
سنتی  درس  در کالس های  که  فعاليت هايی  و  مهارت ها  از  بسياری 
مطرح اند و اهدافی که آموزشگر و يادگيرنده به دنبال تحقق آن ها 
هستند، در محيط های يادگيری الکترونيکی نيز به قوت باقی اند؛ با اين 
تفاوت که سبک و سياق آن ها متفاوت از محيط های سنتی جلوه می کند. 
مهارت های اساسی يادگيری که نوعاً، هم در محيط ياددهی - يادگيری 
تعيين کننده ای دارند، در  افراد نقش  برای  و هم در زندگی روزمره، 
محيط های الکترونيکی نيز قابل بحث اند و برای تقويت و تحريک آن ها 
نگارنده  ادامه،  در  تمسک جست.  گوناگونی  فعاليت های  به  می توان 
دربارة مهارت های اساسی يادگيری در محيط های الکترونيکی بحث 

می کند.

کليدواژه ها: مهارت يادگيری، محيط الکترونيکی
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مقدمه
در گذشته تعلیم وتربیت خود غایت و هدف محسوب می شد، اما با تغییر 
نگاه ها به سمت نظام تعلیم وتربیت و تغییر در اهداف و فلسفة آن، امروزه 
تعلیم وتربیت غایت نیست، بلکه وسیله ای است برای رسیدن به اهداف 
متعالی و برتر. در محیط آموزشی بر مهارت های اصلی یادگیری تأکید 
و توجه می شود؛ مهارت هایی که موجبات رشد همه جانبة فرد را فراهم 
این مهارت ها در زندگی روزمره استفاده می شود. خواندن  از  می آورند. 
انتقادی،  و مطالعه، مهارت نوشتاری، مهارت زبانی، حل مسئله، تفکر 
پرسشگری، مهارت فراشناختی و مهارت رایانه ای از جملة این مهارت ها 
هستند. محیط های یادگیری الکترونیکی، با قابلیت هایی که دارند، امکان 
توجه هر چه بیشتر به رشد و پرورش مهارت های اساسی را فراهم کرده اند. 

در ادامه، این مبحث به تفضیل بیان شده است.

 1. مهارت خواندن و مطالعه: مهارت خواندن شامل درک سریع 
واژه ها، مفاهیم و عبارت های متن از نظر مفهوم و دستور زبان است، به 
طوری که در زمان مورد انتظار، درکی روشن و بدون اشکال و ابهام حاصل 
شود. در محیط الکترونیکی، یادگیرنده ناگزیر است بسیاری از مطالب را 
از روی صفحة نمایشگر بخواند. این شرایط ممکن است کار خواندن را 
چالش برانگیز کند. تبدیل اطالعات دیجیتالی به آنالوگ )مانند چاپ آن ها( 
اگرچه می تواند راه حلی برای مطالعة مطالب طوالنی باشد، اما نمی تواند 
به ضرورت یادگیری مهارت های مطالعة سریع که الزمة محیط الکترونیکی 
هستند، خدشه ای وارد کند. مهارت مطالعه نیز سطحی باالتر از مهارت 
خواندن است، اما کاماًل به آن وابسته است؛ به طوری که می توان این 
مهارت ها را زیر یک عنوان  تبیین کرد. افزایش توانایی یادگیرنده در 
خواندن، می تواند موجب ارتقای مهارت مطالعه شود. در محیط الکترونیکی، 
محتوای آموزشی به صورت خودآموز و در قالب فایل های چندرسانه ای و 
پیوندهای مرتبط به یادگیرنده ارائه می شود. لذا وی باید بتواند از محتوای 
بهتر  برای فهم  نیز  و  یادداشت نگاری کند  و  یادداشت برداری  خودآموز 
محتوای درسی، شکل ارائة متنی، صوتی یا تصویری را در قالب های دیگری 
سازمان دهی کند و ساختار جدیدی از آن عرضه کند )بابائی، 1389: 172(.

 2. مهارت های نوشتاری: نوشتن فرایند ارتباط عنواِن موضوع، 
نویسنده، هدف و مطالعه کننده است. همة این عناصر در نگارش نوشته 
تأثیر می گذارند. گام نخست برای نوشتن، تعیین موضوع، هدف و مخاطب 
مطالب است. گام بعدی، گردآوری اطالعات و سازمان دهی آن هاست. 
سپس ارائة نخستین پیش نویس و تجدیدنظر در آن، تا حصول به نتیجة 
مطلوب است )مسنجر و تیلور، 1989: 3-2(. یادگیرنده باید بتواند با توجه 
به نکات فوق، از طریق نوشتن در محیط الکترونیکی، با دیگران ارتباط 
و تعامل برقرار کند. توانایی خالصه کردن، بیان عقاید و نظرات در قالب 
واژه های مناسب، سازمان دهی متن به بخش ها، پاراگراف ها و جمالت 
مناسب، از جمله نشانه های مهارت نوشتن هستند. در محیط الکترونیکی، 
تبادل اطالعات و تعامل با مدرسان و سایر یادگیرندگان، نیازمند برخورداری 
از مهارت نوشتن در حد رفع نیاز است. این مهارت شامل توانایی بیان 

مکنونات فکری در قالب جمالت مناسب و گویا و انتقال آن ها به دیگران 
است. کسب مهارت در نوشتن، نیازمند زیاد خواندن و تنوع در مطالعه 
است. باید قالب های نگارش )رسمی و غیررسمی( را با نوشتن فراوان 
و بیان دیدگاه های شخصی دربارة موضوع های مورد عالقه تجربه کرد. 
باید افزود که در محیط تعاملی »گپ اینترنتی«، »گروه های مباحثه« 
و »کنفرانس ها«، مهارت نوشتاری و سرعت انتقال نمود بیشتری دارد 

)فگارتی و شولتز، 2002؛ 30(.

سخن  شنیدن،  شامل  مهارت ها  این  زبانی:  مهارت های   .3 
گفتن، خواندن و نوشتن هستند. آشنایی یادگیرنده با زبان های خارجی، 
به ویژه زبان محیط یادگیری الکترونیکی و زبان منابع درسی و کمکی، 
در فرایند یادگیری اهمیت دارد. اینکه این مهارت در چه سطحی مورد 
نیاز است، ممکن است بسیار تعیین کننده باشد. اگر در کالس الکترونیکی 
ارتباط گفتاری هم برقرار می شود، یادگیرنده باید از مهارت مکالمه نیز 
برخوردار باشد و گفتار مدرسان یا سایر یادگیرندگان را به خوبی درک کند. 
اما اگر مدیریت دوره بر نوشتار مبتنی باشد، مهارت خواندن و نوشتن برای 

بهره مندی وی کفایت می کند. 
مهم آن است که یادگیرنده باید بتواند به عنوان کاربر با محیط یادگیری 
الکترونیکی و امکانات وابسته به آن ارتباط مؤثر برقرار کند و این جز با 
تسلط کامل به زبان محیط ارتباطی و نرم افزار دوره امکان پذیر نیست. 
استفاده از منابع الکترونیکی کتابخانة مجازی نیز مستلزم آشنایی با زبان 
این گونه منابع است. اگر زبان محیط یادگیری الکترونیکی با زبان منابع 
متفاوت باشد، الزم است یادگیرنده در حد نیاز با آن زبان نیز آشنایی داشته 
باشد. در هر حال، سطح ارتباط و جهت آن )دریافت کننده و ارسال کننده یا 
هر دو( در تعیین میزان مهارت برای ارتباط موفق تأثیر دارد )بابائی، 1389: 

.)171-172

 4. مهارت حل مسئله: حل مسئله فرایند فکری، منطقی و 
نظام داری است که به فرد کمک می کند هنگام رویارویی با مشکالت، 
راه حل های متفاوتی را جست و جو و بهترین را انتخاب کند و به اجرا درآورد. 
در این روش، فرد یاد می گیرد در شرایط دشوار زندگی درست فکر کند و 
تصمیم منطقی بگیرد. بر این اساس، مهارت حل مسئله فرد را قادر می سازد 
به طور مؤثرتری مسائل زندگی را حل کند. در واقع، مهارت حل مسئله با 
ایجاد نوعی آمادگی یادگیری در ذهن، یادگیرنده را برای مواجه شدن با 
موقعیت های مبهم آماده می کند و این امکان را به وجود می آورد که وی از 
قابلیت های ذهنی خود، خالقیت و امکانات بالقوة محیط بهره بگیرد )منافی 
شرف آباد و همکاران، 1392: 249(. در محیط الکترونیکی، یادگیرنده به دلیل 
سهولت دسترسی به منابع گوناگون اطالعاتی و مالحظة نظرات مختلف 
در محافل اجتماعی، با نظرات و ایده های گوناگونی دربارة یک موضوع 
یا مسئله مواجه می شود. لیکن برخی از نظرات و دیدگاه هایی که در منابع 
مطرح می شوند، ممکن است با یکدیگر هم خوانی نداشته و در مواقعی نیز 
با هم متناقض باشند. از این رو، وی باید با در کنار هم قراردادن اطالعات 
جمع آوری شده، متناسب با مسئله، راه حل یا راه حل های درست را ارائه کند.
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محیطهاییادگیریالکترونیکیباقابلیتهایی
کهدارند،امکانتوجههرچهبیشتربهرشدو
پرورشمهارتهایاساسیرافراهمکردهاند.

 ۵. مهارت تفکر انتقادی: تفکر انتقادی فرایندی نظام دار و 
عقلی است که طی آن، فرد به طور فعال و متبحرانه شروع به مفهوم سازی، 
کاربرد، تحلیل، ترکیب و ارزشیابی اطالعات گردآوری شده یا تولیدشده 
می کند و از طریق مشاهده، تجربه، تأمل و استدالل، به سمت باور و عمل 
پیش می رود. برادلی و همکاران )2008( سردرگمی های ذهنی را که با 
بیان سؤاالتی شروع و الزمة دستیابی به پاسخ های آن ها، پیگیری این 
سردرگمی ها و سپس ایجاد ارتباط بین این مسائل است، الزمة دستیابی 
به سطوح عالی تفکر، به ویژه تفکر انتقادی، می دانند. در محیط الکترونیکی، 
اطالعات  و  منابع  به  موتورهای جست وجو  از  استفاده  با  یادگیرندگان 
گوناگون دست می یابند. لیکن برای بررسی میزان اعتبار، صحت و سقم 
و سودمندی آن ها باید اطالعات به دست آمده را به دقت و تیزبینی بررسی 

مجدد کنند )باراك، 2008(.

 ۶. مهـارت پرسشـگری: در محیـط یـادگیـری الکتـرونیـکی، 
بتواند  باید  یادگیرنده برای شرکت در بحث های هم زمان و ناهم زمان 
متناسب با نیازها و چالش های ذهنی خود پرسش هایش را مطرح کند. این 
موضوع در بحث های هم زمان، به خاطر وجود فاصلة مکانی بین طرفین 
ارتباط و محدودیت زماِن در اختیار، و در بحث های ناهم زمان به سبب نبود 
عالئم غیرکالمی، اهمیت دارد. ونگ )2005( در پژوهشی نتیجه گرفت، 
یادگیرندگانی که با فنون پرسشگری آشناترند، در بحث های الکترونیکی 
هم زمان بهتر و مؤثرتر مشارکت می کنند و عمیق تر از دیگران مفاهیم 
درسی را فرا می گیرند. برادلی و همکاران )2008( انواع پرسش های قابل 
طرح در محیط های یادگیری الکترونیکی را به شش دسته طبقه بندی 
بارش  سؤاالت  مستقیم2؛  سؤاالت  درس1؛  با  مرتبط  سؤاالت  کرده اند: 
مغزی3؛ کاربردی؛ بازپاسخ؛ بسته پاسخ. به اعتقاد آن ها، یادگیرندگان در 
محیط الکترونیکی باید سؤال ها را با شکل های دیگری از سؤاالت پیگیری 
کنند. براساس یافته های آن ها، یادگیرندگانی که پرسش های بسته پاسخ را 
با سؤاالت بارش مغزی، بازپاسخ و مستقیم پیگیری می کنند، مطالب درسی 
را عمیق تر فرا می گیرند. همچنین دریافتند، یادگیرندگانی که پرسش هایی 
از نوع سؤاالت درسی، بارش مغزی و مستقیم طرح می کنند، از مهارت های 

شناختی سطح باال برخوردارند.

 ۷. مهارت فراشناختی: به دانش و آگاهی فرد دربارة نقاط ضعف 
و قوت شناختی و تالش برای رفع یا ارتقای آن ها مهارت فراشناختی گفته 

می شود؛ مهارت هایی مانند برنامه ریزی و تعیین هدف مطالعه، پیش بینی 
و تعیین دقیق زمان مطالعه، خودکنترلی و نظارت بر میزان پیشرفت و 
این  گرفت.  نظر  در  فراشناختی  مهارت های  می توان  را  خودنظم دهی 
مهارت ها برای یادگیرندگان آنالین از جمله مهارت های کلیدی و مورد 
نیاز به حساب می آیند. هانافین و هیل )2007( در پژوهش خود گزارش 
کردند، ارائة حتی کوچک ترین تقویت ها و حمایت های فراشناختی به 
این یادگیرندگان، بسیار کمک کننده است. همچنین، داشتن مهارت های 
فراشناختی، با موفقیت در یادگیری آنالین مرتبط است و در جبران ضعف 
سیستم یا دانش کاربردی کمک کننده است؛ به خصوص برای یادگیرندگان 
محیط های آنالین غیرخطی بسیار مهم است )شوارتز و همكاران، 2004(.

  ۸. مهارت های فنی رايانه ای: تسلط یادگیرنده بر مهارت های 
از  برخورداری  است.  الزامی  آن  با  مرتبط  امکانات  و  ابزار  و  رایانه ای 
مهارت های فنی به یادگیرنده اعتمادبه نفس می دهد. تأکید می شود، در 
ابتداي امر نباید دربارة میزان تسلط یادگیرنده بر مهارت های فنی دچار 
مطلق گرایی شد. باید به یادگیرندة مبتدی فرصت کافی داد و گزینه های 
متعددی را از نظر قالب محتوای دیجیتال و سازوکارهای ارتباط و ارسال 
و دریافت اطالعات در نظر گرفت. ذکر این نکته الزم است که در اینجا، 
منظور از آشنایی یادگیرنده، ورود به مباحث تخصصی نیست، بلکه رفع 

نیازهای مرتبط با یادگیری، معیار تسلط محسوب می شود.

 جمعبندی
مهارت های اصلی یادگیری از جمله مهارت هایی هستند که توجه به 
رشد و پرورش آن ها در دستور کار تعلیم وتربیت قرار دارد. محیط های 
یادگیری الکترونیکی این امکان را فراهم می آورند که در جهت توجه به 

این مهارت ها گام های مناسبی برداشته شود.

پینوشتها
1. course link
2. direct link
3. brainstorm
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