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یادگيري مشاركتي الکترونيکي  
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Collaborative e- learning

 Mitra Daneshvar *

Curriculum development center of Organization for Educational research and planning, Tehran, Iran 

چکیده
این مقاله یادگیری مشارکتی در فضای مجازی را مورد بحث قرار می دهد، در یادگیری مشارکتی، شرکت کنندگان فهم خود را از موضوع 
یادگیري با دیگران به اشتراک گذاشته، با یکدیگر همیاري مي کنند، از هم پشتیباني مي کنند و در فرایندهاي مرتبط و هدفمند و سطوح باالتر 
مهارت هاي شناختي و احساسي درگیر مي شوند. این امر مي تواند به صورت برخط، در یک آزمایشگاه، در یک زمین بازي، در یک کالس اتفاق 
بیفتد. یادگیري مشارکتي به شیوه های متعددي اجرا شده است. یکي از این شیوه ها یادگیري مشارکتي با پشتیباني کامپیوتر )CSCL( است. 
نظریه هاي زیادي در فهم ما از یادگیري مشارکتي با پشتیباني کامپیوتر نقش دارند. این نظریه ها نظریه هاي اجتماعي فرهنگي، نظریه ساخت و 
سازگرایي، یادگیري خود تنظیم، شناخت مبتني بر موقعیت،  کارآموزي شناختي، یادگیري مسئله محور و نظریة انعطاف پذیري شناختي هستند. 
ابزارهاي مشارکتي شامل: پست الکترونیکي، شبکه هاي کامپیوتري، وایت برد، سیستم هاي تابلوي اعالنات، خطوط گفتمان )چت(، کنفرانس 
شنیداري، کنفرانس ویدئویي، پیام لحظه اي ، و... مي باشند. سیستم هاي با پشتیباني کامپیوتر اغلب با توجه به جدول زمان- مکان و شیوه های 
برقراری ارتباط، طبقه بندي مي شوند. ابزارهاي برخط از تعامل همزمان بین اعضاي گروه پشتیباني مي کنند. ابزارهاي نابرخط از فعالیت های 

Abstract

This article is about learning in the virtual space or electronic learning groups which work in 
the network. Learning in these groups and societies suggest forms of learning that are innately 
collaborative  . In this type of learning, the participants share their understanding of the subject 

with each other and cooperate with each other and support and help each other in related and goal-
oriented processes which motivate them. They challenge higher cognitive and emotional skills. This 
can occur online in a laboratory, in a play ground, or in a class. collaborative  learning is done in various 
forms. One of these forms is computer-supported collaborative learning (CSCL(. Many theories are 
influential in our understanding of  CSCL. These theories are socio-cultural theories, constructivism 
theory, self regulated learning, situation based cognition, cognitive apprenticeship, problem based 
learning, and flexibility learning. collaborative  tools consist of: Email, computer networks, white 
board, discussion boards, chat, audio conferences, video conferences, instant messages, etc. computer 
supported systems are mostly categorized according to time and place tables (simultaneous versus 
non-simultaneous, face to face versus long distance(. Simultaneous tools support simultaneous 
interaction between group members. Non-simultaneous tools support individual work that help 
group processes. The ever increasing use of such devices confirm their role in  formal, informal 
and nonformal education. The attractiveness of these tools has lead to the increase of their users 
and this provides a special opportunity for those in the field of education. This study aims to define 
collaborative  learning and electronic learning societies, and introduce the theories supporting this 
type of learning and electronic learning tools and their roles in formal and informal education

Key words
life long learning, collaboration, electronic learning, theories, electronic learning tools
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مقدمه
مفهوم قدیمي آموزش مدرسه اي، و برابری تدریس با یادگیري 
آموزش  یافتن  خاتمه  با  افراد  آموزش  نیست.  اعتبار  داراي  دیگر 
آموزشي  مؤسسات  نمي رسد.  پایان  به  آکادمیکي  یا  مدرسه اي 
هستند،  مهم  مهارت آموزي  مراکز  و  دانشگاه ها  مدارس،  نظیر 
به شمار  مادام العمر  آموزش  از مؤسسات  به عنوان یکي  اما فقط 
مي آیند. مدارس دیگر نمي توانند از انحصار ارائه خدمات آموزشي 
بهره برده و جدا از سایر مؤسسات در اجتماع وجود داشته باشند. 
مدارس مي توانند سکوي پیشرفت براي یادگیري مادام العمر باشند. 
است،  یادگیري  منبع  محیط  کل  مادام العمر  یادگیري  زمینة  در 
مادام العمر  فرایند  یک  و  داشته  ادامه  گور  تا  گهواره  از  یادگیري 
و  خود  نگرش هاي  و  مهارت  دانش،  توسعة  براي  فرد  هر  است. 
باید در  تغییر  پیچیده و در حال  دنیایي  با  انطباق  براي  همچنین 
باید حول چهار نوع اساسي  لذا آموزش  آماده شود.  طول زندگي 
یادگیري سازماندهي شود: یادگیري براي دانستن؛ یادگیري براي 
انجام دادن؛ یادگیري براي زندگي کردن با یکدیگر؛ و یادگیري 
براي شدن. البته این چهار شیوه همه یک کل را تشکیل مي دهند، 
تبادل زیادي بین آن ها وجود دارد.  نقاط تماس، اشتراک، و  زیرا 
از منظر یادگیري مادام العمر یادگیري ممکن است در یکي از سه 

زمینه زیر اتفاق بیفتد:
یا . 1 غیررسمي  آموزش  روزمره؛  زندگي  تجربیات 

منظور   «  :  )Informal education(غیرعمدي
با  انسان  متقابل  کنش  همان  غیرعمدي  آموزش  از 
تقریبًا  آموزش  نوع  این  محتواي  گزینش  است.  محیط 
و  غیرارادي  به صورت  و  است  واگذار شده  تصادف  به 
به اقتضاي شرایط محیط صورت مي گیرد« ]1[. در هر 
یادگیري  یاددهي-  براي  زیادي  موقعیت هاي  اجتماع، 

غیرعمدي وجود دارد.
آموزش رسمي؛ )Formal education( : » تربیت . 2

پیدا  قراردادي  و  معین  شکل  که  است  تربیتي  رسمي، 

روش،  برنامه،  مقررات،  قوانین،  نظام،  داراي  و  کرده 
از  و  و سرانجام هدف مشخص  و مکان  زمان،  محتوا، 
یاددهي-  موقعیت هاي  است«]1[.  شده  تعیین  پیش 
یادگیري وقتي رسمي است که در مؤسسات اختصاصي، 
دانشکده ها  حرفه اي،  و  فني  مؤسسات  مدارس،  نظیر 
از  الگوهاي  یاددهي  براي  فقط  که  دانشگاه ها  و 
الگو  این  شوند.  ارائه  آمده اند،  بوجود  پیش تعیین شده 
جدول  و  تفصیلي  سرفصل هاي  مانند  عناصري  شامل 

ساعات درسي، امتحانات، جوایز تحصیلي و... مي باشد.
برنامه هاي سازماندهي شده خارج از مؤسسات آموزشي؛ . 3

موقعیت هاي   :  )Non-formal education(
آموزشي  موقعیت  هر  غیررسمي  یادگیري  یاددهي- 
آموزش  نظام  از  براي خارج  است که  سازماندهي  شده 
رسمي فراهم شده است. در این موقعیت ها ممکن است 

از امکانات و کارکنان نظام رسمي استفاده شود. 
     در هر سه زمینه مشارکت به عنوان یکي از رویکردها و 
شیوه هاي آموزشي و فضاي الکترونیکي و مجازي به عنوان یک 

محیط آموزشي داراي نقش مؤثر و فزاینده اي است.

مفهوم یادگیري مشارکتي
یادگیري مشارکتي رویکردي است که بر یادگیري از طریق کار با 
یکدیگر تأکید دارد. این رویکرد  بر جایگزین کردن آنچه  یادگیرندگان 
مي توانند براي ابداع و مدیریت یادگیري از طریق مشارکت با دیگران 
انجام دهند، به جاي آنچه  که مربي یا سخنران انجام مي دهد، تأکید 

دارد]2[.
اصطالح » یادگیري مشارکتي« به یک شیوة آموزشي اشاره دارد 
که یادگیرندگان در سطوح مختلف اجرا در گروه هاي کوچک در جهت 
به  همان  یادگیرندگان  مي کنند.  کار  یکدیگر  با  مشترک  هدف  یک 
اندازه که مسئول یادگیري خودشان هستند مسئول یادگیري دیگران 
یادگیرندگان  به  دیگر  یادگیرنده  یک  بنابراین،  موفقیت  هستند.  نیز 

فردي که به فرایندهاي گروهي کمک مي کنند، پشتیباني می نمایند. استفاده ي روزافزون از این ابزارها مؤید نقش آن ها در آموزش هاي رسمي 
و غیررسمي است. جاذبه ي این ابزارها روزبه روز بر کاربران آن ها مي افزاید و این امر براي متولیان تعلیم و تربیت فرصتي استثنایي است. در این 
مقاله ضمن ارائه ي تعریف یادگیري مشارکتي و اجتماعات یادگیري الکترونیکي به معرفي تئوري هاي پشتیبان این نوع یادگیري، و ابزارهاي 

یادگیري الکترونیکي و نقش آن ها در آموزش هاي رسمي و غیررسمي پرداخته مي شود.

کلمات کلیدی
یادگیري مادام العمر، مشارکت، یادگیري الکترونیکي، تئوري ها، ابزارهاي یادگیري الکترونیکي
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کمک مي کند تا موفق بشوند]3[.
یادگیري مشارکتي یک رویکرد آموزشي به  یاددهي و یادگیري 
است که گروه هاي یادگیرندگان را در کار با یکدیگر، براي حل یک 
مي کند.  درگیر  محصول  یک  تولید  یا  وظیفه،  یک  تکمیل  مسئله، 
یک  ذاتًا  یادگیري  که  است  عقیده  استوار  براین  مشارکتي  یادگیري 
یکدیگر صحبت  با  آن  در  شرکت کنندگان  که  است  اجتماعي  عمل 

مي کنند و از طریق صحبت کردن یادگیري اتفاق مي افتد]4[.
به گفته Srinivas )به نقل ازJohnson & Smitt( یادگیري 
مشارکتي، آموزشي است که یادگیرندگان را در کار در گروه ها، جهت 
شامل  که  شرایطي  تحت  مشترک،  هدف  یک  به  بخشیدن  تحقق 

عناصر زیر است، درگیر مي کند.
• به  هدف 	 دستیابي  در  مجبورند  تیم  اعضا  مثبت.  وابستگي 

به یکدیگر تکیه کنند. اگر هر یک از اعضاي تیم در انجام 
از  اعضا  از  به خود شکست بخورد هر کدام  بخش مربوط 

پي آمدهاي آن رنج خواهند برد.
• مسئولیت فردي. همة یادگیرندگان در گروه  مسئول انجام 	

دادن سهم خود از کار و تسلط بر همة مواد آموزشي که باید 
یادگرفته  شوند هستند.

• تعامل ارتقاء دهنده. اگرچه  برخي از گروه هاي کاري ممکن 	
است تقسیم شوند و هرکس به صورت انفرادي کار کند،  اما 
برخي باید به  صورت تعاملي کارکنند،  با اعضاي گروهي که 
هر یک به  یکدیگر بازخورد مي دهند، با نتیجه گیري و دالیل 
یکدیگر چالش دارند، و شاید مهم تر از همه، به  یکدیگر یاد 

مي دهند و یکدیگر را در یادگیري تشویق مي کنند.
• یادگیرندگان 	 مشارکتي.  مهارت هاي  از  استفادة  مناسب 

مهارت هاي  تمرین  به  توسعه  و  و  مي شوند،  تشویق 
مدیریت  و  ارتباط،  تصمیم گیري،  راهبري،  اعتمادسازي، 

تعارض و اختالف کمک مي کنند.
• فرایند گروهي. اعضاي تیم اهداف گروه  را تعیین مي کنند، و 	

 متناوبًا اینکه تا چه  اندازه  به  عنوان یک تیم خوب کارکرده اند 
را ارزیابي مي کنند و تغییراتي را که باید  براي مؤثرتر بودن 

در آینده در کارکردشان بدهند تشخیص مي دهند]4[.
در محیط یادگیري مشارکتي، وقتي یادگیرندگان به دیدگاه هاي 
گوناگون گوش فرا مي دهند، و از آن ها خواسته مي شود که عقایدشان را 
به روشني بیان و از آن ها دفاع کنند، آن ها به طور اجتماعي و احساسي 
دچار چالش مي شوند. در این شرایط،  یادگیرندگان به جاي تکیة صرف 
بر چهارچوب نظر مدرس یا کتاب، شروع به خلق چهارچوب مفهومي 

و  اجتماع،  در  مشارکت  عادت هاي  باید  آموزشي  نظام   خود مي کنند. 
مشارکتي  یادگیري  دهد.  پرورش  را  بزرگتر  اجتماع  براي  مسئولیت 
در  فعال  صداي  یک  صورت  به  تا  مي کند  تشویق  را  یادگیرندگان 
شکل دادن به عقاید و ارزش هایشان و یک گوش حساس به شنیدن 

حرف هاي دیگران ظاهر شوند]5[.

شیوه هاي یادگیري مشارکتي
یادگیری مشارکتی به شیوه های گوناگونی اجرا می شود. دو شیوه 

شایع آن که در زیر مورد بررسی قرار می گیرد شامل:
1 . Collaborative( شبکه  طریق  از  مشارکتی  یادگیری 

)Networked learning
2 . CSCL-( کامپیوتر  از  استفاده  با  مشارکتی  یادگیری 

 computer-supported collaborative
.]6[ )learning

1. یادگیري مشارکتي از طریق شبکه
اصطالحات زیادي براي تشریح استفاده از ارتباطات الکترونیکي و 
 McConnell .اینترنت در آموزش و مهارت آموزي به وجود آمده اند
یادگیري الکترونیکي از طریق شبکه را ترجیح مي دهد، زیرا تأکید این 
اصطالح بر افراد و منابع درون شبکه؛ و بر مشارکت به عنوان شکل 
اصلي رابطة اجتماعي در موقعیت یادگیري مي باشد. در این اصطالح 
از  مشارکتي  یادگیري  »فناوري«.  نه  و  است  یادگیري«   « بر  تأکید 
کامپیوترهاي  طریق  از  را  یادگیرندگان  تا  است  آن  بر  شبکه  طریق 
به  هم  با  یادگیرندگان  کار  بر  تمرکز  با  اینترنت  با  مرتبط  شخصي 
عنوان یک » اجتماع یادگیري«، سهیم شدن منابع، دانش،  تجربه و 
مسئولیت از طریق یادگیري مشارکتي دوجانبه، دور هم جمع کند. این 
بزرگساالن و  یادگیري  باز و  از آموزش  الکترونیکي  یادگیري  از  نوع 
توسعة حرفه اي پشتیباني مي کند. در این شیوه هر گروه در یک سفر 
یادگیري که مستلزم مشارکت است شرکت مي کنند، اما در جزئیات 
مشخص نیست که آن ها چطور باید با یکدیگر کار کنند یا پي آمدهاي 

یادگیري آن ها چه باید باشد. 
یادگیرندگان  آموزشي  نیاز  بر  الکترونیکي  یادگیري  از  این شکل 
دو جنبة طبیعت  بر  اجتماعي، که  یادگیري  در محیط هاي  کار  براي 
مشارکت  و  مشترک  محصول  اهمیت  و  یادگیري  محور  موقعیت   
تمرکز دارد، تأکید مي کند و این با قابلیت اینترنت و وب در پشتیباني 
کارکردن  براي  مجازي  محیط  یک  آوردن  فراهم  و  گروهي  کار  از 
یادگیرندگان با یکدیگر،  تقسیم منابع، و مشارکت پیوند دارد. در دیدگاه 
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اجتماع یادگیري مجازي، یادگیرندگان فرصت هایي براي گستره اي از 
یادگیري خود دارند.  یادگیري و مدیریت  انتخاب محتوا، و پي گیري 
و  مذاکره  فرایندهاي  طریق  از  دیگران  با  مي توانند  همچنین  آن ها 
مباحثه همیاري کنند. فعالیت یادگیرندگان در این محیط ها آن ها را 
تشویق مي کند که دیدگاه انتقادي به یادگیري خودشان داشته باشند 
و با تمرکز بر یادگیري و توسعة خودشان از یک دیدگاه انتقادي، به 

درکي از ارتباط مفاهیم و ایده ها دست یابند ]7[.

2. یادگیري مشارکتي با پشتیباني کامپیوتر
یادگیري مشارکتي با پشتیباني کامپیوتر )CSCL( از پژوهش هاي 
و   )CSCW(کامپیوتر پشتیباني  با  مشارکتی  کار  مورد  در  گسترده 
پشتیباني  با  مشارکتي  کار  است.  گرفته  نشأت  مشارکتي  یادگیري 
کار  که  کامپیوتر،  اساس  بر  شبکه  سیستم  یک  عنوان  به  کامپیوتر، 
شراکتي  رابط  یک  و  پشتیباني  را  مشترک  وظیفة  یک  در  گروهي 
براي گروه ها جهت کار  فراهم مي کند، تعریف شده است. تفاوت بین 
کار مشارکتي با پشتیباني کامپیوتر و یادگیري مشارکتي با پشتیباني 
با پشتیباني کامپیوتر  بر فنون  این است که کار مشارکتي  کامپیوتر 
ارتباط تمرکز دارد، در حالي که یادگیري مشارکتي با پشتیباني کامپیوتر 
کامپیوتر  پشتیباني  با  مشارکتي  کار  دارد؛  تمرکز  ارتباط  موضوع  بر 
یادگیري  مي گیرد،  قرار  استفاده  مورد  کار  و  در صحنة کسب  عمدتًا 
با پشتیباني کامپیوتر در صحنة آموزش مورد استفاده قرار  مشارکتي 
ارتباط  تسهیل  کامپیوتر  پشتیباني  با  مشارکتي  کار  مقصود  مي گیرد؛ 
با پشتیباني  یادگیري مشارکتي  بهره وري گروهي است، و مقصود  و 
و  است  یکدیگر  با  یادگیرندگان  مؤثر  یادگیري  از  حمایت  کامپیوتر 
پشتیباني  سیستم هاي  که  استوارند  باور  این  بر  آن ها   دوي  هر  البته 
کامپیوتري مي توانند فرایند گروهي و پویایي گروه را در راهي که به 
صورت چهره به چهره قابل دستیابي نیست تسهیل و حمایت کنند اما 

براي جایگزیني ارتباط چهره به چهره طراحي نشده اند]8[.

پیدایش نظریه هاي یادگیري مشارکتي با پشتیباني 
کامپیوتر

با پشتیباني  یادگیري مشارکتي  از  ما  زیادي در فهم  نظریه هاي 
فرهنگي  اجتماعي  نظریه هاي  نظریه ها  این  دارند.  نقش  کامپیوتر 
]مبتني بر درون ذهنیات )intersubjectivness( و منطقة رشد مجاور 
 ،])Vygotsky zone of proximal development(
بر  مبتني  شناخت  خودتنظیم،  یادگیري  سازگرایي،  و  ساخت  نظریة 
 ،)cognitive apprenticeship( شناختي  موقعیت، کارآموزي 
و   Spiro شناختي  انعطاف پذیري  نظریة  مسئله محور،  یادگیري 

همکاران، و شناخت شراکتي Salomon  و همکاران هستند. این 
با مقصود  فعالي  افراد عامالن  استوارست که  این فرض  بر  نظریه ها 
مشخص، در جستجو و ساخت دانش در یک زمینة معنادار هستند. 
محیط  یک  آوردن  فراهم  کامپیوتر،  پشتیباني  با  مشارکتي  یادگیري 
قابل اعتماد و چند بعدي که به دانش قبلي یادگیرندگان بسته باشد را 
هدف گرفته است. سیستم هاي با پشتیباني کامپیوتر ابزارهاي شناختي 
دادن یک  براي شکل  فناوري،  بوسیلة  را  افراد  هستند که مي توانند 
بینش مشترک که نیروهاي انساني در طول یک فرایند گروهي سهیم 

مي شوند، به هم پیوند دهد ]8[.

 •Vygotsky   نظریة اجتماعي فرهنگي
بر  یادگیري  مورد  در   Vygotsky فرهنگي   اجتماعي  نظریه 
یا فرهنگ  انسان ها ریشه در اجتماع  این نکته تأکید دارد که بینش 
آن ها دارد،  و پیشرفت شناختي افراد ابتدا از طریق میان فردي )تعامل 
اتفاق مي افتد. بعد درون فردي )دروني سازي(  اجتماعي( و  با محیط 

Forman  & Cazden گفت و گوی یادگیرندگان در حل مسائل 
مرحلة  دو  از  آن ها  مشاهدات  نتایج  کردند.  مشاهده  را  مشارکتي 
فرایندهاي اجتماعي  Vygotsky حمایت کرد. در مرحلة اول حل 
مسئله، اغلب مشاهده شد که یادگیرندگان یکدیگر را تشویق، حمایت، 
و راهنمایي مي کنند. در مرحلة دوم، یادگیرندگان به نتیجه گیري هاي 
خودشان مبتني بر شواهد تجربي برمي گردند و با گفت و گو  به حل 
تعارض هایشان مي پردازند. Forman & Cazden، نتیجه گرفتند 
با  از طریق مشارکت  را  که یادگیرندگان مي توانند راهبردهاي جدید 

یاران، با سخن گفتن میان فردي کسب کنند]8[.
جنبة دیگر نظریة Vygotsky این عقیده است که توان بالقوة 
رشد شناختي به فواصل زماني معین محدود است که او آن را »منطقة 
 رشد مجاور« )ZPD( مي نامد. Vygotsky منطقة  رشد مجاور را 
به عنوان منطقه اي از فعالیت ها که افراد مي توانند با کمک دیگران 
دیدگاه  در  است.  کرده  تعریف  یابند،  راه  آن  به  خاص  ابزارهای  یا 
Vygotsky، تعامل یاران و مدل سازي ذهني، مهم ترین راه ها براي 
تسهیل رشد شناختي افراد و تحصیل دانش هستند. منطقة  رشد مجاور 
مي تواند سطوح متفاوتي از تخصص افراد )یادگیرندگان و معلمان( را 
کتاب ها،  چون  مصنوعاتي  شامل  مي تواند  همچنین  کند،  و  ترکیب 
ابزارهاي کامپیوتري، و تجهیزات علمي  باشد. مقصود ZPD حمایت 

و پشتیباني از یادگیري ارادي است]8[.

نظریة ساخت و سازگرایي• 
پیرامون  اساسًا، ساخت و سازگرایي نشان مي دهد که دانش در 
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ثابت  موضوع  یک  دانش  دنیاست.  دهندة  تشکیل  بلکه  نیست  دنیا 
موضوع  آن  از  تجربه هایشان  طریق  از  افراد  بوسیلة  دانش  نیست، 
ساخته مي شود. رویکرد ساخت و سازگرایي به یادگیري، بر پروژه هاي 
چالش برانگیز معتبر که شامل یادگیرندگان،  معلمان و کارشناسان در 
اجتماع یادگیري است تأکید دارد. هدف آن ایجاد اجتماعات یادگیري 
است که حداکثر ارتباط با عمل مشارکتي در دنیاي واقعي را دارند. در 
یک محیط واقعي، یادگیرندگان به مسئولیت هاي یادگیري خود التزام 
دارند، آن ها باید توانایي هاي فراشناختي خود براي نظارت و هدایت 
یادگیري و عملکرد را توسعه دهند. وقتي افراد در یک فعالیت واقعي 
فعالیت  در  را  خود  دیدگاه هاي  مي کنند،   کار  هم  با  مشارکتي  بطور 
وارد مي کنند. آن ها مي توانند یک مسئله را از زوایاي متفاوت ببینند، 
مشترک،  درک  طریق  از  راه حل  و  معاني  تولید  و  مذاکره  به  قادر  و 
هستند. الگوي ساخت و سازگرایي ما را به فهم چگونگی یادگیري از 
طریق انواع مشخص فعالیت هاي شناختي رهنمون مي کند. این مدل 
زمینه هاي  در  فعال  مشارکت  طریق  از  معني  ساخت  بر  یادگیري  از 

مناسب اجتماعي،  فرهنگي،  تاریخي، و سیاسي تأکید دارد ]8[.

یادگیري مسئله محور/ آموزش مرجعي• 
یادگیرنده   رویکرد  یک  مرجعي،  یادگیري  مسئله محور،  یادگیري 
محور وابسته به زمینه نسبت به تربیت است. در این رویکرد،  یادگیري 
باید  که  مسئله اي  با  یافت  تسلط  آن  بر  باید  که  محتوایي  جاي  به 
مسئلة   « بوسیلة  مرجعي  یادگیري  مفهوم  مي شود.  شروع  شود  حل 
دانش ایستا« )inert knowledge problem( برانگیخته شد 
که بیان مي کند دانش فقط زماني مي تواند فراخوانده شود که فرد به 
روشني در زمینه اي  که آن را یادگرفته، مورد سؤال قرارگیرد. مسئلة 
انتقال یادگیري، شناخت مبتني بر موقعیت، و یادگیري مشارکتي توجه 
)تکیه گاه(  مرجع  یک  تولید  اهمیت  بر  این  دارند.  مرجع  آموزش  به 
را  یادگیرندگان  و  مي کند  ایجاد  عالقه  که  مي کند  تأکید  تمرکز  یا 
همکاران  و   Hemlo مي سازد.  مسائل  تعریف  و  تشخیص  به  قادر 
دانش  یادگیري مسئله محور  در  یادگیرندگان  بیان مي کنند که وقتي 
مي کنند،  ادراکات  فکر  آن  روي  و  مي کنند  بیان  را شمرده  خودشان 
منسجم تري از فضاي مسئله را تولید مي کنند. یادگیري فعالي که در 
راهبردهاي  و  نگرش ها  باید  مي شود،  استفاده  مسئله محور  یادگیري 
هستند  مادام العمر  یادگیري  نیاز  مورد  که  را  خود مدیریتي  یادگیري 
راهبردهاي  توسعة  است  یادگیري مسئله- محور ممکن  ارتقاء دهد. 
پیشرفت هاي  سریع  با  مواجهه  براي  که  را،  العمر  مادام  یادگیري 

فناورانه ضروري هستند، تسهیل کند]8[.
پیچیده،   ارتباطات  درک  مسئله،  حل  توانایي هاي  رویکرد  این 

تصمیم گیري درمواجهه با شرایط ناپایدار را توسعه مي دهد]5[.

شناخت شراکتي • 
فرد،  محیط و مصنوعات  بین  تعامل  بر  مفهوم شناخت شراکتي 
رشد  و  توسعه  که  مي کند  ادعا  نظریه  این  دارد.  تأکید  فرهنگي 
باید یک  بلکه  تغییرات  باشند،  نباید حوادث منفرد  افراد  شناخت هاي 
فرایند دوسویه باشند. این از ذهن افراد، از طریق یاددهي دوسویه و 
راهنمایي یکدیگر یا آشنا کردن خودشان با ابزارها شروع مي شود، و 
در عملیات مشترک و محصوالت مي شود،  بعدي  تغییرات  به  منجر 
 سپس رقابت هاي توسعه یافته مي تواند در افراد توزیع و ساکن شود. 
به  مي کند  بازي  شراکتي  شناخت هاي  در  را  راهبر  نقش  که  کسي 
 Oshima, Bereiter, and است.  یافته  مناسبي  راستي جهش 
را  یادگیرندگان  نظریة شناخت شراکتي،  براساس   Scardamalia
در ساختن دانش و انتقال آن در محیط شبکه مورد آزمایش قرار دادند. 
نتایج نشان داد که یادگیرندگاني که در انتقال دانش بیشتر درگیر شده 
بودند از فعالیت ها بیشتر بهره بردند. این سیستم به یادگیرندگان اجازه 
مي دهد که در اطالعات سهیم شده و با منابع اطالعاتي در یک فضاي 
مشترک تعامل کنند، و مي  تواند موجب پیشرفت مفهومي )جذب دانش 

و ساختن دانش( شود ]8[.

نظریة انعطاف پذیري شناختي• 
بافت  یا  زمینه  در  باید  یادگیري  تنها  نه  نظریه  این  ادعای  بنابر 
صورت گیرد بلکه تجارب یادگیری نیز باید از چشم اندازهای مختلف 
ارائه شوند. برای یادگیری و تجسم یکپارچه موضوع درس تنها ارائه 
دانش و  محتوای درسی از یک چشم انداز کافی نیست.  باید دانش را 
بتواند  تا  به فراگیر عرضه کرد  از چشم اندازها و دیدگاه های متفاوت 

یک بازنمائی یکپارچه و عمیق از موضوع بنماید. 
که  می کند  مطرح  را  مشکل  این  شناختی  انعطاف پذیری  نظریه 
امروزه بسیاری از رویکردهای آموزشی با شکست مواجه شده اند زیرا 
به  انعطاف پذیری  قابل  غیر  شیوه  به  را  پیچیده  درسی  موضوع های 
یادگیرندگان عرضه می کنند. با بهره گیری از برنامه های مبتنی بر این 
انعطاف پذیری  از  نظریه، یادگیرنده به دانشی دست خواهد یافت که 
به  یادگیری  انتقال  و  آن  از  استفاده  قابلیت  و  است  برخوردار  باالیی 

بافت زندگی واقعی افزایش خواهد یافت. 
نظریه  در  که  بیان می کند  زمینه  این  پیشتاز  نظریه پرداز  اسپیرو 

انعطاف پذیری شناختی بر موارد زیر تاکید می شود:
- استفاده از موارد مختلف و مثال های غنی با سطح دشواری باال 
- استفاده از اشکال مختلف بازنمایی دانش و فراهم آوردن مثال 

یادگیري مشارکتي الکترونیکي
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در انواع مختلف رسانه ها
از  استفاده  و  مفاهیم  انتزاع  برای  انتزاعی  مفاهیم  میان  پیوند   -

راهبردهای قابل استفاده برای دیگر مسائل و حالت ها
-  ارائه چندین مثال مختلف 

نظریة کارآموزي شناختي • 
است  آموزشي  فرایند  براي  اصطالح  یک  شناختي  کارآموزي 
راهبردهاي  توسعة  به  یادگیرندگان  در حالیکه  مربیان،  و  معلمان  که 
حمایت  آن ها  از  چهارچوب هایي  تهیه  با  مي پردازند،  خود  شناختي 
کارآموزي  مدل  اصلي  ویژگي هاي   Wilson & Cole مي کنند . 
شناختي را این گونه شرح مي دهند: محتواي اکتشافي، یادگیري مبتني 
بر موقعیت، مدل سازي، مربیگري، مهارت در بیان، تفکر، کاوشگري 
که  است  فرهنگي  شناختي،  کارآموزي  پیچیدگي.  افزایش  تجویز  و 
به یاران فرصت مي دهد تا از طریق تعامالتشان یادبگیرند، حکایات 
را  دانش  سازندة  تجارب  و  بسازند،  مشترک  تجارب  از  را  خودشان 
با  با گروه سهیم شوند. گفت وگوي مشارکتي در یادگیري مشارکتي 
پشتیباني کامپیوتر براي یادگیري یادگیرندگان مهم است، زیرا دانش 
قبلي را جهت تسهیل پردازش اطالعات جدید فعال مي سازد. یادگیري 
مشارکتي با پشتیباني کامپیوتر براي کمک به یادگیرندگان، در کسب 
بوسیلة مشاهده و تمرین هدایت شده،  دانش شناختي و فراشناختي 

طراحي شده است ]8[.

شناخت مبتني بر موقعیت  • 
جداکردن وظایف شناختي از وظایف اجتماعي ممکن نیست، زیرا 
همة وظایف شناختي یک مؤلفة اجتماعي دارند. تفکر هم فیزیکي و 
هم اجتماعي است. وظایف مشکل مي توانند، بطور قابل مالحظه اي 
بوسیلة ابزارهایي که دسترسي را ممکن مي سازد و تعامالت اجتماعي 
که در طول حل مسئله برقرار مي شو ند، شکل  بگیرند و تغییر یابند. 
شناخت مبتني بر موقعیت، یک الگوي جدید از یادگیري، بر  کارآموزي، 
مربیگري، مشارکت، تمرین هاي گوناگون، مهارت در بیان مهارت هاي 
یادگیري،  حکایات، و فناوري تمرکز دارد. » اجتماع عمل« مفهومي 
شدن  سهیم  بر  و  برخاسته،  موقعیت  بر  مبتني  شناخت  از  که  است 
تأکید  اجتماعي  واحد  یک  در  هدف  و  معنا  ساختن  و  دادن  انجام  و 
دارد. یادگیري مبتني بر موقعیت زماني رخ مي دهد  که یادگیرندگان 
روي وظایف معتبر یعني آن هایي که در صحنة دنیاي واقعي برگزار 
مي شوند کارکنند. با این حال، تفاوت اساسي بین رویکرد فراشناختي از 
یادگیري و اعتقاد یادگیري مبتني بر موقعیت این است که یادگیري 
مناسب  آموزش  ارادي.  نه  است  غیرارادي  اغلب  موقعیت  بر  مبتني 

مي تواند تفسیر یادگیرندگان از دنیاي واقعي را تعمیق دهد و توانایي 
انتقال دانش به موقعیت هاي متفاوت را توسعه دهد. مشارکت مي توا ند 
منجر به مهارت در بیان راهبردهایي شود که مي توانند مورد مباحثه 
 )generalizing grounded( قرارگیرند و در عوض زمینة تعمیم

فهم مبتني بر موقعیت یادگیرندگان را بهبود مي بخشند]8[.

نظریة یادگیري خود تنظیم/فراشناخت• 
Flavell اولین کسي است که اصطالح فراشناخت را ابداع کرد. او 
فراشناخت را به عنوان دانش فرد نسبت به شناختش همراه با کنترل 
و نظارت بر شناخت تعریف کرد. یک یادگیرنده خود تنظیم از این آگاه 
است که چه موقع یک واقعیت را مي داند یا یک مهارت را دارد و چه 
فرایند  به عنوان یک  را  او تحصیل و فراگیري  ندارد.  را  موقع آن ها 
براي  بیشتري  مسئولیت هاي  و  مي داند  کنترل  قابل  و  سیستماتیک 
دستاوردهایش مي پذیرد. به عبارت دیگر،  یادگیرنده ابداع کنندة فرایند 
یادگیري است. یادگیري خود تنظیم نقشي در نظریة رفتاري،  نظریة 
شناختي، نظریة شناختي  اجتماعي و نظریة ساخت و سازگرایي بازي 

کرده است ]8[.
Schoenfeld مي گوید خود تنظیمي  توان بالقوة افزایش یادگیري 
معنادار کالسي یادگیرندگان، را دارد. Schoenfeld نشان داد که 
بسیاري از خطاهاي حل مسئله به جاي فقدان دانش پایه  وابسته به 
شکست فراشناختي است. او بیان مي کند که راهبردهاي فراشناختي 
باید بوسیلة یادگیرندگان توسعه یابد نه اینکه بوسیلة معلم بیان شود. 
مطالعة راهبردهاي فراشناختي به همان اندازه در خواندن براي یادگیري 
مهم است و مي تواند براي تقویت پردازش متن به کار رود. یاددهي 
انگیزه داشتن، و خودتنظیمی  به منظور فعال شدن،  یادگیرندگان  به 
از  مي توانند  مربیان  و  معلمان  است.  آموزش  در  مداوم  مسئلة  یک 
یادگیرندگان  به  بازخورد  ارائه  و  یافتني  دست  اهداف  تنظیم  طریق 
آن ها کمک  به  وظیفه،  بر  یادگیرندگان  مناسب  کنترل  کنند.  کمک 
مي توان  یادگیرندگان  به  شوند.  خود راهبری  یادگیرندگان  تا  مي کند 
خود  احساس  تقویت  و  مؤثر  راهبردهاي  کسب  بوسیلة  که  داد  یاد 
مؤثر بودن، بیشتر خودتنظیم بشوند. یادگیرندگان ضعیف مي توانند از 
آموزش دوسویه در فرایند مدل سازي، راهنمایي،  و یادگیري مشارکتي 
بهره ببرند. تجهیز یادگیرندگان با راهبردهاي خود تنظیمي  براي آن ها 
مادام العمر  یادگیرندگان  و  مستقل  متفکران  اینکه  براي  الزم  فنون 

بشنوند فراهم خواهد ساخت]8[.

ابزارهاي یادگیري مشارکتي با پشتیباني کامپیوتر
سیستم هاي با پشتیباني کامپیوتر اغلب با توجه به جدول زمان- 
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برابر  در   )Synchronous( همزمان  مي شوند.  بندي  طبقه  مکان 
ناهمزمان)Asynchronous( ،چهره به چهره )هم مکان( در برابر 
از راه دور )مکان هاي متفاوت(. ابزارهاي همزمان از تعامل همزمان 
بین اعضاي گروه پشتیباني مي کند، براي مثال، کنفرانس ویدئویي را 
مي توان نام برد. ابزارهاي ناهمزمان از کارهاي فردي که به فرایندهاي 
از  الکترونیک یکي  گروهي کمک مي کنند پشتیباني مي کنند، پست 

ابزارهاي ناهمزمان مي باشد]8[.
بر  تمرکز  با   Bonk & King که  مي کند  بیان   Juwal
قابلیت هاي فناوري هاي گوناگون براي تسهیل یادگیري الکترونیکي 
یک رویکرد مبتني بر ابزار اتخاذ کرده اند. آن ها طیفي در پنج سطح 
ساده تا پیچیده از ابزارهاي ارتباط راه دور تعریف کرده اند: 1( ابزارهاي 
با  مشارکت  ابزارهاي   )2 الکترونیک؛  پست  و  تأخیر  با  رساني  پیام 
با  ابزارهاي مکالمه و بارش فکري  از راه دور؛ 3(  تأخیر و دسترسي 
زمان واقعي؛ 4( ابزارهاي مشارکت متني با زمان واقعي؛ 5( ابزارهاي 

مشارکت پررسانه اي یا چند رسانه اي با زمان واقعي]9[.
  Bates بین مفهوم رسانه و فناوري تفاوت قائل است. براساس 
نظر او تلویزیون به عنوان یک رسانه مي تواند از طریق فناوري هاي 
گوناگون مانند ماهواره،کابل، ویدئوکاست ها و غیره مورد استفاده قرار 
بگیرد. او پنج نوع از مهم ترین رسانه ها را در آموزش شناسایي کرده 
است که شامل تماس مستقیم انساني )چهره به چهره(؛ متن )نوشتاري 
و تصویري(؛ صوت؛ تلویزیون و کار با کامپیوتر مي باشد. او همچنین 
فناوري را به دو گروه طبقه بندي مي کند: 1( فناوري هاي یک سویه؛ 
2( فناوري هاي دوسویه. تشخیص او این است که فناوري هاي یک 
سویه اجازة برقراري ارتباطات میان فردي را نمي دهند اما فناوري هاي 
نوع  دو  فردي  میان  ارتباطات  مي دهند.  انجام  را  کار  این  دوسویه 
فناوري هاي  طریق  از  مي تواند  ناهمزمان، که  و  همزمان  هستند، 

دوسویه تسهیل شوند]9[. 
به  را  استفاده در محیط هاي تحت وب  ابزارهاي مورد  جدول 1 

صورت خالصه بیان مي کند]10[.
با وجود سؤاالت زیادي که در مورد محیط مشارکت وجود دارد، 
زماني شده ایم که  وارد  ما  پذیرفته اند که  را  واقعیت  این  زیادي  عدة 
مشارکت یکي از مؤلفه هاي ضروري کار و یادگیري است. محیط هاي 
آموزشي همزمان در زمرة برجسته ترین ابزارهاي مشارکتي در آموزش 
انجام   Bonk توسط  که  تحقیقي  در  هستند.  همیارانه  و  مشارکتي 
براي  برخط  ارائة  ابزارهاي  چنین  بر  شرکت کنندگان  درصد   35 شد 
دریافت آموزش الکترونیکي تاکید داشتند. فناوري ها ارتباط در میان 
و  برخط،  مالقات هاي  مدرسان،  دور  راه  از  ارائه هاي  یادگیرندگان، 

کالس هاي مجازي را امکان پذیر مي سازد ]11[.
ابزارها و پایگاه هاي  بر حسب کارکردها و ویژگي هاي مشترک، 
همزمان مشارکت تحت وب نوعٌا شامل وایت برد و ابزارهاي گفت وگو 

)چت( مي باشند.

جدول 1: ابزارهاي مورد استفاده در محیط هاي تحت وب

•ابزارهاي همزمان کنفرانس شنیداري  	
Audio(

• 	 web (  کنفرانس وبي
)conferencing

• کنفرانس ویدئویي 	
 Video(

)conferencing
• 	)chat( گفت و گو
• 	 Instant( پیام فوري

)messaging
• 	 white( وایت برد

)board

•ابزارهاي ناهمزمان میز مباحثه  	
 Discussion(

)boards
• 	)calendar(  تقویم
• 	 )links(  پیوندها
• اعالنات گروهي 	

 Group(
 )announcements

• پست الکترونیکي 	
)E-mail(

• مرورها و نظرسنجي ها  	
 Surveys and(

 )polls

ابزارهاي مباحثه توانایي پرسشگري و بارش فکري، ارائه واضح 
یک  به  یک  خصوصي  نظارت  و  نقش  ایفاي  توضیحات،  روشن  و 
و  اساتید  با  می توانند  آن ها  مي دهند.  پرورش  یادگیرندگان  در  را 
یادگیرندگان از اقصی نقاط جهان ارتباط برقرار کنند. به عالوه، وایت 
برد الکترونیکي مي تواند به تمرکز یادگیرندگان بر ایده هاي معین یا 
فرایندها کمک  کند. سایر ابزارهاي آموزشي همزمان که معمواٌل یافت 
میز  فایل و  انتقال  برخط،  مي شوند شامل: مرورها و نظرسنجي هاي 

مباحثه است]11[.  
مشارکت  براي  زیادي  فرصت هاي  همزمان،  آموزش  بر  عالوه 
ابزارهاي  از  تعدادي  دارد.  وجود  ناهمزمان  یادگیري  محیط هاي  در 
کنفرانس به یادگیرندگان اجازه مي دهند که در اوقات فراقتشان دربارة 

یادگیري مشارکتي الکترونیکي
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موضوعات گفت وگو کنند. در اینجا هیچ محدودیت جغرافیایي یا زماني 
براي همکاري وجود ندارد. در واقع مالقات هاي تیمي ممکن است در 
سراسر قاره ها برگزار شود. براي آن هایي که مایلند دربارة مسائل به 
صورت زمان واقعي )Real time( گفت وگو کنند، ابزارهاي کنفرانس 

اغلب شامل گزینه هاي گفت وگوي همزمان )چت( مي شوند.]11[
و  درس افزار   پایگاه هاي  در  کنفرانس  ابزارهاي  از  تعدادي 
از  برخي  عالوه،  به  شده اند.  تعبیه  یادگیري  مدیریت  سیستم هاي 
این ابزارها به مربیان اجازة ایجاد گروه  هاي برخط براي کار گروهي 
کوچک یا تولید محصول با صندوق هاي وابسته )drop boxes( را 
مي دهد. تعدادي از آن ها همچنین ابزارهاي گفت وگوي زمان واقعي 
اجازة  یادگیرندگان  به  که  مي کنند  تعبیه  گفت و  گو  اجتماعات  با  را 
مي دهد.  گروهي  را  مالقات هاي  نظیر  وقایعي  برگزاري  و  مشارکت 
ابزارهاي گوناگون بازخورد نیز اغلب در آن ها ساخته شده اند. اگرچه، 
این سیستم ها یا پایگاه ها در تعامل با ابزارهاي مشارکتي غني نیستند، 
فروشندگان LMS یک سیستم یادگیرندة با سرعت شخصي را نوید 

مي دهند.]11[

بعدي  اصلي  نیروي  دوسویه  فناوري  که  دارند  عقیده  برخي 
است  عادي  کاماًل  این  موارد،  برخي  در  بود.  خواهد  یادگیري  براي 
و  نوشتن  الکترونیکي مالقات هاي گروهي،  یادگیرندة  براي یک  که 
ویرایش اسناد و رد و بدل کردن تکالیف الکترونیکي برقرار شود. به 
عنوان مثال در Groove کاربران مي توانند پنجره هاي اضافي روي 
مباحثه  ویرایش ها  مورد  در  و  کنند  باز  کامپیوترشان  نمایش  صفحة 
کنند، اطالعات اضافي جمع آوري کنند و داده هاي شراکتي را ببینند، 
و اگر کاربران تصمیم به ادامة کار به صورت غیر برخط بگیرند، وقتي 
که آن ها مجدداً وارد شبکه شوند، فضاي کاري مشارکتي به صورت 

خودکار، به روز رساني مي شود.]11[
همچنین   )Annotation tools( حاشیه نویسي  ابزارهاي 
عرضه  الکترونیکي  یادگیري  در  را  زیادي  بسیار  مشارکتي  امکانات 
مانند  ابزارهایي  چنین  طریق  از  وب  تحت  مشارکتي  مرور  مي کنند. 
IMarkup Solutions  که به اعضاي تیم اجازة برجسته سازي 
امکان پذیر  مي دهد  را  یادداشت نویسي  و  اطالعات   )Highlight(
یا صفحات،  اسناد شبکه  در  یادداشت مستقیم  نوشتن  توانایي  است. 
انواع مشارکت برخط را گسترش مي دهد. ابزارهاي کتاب الکترونیکي 
مانند Meta Text یادگیرندگان را قادر به برجسته سازي بخش هایي 
از کتاب هاي دیجیتال مي سازد همانگونه که به مربیان اجازه مي دهد 
یادگیرندگان  براي  فیزیکي  نسخة  روي  عالمتي  گذاشتن  بدون 

یادداشت بگذارند. 

الکترونیکي  یادگیرندگان  به  نیز  محور،   سناریو  شبیه سازي 
شانس آزمودن دانش ها و مهارت هایشان در یک محیط امن را ارائه 
مي دهند. یادگیرندگان  قبل از ورود به محیط واقعی مي توانند با توان 
بالقوه یا موقعیت هاي مرتبط با شغل آشنا شوند. ابزارهاي شبیه سازي 
فرصت هاي بیشتری براي تصمیم سازي و ایفاي نقش در محیط امن 

را ایجاد می کند.]11[. 
از آنجایي که نیازهاي آموزشي مادام  العمر شده است پیشرفت ها ي 
خواهد  قرار  تأثیر  تحت  را  فرد ي  هر  مشارکتي،  یادگیري  ابزارهاي 
در  تواني  ابزارهایي چه  و  کنید که چنین سیستم ها  داد]11[.  تصور 

آموزش  و یادگیري رسمي و غیررسمي دارند.

بحث و نتیجه گیری

یکي از ابعاد مهم براي بهره گیري از فناوري هاي جدید، مخصوصًا 
رایانه و اینترنت در آموزش، ظرفیت آن ها براي برقراري ارتباط تعاملي 

است ]12[. 

اولین  دارد.  وجود  تعامل  براي  متفاوت  کاماًل  موقعیت  نوع  دو 
موقعیت، فردي و به فعالیت هاي مجزا و منفرد مربوط است. در این 
شکل  به  است  ممکن  یادگیري  محتواي  با  یادگیرنده  تعامل  حالت، 
فعالیت  موقعیت،  دومین  اما  باشد.  رایانه اي  و  تلویزیوني  نوشتاري، 
اجتماعي است و شامل تعامل میان دو نفر یا بیشتر درباره ي محتواي 
یادگیري است. هر دو نوع این تعامالت براي یادگیري مهم و ارزشمند 

هستند و با فناوري هاي مختلف فراهم مي شوند ]12[. 

یادگیري در گروه ها و اجتماعات، شکل هایي از یادگیري را پیشنهاد 
مي کنند که ذاتًا مشارکتي هستند. اصطالح »یادگیري مشارکتي« به 
یک شیوة آموزشي ارجاع دارد که یادگیرندگان در سطوح مختلف در 
گروه هاي کوچک در جهت یک هدف مشترک با یکدیگر کار مي کنند. 
یادگیرندگان به همان اندازه که مسئول یادگیري خود هستند مسئول 
نیز هستند. یادگیري مشارکتي نه فقط یک روش  یادگیري دیگران 
زماني  موقعیت ها  تمام  در  است،  فلسفة شخصي  بلکه یک  کالسي، 
که افراد دور هم در گروه هایي جمع مي شوند یادگیري مشارکتي، به 
عنوان شیوه ای همراه با احترام به توانایی ها و نقش های هر یک از 
اعضای گروه، پیشنهاد شده است. در این نوع یادگیري تقسیم اختیار 
و پذیرش مسئولیت توسط اعضاي گروه انجام می شود. فرض اولیة 
یادگیري مشارکتي بر اتفاق آرا که در خالل همیاري بوسیلة اعضاي 

گروه ساخته مي شود استوار است.

 یادگیري مشارکتي به شکل هاي متعددي اجرا شده است. یکي 
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از این شکل ها یادگیري مشارکتي از طریق شبکه براي یادگیرندگان 
بزرگسال خودمحور است. یادگیري مشارکتي از طریق شبکه بر آن 
با  مرتبط  شخصي  کامپیوترهاي  طریق  از  را  یادگیرندگان  تا  است 
اینترنت با تمرکز بر کار یادگیرندگان با هم به عنوان یک » اجتماع 
یادگیري«، تقسیم منابع، دانش،  تجربه و مسئولیت از طریق یادگیري 
مشارکتي دوجانبه دور هم جمع کند. یادگیري مشارکتي با پشتیباني 
کامپیوتر )CSCL( نیز به عنوان یک الگوي جدید آموزشي در میان 
شناختي،  علوم  شامل  رشته،  چندین  در  متخصصان  و  پژوهشگران 
جامعه شناسي، مهندسي کامپیوتر پدید آمده است. نوعي از یادگیري 
یادگیري  و  باز  آموزش  از  است  نظر  مورد  اینجا  در  که  الکترونیکي 
از  شکل  این  در  مي کند.  پیشتیباني  حرفه اي  توسعة  و  بزرگساالن 
تعریف قبلي مشخصي  یادگیري  از پي آمدهاي  الکترونیکي  یادگیري 
وجود ندارد. هر گروه در یک سفر یادگیري که مستلزم مشارکت است 
شرکت مي کنند اما در جزئیات مشخص نیست که آن ها چطور باید با 

یکدیگر کار کنند یا پي آمدهاي یادگیري آن ها چه باید باشد.
یادگیري مشارکتي با پشتیباني کامپیوتر از پژوهش هاي گسترده 
در مورد کار مشارکتي با پشتیباني کامپیوتر   )CSCW( و یادگیري 
کار  که  است  این  در  دو  این  تفاوت  است.   گرفته  نشأت  مشارکتي 
مشارکتي با پشتیباني کامپیوتر قصد دارد بر فنون ارتباط تمرکز کند 
در حالیکه یادگیري مشارکتي با پشتیباني کامپیوتر بر موضوع ارتباط 
تمرکز دارد؛ کار مشارکتي با پشتیباني کامپیوتر عمدتًا در صحنة کسب 
پشتیباني  با  مشارکتي  یادگیري  قرارمي گیرد،  استفاده  مورد  کار  و 
کار  مقصود  قرار مي گیرد؛  استفاده  مورد  آموزش  در صحنة  کامپیوتر 
گروهي  بهره وري  و  ارتباط  تسهیل  کامپیوتر  پشتیباني  با  مشارکتي 
از  حمایت  کامپیوتر  پشتیباني  با  مشارکتي  یادگیري  مقصود  و  است، 

یادگیري مؤثر یادگیرندگان با یکدیگر است. 

با پشتیباني  یادگیري مشارکتي  از  ما  زیادي در فهم  نظریه هاي 
اجتماعي-فرهنگي،  نظریه هاي  نظریه ها  این  دارند.  نقش  کامپیوتر 
مبتني  شناخت  خودتنظیم،  یادگیري  ساخت وسازگرایي،  نظریة 
نظریة  مسئله محور،  یادگیري  شناختي،  کارآموزي  موقعیت،   بر 
شراکتي   شناخت  و  همکاران،  و   Spiroشناختي انعطاف پذیري 
Salomon و همکاران  هستند. این نظریه ها بر همان فرض هایي 
در  مقصود مشخص،  با  که  فعالي هستند  عامالن  افراد  که  استوارند 
معنادار هستند. سیستم هاي  زمینة  یک  در  دانش  ساختن  و  جستجو 
را  افراد  ابزارهاي شناختي هستند که مي توانند  با پشتیباني کامپیوتر 
نیروهاي  که  بینش مشترک  دادن یک  براي شکل  فناوري،  بوسیلة 
پیوند  هم  به  مي شوند،  شریک  گروهي  فرایند  یک  طول  در  انساني 

دهند.
که  هستند  افراد  از  گروهي  الکترونیکي،  یادگیري  اجتماعات 
مشارکت  اجتماعات،  این  مي شوند.  مرتبط  هم  به  فناوري  طریق  از 
ابزارهای  از  استفاده  با  و  مشخص  موضوع  بر  تاکید  با  را،  مجازي 

یادگیری برخط ارتقا می دهد.
به  باید  برنامه ریزان  یادگیري مشارکتي،  اجتماعات  ایجاد  هنگام 
با  گفت وگو  حقیقت،  در  باشند.  داشته  توجه  فناوري  از  بیش  چیزي 
نیاز شروع  مورد  و گروهي  فردي  تعیین صالحیت  و  اهداف  توضیح 
پرکردن  از  پشتیباني  جهت  است  ممکن  یاددهي   اهداف  مي شود. 
مهارت هاي  شود.  تعریف  موجود  و  مطلوب  توانایی های  بین  شکاف 
مشترک فرایند گروهي که براي همة مربیان شناخته شده اند، مانند: 
از  اطمینان  و  انتظارات  معین کردن  کردن،  معرفي  تسهیل کردن، 
مشارکت برابر، نیاز است که در دنیاي برخط به کار برده شود. گرچه 
به  اجتماع  براي یک  زیر  ممکن نیست همة اصول طراحي شده در 
کار برده شود، اما چهارچوبي در خدمت نقطة شروع ایجاد یک محیط 

مشارکتي یادگیري الکترونیکي یا ترکیبي است ]10[. 

)People Approaches(  رویکردهاي افراد

• نقش هاي 	 بین  ارتباط  کنید:  تعریف  وضوح  به  را  نقش ها 
گروه  رهبر  گروه ها،  زیر  مربي،  شامل  اجتماع،  در  مختلف 
یا تسهیل گر ها، و یادگیرندگان منفرد را شرح دهید. مطمئن 
شوید که جزئیات مسئولیت ها و وابستگي ها را بیان کرده اید.

• برخط 	 مشترک  گروه  یک  کنید:  ایجاد  را  گروه ها  زیر 
یادگیرندگان را براي فعالیت هاي یادگیري گروهي کوچک 

و پروژه هاي مشارکتي گروهي ایجاد کنید.

• از فردگرایي حمایت کنید: راهي فراهم کنید که یادگیرندگان 	
اطالعات  و  تصاویر  شامل  مشخصي،  پرونده هاي  بتوانند 

برجسته از موضوع فراهم کنند]10[.

)Process Approaches(رویکرد هاي فرایندي

• شامل 	 هنجارها  این  نهید:  بنیان  را  عملیاتي  هنجارهاي 
توافق نامه  و  غیربرخط،  و  برخط  معاشرت  براي  راهنمایي 
در مورد رفتار هاي مؤثر بر موفقیت یادگیري فردي وگروهي 
مي باشد. به عنوان مثال، از هر یک از اعضا اجتماع بخواهید 
که هفته اي سه مرتبه وارد فضاي آموزش شوند و یک سؤال 

و پاسخ روي میز مباحثه قراردهند.
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• اهداف 	 مورد  در  یادگیرندگان  انتظارات  اعتماد:  پرورش 
مشترک، شامل نقش افراد در افزایش موفقیت گروه را که 
به ایجاد یک محیط باز و مشترک کمک مي کند، تولید و 

تنظیم کنید.
• داشتن 	 نگه  درگیر  کنید:  ایجاد  دوستانه  سیستم  یک 

برانگیز  یادگیرندگان در یک محیط برخط مي تواند چالش 
به کارگیري  با  ایجاد کنید که  باشد. یک ساختار پشتیبان 
یادگیرندگان  گروه هاي  یا  آن جفت ها  در  که  یک سیستم 
برنامه ریزي  نظیر  هستند  همکاري  و  شراکت  مسئول 
مشترک براي یک مطالعة موردي یا تغییر متناوب موقعیت 

در گفت وگو، بتواند افراد را درگیر نگه دارد ]10[.

)Technology Approaches(رویکردهاي فناوري

• کنید: 	 فراهم  استفاده  براي  آسان  مشارکتي  محیط  یک 
اندازه ها و شکل ها به  محیط هاي یادگیري برخط در تمام 
اندازه، سادگي  و  ویژگي هاي شکل  بر  کار مي آیند. عالوه 

است  ویژگي هایي  مهم ترین  بودن  کاربرپسند  و  دسترسي 
که باید مورد توجه قرار گیرد. هدف فناوري باید خدمت به 
به جاي  باید  اجتماع  اعضاي  باشد.  از طریق دقت  اجتماع 
را  زمان  بیشتر  استفاده،  مورد  فناوري  روي  زمان  صرف 
به  باید  فناوري  عالوه،  به  کنند.  موضوع  یادگیري  صرف 
همان اندازة یادگیرندگان براي مربیان هم روشن و شفاف 
باشد: هیچ دانش فناورانه اي نباید براي ساخت و مدیریت 

محیط توسط کاربران مورد نیاز باشد ]10[. 

• مي تواند 	 مشارکتي  اجتماع  و  گروه،  کالس،  یک  ایجاد 
سرشار  ولي  باشد،  مسرت بخشي  فوق العاده  فرصت  یک 
مدد  به  تنها  که  است  دشوار  وضعیت هاي  و  چالش ها  از 

برنامه ریزي دقیق قابل انجام است.
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