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با گسترش روزافزون فاوا و تأثیر آن بر حوزه آموزش، تغییرات وسیعی در محیط های 
يادگیری پديدار شد. محیط آموزش هاي مجازي، ويژگي ها و قابلیت هاي منحصر به 
فردی در برقراری ارتباط، تعامالت، ايجاد فرصت آموزش با کیفیت و غیره در مقايسه 
با فضاي آموزش سنتي دارد. اين روش  جديد آموزش مبتنی بر فناوری اطالعات و 
ارتباطات، با بهره گیری از ظرفیت های رسانه ای، تمامی اشکال آموزش  و يادگیری را 
در قرن بیست و يکم متحول ساخته است. اين تحول با رويکرد يادگیرنده محور و 
تغییر نقش مدرسان از انتقال دهنده دانش به تسهیل گر، عالوه بر افزايش اثربخشی، 
تدريس در دانشگاه و مؤسسات آموزش عالي و همچنین افزايش انگیزه يادگیری 
و خالقیت فراگیران، يک محیط تسهیل کننده اي که فراگیران از اين طريق نقش 

فعال تری در فرايند ياددهی- يادگیری به عهده می گیرند را فراهم می کند. 
رويکرد تعاملی، به عنوان يکی از شیوه های تدريس آموزش عالی در بستر يادگیری 
الکترونیک و استفاده مؤثر از فاوا در فرايند آموزش، با تأکید بر پردازش، دريافت 
معانی و بازآفرينی دانش و اطالعات، با يکی از مهم ترين اهداف آموزش عالی که 
تقويت ذهن فراگیران در استدالل و درک و فهم نظريه ها است، تناسب بااليی دارد. 
اين رويکرد مستلزم آن است که فراگیران، جستجوگران فعال محتواهای الکترونیکی 
در فضای مجازی باشند و در مورد ارزش اطالعات کسب شده، به ارزشیابی و تحلیل 
پرداخته و در يادگیری و ساخت دانش مشارکت کنند. اما نتايج تحقیقات انجام شده 
توسط محققان حاکی از آن است که در حال حاضر، رويکرد تعاملی در دانشگاه های 
مجازی به کار گرفته نمی شود و صرفا ويژگی های آموزش سنتی به محیط آموزش 

در فضای مجازی انتقال يافته است. 
يادگیری مشارکتی، نوعی روش آموزشی است که بر پايه تعامالت گروهی فراگیران 
برای دستیابی به هدفی خاص تعريف شده است. مهم ترين مسئله در يادگیری 
مشارکتی، تشکیل اجتماعات و گروه هايی است که افرادی که در برخی ويژگی ها با 
يکديگر مشابه و در برخی ديگر متفاوت هستند، گرد هم می آيند و با تعامل میان 
خود در جهت تعمیق يادگیری مفهومی خاص و يا بهبود دانش خود و پاسخ به 
نیازهای يادگیری تالش می کنند. اعضای گروه های يادگیری مشارکتی، هم از نظر 
دانش و مهارت های يادگیری و هم در زمینه برقراری تعامل و مهارت های اجتماعی 

در جريان يادگیری رشد می يابند.
از اين رو، می توان گفت که به منظور توسعه و تحقق رويکرد تعاملی، راهبرد يادگیری 
در دانشگاه های مجازی، بايد از نوع يادگیری مشارکتی باشد. يکی از راه های فراهم 
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کردن اين نوع يادگیری، به  کارگیری قابلیت های رسانه های اجتماعی مانند ويکی، 
وبالگ، شبکه های اجتماعی، پادکست و ... در حوزه آموزش است. زيرا از مهم ترين 
فوايد استفاده رسانه های اجتماعی در حوزه آموزش، ارتقای يادگیری مشارکتی، رشد 
تفکر انتقادی و تفکر منطقی، و در نهايت رشد مهارت های نوشتاری و صالحیت های 

حرفه ای فراگیران است.
رسانه های اجتماعی، فناوری ها و نرم افزارهای تعاملی آنالينی هستند که مشارکت 
میان کاربران، همین  طور خلق محتوا و فرايند اجتماعی کردن از طريق اينترنت را 
حمايت و تقويت می کند. اين رسانه ها، امکان مشارکت مستقیم بین کاربران و ايجاد 
ارتباط هم زمان و غیر هم زمان بین فراگیران و همچنین ارائه محیطی جذاب برای 
يادگیری کاربران را فراهم می کند. استفاده از ويکی، وبالگ، شبکه های اجتماعی و 

پادکست ها، فرصت های جديدی را در زمینه آموزش و يادگیری فراهم می آورند. 
مرور تحقیقات صورت گرفته با هدف به  کارگیری رسانه های اجتماعی به عنوان 
راهکار و پیشنهادی در جهت تحقق رويکرد يادگیری مشارکتی در دانشگاه های 
مجازی، مبین آن است که قابلیت های رسانه های اجتماعی اعم از ماهیت تعاملی 
بودن، تولید محتوا با مشارکت فعاالنه فراگیران و مدرسان در محیط های آموزش 
مجازی، منشأ تحوالت اساسی در حوزه آموزش است و توانايی حل يکی از چالش های 
مهم سیستم آموزش در دانشگاه های مجازي ايران که تعامل ضعیف و در برخي موارد 
عدم تعامل فراگیر با مدرس و همکالسی های خود در کالس است، را دارد. بنابراين 
دانشگاه های مجازی می بايست تدابیر مناسبی را برای کاربرد رسانه های اجتماعی به 
عنوان ابزاری که به تحقق رويکرد يادگیری مشارکتی کمک می رساند، اتخاذ کنند و 
فرهنگ استفاده صحیح از قابلیت های اجتماعی اين ابزارها را به مدرسان و فراگیران 

آموزش دهند.



شماره 21
مرداد 95

6


