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این پژوهشدورازدسترسنیست!
زینب گلزاری

کامنتگذاران دائمی وبالگ خود را بشناسید .بسیاری از وبالگنویسان در حین وبالگنویسی با برخی از مدیران سایر وبالگها آشنا و گاه با آنها صمیمی
و به نوعی دوس��ت مجازی میش��وند .باید س��عی کنیم به این موضوع پی ببریم که چه کس��انی همراه همیش��گی ما هس��تند و بهصورت مرتب برای ما نظر
میگذارند .این کار یعنی آنها بهطور غیرمس��تقیم میگویند« :ما با ش��ما همراه هس��تیم» .باید برای این افراد پیغام اختصاصی بگذاریم ،زیرا آنها برای
ما وقت گذاش��تهاند و لیاقت این را دارند که برایش��ان وقت بگذاریم .در ضمن اینها کس��انی هستند که همیشه ما را به دیگران توصیه میکنند و برای
ما و وبالگمان ارزش قائلاند .حتی ممکن اس��ت بعضی از آنها دکتر ،اس��تاد دانشگاه ،معلم ،دانشجو و یا دانشآموز باشند که به شاگردان ،دوستها و یا
همکالسیهایشان ما را توصیه میکنند.
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ی وبالگ فراهم آوردن امکان تأمل فردی و تعامل اس��ت.
ویژگ�� 
در پژوهش حاضر ،محقق نش��ان داده اس��ت که وبالگ قادر است
در آموزش متوس��طه ،گروههای یادگیری اینترنتی را پشتیبانی کند.
گروههایی که دانشآموزان در آن محتوا و ایدة خود را ارائه میکنند.
س��وفیا آنجلینا 1و آتاناس��یوس جیمویانیس 2در پژوه��ش خود ()2012
تعام��ل و یادگیری دانشآموزان را در جامعة وبالگهای آموزش��ی
تحلی��ل و ارزیابی کردهاند .در این تحقیق ،تعامل  21دانشآموز 14
تا  15س��ال بررسی شد .دانشآموزان در دو کالس دربارة بارانهای
اس��یدی مطالعه و بررسیهای خود را با استفاده از وبالگ آموزشی،
بهعنوان یک فعالیت متقابل ،تکمیل کردند.
نتای��ج پژوهش آنجلین��ا و همکارش نش��ان داد وبالگهایی که
طراحی مناس��ب دارند ،فضای یادگی��ری دانشآموزان را به خارج از
در پژوه��ش حاض��ر ،تجزی��ه و تحلی��ل وبالگهای آموزش��ی
کالس درس گس��ترش میدهند و یادگیری رس��می و غیررسمی را دانشآموزان در دو بخش صورت گرفته است:
ترکیب میکنن��د .همچنین ،در صورت طراحی درس��ت ،وبالگ از
 .1محتوای پست (شامل عکس ،متن و صوت)؛
طریق افزایش مهارت همکاری و تفکر انتقادی کمک میکند.
 .2تفس��یر پست (پرسشها ،پاس��خها ،ایدههای جدید و یا اظهار
این دو پژوهش��گر مینویس��ند ،دستاوردهای آموزش��ی رسانههای نظر در مورد پستهای قبلی که در قالب متن بودهاند).
اجتماع��ی ،برنامههای تح��ت وب مثل وبالگ،
تفس��یر یادداش��تهای وبالگ با اس��تفاده
ویکی ،شبکة اجتماعی ،پادكست و  ...در ده سال
ب�رای تأثیر وبالگ آموزش�ی بر از چارچوب ترکیبی بررس��ی ش��د ه اس��ت .این
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گذشته بررسی شدهاند .این رسانهها بهطور خاص
یادگیری ،به چارچوب منسجم و چارچوب در برگیرندة «اجتماع پژوهش��ی» و
چگونگی
طراحی
منظور
ه
ب
کاملي
برای اهداف آموزشی طراحی نشدهاند اما با محتوا
طرح و نقش��ة یادگیری است .تحلیل محتوای
و منابع خود ،فرصت یادگیری مش��ارکتی ،فردی
تعام�ل دانشآم�وزان نی�از وبالگ آموزش��ی نشانگر آن است که الگوهای
اس�ت .لذا برای مش�اهدة تأثیر
و مادامالعم��ر را فراهم میکند؛ زیرا ش��بکههای
مختل��ف مش��ارکت دانشآم��وزان مبتن��ی بر
وبالگهای آموزشی بر یادگیری،
اجتماعی کاربر محور ،امکاناتی بر مبنای محیط
یادگیری تدریجی است.
برنامهریزی ضروری است
جدید یادگیری و مشارکت ارائه میدهند.
سرانجام این دو پژوهشگر طرحی پیشنهادی
آنجلینا و همکارش معتقدند در سال گذشته
ب��رای کاربری عمل��ی محیطه��ای یادگیری
وبالگهای آموزش��ی توجه محققان و مدرس��ان آموزش عالی را به الکترونی��ک ارائ��ه میدهند .در این طرح باید مش��ارکت هر یک از
خود جلب کرده و بهخوبی باعث رش��د حرفهای معلمان و یادگیری دانشآموزان با هدف همکاری و خلق دانش جمعی مستند شود.
غیررس��می بزرگساالن شده اس��ت .البته یکی از نکات مهمی که
براس��اس این تحقی��ق ،طراحی فعالیتهای یادگی��ری مبتنی بر
در این پژوهش به آن بارها اش��اره ش��ده ،داش��تن برنامة منس��جم وب�لاگ ،گزین��های نویدبخش برای اس��تفادة بیش��تر از وبالگ در
در اس��تفاده از وبالگهای آموزش��ی اس��ت .مروری ک��ه بر ادبیات آموزش متوسطه محسوب میشود.
وبالگهای آموزشی داشتهاند ،نشان میدهد که برای تأثیر وبالگ
آموزشی بر یادگیری ،به چارچوب منسجم و کاملي بهمنظور طراحی
پینوشت
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چگونگ��ی تعامل دانشآموزان نیاز اس��ت .لذا برای مش��اهدة تأثیر
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وبالگهای آموزشی بر یادگیری ،برنامهریزی ضروری است.

