای مختلف نقش 

بسزایی ایفا می کند )6(.
یادگیری الکترونیکی پیونددهنده فناوری و آموزش است. از 
سوی دیگر مسئله ارتقای کیفیت آموزش علوم پزشکی همواره 
مورد توجه بوده و روزبه روز نیز اهمیت بیشتری پیدا می کند 
)7(. در آموزش مباحث مربوط به دروس علوم پزشکی در 
سایر کشورها، گرایش رو به رشدی در جایگزینی تدریس 
سنتی با دروس الکترونیکی صورت گرفته است تا نیازهای 
اطالعات  به  با سهولت دسترسی  ارتباط  را در  دانشجویان 
و سایر قابلیت های فناوری برآورده نماید )8-10(. امروزه 
فناوری اطالعات و ارتباطات به ویژه شبکه جهانی وب که 
سیستم اطالعاتی چندرسانه ای مشترک است نقش زیادی در 
نظام آموزش کشورهای مختلف دارد )11(. استفاده از اینترنت 
و دیگر فناوری های اطالعاتی به عنوان ابزارهای آموزش و 
یادگیری، اکنون به سرعت در عرصه آموزش در حال گسترش 
و  چندمنظوره  ملزوماتی  مشخصًا  باید  ابزارها،  این  است. 
تسهیل گر و نه جایگزین روش آموزش چهره به چهره درنظر 
گرفته شوند )12(. با مطرح شدن یادگیری الکترونیکی، به 
عنوان نمودی از نفوذ فناوری اطالعات و ارتباطات به حوزه 
آموزش و فرآیند یاددهی- یادگیری، مفهوم تعامل و مشارکت 
در فرآیند آموزش و یادگیری نیز دچار تحوالت گسترده ا ی 
دو  به  که حداقل  است  دوسویه ای  امر  تعامل،  است.  شده 
شیء و به دو عمل نیاز دارد و زمانی اتفاق می افتد که این 
اشیا و وقایع به صورت متقابل یکدیگر را تحت تأثیر قرار 
دهند. ویژگی اصلی و اساسی یادگیری الکترونیکی، عالوه 
بر دسترسی آسان به اطالعات، ویژگی ارتباطی و تعاملی آن 
است که از نقطه نظر فلسفی مبتنی بر دیدگاه سازنده گرایی 
و مشارکتی است. محیط های یادگیری سازنده گرا، به گونه ای 
سازماندهی می شوندکه فرصت کافی برای یادگیرندگان برای 

تعامل با همکالسی ها، معلمان و سایر عوامل آموزشی فراهم 
آید. در نتیجه دغدغه اصلی در یادگیری مشارکتی طراحی 
راه هایی برای افزایش احتمال رخداد این تعامل است. ابزارهای 
تشریك مساعی به اشخاص کمك می-کنند که از فواصل دور با 
یکدیگر کار کرده و آموزش ببینند. این ابزارها به اشخاص امکان 
می دهند تا ایده های خود را به اشتراک بگذارند و از احساسات 
هم باخبر شوند. این ابزارها جزو ملزومات ضروری یادگیری 
مشارکتی  یادگیری  اخیر،  سال های  در  هستند.  الکترونیکی 
برخط (online collaborative learning)، یك حیطه پژوهشی 
مهم در رشته تکنولوژی آموزشی بوده است. در طول این 
سال ها، اکثر پژوهشگران این حیطه، خوش بینی خود را نسبت 
به مزایای این شکل از یادگیری ابراز نموده اند. هدف اصلی 
یادگیری مشارکتی برخط، ارایه راهبردهای آموزشی خالقانه 
برای جلوگیری از ایجاد یادگیری سطح پایین در دوره های 
آموزشی از دور مبتنی بر شبکه و اینترنت بوده است. پژوهش 
حاضر با هدف بررسی جایگاه یادگیری های مشارکتی با نیم 
نفوذ نظریه سازنده گرایی در محیط های  به نقش و  نگاهی 

یادگیری الکترونیکی صورت گرفته است.
کمیسیون تکنولوژی و یادگیری )2001(، یادگیری الکترونیکی 
از  که  می داند  آموزشی  و  یادگیری  تجارب  تمام  شامل  را 
طریق فناوری الکترونیکی همچون اینترنت، چندرسانه ای ها، 
فرارسانه ای ها، نوارهای دیداری و شنیداری، پخش ماهواره ای، 
تلویزیون تعاملی و لوح های فشرده ارائه می شوند )13(. یکی 
از عواملی که می تواند منجر به رشد مهارت های مشارکتی در 
یادگیرندگان گردد، استفاده از روش های تدریس فعال است. 
روش یادگیری مشارکتی یکی از این شیوه های تدریس فعال 
می تواند  مشارکتی  یادگیری  اساسی  عناصر   .)14( می باشد 
برای تمام روش های تعاملی ضروری بنظر رسد )15(. منظور 
آن  یادگیری است که در  نوعی روش  از روش مشارکتی، 
یادگیرندگان در گروه های کوچك 4 یا 6 نفری به کمك هم به 
یادگیری مطالب می پردازند )16(. رایج ترین تعریف از یادگیری 
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مشارکتی ناظر بر موقعیتی است که در آن دو یا چند نفر یاد 
می گیرند که چگونه یاد بگیرند. درباره هر یك از اجزای این 
تعریف می توان تفسیرهای متفاوتی ارایه کرد. دو یا چند نفر 
می توانند ناظر بر یك زوج، گروه کوچك سه تا پنج نفره، یك 
کالس )شامل بیست تا سی نفر(، یك اجتماع )شامل چند صد 
یا چند هزار نفر( یا یك جامعه )شامل چند هزار ها یا میلیون ها 
نفر( باشند. با همدیگر بودن را می توان با شکل های متفاوت 
تعامل همراه دانست. مانند تعامل چهره به چهره، تعامل از طریق 
رایانه و تعامل همزمان یا غیرهمزمان. همچنین این همیاری 
می تواند به شکل تالش واقعی درکنار یکدیگر و یا فعالیتی باشد 
که به شکل منظمی بین افراد تقسیم شده است. بر این اساس از 
یادگیری دو نفر از طریق فعالیت حل مسئله به طور همزمان طی 
یك یا دو ساعت تا فعالیت گروهی از دانشجویان که از پست 
الکترونیکی در یك دوره یك ساله استفاده می کنند، زیرعنوان 
یادگیری مشارکتی قرار می گیرند. ویژگی مهم این روش آن 
است که در آن اعضای گروه با هم کار می کنند تا به هدف 
مشترکی برسند که هم کل گروه و هم فرد فرد اعضای گروه 
از آن سود می برند )17(. یادگیری مشارکتی شامل مؤلفه های 
پردازش  فردی،  مسئولیت پذیری  مثبت،  متقابل  وابستگی 
عامل  تعامل است )18(.  و  اجتماعی  مهارت های  گروهی، 
مهم پیشرفت در این شیوه، کمکی است که یادگیرندگان به 
یکدیگر می کنند تا مفاهیم درسی را بیامورند. پس می توان گفت 
کمك طلبی جزء الینفك آموزش به شیوه مشارکتی است )19(.
محیط های یادگیری الکترونیکی که به شبکه جهانی متصل 
شده اند، به معلم و فراگیران این امکان را می دهند که اجتماعات 
یادگیری خاص خود را تشکیل دهند. این اجتماعات مجازی 
هرجا که گروهی از فراگیران به بحث و گفتگو می پردازند، 
تشکیل یافته و تعامالتی را انجام می دهند. در نتیجه این روابط، 
فضاهای متحول شده الکترونیکی را به وجود می آورند. در چنین 
محیط هایی است که معلمان و فراگیران با استفاده از رایانه ها 
تنظیم  نمایشگر  بر روی صفحه  و کلمات و تصاویری که 

می کنند، در گفتگوهای فکری و هوشمندانه شرکت می جویند، 
قرارهایی را با یکدیگر می گذارند و با تبادل اندیشه های خود، 
دانش ویژه در هر مورد را به اشتراک با یکدیگر قرار می دهند. 
آنان با این کار در واقع با ایجاد پشتیبانی روحی و روانی، در 
برنامه های آتی یکدیگر مؤثر واقع می شوند. ایده ها و افکاری 
را به وجود می آورند و با یادگیری از فرهنگ یکدیگر، تفاهمی 
را ایجاد می کنند که در نتیجه، گسترش افق های فکری یکدیگر 
را موجب می شود. این در واقع، شبیه همان تعامالت موجود 
در کالس های درس سنتی است و تنها تفاوت کوچك آن با 
تعامالت سنتی که در کالس های درس تشکیل می شد، این 
است که این گروه های آشنایی، دوستی ها و رابطه هایی را 
در سطح دیگری به وجود می آورند که ابعاد جهانی می یابد 
)20(. یادگیری الکترونیکی، دو ویژگی ممتاز برای یادگیری 
اثربخش دارد: 1. بر خودآموزی تأکید می کند و به بهترین 
وجه امکان توسعه آن را به صورتی جذاب فراهم می کند؛ 2. 
با تشکیل کالس های مجازی و محیط های گفتمان گروهی، 
فرصت های الزم برای تعامل، گفتگو و یادگیری مشارکتی را 
در دانشجویان پرورش می دهد )21(. بدین ترتیب، بزرگ ترین 
تغییری که آموزش برخط موجبات آن را فراهم آورده است، 
افزایش تمایل به مشارکت در میان فراگیران و معلمان می باشد. 
با وجود این که یادگیری الکترونیکی قادر است تا روش های 
موجود نظیر سخنرانی را مورد حمایت قرار داده و حتی باعث 
تقویت آن ها شود، اما تأثیر اصلی و واقعی این پدیده، کمك 
به ایجاد رویکردهای جدیدی است که توانایی های تعاملی 
یادگیری الکترونیکی را به رسمیت شناخته و از آن به شکل 
درست بهره می برند. فناوری های ارتباطات الکترونیکی، به دلیل 
برخورداری از ظرفیت های رسانه ای متنی، تصویری و صوتی 
مخصوص به خود قادر هستند که تعامالت بین افراد را در عرصه 
زمان و مکان توسعه داده و فعالیت های یاددهی و یادگیری را 
متحول سازند )22(. در رویکرد یادگیری الکترونیکی فراگیر، 
از حالت انفعالی بودن بیرون آمده و حدود خویش را تا مرز 
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پرسشگری و خردگرایی فعال پیش می برد. همچنین استفاده 
از امکانات تعاملی بودن بسیاری از اطالعات، باعث تحلیلی 
و انتقادی فکر کردن فراگیران شده و آن ها را متمایل به کار 
و یادگیری های گروهی و همزمان بدون داشتن قید مکانی 

می کند )23(.

روشکار
این مقاله از نوع مروری است. جهت گردآوری اطالعات 
ازجمله  معتبر  داده های  پایگاه  و  جستجوگر  موتورهای  از 
 Magiran, Noormags, Scientific Information Database,

Science Direct, Google Scholar و مطالعات کتابخانه ای 

استفاده شده است.  در کتب و مقاالت علمی منتشر شده، 
کلیدواژه های یادگیری الکترونیکی، فضای مجازی، یادگیری 
مبتنی بر وب، فعالیت های مشارکتی، یادگیری های مشارکتی و 
همیاری در یادگیری مورد جستجو قرار گرفتند و در طی این 
فرآیند 42 منبع مرتبط در بازه زمانی 1998- 2014 و1380-

1394 یافت شد که از26 منبع آن استفاده گردید.

یافتهها
دیدگاه  بر  مبتنی  فلسفی،  نقطه نظر  از  الکترونیکی  یادگیری 
ساختن گرایانه و مشارکتی است. در روان شناسی سازنده گرایی، 
یادگیرنده به صورت فعال و از راه تعامل دائم با محیط به 
ساختن دانش می پردازد. بنابراین، چنین تصور می شود که 
دانش وابسته به یادگیرنده است و در شرایط یکسان، افراد 
به آگاهی های متفاوت می رسند. به طورکلی، روش آموزشی 
مبتنی بر سازنده گرایی، روشی دانش آموزمحور است که در 
آن بر شرکت فعال یادگیرنده درکسب دانش تأکید می شود 
کاماًل مخالف  یادگیری،  )24(. عقاید ساختن گرایان درباره 
عقاید سنتی است که در آن حقایق و مفاهیم محدودی به دانش 
آموزان ارائه می شود و سپس از آنان خواسته می شود تا آن ها 
را در ذهن خود انباشته کنند. معرفت و دانش، به ساختارهای 

گذشته انسان بستگی دارد. ما دنیا را فقط از طریق چارچوب 
ذهنی خود می توانیم بشناسیم و از این چارچوب هنگام تغییر 
استفاده می کنیم.  اطالعات جدید  توجیه  یا مرتب کردن و 
هرچه ما با محیط خود در کنش متقابل باشیم و سعی کنیم از 
تجارب خود معنا بسازیم، این چارچوب ذهنی بیشتر ساخته 
می شود و تحول می یابد )25(. نظریه های زیادی در فهم ما 
از یادگیری مشارکتی با پشتیبانی کامپیوتر نقش دارند. این 
نظریه ها نظریه های اجتماعی فرهنگی و منطقه رشد مجاور، 
نظریه ساخت و سازگرایی، یادگیری خودتنظیم، شناخت مبتنی 
بر موقعیت، کارآموزی شناختی، یادگیری مسئله محور، نظریه 
انعطاف پذیری شناختی و همکاران و شناخت شراکتی سالومون 
و همکاران هستند. این نظریه ها بر این فرض استوارست که افراد 
عامالن فعالی با مقصود مشخص، در جستجو و ساخت دانش 
در یك زمینه ی معنادار هستند. یادگیری مشارکتی با پشتیبانی 
کامپیوتر، فراهم آوردن یك محیط قابل اعتماد و چندبعدی که 
به دانش قبلی یادگیرندگان بسته باشد را هدف گرفته است. 
سیستم های با پشتیبانی کامپیوتر ابزارهای شناختی هستند که 
می توانند افراد را به وسیله ی فناوری، برای شکل دادن یك 
بینش مشترک که نیروهای انسانی در طول یك فرایند گروهی 
سهیم می شوند، به هم پیوند دهد. نظریه های موافق با دیدگاه 
مشارکتی در یادگیری الکترونیکی بر این فرض استوارند که 
افراد عامالن فعالی با مقصود مشخص، در جستجو و ساخت 
دانش در یك زمینه ی معنادار هستند )26(. یادگیری مشارکتی 
با پشتیبانی کامپیوتر، فراهم آوردن یك محیط قابل اعتماد و 
چندبعدی که به دانش قبلی یادگیرندگان بسته باشد را هدف 
گرفته است. سیستم های با پشتیبانی کامپیوتر ابزارهای شناختی 
هستند که می توانند افراد را به وسیله ی فناوری، برای شکل 
دادن یك بینش مشترک که نیروهای انسانی در طول یك فرایند 

گروهی سهیم می شوند، به هم پیوند دهد )25(.
بدیهي است که فعالیتهای مشارکتي کیفیت یادگیری را بهبود 
ميبخشد. طرح و روشهای مشارکتي الهامگرفته از نظریه 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 n

am
a.

aj
au

m
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

25
 ]

 

                               4 / 9

http://nama.ajaums.ac.ir/article-1-240-fa.html


مریم فالحی و همکاران 35یادگیری مشارکتی در محیط های یادگیری الکترونیکی

یادگیری ساختارگرا، خواستار مشارکت فعال یادگیرندگان 
در فرایند آموزشي است. ارتباط چهره به چهره عاملي مهم 
است که استفاده از آن عدم اطمینان را کاهش ميدهد. جهت 
طراحي دقیـق موقعیـت یادگیری مشارکتی بایـد افـزایش 
احتمال تعامالت موردنظر باشد. پرسش هایي که در این مرحله 
برای معلمان مطرح ميشوند، از این قبیل است: تعداد مناسـب 
اعضـای هر گروه چند نفر باشد؟ آیا باید با مالک معیني گروه را 
ترتیـب داد یا تشکیل گروه را به خود اعضا واگذار کرد؟ آیا گروه 
باید براسـاس دیدگاه های مشابه، سطح رشد یکسـان و دانـش 
همسـان تشـکیل شوند یا این امر اهمیت نـدارد؟ مشـخص 
نمـودن رونـد مشـارکت براساس سناریویي که نقش ها در آن 
مبادلـه در  نـوع  اسـت، صـورت می گیرد. سـه  مشـخص 
سـاخت و حفظ مشارکت در یـادگیری اجتمـاعي با اهمیت 
هسـتند. اواًل بـه اشتراکگذاری اطالعات میان یادگیرنـدگان 
بـه آنـان در احسـاس راحتي و پرسیدن سوال کمك ميکنـد. 
ثانیـًا، دریافت پشـتیبانيهای به موقع ضــروری اســت؛ ثالثٌا 
برای ترویج دانش کار و یادگیری مشارکتي مطلوب است 
محیطي فراهم شود که در آن ارتباط تشویق شده است. ساده 
انگارانه است اگر تصـور کنیم معلمان در فضای مجازی دیگر 
هـیچ نقشـي ندارنـد. در ایـن فضا، نقـش جدیـد و آشـکار 
معلـم کمـك بـه یادگیرنـدگان بـرای دسترسي به اطالعات 
دادن  در شکل  فراگیـران  بـه  معلمـان  است.  آن  کاربرد  و 
با آنچه در شـبکه مجـازی  نقادانه  به پرسش ها و برخورد 
ميبینند، مساعدت ميکنند و نقش معلم از ناقل دانـش بـه 
خـالق محیط یادگیری متحـول مـيشـود. آشـنایي بـا زمـان 
و چگـونگي مداخلــه در فرآینــد یــادگیری الکترونیکــي، 
فــراهم آوردن منــابع الکترونیکي برای فراگیر، آشنایي با 
چگونگي برقراری تـوازن میـان راهنمایي و عرضه مهارت 
با ایجاد مجال تفکر و کار مستقل فراگیـر و به طور کلي، 
تسهیل فرآیند یادگیری از اهم فعالیت های معلـم در فضای 
مجازی است. معلـم در موقعیـت یادگیری مشارکتي ایفای 

نقش ميکند. این بخش با افزایش تعـداد اعضای گروه اهمیت 
بیشتری ميیابد. این نقـش تسـهیلکننـدگی است و نه تدریس. 
در واقع، در اینجا معلم جواب صـحیح را فـراهم نميکند یا 
گروهي را که درست جواب داده اند، مشخص نمـيکنـد؛ بلکه 
حـداقل مداخلـه را در جریـان آمـوزش دارد )درحـد اشـاره و 
رهنمود( و نقش او در واقع جهتدهي به کار گروه در فراینـد 
کـار خالق یا نظارت بر آن است تا مثاًل دریابد که کدام یـك 
از اعضـای گروه از مجموعه تعامالت جدا افتاده است. )14(.

بحثونتیجهگیری
جدید،  فناوری های  از  بهره گیری  برای  مهم  ابعاد  از  یکی 
مخصوصٌا رایانه و اینترنت در آموزش، ظرفیت آن ها برای 
برقراری ارتباط تعاملی است. یادگیری الکترونیکی، یك محیط 
یادگیری مجازی است که در آن تعامل یادگیرنده با محتوا، 
سایر یادگیرندگان یا مربیان با واسطه ابزارها و فناوری های 
اطالعات و ارتباطات انجام می گیرد. بنابراین، تعامل و ارتباط 
الکترونیکی نوع متفاوتی از کنش متقابل را نسبت به آنچه 
در آموزش های سنتی اتفاق می افتد، عملی می کند. در محیط 
الکترونیکی یاددهنده و یادگیرنده از نظر زمان و  یادگیری 
مکان یا هر دو جدا از یکدیگر هستند و فراگیر برای انجام 
دادن فعالیت های یادگیری فردی وگروهی با کمك امکانات 
ارتباط رایانه ای با یاددهنده، همکالسان و سایر افراد یا منابع 
تعامل برقرار می کند. از آن جهت که تعامل، نوع اصلی فعالیت 
در فرایند یاددهیـ  یادگیری است و یادگیری، حاصل تعامل 
عناصر آموزش است، در محیط های یادگیری الکترونیکی نیز 
اگر انتظار این باشد که فراگیران به سطحی فراتر از دریافت 
دانش دست یابند، باید تجربیات یادگیرندگان را درگیر نموده 
و برای آن ها فرصت های تعامل با اطالعات و دیگر عناصر 
یادگیری همچون یادگیرندگان دیگر و معلم فراهم گردد. هنگام 
ایجاد اجتماعات یادگیری مشارکتی، برنامه ریزان باید به چیزی 
بیش از فناوری توجه داشته باشند. در حقیقت، گفت وگو با 
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توضیح اهداف و تعیین صالحیت فردی و گروهی موردنیاز 
شروع می شود. اهداف یاددهی ممکن است جهت پشتیبانی 
از پرکردن شکاف بین توانایی های مطلوب و موجود تعریف 
شود. مهارت های مشترک فرایند گروهی که برای همه مربیان 
شناخته شده اند، مانند: تسهیل کردن، معرفی کردن، معین کردن 
انتظارات و اطمینان از مشارکت برابر، نیاز است که در دنیای 

برخط به کار برده شود. )26(.
برخالف یـادگیری در کـالس درس، یادگیری الکترونیکي 
عمومًا فرآیندی مجـرد اسـت؛ بـا ایـنحال، یادگیرندگان نیاز به 
برقراری ارتباط با یکـدیگر را بـه منظـور نمایاندن عقایدشان، 
کامـل کـردن اطالعـات ارائـه شـده، دریافـت، بازخورد و 
تشخیص شکاف دانش شان دارند. آنچه ایجاد آن در محیط 
یادگیری الکترونیکي حائز اهمیت است و ميتواند یادگیری 
بتوانند به تبادل  را عمق بخشد، فضایي است که فراگیران 
تجربههای خـود، بپردازند و یادگیری را از طریق همیاری انجام 
دهند. لذا دغدغـه اصــلي در یــادگیری مشــارکتي طراحــي 
روش هایي بــرای افــزایش احتمال رخداد این تعامل است 
)4(. یادگیری برخط تجارب جدیدی به ما می دهد. فن آوری 
ظرفیت های  از  برخورداری  دلیل  به  الکترونیکی  ارتباطات 
رسانه ای متنی، تصویری و صوتی مخصوص به خود قادر است 
تعامالت افراد را توسعه داده و فعالیت های یاددهی- یادگیری 
را متحول سازد. با وجود اینکه تأثیرات گسترده این فن آوری ها 
مشخص شده و بحث های زیادی در مورد آنها صورت گرفته 
است، اما تحوالت بوجود آمده در عرصه فن آوری ارتباطات 
و کاربرد این فن آوری ها به ویژه در حیطه آموزش، با درک و 
شناخت ما در مورد چگونگی کاربرد درست آنها در جهت 
بهبود تجربیات آموزشی برابر نبوده است. یکی از چالش های 
عمده پیشرو در زمینه یادگیری الکترونیکی، عدم وجود یك 
دستورالعمل مشخص و ساده برای طراحی فرایندهای ارتباطی 
و به تبع آن شکل دادن به یك تجربه یادگیری مؤثر است. 
پیچیدگی های ساختاری و خصوصیات منحصربه فرد یادگیری 

برخط در حمایت از برقراری تعامالت و اجتماعات یادگیری 
مشارکتی، زمینه ای را به وجود می آورد که دیگر، راه حل های 
ساده برای رفع آنها کافی به نظر نمی رسد. دستیابی به یك 
تجربۀ یادگیری الکترونیکی مؤثر و عمیق، نیازمند آگاهی از 
عناصر مشارکتی و داشتن رویکردی نوین نسبت به تعامل و 

ارتباطات سیستماتیك انسانی است )4(.
درست است که امکانات ارتباطي در فضای مجازی رشد 
ميکنـد، ولي این مشکل نیز ممکن است پیش آیـد کـه تعامـل 
یادگیرنده را در  یا آن عمل کند و  این  بـه شکل  موجـود 
فضـا و مکـان محـدود کند؛ لـذا، کـارکرد فضـای مجـازی 
ميکند؛  ایجاد  گسترده ای  مجـال  کـه  نیسـت  ایـن  صـرفًا 
فعالیتهای آموزشي را سامان ميدهند،  بلکه روشهایي که 
در مجموعه یـادگیریهـا نقـش دارنـد و در ایـنجاست که 
اهمیت حضور و بروز مهارتهـای معلـم خـود را نشـان 
ميدهد. یادگیری الکترونیکي از جمله نوآوری-هایی است 
که هنوز در بسیاری از کشورها و سـازمانها پدیـده ای در 
با بهره گیری از  الکترونیکی  اقتبـاس است. یادگیری  حـال 
فناوری های نوظهور همچون: اینترنت، ایمیل، وبالگ، وبکم، 
کنفرانس های صوتی و تصویری، اتاق های گفتگو و غیره، 
تعامالت گسترده ای را به صورت همزمان و غیرهمزمان جهت 
دسترسی به اطالعات وسیع و نیز برقراری انواع ارتباط فراهم 
می سازد؛ امکانی که در فرآیند سنتی آموزش به صورت بسیار 
محدود و ناچیزی وجود داشته است. یادگیری در گروه ها و 
اجتماعات، شکل هایی از یادگیری را پیشنهاد می کنند که ذاتًا 
مشارکتی هستند. اصطالح »یادگیری مشارکتی« به یك شیوه 
آموزشی ارجاع دارد که یادگیرندگان در سطوح مختلف در 
گروه های کوچك در جهت یك هدف مشترک با یکدیگر کار 
می کنند. یادگیرندگان به همان اندازه که مسئول یادگیری خود 
هستند مسئول یادگیری دیگران نیز هستند. یادگیری مشارکتی 
نه فقط یك روش کالسی، بلکه یك فلسفه ی شخصی است، 
در تمام موقعیت ها زمانی که افراد دورهم در گروه هایی جمع 
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می شوند یادگیری مشارکتی، به عنوان شیوه ای همراه با احترام 
به توانایی ها و نقش های هر یك از اعضای گروه، پیشنهاد 
پذیرش  و  اختیار  تقسیم  یادگیری  نوع  این  در  است.  شده 
مسئولیت توسط اعضای گروه انجام می شود. فرض اولیه ی 
یادگیری مشارکتی بر اتفاق آرا که در خالل همیاری بوسیله ی 
اعضای گروه ساخته می شود استوار است. یادگیری مشارکتی 
به شکل های متعددی اجرا شده است. یکی از این شکل ها 
یادگیری مشارکتی از طریق شبکه برای یادگیرندگان بزرگسال 

خودمحور است )11(.
یادگیری مشارکتی از طریق شبکه بر آن است تا یادگیرندگان 
را از طریق کامپیوترهای شخصی مرتبط با اینترنت با تمرکز 
بر کار یادگیرندگان با هم به عنوان یك »اجتماع یادگیری«، 
یادگیری  از طریق  منابع، دانش، تجربه و مسئولیت  تقسیم 
مشارکتی دوجانبه دورهم جمع کند. بنابراین، اساتید، معلمان 
الکترونیکی برای  و دست اندرکاران آموزش در محیط های 
دستیابی به آموزش و یادگیری مؤثر باید به انواع، اشکال و 
ابزارهای متنوع برقراری ارتباط و تعامل دوسویه عناصر آموزش 
با همدیگر آشنایی داشته باشند و با انتخاب و کاربست انواع و 
ابزار مناسب برقراری تعامل در موقعیت های مختلف آموزشی 
به هدف غایی آموزش که همانا یادگیری مؤثر است، دست 
یابند. یادگیری الکترونیکی بـه تنهایي باعث ایجاد یادگیری 
موثر و عمیق نمـيشـود. درحقیقـت، بدون در نظر گرفتن 
پیشرفته  کـاربرد  آدمـي،  یـادگیری  اساسـي  مولفههـای 
جدیدترین فناوری ها کـاری بیهـوده اسـت و صـرفا نوعي 
استفاده تبلیغي است تا آموزشي. بنابراین، پیشنهاد ميشود: 
برای طراحي دورههای الکترونیکي موثر، عالوه بر توجه به 
تمامي عوامل موثر در شکست پروژههـای قبلـي، رویکـردی 

متمرکـز بـر مبنای یـادگیری آدمـي و نـه صـرفًا بر مبنـای 
مـدیریت، نیازهـای سازماني و یا ابزارهای نوین الکترونیکي 
مدنظر باشد. تهیهکنندگان پروژههـای یـادگیری الکترونیکـي 
بایـد بـه جـای اندیشیدن به بازگشت سـرمایه، بهینهسـازی 
فرآینـد یـادگیری را محور کار خود قراردهند. همراه با اقتباس 
و کاربرد نوآوری های جدید، در برنامهریزی درسي باید به 
نیازسنجي دقیق علمي، کاربردهای آموزشـي آنهـا و محـور 
قرار دادن یادگیری توجه ویژه مبذول شود. در غیر این صورت، 
بـه جز هزینه، اتالف وقت و افت تحصیلي نتیجه دیگری 

عایـد نمـيشود. )11(
به  خاص  جایگاهي  درسي  برنامهریزی  در  است  الزم 
فرهنگسازی وسیع نسـبت بـه فوایـد و مزایـا و معایـب 
و تهدیـدهای یـادگیری الکترونیکي به طور عام و یادگیری 
الکترونیکي مشـارکتي بـه طـور خاص در سطح مدارس، در 
میان مدیران، یادگیرندگان و بـه ویـژه، معلمان اختصاص 
آشنایي  دلیل عـدم  به  معلمان  اغلب  نهایت،  در  زیرا  یابد؛ 
کافي و دقیق با فنآوری های نوین آموزشي به همان سبك و 
روش سنتي یادگیری تمایل دارند و آن را بهکارميبرند. در 
الکترونیکی جهت توسعه  مقاله حاضر، یادگیری مشارکتی 
مهارت های فراارتباطی یادگیرندگان ارائه شد که از آن می توان 
برای توسعه محیط های یادگیری مشارکتی برخط استفاده نمود. 
امید است که طراحان، معلمان و اساتید دوره های درسی برخط، 
بیش از پیش توجه خود را به اجتماعات جدید یادگیرندگان 
معطوف نمایند، ویژگی های ساختارهای آموزشی نوظهور را 
بشناسند و بتوانند از ابزارهای مناسب در جهت نیل به اهداف 

عالی آموزش و یادگیری استفاده کنند.
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مریم فالحی و همکاران 39یادگیری مشارکتی در محیط های یادگیری الکترونیکی

The Collaborative Learning in the e-Learning Environments
*Maryam Falahi1, Ghodratollaeh khalifeh2, Matin Qhasemi Sameni3

Abstract

Introduction: The collaborative learning and interactive electronic-learning (e- learning) is one of the key 

factors in education system success. This study examined the collaborative e-learning in the framework of 

constructivism theory.

Methods: This is a review article. The databases such as Scientific Information Databases, Magiran, 

Science Direct, and Google Scholar were reviewed. Also, published resources such as the books and papers 

was considered.

Results: The result of review showed that e- learning could be effective in the education quality. Also, 

collaborative learning have a crucial role in e-Leaning goals attachment.

Conclusion: The learning and motivation of students has a significant relationship with the interaction 

and collaboration in e-learning methods. So the special attention for using scientific approaches needs from 

organizations and universities who apply the e-Learning.

Keywords: Collaborative learning, e-learning, e-learning environments.
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