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 چکیده
 وب به موسوم هایفناوری ظهور با یکم و بیست قرن شروع

 رویکرد با چند هر هافناوری این. است بوده همراه 2

 هایپردازی مفهوم اند،نگرفته شکل آموزشی کاربست

. اندداده شکل دانشگاهی مجازی آموزش حوزه در را جدیدی

 یادگیری در 2 وب هایفناوری از جستن بهره و تلفیق

 دانش تولید سازی، شبکه در قابلیشان جهت به الکترونیکی،

 اصلی عناصر ای،شبکه یادگیری برای سازی بستر و ارتباطی

 رویکرد نظری، و شناختی معرفت مبانی) درسی برنامه

. دهدمی قرار تاثیر تحت را...( و سنجش محتوا، پداگوژیک،

 یادگیری نوین مفاهیم واکاوی هدف با حاضر مقاله رو این از

 هایداللت تبیین همچنین و شبکه عصر در الکترونیکی

 معرفت رویکردهای برای 2 وب بر مبتنی یادگیری فضای

 انجام مجازی آموزش درسی برنامه الگوی نظری و شناسی

 ـ تحیلی مطالعه روش از هدف، این به دستیابی برای. گرفت

 مفاهیم 2 وب دهد می نشان هایافته. شد استفاده اسنادی

 کند،می الکترونیکی یادگیری حوزه ادبیات وارد را نوینی

 چالش به را وب بر مبتنی درسی برنامه سنتی رویکردهای

 کندمی مطرح را نوینی شناختی معرفت مالحظات کشد،می

 .دهدمی پیشنهاد را متفاوتی نظری مبنای و

 دانش شناسی معرفت ،2 پداگوژی: کلیدی واژگان
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Abstract  

The beginning of the twenty-first century has 

accompanied with the advent of technologies 

known as Web 2. Although these 

technologies have not formed for the 

educational application approach, they have 

developed new conceptions in the field of 

virtual university. Combining and using the 

technologies of Web 2 in e-learning due to 

their capacities in networking, 

communicational Knowledge and context for 

network learning,  influence the main 

elements of the curriculum (foundations of 

cognitive and theoretical knowledge, 

pedagogic approach, content, evaluation, and 

etc.). Therefore the recent study was done to 

analyze the new concepts of e-learning in the 

network era and also explain the indicators of 

learning atmosphere based on Web 2 for 

cognitive and theoretical approach of virtual 

training curriculum pattern. To achieve this 

aim, Analytical-Documentary method was 

used. The findings show that Web 2 enters 

new concepts in the area of e-learning and 

challenges traditional approaches of 

curriculum based on web, also designs new 

cognitive considerations, and propounds 

different theoretical foundation. 

Key words: Pedagogy 2, epistemology of 

communicational Knowledge, 

Communicative theory, Web 2, E-learning 2 
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 مقدمه

 متقاضیان گیرچشم افزایش واسطه به اخیر هایسال در

 توانایی عدم دیگر طرف از و عالی آموزش به ورود

 این آموزشی نیازهای به حضوری هایدانشگاه گوییپاسخ

 عنوان با دانشگاهی آموزش از دیگری شکل داوطلبان،

 یادگیری یا (Virtual university) مجازی دانشگاه

. است یافته توسعه و گرفته شکل (E-learning) الکترونیکی

 نسل هایفناوری از گیری بهره واسطه به آموزش نوع این

 است معروف نیز 1 الکترونیکی یادگیری به وب اول

(Downes 2012). خواندن برای فقط است ایشبکه 1 وب 

(Read-only Web) مشاهده امکان آنالین صورت به که 

 مطالب شبکه نویسندگان. سازدمی فراهم را محتوا

 به را آن دیگران مشاهده برای و نویسندمی را دلخواهشان

 وب به تواندمی خواننده. کنندمی منتشر آنالین صورت

 با تماس، اطالعات داشتن صورت در و زده سر هاسایت

 ارتباط گونه هیچ دیگر طرف از. کند برقرار ارتباط نویسنده

 هاسایت وب. ندارد وجود طرف دو بین مستقیمی مکالمه یا

 ال ام تی اچ هایبرنامه تحت اینترنتی هایصفحه و

(Hypertext Markup Language) نوع این از هایینمونه 

 خصوص در متعددی مطالعات .(Hussain 2013) هستند

 انجام جهان و ایران در یادگیری نظام نوع این مختلف ابعاد

 طراحی بر حاکم رویکرد ویژه به و درسی برنامه. است گرفته

 هایمؤلفه مهمترین از وب فضای در هابرنامه گونه این

 ,Seraji 2007) آیدمی شمار به اثربخش الکترونیکی یادگیری

 بقای و توسعه گویدمی (Seraji 2008) سراجی (2008

 به بودجه، و ساختی زیر عوامل بر عالوه مجازی هایدانشگاه

 برنامه طراحی نحوه و است وابسته آنها درسی برنامه کیفیت

 مجازی دانشجویان یادگیری در مهمی نقش مجازی درسی

 یادگیری که دهدمی شانن تحقیقات دیگر سوی از. دارد

 طراحی سنتی رویکردهای به اتکا بواسطه یک الکترونیکی

 مدیریت سامانه بر صرف تکیه همچنین و درسی برنامه

 گویپاسخ (Learning management system) یادگیری

 سازمان گزارش. نیست سوم هزاره فراگیران نیازهای

 Organization for economic) توسعه و اقتصادی همکاری

cooperation and development  ) یادگیری» عنوان با 

 «داریم؟ قرار ایمرحله چه در: عالی آموزش در الکترونیک

(E-learning in Tertiary Education: Where do we 

stand?)  هایسیستم اساسا هادانشگاه که دهدمی نشان 

 و کنندمی استفاده اجرایی اهداف برای را یادگیری مدیریت

 این. اندگذاشته آموزش روی اندکی تأثیر هاسیستم این

 آموزش در ارتباطات و اطالعات فناوری: افزایدمی گزارش

 در که این از بیش اما است، کرده کسب مهمی جایگاه عالی

 اجرایی خدمات در افتد کارگر کالسی آموزش بنیادی اصول

 اثرگذار( خرید شهریه، پرداخت نام، ثبت دانشجو، پذیرش)

 کالسیک، الکترونیکی یادگیری توسعه موازات به. است بوده

 .است شده مطرح 2 وب عنوان تحت جدیدی اصطالح

(Bates 2011) اوریلی (O’Reilly) اولین برای 2005 سال در 

 .(Eskandari 2013) کرد استفاده و ابداع را 2 وب مفهوم بار

 هابرنامه از ایمجموعه 2 وب ویدگمی (Pascu 2008) پاسکو

 با سازدمی قادر را کاربران که است دیجیتال هایفناوری و

 را خود اطالعات و محتوا و نمایند همکاری و تعامل همدیگر

: از عبارتند ها برنامه این مهمترین. بگذارند اشتراک به

 صوتی هایفایل یا (Pad cast) هاپادکست ،(Blogs) هابالگ

 ؛(Wikis) هاویکی مانند مشارکتی محتوای دانلود؛ قابل

 ،(Myspace) اسپیس مای مانند اجتماعی هایشبکه

 ایرسانه چند هایگذاری اشتراک ؛(Facebook) فیسبوک

 گذاری نشان ؛(YouTube) یوتیوب ،(Flickr) فلیکر مانند

 ؛(Deli.cio.us) دلیشس مانند (Social tagging) اجتماعی

 Second) الیف سیکند مانند (virtual world) مجازی دنیای

Life). برای فقط و ساکن ایشبکه که 1 وب برخالف 

 قابلیت و است پویا ایشبکه 2 وب شود، می نامیده خواندن

 امکان کاربر به فناوری این. دارد را نوشتن و خواندن

 دهدمی را اطالعات تغییر و ارزیابی پخش، افزودن،

(Drachsler et al 2007). 

 در 2 وب هایفناوری کارگیری به و تلفیق داونز

 .(Downes 2012) نامدمی 2 الکترونیکی یادگیری را آموزش

 شکل آموزشی کاربست رویکرد با چند هر هافناوری این

 خصوص در را جدیدی هایپردازی مفهوم اند،نگرفته

 شکل مجازی دانشگاهی آموزش هایپویایی

 برنامه حوزه نظران صاحب  (Frydenberg 2011)اندداده

 ;Davis 2005) الکترونیکی یادگیری و دانشگاهی درسی

Conole & Culver 2010; Downes 2012; Siemens 2013) 

 2 وب هایفناوری از جستن بهره و تلفیق که باورند این بر

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jo
ur

na
ls

.k
hu

is
f.a

c.
ir 

at
 1

8:
30

 IR
S

T
 o

n 
M

on
da

y 
O

ct
ob

er
 1

6t
h 

20
17

Archive of SID

www.SID.ir

http://journals.khuisf.ac.ir/jsr-e/article-1-2129-fa.html


 3 / ...2 وب پردازی مفهوم:  الکترونیکي یادگیری فراسوی

 

 سازی، شبکه در آنها قابلیت جهت به مجازی، آموزش در

 یادگیری برای سازی بستر همچنین و ارتباطی دانش تولید

 پداگوژی،) درسی برنامه اصلی عناصر و رویکردها ای،شبکه

 و دهدمی قرار تأثیر تحت را...(  و یادگیری سنجش محتوا،

 مهمترین از یکی به نسبت نگاه نوع تغییر مستلزم رو این از

. است( درسی برنامه) دانشگاهی آموزش هایمؤلفه

 جامعه یادگیری اقتضائات با 2 وب فناورانه هایندیتوانم

 ;Redecker et al 2009) دارد خوانیهم نیز ایشبکه و دانشی

Eijkman 2011). هایبرنامه طراحی موجود الگوهای 2 وب 

 معرفت مالحظات کشد،می چالش به را وب بر مبتنی درسی

 را متفاوتی نظری مبنای و دارد پی در را نوینی شناختی

 از .(Kop & Hill 2008; Siemens 2013 ) کندمی پیشنهاد

 ایمقایسه تشریح ضمن است این حاضر مقاله هدف رو این

 به ،2 الکترونیکی یادگیری و سنتی الکترونیکی یادگیری

 اثرگذاری همچنین و حوزه این در نوظهور مفاهیم تبیین

 برنامه طراحی نظری و شناختی معرفت مبانی بر 2 وب

 فرایند عناصر سایر طراحی اساس و پایه عنوان به درسی

 .بپردازد یادگیری

 پژوهش روش

 شده استفاده نظری مطالعه روش از تحقیق این در

 ـ تحلیلی رویکردی از تأسی با که صورت این به. است

 برنامه زمینه در دسترس در اسناد و علمی منابع اسنادی،

 و شده تحلیل و تجزیه 2 وب و الکترونیکی یادگیری درسی

 تحلیلی توصیف از استفاده با است گردیده تالش

. شود داده پاسخ پژوهش سؤاالت به شده، انجام هایپژوهش

. است تفسیری و توصیفی جستجوی مستلزم اسنادی روش

 درباره را خود پژوهشی هایداده پژوهشگر روش این در

 آوریجمع اسناد و منابع بین از هاپدیده و وقایع کنشگران،

 از است این دنبال به پژوهشگر دیگر عبارت به. کندمی

 هایتحلیل یا متون و اسناد هایانگیزه و مقاصد مفاهیم

 و مکتوب زبان عنوان به را آن و شده خارج متن یک تأویلی

. دهد قرار استناد مورد و پذیرفته نویسنده، نوشتاری گفتمان

 وب) انحصاری استفاده از گذر که باورند این بر پژوهشگران

 تغییرات باعث اینترنت،( 2 وب) عمومی کاربرد به( 1

 و آموزش در وب جهانی شبکه کارگیری به روند در اساسی

 تقسیم 1 شکل .(Enonbun 2010) است شده یادگیری

 وب و معنایی وب ترکیبی، وب سطح؛ سه در را وب بندهای

 صفحات ها،فوروم شامل 1 وب. دهدمی نشان گراعمل

 هایشبکه که صورتی در است...  و هاایمیل وب، شخصی

 عنوان ذیل هاپادکست و هابالگ ها،ویکی عالوه به اجتماعی

 رویکردهایی و مفاهیم نیز 3.0 وب. شوندمی تعریف 2 وب

 وب معنایی، وب ،(Cloud computing) ابری پردازش چون

 که شودمی شامل را (dimentional web-3) بعدی سه

 یادگیری هایمحیط بر آن اثرات و ابعاد خصوص در مطالعه

   ;Crosslin 2011) دارد قرار آن ابتدایی مراحل در برخط

(Wheeler 2011; Husain 2013) ویژه طور به نوشته این 

 .دهدمی قرار بررسی مورد را 2 وب آموزشی کارکردهای

 1 الکترونیکی یادگیری

 1 الکترونیکی یادگیری معرفی به 1 وب پیدایش

 صورت به را آموزشی محتوای که اینترنت، ظهور با. انجامید

 1 الکترونیکی یادگیری داد،می قرار کاربران اختیار در برخط

 این به سرعت به آنالین آموزشی محتوای تهیه جهت نیز

 تدریج به. داد قرار استفاده مورد را آن و آورد رو فناوری

 و گرفت شکل( learning objects) «آموزشی مواد» مفهوم

 یادگیری( محتوای) مدیریت هایسیستم عنوان با ادامه در

 فرایند مدیریت منظور به هاسیستم این. شد شناخته

 اصل در. یافتند توسعه دروس سازماندهی و آموزش

 که شودمی محسوب سنتی الگویی 1 الکترونیکی یادگیری

 ساختارمند و مراتب سلسله دارای فرایندی را یادگیری

 حاکم نظام این در ایطرفه یک ارتباطی رویکرد. داندمی

 طرفه یک و مستقیم مطالب انتقال که مدل این در. است

 آموزشی مطالب و مواد کننده توزیع مدرس گیرد،می صورت

 مختلف ارتباطی هایکانال طریق از فراگیران بر و است

 یادگیری دیگر، عبارت به(. Husain 2013) دارد نظارت

 و اطالعات کننده تأمین همانند را اساتید 1 الکترونیکی

 حساب به اطالعات این کنندگان مصرف را دانشجویان

 یادگیری هایمحیط مهم هایمحدودیت جمله از. آوردمی

 در نیستند قادر فراگیران که است این 1 وب بر مبتنی

 رو این از. باشند داشته همکاری و مشارکت محتوا تولید

 به. باشند تأثیرگذار یادگیری فرایند در چندان توانندنمی

 قابل فقط که کندمی استفاده پلتفرمی از 1 وب دیگر بیان

 محتوا. است طرفه یک محیط این در ارتباط. است خواندن
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 در. ندارند آن تولید در مشارکتی فراگیران و بوده ساکن

 این. است محدود بسیار 1 وب فضای در یادگیری نتیجه

 آموزش فرایند در اجتماعی عوامل که است معنا بدین

(. Fiaidhi & Mohammed 2006) شوندمی گرفته نادیده

 در مطالعه به پژوهشگران شد موجب 1 وب هایمحدودیت

 Ali & hussin) بپردازند 2 وب آموزشی هایقابلیت خصوص

2013.) 

 2 الکترونیکی یادگیری

 اندازهای چشم بازطراحی حال در 2 وب بد، یا خوب

 (.Keen 2007) است انسانی اقتصادی و سیاسی فکری،

 حوزه تحوالت( Dowens 2005) داونز بار نخستین برای

« 2 الکترونیکی یادگیری» را 2 وب بر مبتنی یادگیری

 یادگیری ترکیب از که رویکرد نوع این. نهاد عنوان

 یابد،می شکل 2 وب هایفناوری و کالسیک الکترونیکی

 شکل در که کندمی ارائه را یادگیری از جدیدی الگوی

 (. Sbihi & El Kadiri 2010) است شده داده نشان 2 شماره

 آنچه همانند فراگیر، ،1 الکترونیکی یادگیری الگوی در

. است غیرفعال تماشاگری افتد،می اتفاق 1 وب کاربران برای

 به صرفا   حوزه، این در گرفته صورت هایکوشش از بسیاری

 یادگیری هایمحیط طراحی جهت سنتی الگوهای تکرار

 مدل، این برای اخیر سال چند در. است انجامیده برخط

 ابزارهای. است بوده گیری شکل حال در قوی هایجایگزین

 مانند( )User-Control) کنترل ـ کاربر و اجتماعی ساده،

 اجتماعی، گذاری نشان و گذاری برچسب ها،بالگ ها،ویکی

 و اطالعات ارتباط از جدیدی هایروش...  و هاپادکست

 به آموزشی مراکز. است آورده فراهم را برگشتی جریان

 به معطوف تنها یادگیرندگان، عالقه که انددریافته تازگی

 دخالت به عالقه بلکه نیست یادگیری مفاهیم و مواد مصرف

(. Siemens 2013) هست افزایش حال در آنها در نیز

 اختیار در را فراوانی هایفرصت و امکانات 2 وب هایفناوری

 گذاشتن کنار برای درسی هایبرنامه مجریان و طراحان

 The) صنعتی دوران متمرکز شدت به یادگیری الگوهای

highly-centralized industrial model of learning )قرار 

 همکاری رب که هاییبرنامه طراحی طریق از 2 وب. دهدمی

 سبب دارد، تأکید ایشبکه ارتباطات و تعامل و

 Roger et al 2007; Sims) شودمی فراگیران توانمندسازی

 و سبک به آموزشی محتوای یادگیری، نوع این در(. 2006

 از محتوا دیگر، عبارت به. یابدمی انتشار و تولید 2 وب سیاق

 در کند،نمی پیروی پخش و سازماندهی تولید، سنتی روش

 Content is) نشیندمی بار به مشترک تالشی در عوض

syndicated .) 
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 محتوا خود، یادگیری هایسبک و نیازها به توجه با فراگیر

 مطالب سپس و کندمی تنظیم و بازترکیب گردآوری، را

 تقویت، و بهبود جهت را خودش تجربیات و دانش و تکمیلی

 را جدید «دانش بسته» این آخر دست و افزایدمی آن به

 کنند استفاده آن از عالقمند فراگیران تا دهدمی انتشار

.(Downes 2012)   
 یادگیری و 1 الکترونیکی یادگیری بین تفاوت 1 جدول

 .دهدمی نشان را 2 الکترونیکی

 شکل در که است باور این بر( Downes 2006) داونز

 شود،می نامیده 2 الکترونیکی یادگیری عنوان با آنچه گیری

 یشپیدا به مورد نخستین. است بوده گذار اثر مهم عامل دو

 و نشدا نظریه، این در. گرددبرمی گرایی ارتباط نظریه

 . دارد( Distributive) توزیعی ماهیتی دانش، یادگیری

 و محدود خاصی فضای و مکان به دانش دیگر عبارت به

 قابل،م در ،(نیست انتقال قابل رو این از) شودنمی منحصر

 یقطر از که است ارتباطات از ایشبکه دربرگیرنده دانش

 دایجا دانا و آگاه اجتماع یک با تعامل همچنین و تجربه

 . شودمی

 نسل به متعلق توانمند و جدید فراگیران دوم، عامل

 به برخوردارند، متفاوتی هایویژگی از که است شبکه

 به. کنندمی تعامل همدیگر با و اندیشندمی نو هاییشیوه

 نیازهای راستای در 2 وب بر مبتنی آموزش دیگر عبارت

 (.Ali & hussin 2013) است جدید عصر یادگیرندگان

  پداگوژیک رویکردهای و مفاهیم در بازاندیشی و 2 وب

 یادگیری در 2 وب کاربست درباره بحث هنگام

 سمت به حد از بیش توجهات رودمی آن بیم الکترونیکی

 بیشتر آنچه که صورتی در. کند پیدا سوق فناوری خودِ

 که است( Disposition) «گرایشی» یا رویکرد دارد، اهمیت

 و کند می حمایت آن از فناورانه هایپیشرفت گونه این

 در را رویکرد نوع این توانندمی آموزشی اندرکاران دست

 گیرند کار به 2 وب بر مبتنی یادگیری هایمحیط طراحی

(Crook et al 2008.) 

 ددار پداگوژیک الگوی تعیین در مهمی نقش فناوری 

(Anderson & Dron 2012( .)این در پداگوژی اصطالح 

 به( فراگیر سن از فارغ آموزش) آن گسترده معنای در مقاله

 برای آندراگوژی اصطالح از نولز مالکوم. رودمی کار

 یریگدای
2.0 يکینورتکلا

 یریگدای
يکینورتکلا

 یاه یروانف
2.0 بو

 

 2ـ خاستگاه یادگیری الکترونیکی  2شکل 
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 در نویسندگان اما کند،می استفاده دانشگاهی یادگیرندگان

 اساتید بین آن عام و مصطلح معنای در پداگوژی به اینجا

 به را ما ها،شبکه توسعه دیگر عبارت به.( دارند اشاره

 داردوامی یادگیری ـ یاددهی الگوهای در بازاندیشی

(Siemens 2008 .)مک گفته این با نظران صاحب بیشتر 

 کرد، بیان شصت دهه در بار نخستین برای که لوهان

 آن هم و گذارندمی اثر کاربرد نوع بر هم هافناوری موافقند؛

 رویکردهای ها،فناوری از بعضی. کنندمی محدود را

 به نتیجه در دارند خود دل در را خاصی پداگوژیک

 تأثیر عمیقا  درسی برنامه طراحی الگوهای بر آنها کارگیری

 که یادگیری مدیریت سیستم یک مثال، برای. گذاردمی

 محتوا و دروس مجموعه قالب در را الکترونیکی یادگیری

 که کندمی تقویت را رویکردهایی اساسا کند،می تعریف

 مدل یک با ناهمسو الگوهای و باشد دیدگاه این با متناسب

(. Anderson & Dron 2011) گذاردمی کنار را محور محتوا

 این 2 وب هایفناوری: گویدمی( Mejias 2005) مجیاس

 و کل یک عنوان به جهان ایده طریق از تا دارند را قدرت

 تحت را پداگوژی مثبت نحوی به ،(World as whole) شبکه

 متن و سنتی آموزش که است حالی در این. دهند قرار تأثیر

 ارائه زمینه و بافت از فارغ و( گسسته) مجزا ایتجربه محور،

 تعامل، امکان 2 وب هایفناوری که این وجود با. کندمی

 ما به را دانش تولید در مشارکت و اشتراکی محتوای تولید

 این که شودمی عملی زمانی هاییقابلیت چنین اما دهندمی

 تلفیق یادگیری هایمحیط با اثربخش صورت به هافناوری

 در 2 وب تلفیق(. Elaine &  Matthew 2011) شود

 بازاندیشی نیازمند نیز وب بر مبتنی یادگیری هایمحیط

( Collis & Moonen 2008) مونن و کالیس. است پداگوژیک

 و دیجیتال منابع تلفیق اهمیت اساسا   که باورند این بر

 چنین که شودمی ناشی حقیقت این از 2 وب هایفناوری

 حساب به دانشی اقتصاد و جامعه از بخشی عنوان به منابعی

 هایانگاره و دانش تولید و تفکر ارتباط، شیوه بر و آیدمی

 عامل نیروی تنها فناوری هرچند. گذاردمی تأثیر ما روزمره

 در تغییرات نیست، پداگوژیک و آموزشی رویکرد تغییر برای

 هم در و بوده فناوری با متقابل ارتباط در اجتماع عرصه

 جهان و دیجیتال عصر در رو این از. است فناوری با تنیده

 تقاضا بر مبتنی یادگیری و بیشتر ارتباطات که ،2 وب

(Demand-driven learning )تعدد شاهد دارد، دنبال به را 

 چشم و نگرش که هستیم هاییسازی مفهوم و رویکردها

 برخی 2 شماره جدول. دهندمی بسط را ما پداگوژیکی انداز

 به را الکترونیکی یادگیری حوزه هایسازی مفهوم این از

 هایپارادایم نماینده و معرف که مفاهیمی گذارد،می نمایش

 و اصول همراه به اجتماعی افزار نرم و 2 وب از بوده، نوین

 McLoughlin) اندشده گرفته الهام آنها به وابسته هایارزش

& Lee 2011 .)کارگیری به و 2 وب فناورانه هایقابلیت فهم 

 و معین پداگوژیکی درویکر یک اتخاذ مستلزم آنها مناسب

 دانایی و دانش نسبت خاص دیدگاهی پذیرش همچنین

 و نوظهور مفهومی عنوان به 2 پداگوژی ادامه، در. است

 مبتنی درسی برنامه اصلی هایمؤلفه به پرداختن در اصلی

 2با یادگیری الکترونیکی  1ـ تفاوت یادگیری الکترونیکی  1جدول 

 2یادگیری الکترونیکی  1یادگیری الکترونیکی 

 2ابزارهای وب  محتوای یادگیریسیستم مدیریت یادگیری و سیستم مدیریت 

 فراگیرمحوری معلم محوری

 بخشد.معلم به محتوا اعتبار می معلم تولیدکننده )محتوا( است.

 فراگیر آفریننده است. گر است.فراگیر تماشاچی و نظاره

 تبادل با جامعه تبادل با کالس
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 .شودمی تشریح 2 وب بر

 (McLoughlin & Lee 2011های نوین درباره پداگوژی )ـ مفهوم پردازی 2جدول   

 مفهوم منبع توضیح

افتد. این نوع آموزش از طریق برقراری پیوندها شکلی از آموزش که در چارچوب شبکه اتفاق می

ها و سطوح چندگانه اطالعات و دانش برخوردارند، یادگیری هایی که از الیهو دسترسی به شبکه

 سازد.مداوم را ممکن می

 پولسانی

(Polsani 

2003) 

یادگیری 

 ایشبکه

های ها و فعالیتدرباره یادگیری الکترونیکی است که الهام گرفته از فناوریمفهوم پردازی جدیدی 

بر  "1یادگیری الکترونیکی "های یادگیری الکترونیکی معمول یا ها و برنامهاست. سامانه 2وب 

ترکیب، سازماندهی، بسته بندی و عرضه محتوای آموزشی توجه دارند. در مقابل، در یادگیری 

های وا در تالشی مشترک به بار می نشیند و فراگیران به وسیله ابزارها و برنامهمحت 2الکترونیکی 

کنند. یادگیری شخصی خود، آن راباز ترکیب کرده و متناسب با نیازهای خود مجددا طراحی می

همچنین یادگیری را فعالیتی اجتماعی و خالق دانسته و بر آن تأکید دارد. این نوع  2الکترونیکی 

های فردی فراگیران در مقابل تحمیل ها را جهت پشتیبانی از نیازها و انتخابشبکهیادگیری، 

 دهد.های خاص توسط مربیان و مدیران مورد استفاده قرار میها و فناوریبرنامه

 داونز

(Downes 

2005) 

یادگیری 

الکترونیکی 

2 

 

های مرسوم آموزشی یادگیری اساساً فرایندی اجتماعی و گفتگو محور است و دیگر به شیوه

بر فواید و مزایای درگیری و اشتغال  2شود. یادگیری اجتماعی )سخنرانی یک طرفه( محدود نمی

فراگیر با ابزارهای اجتماعی تأکید دارد. این نوع یادگیری از ضرورت شکل گیری اجتماعات 

تماعات مفهوم ها و اجها، شبکهیادگیری در عصر مدرن پشتیبانی نموده و آن را در قالب گروه

 کند.پردازی می

 اندرسون

(

Anderson 

2007) 

یادگیری 

 2اجتماعی 

 Social computing) های پردازش اجتماعیها که فناورینسل جدیدی از دانشگاه

technologies) های فراگیران هزاره گویی بیشتر به نیازها و خواستهرا در تالش برای پاسخ

(Millennial learners)  اهداف در حال باز طراحی ها دهند. این دانشگاهمورد استفاده قرار می

هستند؛ به این صورت که دیگر نگهبان یا متولی صرف مجموعه دانش ثابت و وظایف اصلی خود 

های وسیع تر دهند که از آن طریق، دانشجویان به شبکهو الیتغیر نیستند، بلکه خدماتی را ارائه می

ها در انحصار مؤسسه نبوده و در آن هر شوند. این نوع شبکهای متصل میرفهاجتماعی، علمی و ح

 افتد.دو نوع یادگیری رسمی و یادگیری غیر رسمی اتفاق می

 بارنز و تینان

(Barnes 

& Tynan 

2007) 

 2دانشگاه 

نامه برنامه درسی حاصل فرایند گفتگو و مذاکره بوده و مبتنی بر نیازهای فراگیر است. این نوع بر

های مدیریت و فراگیران را جهت پرورش مهارت است( Personalized)درسی شخصی  شده 

های یادگیری خودشان و دستیابی به دانش و همچنین در دست داشتن کنترل مسیرها و انتخاب

 کند.پشتیبانی می

 ادسون

(Edson 

2007) 

برنامه 

 2درسی 
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 2 پداگوژی

 محقق دو( McLoughlin & Lee 2007) لی و اللین مک

 برای وب، بر مبتنی الکترونیکی یادگیری حوزه برجسته

 ایشان باور به. کردند مطرح را 2 پداگوژی اصطالح بار اولین

 و است مطلوب یادگیری نتایج به دستیابی 2 پداگوژی هدف

 رشد و مشارکت ارتباط، برای 2 وب هایفناوری قابلیت از

 دیگر بیان به. کندمی استفاده یادگیری پویای جوامع

 اقدامات مجموعه به اشاره برای کلی مفهومی 2 پداگوژی

 یادگیرنده، هایانتخاب از که است( Emerging) برآمدنی

 و منعطف یادگیری راهبردهای و تکالیف نیز و خودراهبری

 بعد رشد موازات به 2 پداگوژی در. کندمی حمایت مرتبط

 درسی برنامه بر تکیه از یادگیری، و یاددهی اجتماعی

 ـ استاد مشارکت بر آن جای به و شده کاسته تجویزی

( Lee 2005) لی. شودمی تأکید یادگیری فرایند در دانشجو

 میان از را فیزیکی هایکالس هایمحدودیت ما: گویدمی

 استادمحور آنالین هایکالس در هنوز ولی ایمبرداشته

 را مجازی دیوارهای این باید جلو، به حرکت برای. محصوریم

. کنیم خلق اجتماعی یادگیری هایمحیط و برداریم

 یک در یکدیگر با معلمان و فراگیران آن در که هاییمحیط

 یک قالب در و کنندمی مشارکت( یادگیری) عمل جامعه

 و مؤسسات سنتی ساختارهای ورای ارتباطی شبکه

 & McLoughlin) لی و اللین مک. دارند فعالیت هاسازمان

Lee 2011 )چنین را آن مختلف ابعاد ،2 پداگوژی تبیین در 

 : کنندمی تشریح

 برای کوچک واحدهایی شامل محتوا: محتوا •

 تولید منابع از است ممکن است؛ شناخت و تفکر تقویت

 .شود استفاده نیز فراگیران توسط شده

 از که این جای به درسی برنامه: درسی برنامه •

 قرار بررسی و نقد معرض در و بوده پویا گردد، تعیین پیش

 ارائه فهم قابل و محدود حجم در درسی مواد گیرد،می

 و گیردمی قرار توجه مورد ایرشته میان محتوای شود،می

 .شودمی تلفیق همدیگر با رسمی غیر و رسمی یادگیری

 هایفرصت ارتباطی بعد در 2 پداگوژی: ارتباط •

 و چندوجهی و اجتماعی آزاد، تعامالت انواع برای زیادی

 و کالمی بصری، اشکال در هاهمکالسی ارتباط همچنین

 برای هارسانه مختلف انواع از و کندمی ایجاد شنیداری

 . گیردمی بهره استفاده شفافیت و صمیمیت رابطه، ایجاد

 محور، موقعیت فرایندها این: یادگیری فرایندهای •

 اندیشیدن، فرایندهای با همراه فکورانه، زمینه، بر مبتنی

 .است گریپرسش بر مبتنی و عملی پویا، شونده، تکرار

 رسمی غیر و رسمی منابع دربرگیرنده: منابع •

 ابزارها از استفاده و دسترسی لحاظ به که است چندوجهی

 ایرشته میان محتوای دارای و( Media rich) بوده غنی

 .است

 به فراگیران از پشتیبانی(: Scaffolds) هاحمایت •

 و متخصصان معلمان، ها،همکالسی از ایشبکه واسطه

 .گیرد صورت یادگیری اجتماعات

 شده، شخصی واقعی، تکالیف: یادگیری تکالیف •

 هایایده و محتوا تولید توانایی و بوده فراگیرمحور و تجربی

 McLoughlin & Lee) کندمی تقویت فراگیر در را خالقانه

2008.) 

 هایفعالیت برای چارچوبی را 2 پداگوژی ایشان

 و هاقابلیت بر که دانندمی خالقانه یادگیری و یاددهی

 رویکرد، این. است استوار 2 وب اصلی های توانمندی

 را خالقانه تولید و همکاری و مشارکت فردی، هایانتخاب

 3 شماره شکل در پوشاننده هم عناصر این. کندمی تسهیل

 ارائه رویکرد، این هدف چه اگر. است شده کشیده صویرت به

 تغییر برای محور فناوری دستورالعملی یا تجویزی چارچوبی

 یادگیری هایمحیط توصیف برای را رهنمودهایی اما نیست،

 هایحمایت تکالیف، منابع، انتخاب همچون؛ اثربخش

 کدام هر گذارد،می اختیار در ارتباطی هایشیوه و آموزشی

( تولید و مشارکت سازی، شخصی) اصلی عناصر این از

(Personalization, participation, and productivity )

 موجب و باشند فراگیر و معلم هاینقش شامل توانندمی

 .شوند آموزشی هایفعالیت گسترش و تحول

 ایشبکه جامعه در که کندمی ادعا 2 پداگوژی

 و افکار به فراگیران باال، سرعت با هاییفناوری از برخوردار

 یادگیری از پشتیبانی برای اجتماعات و منابع ها،اندیشه

  شخصیشان   هایانتخاب   و   نیازها  از    دارند،   دسترسی

  تنظیمی خود    هایمهارت    توانندمی   و  پذیرندمی تأثیر  
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(Self-regulatory )(. سازی شخصی) دهند رشد خود در را

 مصرف جای به را فراگیران باید یادگیری ـ یاددهی الگوهای

 در گذارد،می اختیارشان در مربی که اطالعاتی محض

 عالوه و( تولید) کند درگیر دانش تولید اجتماعی فرایندهای

 زمینه یادگیری، جوامع با گفتگو و ارتباط از پشتیبانی بر

 اشتراک به منظور به گستر جهان هایشبکه در مشارکت

 نماید ایجاد مسأله حل و پرسشگری ها،اندیشه گذاری

 اما نیست فناوری به وابسته 2 پداگوژی اگرچه(. مشارکت)

 که دلیل بدین. بردمی بهره 2 وب هایظرفیت از

 و پذیری جامعه تقویت کاربر، استقالل از 2 وب هایفناوری

 حمایت هاهمکالسی شبکه و باز جوامع به دسترسی تعامل،

 محور، معلم درس کالس فضاهای از ترتیب بدین تا کندمی

 هایمحدودیت نیز و تجویزی محتوای و درسی هایبرنامه

 McLoughlin) بگیرند فاصله یادگیری مدیریت هایسیستم

& Lee 2011 .)به توانمی تنها نه را 2 پداگوژی عنصر سه 

 و یادگیری تجربیات طراحی برای مفهومی چارچوبی عنوان

 برای را آنها توانمی بلکه کرد استفاده آموزشی هایمداخله

 از که برد کار به اساتیدی نوآوری اقدامات ارزیابی و بررسی

 و خالقانه هایشیوه به و جهانی سطح در 2 وب هایفناوری

 . برندمی بهره یادگیرنده بر مبتنی

  یادگیری هاینظریه و 2 پداگوژی 

 مبتنی یادگیری برای جدید نظریه به نیاز پژوهشگران

 هایفناوری که باورند این بر آنها. اندکرده مطرح را 2 وب بر

 حوزه در یادگیری جدید هاینظریه کارگیری به وب، جدید

 Rubens et al) سازدمی ممکن را الکترونیکی یادگیری

 وجود( Conole and Fill 2005) فیل و کانل(. 2011

 2 وب فضای در را درسی برنامه طراحی برای چارچوبی

 یک به آموزشی طراحی برای معتقدند و دانندمی ضروری

 نظریه بتوان که طوری به. است نیاز منسجم نظری الگوی

 سوی از و داد پیوند مطلوب آموزش هایمؤلفه با را یادگیری

 ریزی طرح را مناسب( فنی و انسانی) منابع و ابزار دیگر

 را نظریه و آموزش عمل بین رابطه چارچوبی چنین. کرد

 کرا م
طابترا ·
یراکمه ·
دنویپ ·
عامتجا ·

یزاس ي  ش
ریگارف طسوت باختنا ·
ریگارف تیلماع ·
قابطنا ·
 و یهد مظن دوخ ·

تیریدم

دیلو 
روحم ریگارف یاوتحم ·
شناد رد تکراشم ·
شنیرفآ ·
یروآون و تیقالخ ·

2.0 یژوگادپ

 

 2ـ عناصر مهم پداگوژی  3شکل 
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 کندمی کمک اساتید به نظری، لحاظ به و سازدمی ترروشن

 شناخت با را یادگیری پشتیبان آموزشی مواد و ابزارها

 به که است چارچوبی یادگیری نظریه. کنند انتخاب بیشتری

 دالیل و یادگیری چگونگی مورد در تا کندمی کمک ما

 نظری مبانی بر مروری(. Smith 1999) بیاندیشیم آن تغییر

 هایگرایش و رویکردها که دهدمی نشان یادگیری حوزه

 نظران، صاحب دارد؛ وجود فرایند این تبیین برای متفاوتی

 گرایی شناخت ،(Behaviorism) رفتارگرایی هاینظریه

(Cognitivism)، گرایی سازنده (Constructivism )مورد را 

 از متأثر یادگیری نظریه تشریح از قبل. اندداده قرار اشاره

 درباره مختصری توضیح شبکه، و 2 وب فناوریهای

 ارائه مجازی عالی آموزش در مسلط یادگیری هاینظریه

 .شودمی

 اطالعاتی مثابه به دانش، نظریه، این در: رفتارگرایی

 همانند) یابدمی انتقال شاگرد به معلم از که شودمی فرض

( دهدمی روی 1 الکترونیکی یادگیری در که فرایندی

(Husain 2013 .)الگوی با مترادف توانمی را رفتارگرایی 

 دارنده عنوان به مدرس شیوه این در. دانست یاددهی سنتی

 برنامه از فراگیران به دانش انتقال به کمک جهت اطالعات،

 که این بدون کندمی استفاده شده تعیین پیش از درسی

 سنتی الگوی. باشد داشته آموزشی محتوای در نقشی فراگیر

 را آموزشی هایفعالیت همه بوده، ساختمند بسیار یادگیری،

 ها،فعالیت این از استفاده با مدرس و کندمی طراحی قبل از

 یادگیری فرایند موفقیت. پردازدمی فراگیران هدایت به

 و شودمی سنجیده درسی برنامه اتمام براساس معموال 

 انگاشته نادیده آموزشی محتوای بر فراگیران تسلط میزان

 نظریه به توانمی را 1 وب(. Enonbon 2010) شودمی

 اطالعاتی اینترنت که چرا. کرد تشبیه رفتارگرایی یادگیری

 این بر کنترلی گونه هیچ آنها که دهدمی ارائه کاربران به را

 نیز را موجود محتوای دیگر طرف از و ندارند اطالعات

 قابل فقط محتوا این. داد تغییر ایشیوه هیچ به تواننمی

 خواندن امکان صرفا  کاربران دیگر عبارت به. است خواندن

 به افزودن برای راهی هیچ و داشت خواهند را محتوا

 رو این از. ندارد وجود فراگیران طرف از آموزشی محتوای

 هااندیشه و افکار تبادل تسهیل باعث 1 وب یادگیری محیط

 (.Ibid) شودنمی آن ارتقای و

 نیاز به پاسخ در شناختی نظریه: گرایی¬شناخت

 موانع و هانگرش انگیزشی، عوامل نقش توضیح به روزافزون

 قابل رفتارهای در که یادگیری فرایند در روانشناختی

 شناختی الگوهای این. گرفت شکل هستند، نمایان مشاهده

 الگوهای از و داشتند تکیه مغز عملکردهای و وظایف فهم بر

 اندیشیدن و یادگیری سنجش و توصیف برای ایرایانه

 این در(. Anderson & Dron 2011) کردندمی استفاده

 حافظه وارد داد درون صورت به اطالعات یادگیری، نظریه

 ساماندهی مدت کوتاه حافظه در شود، می مدت کوتاه

 کدگذاری مدت بلند حافظه در بازیابی برای و شودمی

: کندمی توصیف چنین را فرایند این( Buell) بوئل. شودمی

 نمادین ذهنی هایسازه عنوان به دانش شناختی، نظریه در

 عبارت یادگیری فرایند و شود می پنداشته فراگیر مغز در

 نمادین هایبازنمایی این طریق آن از که هاییشیوه از است

 (.Siemens 2004) شوندمی سپرده فراگیر حافظه به

 گرایی سازنده یادگیری نظریه خاستگاه: گرایی سازنده

 فراگیران گرایی، سازنده در. است روانشناسی و فلسفه

 و دانش خلق به کنندمی کسب که تجاربی روی از و فعاالنه

 ذهن اصالت بر نظریه این فلسفی، دیدگاه از. پردازندمی معنا

(Subjectivism )دارد امکان دارد؛ تأکید گرایی نسبیت و 

 تجربه طریق از فقط اما باشد، تجربه از جدای چیزی واقعیت

 شخصی واقعیت یک و شناخت را آن توانمی که است

(. Satish & Munsung 2004) آورد دست به فرد به منحصر

 استفاده برای محتوا انتقال به صرفا   مربی نظریه، این طبق

 را خود خاص شیوه فراگیر هر بلکه پردازد،نمی فراگیران

 قبلی هایآموخته با را آن و کندمی خلق جدید دانش دارد،

 راه از آموزش گرایی سازنده رویکرد. کندمی تلفیق خود

 محدود دانش انتقال از فراتر را مجازی یادگیری دور،

 و زمانهم آموزش و هارسانه از استفاده با و داندمی

 بهبود را آن انسانی تعامالت بر تکیه نیز و زمانغیرهم

 تعامل همکاران و گریسون که است رو این از. بخشدمی

 در «پساصنعتی عصر» را مدرس ـ فراگیر و فراگیر ـ فراگیر

 با(. Anderson & Dron 2011) نامندمی مجازی آموزش

 اساتید از بسیاری هایتالش رغم علی و تفاسیر تمامی

 دانشگاهی آموزش در همچنان کنترل فرهنگ گرا، سازنده

 درسی هایبرنامه و شده تولید پیش از محتوای و است رایج
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 با نگاهی چنین. هستند مسلط هنوز شده طراحی پیش از

 مسیر به دهی شکل در فراگیران استقالل و انتخاب

( Dron 2006) دران اعتقاد به. دارد مغایرت خود یادگیری

 سردرگمی و دلزدگی انگیزش، عدم به رویکردها گونه این

 در یادگیری توضیح از هانظریه این. انجامدمی فراگیران

 از دانش رشد که زمانی در. هستند ناتوان 2 وب محیط

 تکالیف از بسیاری در فناوری و بوده برخوردار باالیی سرعت

 دستخوش نیز یادگیری است، شده افراد جایگزین پایه،

 گرایی ارتباط زیمنس رو این از. شد خواهد تغییراتی

(Connectivism )عصر این یادگیری نظریه عنوان به را 

 اختصار به نظریه، این تشریح از قبل. کندمی معرفی

 معرفت همچنین و مسلط نظریات فلسفی رویکردهای

 نظریه گیری شکل اساس عنوان به 2 پداگوژی شناسی

 .گرددمی تبیین گرایی ارتباط

  2 الکترونیکی یادگیری شناختی معرفت رویکرد

 تغییر و تعریف باز درحال شناختی معرفت رویکردهای

 Hodges) هستند آن دادن رخ چگونگی و یادگیری مفهوم

 افزارهای نرم است معتقد( Eijkman 2011) ایجمان( 2009

 به جدیدی شناسی معرفت( 2 وب هایفناوری) اجتماعی

 و دانش ماهیت از انحصاری تعاریف رد به که آوردمی وجود

 این. انجامدمی آن انتشار و سازماندهی تولید، چگونگی

 شی عنوان به دانش رویکرد نوعی از را آموزش ها،فناوری

(Knowledge–object orientation )های دیدگاه سمت به 

 چگونگی که معنی بدین دهند،می سوق محور فرایند

 تغییر این. شودمی تلقی دانش خود از مهمتر دانستن

 هاینوشته در دهد،می شرح ایجمان که شناختی معرفت

 تمرکز تغییر ضرورت مضمون با نیز( Barnett 2004) بارنت

( From knowing to being) بودن به دانستن از عالی آموزش

 و داریم ذهن در دانش از ما که مفهومی. شودمی مشاهده

 متخصصان توسط شده تعریف و یافته سازمان ثابت، را آن

 را خود جای تدریج به و است تغییر حال در کنیم،می تلقی

 . دهدمی بعدی چند و پویاتر دیدگاهی به

 و است یافته رهایی خود محدودیتهای و قیود از داشن

 بر که تغییراتی. است سوار تغییرات دریای پرتالطم امواج بر

 منفی تأثیر آن گذشته ساختارهای حفظ و دانش تولید

 تنزل دانش و حقیقت فلسفه و ایدئولوژی جایگاه. گذاردمی

 عنوان به تجاری مراکز مدارس، ها،کتابخانه. است یافته

 گرفته قرار سنگین فشار تحت جامعه قوام و تولید موتورهای

 شکل جدیدی شناسی هستی و شناسی معرفت هاینظریه و

 & Elaine) متیو و ایالین(. Siemens 2013) اندگرفته

Matthew 2011 )حال در که اقداماتی بین باورند این بر 

 انتقال بر تکیه) دارد جریان مجازی عالی آموزش در حاضر

 دیگر طرف از و( محتوامحور رویکردهای و اطالعات

 هایبنیان از متأثر که دانشجویانی یادگیری هایفعالیت

 وجود مغایرت است، اجتماعی هایرسانه شناختیمعرفت

 برنامه طراحی الگوی بین بیشتری تناسب چقدر هر. دارد

 داشته وجود آن فلسفی و نظری ای،زمینه مبانی و درسی

 آموزش تدارک برای مضاعف قابلیتی از الگویی چنین باشد،

(. Anderson & Dron 2012) بود خواهد برخوردار اثربخش

 نظریه شناختی معرفت مبانی( Siemens 2008) زیمنس

: کندمی بندی تقسیم طبقه چهار در را یادگیری های

 و( Pragmatism) گرایی عمل ،(Objectivism) گرایی عینیت

 ارتباطی دانش و( Interpretivism) تفسیرگرایی

(Connective knowledge )عینیت فلسفه در. شده توزیع یا 

 و دانش و دارد قرار ذهن از بیرون جایی در واقعیت گرایی،

 گرایی عمل فلسفه. شود می حاصل تجربه روی از شناخت

 و پژوهش تجربه، و تفکر بین است ایمباحثه دانش گویدمی

 درونی مفهومی سازه دانش کندمی فرض تفسیرگرایی. عمل

 شکل فرهنگی اشارات و اجتماعیشدن طریق از که است

 .گیردمی

 معرفت رویکردهای ارتباط نحوه 4 شماره شکل 

 .دهدمی نشان را یادگیری هاینظریه و شناختی

 ( شده توزیع) ارتباطی دانش شناسی معرفت

 دانش عنوان با که جدید شناختی معرفت رویکرد

 به شود،می شناخته( Distributed) شده توزیع یا ارتباطی

 تبیین با وی. است شده ارائه( Downes 2005) داونز وسیله

 مبنایی نظریه برای محکمی فلسفی بنیان رویکرد این

 معتقد داونز. است آورده وجود به 2 الکترونیکی یادگیری

 نوع دو که شوندمی بزرگ باور این با عموما  هاانسان است

 نوع دو این. کمی و کیفی دانش: دارد وجود دانش مهم

 دارد؛ فلسفی و تاریخی بزرگ مکاتب در ریشه دانش

 اساس و باستان فالسفه آثار کیفی، دانش خواستگاه
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 رنسانس دوره آثار و اسالمی فلسفه کمی، دانش گیریشکل

 اضافه دیگری شاخه حوزه، این به شده توزیع دانش. است

 به باید( Entity) هستار یک ویژگی گویدمی داونز. کندمی

 آنها بتوان تا شود تبدیل یا هدایت دیگر هستار یک ویژگی

 هاارتباط چنین از که دانشی کرد؛ تلقی ارتباط دارای را

 چیزی موضوع این است؛ ارتباطی دانشی شود،می حاصل

 مستلزم و بوده هستار دو بین ساده رابطه یک از بیشتر

 نیز( اینترنت) جهانی شبکه. است( هستارها بین) تعامل

 فقط. آیدمی حساب به شده توزیع فضای یک از اینمونه

 و منابع بلکه ندارد؛ وجود بزرگ و منفرد سرور یک

 از ایشبکه شکل به دنیا سرتاسر در آنها به دسترسی

 اینترنتی خدمات دهندگان ارائه و بهم متصل وب سرورهای

 جداگانه سرویس یک وارد فقط کاربران. است شده پخش

 جهان سراسر در خدمات این بلکه شوند،نمی «وب» بنام

 به اینترنتی خدمات کنندگان ارائه طریق از و شدهاند توزیع

 افزارهای نرم که این با. دارند دسترسی جهانی شبکه آن

 اما دارد؛ وجود دنیا تمام در خدمات دهندگان ارائه

 از و شوندمی اجرا محلی صورت به آنها اینترنتی مرورگرهای

 در. کنندمی کار آنالین منابع و خدمات با ارتباط طریق

 فرایند یک مانند را طراحی تواننمی توزیعی، فضای چنین

 هستارهای بین روابط ماهیت باید طراحان بلکه کرد، تعریف

 معرفت اصول(. Downes 2012) بگیرند نظر در نیز را سازنده

 این در. هستند فرد به منحصر گرایی ارتباط شناختی

 نیز دانش. افتدمی اتفاق فرد از بیرون یادگیری دیدگاه،

 به زمینه، و موقعیت براساس که است ارتباطاتی از متشکل

(. Kop & Hill 2008) یابندمی تغییر و آیندمی وجود

 مرکز در را سازی شبکه و شبکه( Siemens 2013) زیمنس

 محور، شبکه دیدگاه این در. دهدمی قرار یادگیری فرایند

 بلکه ندارد، تراکمی و پیشرونده ماهیتی لزوما دانش

. پیوندها از استفاده و حفظ ایجاد، بر مشتمل است فرایندی

 دانش تولید نوعی با دانش جریان چرخه است معتقد وی

 مراحل از ادامه در و شودمی آغاز( سازمانی گروهی، فردی،)

 . کندمی عبور مشخص

 عصر در دانش جریان چرخه 5 شماره شکل

 در است معتقد وی. دهدمی نشان را 2 وب هایفناوری

 یا هاایده از ایمجموعه تواندمی ملف امروزی، خط بر جهان

 اعضای یا همفکران همکاران، از و کرده ارسال را هانوشته

. کند دریافت را نقدهایی دنیا سراسر در هادیسیپلین دیگر

 بازنمودهای ساختن برای و دیگران توسط تواندمی هاایده

 گفتگو. گیرد قرار استفاده مورد ترتخصصی یا ترمبسوط

 در و تحلیل که این موازات به هاایده و یابدمی ادامه

 خلق اشتراکی صورت به مختلف و متنوع هایحوزه

 . کنندمی حرکت بیشتری سرعت با شوند،می

 روشن، بزرگ، است ممکن هاایده کمی مدت از بعد

 فرایند سرعت، لحاظ به چرخه این. شوند پخته یا پرچالش،

 به آن دوام برای نتایج و است پیچیده نهایی محصول و

 در( Siemens 2008) زیمنس. شوندمی داده بازخورد چرخه

 دانش رویکرد، این: گویدمی فوق شناسی معرفت از حمایت

 Networked) ایشبکه هستارهای و پیوندها از متشکل را

entities )برآمدنی مفهومی دانش،...  داندمی (Emergent)، 

 شناختی معرفت چارچوبی که است سازوارپذیر و مرتبط

 .آوردمی فراهم یادگیری نظریه مثابه به گرایی ارتباط برای

 تفسیر گرایی عمل گرایی عینیت گرایی
 دانش ارتباطی )توزیع

 شده(

    

 ارتباط گرایی سازنده گرایی شناخت گرایی رفتار گرایی

 

 های یادگیریـ هم سویی رویکردهای معرفت شناختی و نظریه4شکل 
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 جایگزین اینظریه: گرایی ارتباط

 هایدوره افزایش علیرغم دهدمی نشان تحقیقات

 نیازهای با تناسبی مواقع بیشتر در درسی هایبرنامه برخط،

 اجرای(. Herbert 2006; Uden 2007) ندارد دانشجویان

 تربیتی و نظری مبانی به الکترونیکی، یادگیری فقمو

 است معتقد( Al-Sheri 2011) الشری. دارد نیاز محکمی

 اتفاق فرد درون در که یادگیری بر مسلط، هاینظریه

 نادیده را فناوری عامل اثر و کنندمی تأکید افتد،می

 طریق از یادگیری امکان فناوری که صورتی در گیرند،می

 وسیله به اطالعات و دانش پردازش و ایشبکه دانش

 (Siemens 2008; Sahin 2012های یادگیری )برگرفته از ـ نظریه 3جدول 

 نظریه های یادگیری

 ارتباط گرایی سازنده گرایی شناخت گرایی رفتار گرایی مفهوم

نظریه پردازان 

 یادگیری
 زیمنس، داونز بندورا، ویگوتسکی برونر، کهلر، پیازه اسکینر، پاولف

یادگیری چگونه 

 دهد؟رخ می

 ذهن به مثابه جعبه سیاه،

تأکید اصلی بر رفتار 

 قابل مشاهده

 ایساختمند، محاسبه
اجتماعی، معنا توسط فرد 

 شود.یادگیرنده ساخته می

توزیع شده بین شبکه، 

اجتماعی، شناسایی و 

 تفسیر الگوها

عوامل مؤثر بر 

 یادگیری
 هاتقویت، تنبیه، محرک

موجود، های طرحواره

 تجارب قبلی

مشارکت، تعهد، 

 اجتماعی، فرهنگی
 هاها، توان گرهتنوع شبکه

 نقش حافظه

ای از حافظه مجموعه

تجارب تکراری است 

که تقویت و تنبیه نقش 

 ای در آن دارد.عمده

رمزگذاری، مخزن، 

 بازیابی

دانش قبلی با زمینه و 

اطالعات فعلی بازترکیب 

 می شود.

 الگوهای سازوارپذیر،

بازنمایی قواعد موجود، 

 مستقر در شبکه

انتقال یادگیری 

چگونه رخ 

 دهد؟می

 محرک، پاسخ
بازتولید مفاهیم و 

 الگوهای دانشی فرد
 اجتماعی شدن

ها برقراری ارتباط با گره

 ها()اضافه کردن گره

 یادگیری تکلیف محور انواع یادگیری
استدالل، اهداف روشن، 

 حل مسأله

)با اجتماعی، نامعین 

 اهداف متغیر(

یادگیری پیچیده، 

موضوعات متغیر و 

چالشی، منابع دانشی 

 متنوع
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 هاینظریه. آوردمی فراهم را برخط اجتماعی تعامالت

 شکل ایدوره در گرایی سازنده و شناختی رفتارگرایی،

 در. بود نکرده رشد شبکه هایفناوری هنوز که گرفتند

 ارتباط نحوه زندگی، اخیر هایسال طی فناوری که صورتی

 رو این از. است ساخته تغییر دستخوش را ما یادگیری و

 و اصول کننده توصیف که نیز یادگیری هاینظریه

 زمینه و شرایط از بازتابی باید هستند، یادگیری فرایندهای

 سال در زیمنس(. Siemens 2004) باشد موجود اجتماعی

 برای جایگزین نظریه بعنوان را گرایی ارتباط 2004

 وی. کرد معرفی الکترونیکی یادگیری سنتی هاینظریه

 دسترسی ویژه به و اطالعات عصر به ورود با است معتقد

. نیستند جوابگو سنتی هاینظریه دیجیتال، امکانات به آسان

 شخصا   را نیاز مورد یادگیری و دانش توانیمنمی دیگر امروزه

 تکیه ضمن معناسازی برای. بیاوریم دست به و کنیم تجربه

. شویم مند بهره نیز دیگران تجربیات از باید خود، تجارب بر

 یاد اطالعات و هاانسان با روابط از ایشبکه طریق از ما

 پارادایم گرایی ارتباط(. Schneider 2010) گیریممی

 نظریه و شودمی پنداشته یکم و بیست قرن یادگیری

 زیمنس نظر به. شودمی تعریف دیجیتال عصر یادگیری

(Siemens 2005 )ارائه یادگیری برای الگویی ارتباطگرایی 

 چنین در پذیرد؛می را جامعه در اساسی تغییرات که کندمی

 فرض انفرادی و درونی فعالیتی دیگر یادگیری ایجامعه

 در: گویدمی باره این در( Sahin 2012) شاهین. شودنمی

 نوعی ارتباط برقراری توانایی و فناوری دیجیتال، عصر

 در ما به گرایی ارتباط شود،می پنداشته آموزشی فعالیت

 امروز نیازهای با و دهدمی بینش هاپویایی این خصوص

 با خواهدمی گرایی ارتباط. دارد بیشتری پیوند فراگیران

 و یادگیری هاینظریه اصلی عناصر و هاویژگی ترکیب

 و رفتارگرایی هایمحدودیت بر فناورانه و اجتماعی مفاهیم

 نظری الگوی و آید فائق گرایی سازنده نیز و گرایی شناخت

. کند خلق دیجیتال عصر در یادگیری برای پویا و جدید

 رویکرد که) گرایی سازنده نظریه حتی است معتقد زیمنس

 فرض الکترونیکی یادگیری طراحی برای بالقوه نظری

 برای مناسب نظری پشتیبانی تواند نمی نیز( شودمی

 دهد،می رخ جدید آموزشی هایموقعیت در که مسائلی

 : گویدمی وی. آورد فراهم

 ،(Chaos) آشوب هاینظریه از تلفیقی گرایی ارتباط

( Self-organization)  خودسازماندهی و پیچیدگی و شبکه

 عناصر با هاییمحیط در که است فرایندی یادگیری. است

. نیست فرد کنترل تحت کامال  و دهدمی رخ نامعین و متغیر

 محیط در تواندمی( عملی ارزش دارای دانش) یادگیری

 این. باشد( هاداده پایگاه یک یا و سازمان یک در) ما بیرونی

 تخصصی اطالعات مجموعه بین ارتباط بر یادگیری نوع

 بیشتر یادگیری به قادر را ما که ارتباطاتی کند؛می تأکید

 دارد اهمیت ما کنونی هایدانسته کیفیت از بیشتر کندمی

(Siemens 2004.) 

  ولید

 دانش

 هم آفریني

  بادل

 انت ار

فردی 

سازی

 دانش در این جریان

 فضا واقع است

 

 

 (Siemens 2013ـ چرخه جریان دانش ) 5شکل 
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 دانش ،(Connectivist context) گرا ارتباط بافت یک در

 اطالعات ها،ارزش تجربه،( متغیر) سیال ترکیب حاصل

 در موارد این وقتی است؛ تخصصی هایتوانایی و ایزمینه

 کسب و ارزیابی برای مرجع چارچوبی شوند، جمع هم کنار

 &  Pettenati) شودمی فراهم جدید تجربه و دانش

Cigognini 2006 .)گرایانه ارتباط یادگیری (Connectivist 

learning )ایشبکه( مینهز) هایمحیط در شکل بهترین به 

 فضاست این در(. Anderson & Dron 2012) افتدمی اتفاق

 کنند،می تعریف را خود واقعی آموزشی نیازهای اعضا که

 و نمایندمی پاالیش ارتباطشان نوع به توجه با را نیازها این

. کنندمی مشارکت بازیابی هایمهارت و دانش تولید در

 ارتباطات حفظ و ایجاد بر گرایی ارتباط نظریه در یادگیری

 نوظهور، و حال مسائل حل برای که کندمی تأکید ایشبکه

 فرض گرایی ارتباط. برخوردارند کافی انعطاف و توان از

 نقش ولی دارد، وجود دنیا در زیادی اطالعات که کندمی

 نیست، اطالعات این تمامی فهم و سپردن خاطر به فراگیر

 در را دانش بردن کار به و یافتن توانایی باید فراگیر بلکه

 هاینظریه برخالف. باشد داشته مناسب زمان و موقعیت

 مدرس عهده بر فقط محتوا تعیین یا تولید تعریف، پیشین،

 به محتوا تولید باز و تولید در مدرس و فراگیران بلکه. نیست

 نیز سنجش. کنندمی همکاری باهم کاربران استفاده منظور

-Self) خویشتن در تأمل شامل گرا، ارتباط رویکرد در

reflection )است درس در فراگیر مشارکت ارزیابی با همراه .

 ها،اندیشه چون هاییفعالیت شامل مشارکت سنجش این

 مصنوعات سایر و آموزشی منابع و اشیا انتقادی، نظرات

 Digital artifacts of knowledge) دانش تولید دیجیتال

creation )است مسأله حل همچنین و آن انتشار و 

(Anderson & Dron 2012 .)از یادگیری گرایی ارتباط در 

 دهد؛می رخ عاطفی و شناختی حیطه دو هر کاربرد طریق

 یادگیری فرایند در سزایی به سهم دو هر عواطف و شناخت

 طراحی باورند این بر محققان(. Kop & Hill 2008) دارند

 به با گرایی ارتباط یادگیری نظریه بر مبتنی درسی برنامه

 & Mason) دارد مطابقت بسیار 2 وب هایفناوری کارگیری

Rennie 2008 .)هایفعالیت اجرای گرایی، ارتباط قوت نقطه 

 مکانی همه ویژگی از توان این. است شبکه و وب بر مبتنی

 Kop) شودمی ناشی امروز دنیای در اینترنت زمانی همه و

& Hill 2008 .)ـ باز رویکردی گرا ارتباط درسی هایبرنامه 

 هایبرنامه نوع این. دارند منعطف و( Open-ended) انتها

 دهندمی فرصت فراگیران به هایی،فعالیت تدارک با درسی

 بین مذاکره برآیند دانش) بنشینند بحث به محتوا درباره تا

 به جدید موقعیت یک در را خود دانش و( است فراگیران

 ابعاد 3 شماره جدول(. Mason & Rennie 2008) گیرد کار

. کندمی مقایسه بایکدیگر را یادگیری هاینظریه گوناگون

 و گرایی شناخت رفتارگرایی،) پیشین نظریه سه هر هرچند

 نیز انتقاداتی اما هستند شده پذیرفته کل در( گرایی سازنده

. است شده یادگیری نظریه عنوان به گرایی ارتباط مفهوم به

 الکترونیکیهای یادگیری ـ رابطه بین مبانی معرفت شناختی و نظری و مدل 6شکل 
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 در نظریه این که است معتقد( Verhagen 2006) ورهاگن

( Kerr) کر. ندارد تجربی پشتوانه و مانده باقی فلسفی سطح

 در یادگیری نیازهای کافی بقدر موجود هاینظریه گویدمی

 Siemens) کنندمی برآورده را امروز فناوری و ارتباطی عصر

 الگویی دنبال به گرایی ارتباط طرفداران حال این با(. 2008

 ایشبکه ساختار از بازتابی که هستند یادگیری برای

 یک افکندنپی برای روند این آیا اما. باشد آنالین تعامالت

 نکته گرایی ارتباط آیا و است بسنده جدید یادگیری نظریه

 زیمنس(. Kop & Hill 2008) دارد؟ ارائه برای ایتازه

(Siemens 2006 )به اشاره با و انتقادات اینگونه به پاسخ در 

 در موجود اطالعات پیچیدگی و فزاینده رشد چون؛ عواملی

 از تعامل جهت افراد برای جدید امکانات وجود اینترنت،

 اطالعات دآوریگر توانایی نیز و جهانی هایشبکه طریق

 گویدمی وی. دارد جدید یادگیری نظریه به باور متفاوت،

 ایشیوه به دانش بلکه نیست، افراد ذهن در فقط دانش

 یادگیری...  دارد وجود شبکه یک سراسر در شده توزیع

 پیچیده هایشبکه توسط که است الگوهایی شناسایی فرایند

 دارند وجود افراد درون هم هاشبکه این. گیرندمی شکل

 بر در را خارجی هایشبکه هم و عصبی هایشبکه مانند

 دنیای با آنها طریق از که هایشبکه مانند گیرند،می

 هایمؤلفه 3 شماره جدول. شویممی سازگار اطرافمان

 .کندمی ارائه اختصار به را یادگیری غالب هاینظریه

  گیرینتیجه و بحث

 بهکارگیری و اجتماعی افزارهاینرم و 2 وب پیدایش

 نو مفاهیمی شکلگیری موجب دانشگاهی، آموزش در آنها

 محتوای ،2 پداگوژی ،2 الکترونیکی یادگیری: همچون

 برنامه ،2 سنجش ای،شبکه یادگیری کنترل، ـ -کاربر

 شد تالش تحقیق این در. است شده...  و 2 درسی

 2 وب بستر در درسی برنامه الگوی طراحی نظری هایبنیان

 هایمحدودیت تبیین از پس ابتدا در. شود تشریح

 وب به دانشگاهی آموزش گرایش و وب سنتی هایفناوری

 با آن تفاوت و توصیف سنتی الکترونیکی یادگیری ،2

. شد مقایسه 2 وب بر مبتنی الکترونیکی یادگیری

 مفهوم ،2 وب بواسطه پداگوژیک رویکردهای در بازاندیشی

 دانش شناسی معرفت یادگیری، هاینظریه ،2 پداگوژی

 ارتباط یادگیری نظریه فلسفی بنیان عنوان به ارتباطی

 کنندهتبیین عنوان به ارتباطگرایی همچنین و گرایی

 سایر به دهنده جهت عامل و شبکه عصر در یادگیری

 نظران صاحب. گردید تشریح درسی برنامه عناصر و هامولفه

 و استقالل افزایش برای توانمی را 2 وب دارند عقیده

. برد کار به یادگیرندگان تعامل و پذیری جامعه سطح تقویت

 جامعه متخصصین، خود، همتایان به فراگیران مدل این در

 دارند دسترسی ایگونه به دیجیتال هایرسانه نیز و بزرگتر

 آنان به را راهبر خود و فکورانه یادگیری امکان امر این که

 و دانش تولید قابلیت همچنین هافناوری این. دهدمی

 Mcloughlin & Lee) دارند را شبکه بر مبتنی پژوهش

2010; Selwyn 2007; Valjataga et al 2011  .)شواهد اما 

 هم هنوز مجازی عالی آموزش مؤسسات دهدمی نشان

 سنتی هایپلتفرم به درسی هایبرنامه طراحی در  عمدتا

. هستند متکی محتوا و یادگیری مدیریت هایسیستم مانند

 هایفناوری آموزشی هایظرفیت از خوبی به هاسیستم این

 اشاره پژوهشگران که طور همان. کنندنمی استفاده 2 وب

 سازی، شبکه و دانش تولید بر مبتنی یادگیری دارند،

 و آوردمی وجود به یادگیری هایپارادایم در بنیادی تغییرات

 در جدی بازاندیشی مستلزم ،2 وب هایفناوری مؤثر کاربرد

 چنین. است مجازی درسی هایبرنامه طراحی چارچوب

 ضمنی درونی، فرایندی از را درسی برنامه طرح باید الگویی

 و بیرونی روندی به( Individually crafted) ساخته فرد و

 با گذاری اشتراک قابلیت سمت به همچنین و روشن

 در تغییر( Conole 2010) کانل گفته به. دهد سوق دیگران

 باورهای و هااستراتژی منابع، از استفاده مستلزم عمل

 رفتاری ـ شناختی یادگیری هاینظریه. است جدید آموزشی

 یافتند قوام محیطی در آن شناختی معرفت رویکردهای و

 به فراگیران ارتباط و بود نگرفته شکل وب فناوری هنوز که

 محدود نفر چند با نفر یک تعامل به یا و رو در رو شیوه

 توسعه 1 وب یادگیری محیط در نیز گرایی سازنده. شدمی

 با نفر چند ارتباط امکان صرفا   فناورانه محیط این. یافت

 دنیای برآیند گرایی ارتباط اما. کردمی فراهم را دیگران

 شبکه یک ما ذهن: گویدمی زیمنس. است 2 وب و شبکه

 هایفناوری(. Siemens 2013) است بوم زیست یک است،

. سازندمی ممکن وب فضای در را ایشبکه یادگیری 2 وب

 هایقابلیت به را فراگیر باید آموزشی هاینظام رو این از
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 روش و کند تجهیز امروز ایشبکه و دانشی جامعه نیاز مورد

: جمله از درسی برنامه اصلی هایمؤلفه در تغییر نیز آن

 هایروش و یادگیری ـ یاددهی فرایند محتوا، طراحی،

 که دهدمی شکل را ایتازه الگوی تغییرات این. است ارزیابی

 Bates) بیتس. است معروف 2 الکترونیکی یادگیری به

 برنامه تدوین فرایند در طراح، تیم یا فرد است معتقد( 2011

 یادگیری هایمحیط برای خاص رشته یا درس یک درسی

: باشد چنینی این سؤاالت گویپاسخ باید ،2 وب بر مبتنی

 تجاربی چه از یادگیری در فناوری از استفاده برای فراگیران

 دیجیتال سواد و دانش کردن مشخص برای) برخوردارند؟

 را هاییمهارت چه داریم قصد(. دوره شروع برای فراگیران

 وب که اهدافی) کنیم؟ تقویت یا داده پرورش برنامه این در

 نوع چه به فراگیران داریم تمایل(. دهد پرورش میتواند 2

 بیاید؟ بدست باید کجا از محتوا این یابند؟ دست محتوایی

 از یا کنیممی تدوین خودمان را محتوا آیا(. محتوا مکان)

 محتوای قادرند فراگیران آیا است؟ موجود وب روی بر قبل

 چه باید( اساتید) ما بله، اگر کنند؟ پیدا را خود نظر مورد

 ماهیت) بگذاریم؟ اختیارشان در معیارهایی یا رهنمودها

 درس یا برنامه این در ما تدریس راهبرد نوع(. محتوا

 هاییمهارت نحو، چه به انتخابی، تدریس روش این چیست؟

 پشتیبانی آیند،می حساب به مهم درسی برنامه در که را

 با و مستقیم صورت به را مقدماتی دروس باید آیا کند؟می

 به باید آیا دهیم؟ آموزش زیاد اطالعات گذاشتن اختیار در

 بشوند؟ مستقلی یادگیرندگان تا کنیم کمک فراگیران

 در توانندمی چگونه 2 وب هایفناوری(. تدریس روش)

 از یک کدام کنند؟ کمک ما به برنامه اهداف به دستیابی

 هایقابلیت) چرا؟ و کنم استفاده باید را هایفناوری

 و یاددهی در 2 وب از استفاده هنگام به(. 2 وب هایفناوری

 چه داشت؟ خواهیم نیاز هاییحمایت نوع چه به یادگیری

 ابعاد تحلیل و تجزیه. است؟ نیاز مقدماتی آموزش نوع

. است اصیل هایپژوهش انجام مستلزم الگو این گوناگون

 کترونیکیال یادگیری مدل از حرکت فرایند 6 شماره شکل

 مبتنی یادگیری محیط) 2 الکترونیکی یادگیری سوی به 1

 را مدل دو این نظری و معرفتشناختی مبانی و( 2 وب بر

 .دهدمی نشان

 یک سوی به موفق گذار اصلی بازیگران هادانشگاه

 منظور، این برای. هستند بنیان دانش اقتصاد و جامعه

 این از و کنند ارائه نوآورانه درسی هایبرنامه باید هادانشگاه

 و ایحرفه هایتوانمندی به را فراگیر دستیابی طریق

 بخواهیم چنانچه. کنند تضمین تخصصی رشته هایمهارت

 یک به باالدستی اسناد و ساله بیست انداز چشم با مطابق

 بایدمی شویم، تبدیل منطقه در علمی حوزه در برتر کشور

 کسب طریق از نوآوری و دانش تولید به را فراگیران

 تحلیل و خودراهبری خالقیت، چون هاییمهارت

 . سازیم توانمند هاپیچیدگی

 یادگیری زمینه خلق با همراه 2 وب هایفناوری ظهور

 میسر را هاییتوانمندی چنین پرورش امکان ایشبکه

 از برخورداری صرف به 2 وب هایفناوری اما. سازدمی

 را اثربخش یادگیری آموزشی، و اجتماعی هایقابلیت

 کامل فهم و دقیق ریزی برنامه بلکه کند،نمی تضمین

 دیگر، عبارت به. است ضروری نیز هاقابلیت این هایپویایی

 بر بایدمی 2 وب بر مبتنی یادگیری هایمحیط طراحی

 دانش تولید به بتواند تا باشد مبتنی روشنی آموزشی الگوی

 .بیانجامد فراگیر خودراهبری و
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