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یادگیری وبالگ نویسی و وبالگ در خدمت یادگیری

 مقدمه 
دانش آم�وزان عصر حاض�ر، فراگیرندگان�ی متفاوت اند. 
آم�اده ک�ردن آن ه�ا ب�رای آین�ده ای نامعل�وم، مس�تلزم 
رویكردهای آموزش�ی گوناگونی اس�ت، رویكرد هایی که در 

آن ها به نقش فناوری توجه شود.
معلم هایی مثل من باید در روش آموزش خود بیندیش�ند و 
از امكانات فناورانه آگاه ش�وند. یكی از فعالیت های مبتنی بر 
فناوری که من و شاگردانم در کالس از آن استفاده کرده ایم، 
»وبالگ نویس�ی« است؛ فعالیتی که بر آموزش و یادگیری من 

بسیار تأثیر گذاشت. 
»م�ن گفت و گو هایم�ان را در وبالگ کالس خیلی دوس�ت 
دارم. می توان�م در مدرس�ه و خان�ه با آدم ه�ا صحبت کنم.« 
چنی�ن اظهار نظ�ری از یك دانش آموز، اش�اره ای اس�ت به 
تحول�ی که هن�گام وبالگ نویس�ی برای معل�م و دانش آموز 

ممكن و میسر شد. 
گفت وگو در فضای وبالگ مانند بسیاری از بحث های جدی 
و عمیق با خوش و بشی ساده و معمولی آغاز می شود. من 
هم به همین ترتیب بحث خود را در وبالگم شروع کردم. 
در این نوش�ته تجربة مرا در نوش�تن وب�الگ می خوانید؛ 
تجربه ای همچون س�فر که همراه با حاش�یه هایی بود و 
بر روش تدریس من بس�یار تأثیر داش�ت. در طی این 
س�فر، به نقش خودم و دانش آموزانم توجه کردم، در 
مورد گس�ترش مفاهیمی چون خواندن و نوشتن فكر 
کردم و به تدریج قابلیت های وبالگ را در برساختن 
دان�ش و مش�ارکت در بی�رون و درون دیوار ه�ای 

کالس، دریافتم.

 آستین ها را باال بزنید2  
»معلمان باید خودشان آستین ها را باال بزنند و با وسایل رایانه ای 
و نرم افزار ها کار کنند تا اهمیت و جایگاه این کار را حس کنند. این 
جمل��ه در م��ورد تلفیق فناوری در آموزش، هنگام��ی برای من معنا 
یافت که به موازات ش��اگردانم وبالگ نویس��ی را شروع کردم. قرار 
شد که برای یک کالس درس در تحصیالت تکمیلی، آموخته هایم 
را به  صورت دیجیتالی به اش��تراک بگذارم. این طور شد که تصمیم 
گرفتم وبالگ بنویس��م. اس��م وبالگ من »وبالگ نویسی از آغاز3«  
بود. همان س��ال با ش��اگردان کالس پنجم وبالگ نویسی را شروع 
کردم. ایدة من در مورد آموزش و یادگیری با فناوری، در طول زمان 
تغییر کرد. هنگامی که با ابزار ها بیش��تر آش��نا شدم و خود شروع به 
نوش��تن کردم، به تدریج دریافتم که تجربة وبالگ نویس��ی فراتر از 
قرار دادن متن روی صفحة نمایش و انتظار کش��یدن برای دریافت 
نظرات دیگران است. این مطلب را تا زمانی که خود درگیر ابزار های 
فناورانه برای ارتباط و تأمل در نوشته های خودم شدم، درک نکردم.

 یادگیری وبالگ نویسی، کالسی در گذار 
در آغار تنها می خواس��تم تجربه ام را در زمینه فناوری  بسط دهم. 
گ��ذار از کاغ��ذ و مداد به صفحة دیجیتال ممکن به نظر می رس��ید. 
احس��اس کردم کالس معمول��ی خودم با فعالیت های نوش��تاری یا 

خواندن مطالب را می توانم به صورت وبالگی ادامه دهم. 
 در مس��یر افزودن وبالگ به کالسم، حس کردم می دانم چگونه 
وبالگ نویس��ی را آم��وزش ده��م، چرا که س��ال ها با ش��اگردانم از 
واژه پرداز رایانه استفاده کرده بودم. به نظرم می آمد که راحتی و لذت 
ویرایش و اصالح س��ریع متن و داش��تن محصولی که قابل بازنشر 

است، در سرویس های وبالگ هم امکان پذیر است. 

اندیشه های یک معلم دربارة وبالگ 
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 اگر دوست ندارید به طور کامل محل تدریس و یا کارتان شناخته شود و حتی اگر از طرف ادارۀ آموزش و پرورش محل خدمتتان به شما تذکر داده شده 
اس��ت چنانچه در وبالگتان اس��م مدرس��ه، منطقه یا ناحیه را بنویسید، وبالگ از ش��خصی بودن بیرون می آید و حالت مدرسه ای و رسمی پیدا می کند و شما 
مجاز به ادامۀ کار و به روز کردن چنین وبالگی نیس��تید حداقل اطالعاتی را که می توان از طریق آن ها با وبالگ ش��ما همذات پنداری کرد، درج کنید. برای 
مثال، ش��اید برای مراجعه کنندگان وبالگ ش��ما کافی باش��د بدانند با آموزگار مرد پایۀ شش��می که در یکی از مدارس دولتی ش��هر تبریز تدریس می کند، 

روبه رو هستند. 



وبالگ نویس��ی را فرصت��ی دیدم که نوش��تن در کالس را تقویت 
می کند، موجب پاس��خ گویی بچه های هم س��ن و س��ال به یکدیگر 
می شود و امکان دسترسی آسان به مخاطبان بالقوة ما، یعنی خانوادة 
دانش آم��وزان را فراهم می کند. امیدوار بودم خانواده ها نوش��ته های 

بچه ها را ببینند.
برنام��ة م��ن ابتدا آش��نایی با مهارت ه��ای فنی الزم ب��رای آغاز 
وبالگ نویس��ی بود. الزم بود با ویژگی های وبالگ آش��نا شویم. به 
گمان من وبالگ نویسی فعالیت های جاری کالس را تکمیل می کرد 
و تالش های ما در نوشتن را اعتبار بیشتری می بخشید. تا آن زمان از 
آنچه پیش روی یک وبالگ نویس در قرن 21 قرار داشت.، تصوری 
نداشتم. تنها در ذهنم تصوری از آنچه می توانیم خلق کنیم و شرایط 
الزم آن داش��تم. اصاًل فکر نمی کردم ت��ا چه میزان به عنوان معلم و 
دانش آموز در دنیای وبالگ نویسی تفاوت خواهیم کرد. تصور کاملی 

از سفر پیش رو نداشتم. 

 الگوسازی 
ش��روع  در  م��ن  اش��تباهات  از  یک��ی 
وبالگ نویس��ی این بود که فکر می کردم تنها 
در شیوة ارائة دانش آموزانم تغییری ایجاد شده 
اس��ت. مطمئن بودم شاگردانم می توانند قالب 
کار ه��ای م��داد و کاغذی خ��ود را به صفحة 
نمایش��گر منتقل کنند. اما نوش��تن مطالبی با 

کیفی��ت در وبالگ، به آموزش دقیق و الگوس��ازی نیاز دارد؛ آموزش 
»چرایی« و »چگونگی« های وبالگ نویسی به شیوه ای تأثیرگذار. در 
ای��ن کار هم مانند هر مهارت دیگ��ری دانش آموزان باید نمونه های 
وبالگ های کیفی را ببینند و با ویژگی های آن ها آش��نا شوند. من از 
طریق ش��بکه های اجتماعی با معلمان تماس گرفتم و نمونه هایی از 
این وبالگ ها را پیدا کردم. از ش��اگردانم خواستم به وبالگ نویس ها 
توج��ه کنند: چند سالش��ان اس��ت؟ آی��ا اطالعات شخصی ش��ان را 
ب��ه اش��تراک می گذارند؟ چ��ه نکتة قاب��ل توجه��ی در موضوعات 
نوشته هایشان می بینند؟ چه پیوند هایی در وبالگشان گذاشته اند؟ چه 
نکت��ة دیگری در ای��ن وبالگ تّوجه آنان را جل��ب می کند ؟ آیا این 

وبالگ تأثیرگذار بود یا خیر؟ 

 قدم بعد: چگونه »نظر4« بدهیم؟
م��ا معلم ها حتی اگر در ابتدا از اظه��ار نظرهای متقابل بچه ها در 
وبالگ کالسی، احس��اس رضایت کنیم، باز هم نمی توانیم موضوع 
مهم آم��وزش چگونگی »بازخ��ورد دادن« را نادی��ده بگیریم. ارائة 
بازخورد مثبت می تواند، کالس��ی را که رواب��ط توأم با احترام در آن 
شکل گرفته است تا حد یک »زیست محیط دیجیتالی سالم5« بسط 
ده��د. دانش آموزان وبالگ نوی��س باید چگونگی 
تش��کر از دیگران را بیاموزند، همچنین چگونگی 
پاس��خ گویی به دیگران و از همه مهم تر، پاس��خ 

دادن سؤال با سؤال را.
این مهارت ها را حتی به کودکان خردس��ال 
ه��م می توان آم��وزش داد. کتی کاس��یدی6،  
معلم با تجربة پایة اول در »ساسکاتچوآن7«، 

از معلمان پیشگام در وبالگ نویسی در کالس درس است. 
او با دانش آموزان کار می کند تا از اظهار نظر های ساده ای 
چون »از وبالگت خوش��م آمد« فرات��ر روند و با خوانندگان 
وبالگش��ان ارتب��اط برقرار کنند. هر س��اله آن ه��ا با هم 
نمودار ه��ای یادگیری خودش��ان را طراح��ی می کنند و 

به عنوان مأخذی برای آینده، از آن کمک می گیرند.
کاس��یدی با این دانش آموزان کار می کند تا قدرت 

گفت و گو را نش��ان دهد. نخس��تین نکته در »نظر 
دادن«، فهم تفاوت اظهار نظر علمی و اجتماعی 

اس��ت. باید از دانش آموزان بخواهیم به هدف 

ارائ�ة بازخورد مثب�ت می تواند، 
کالس�ی را ک�ه روابط ت�وأم با 
گرفت�ه  آن ش�كل  در  احت�رام 
است تا حد یك »زیست محیط 

دیجیتالی سالم5« بسط دهد
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 »کامنت« هایی که زیر هر یک از پس��ت های ش��ما گذاشته می ش��وند، حاصل تفکر، تأمل و یا الاقل سپری کردن اوقات فراغت بندۀ خدایی است که برای 
مش��اهده و خواندن مطلب ش��ما به وبالگتان آمده است. در اکثر سرویس دهندگان وبالگی، برای تأیید، حذف یا ویرایش نظرات امکاناتی تعبیه شده است. 
چون ممکن اس��ت در بین نظردهندگان، افراد بیمار یا ماجراجویی پیدا ش��وند که نظرات نامناس��بی را در مورد پس��ت شما مرقوم کنند، بهتر است به هیچ 
روی از امکان تأیید خودکار نظرات بهره نبرید. بله، می دانم می خواهید چه بگویید: »ما بعداً می بینیم و نظرات نامناسب را حذف می کنیم.« برخی از نظرات 
چنان نامناس��ب و آزاردهنده اند که حتی برای لحظاتی هم نباید در معرض دید س��ایرین قرار گیرند. لذا حتماً از امکان آش��کار ش��دن نظرات بعد از تأیید 

خودتان استفاده کنید.



اظهار نظر توجه کنند و در بحث و گفت وگوی سازنده و 
توأم با احترام توانا شوند. 

 سلسله نظرات کاربران 
در نتیج��ه بازخ��ورد خوانندگان وبالگ، ذیل یک نوش��تة8  
خاص در وبالگ، سلس��له گفت وگوهایی ش��کل می گیرد. این 
بازخورد در فضای وبالگ کالس��ی نقش��ی تأثیرگذار دارد. چون 
معلمان و دانش آموزان با توجه به نظرات خوانندگان وبالگ خود، 
پاس��خ های خود را طراحی می کنند یا مطلب��ی را که در مورد آن 
نظر داده ش��ده اس��ت، بازبینی می کنند. این بازخوردها، احتمااًل بر 

نوشته های بعدی آن ها نیز تأثیر می گذارد.
ویژگی رفت و برگش��تی در سلس��له نظرات خوانندگان وبالگ، 
باعث می ش��ود بین گفت و گوکنندگان دوستی و آشنایی شکل بگیرد 

و به نوعی یک انجمن پدید آید. 

 مخاطبانی از بین هم کالسی ها 
هنگامی که برای اولین بار وبالگ نویسی را با شاگردانم آغاز کردم، 
نگ��ران تأثیر مخاطبان خارج از کالس ب��ودم. به همین خاطر برای 
کالس ش��بکة داخلی طراحی کردم. فکر می ک��ردم اظهارنظر های 

دلگرم کننده از س��وی همکالسی هایش��ان 
س��بب می شود، مخاطبان آن ها از من فراتر 
روند و این احساس که »تنها برای معلمم 
می نویسم و این فقط یک تکلیف مدرسه 

است«، کمتر شود.
درب��ارة  م��وردی  مطالع��ة  ی��ک 
وبالگ نویسان کالس دوم نشان می دهد 
که آگاهی و توجه به مخاطبان در ضمن 

وبالگ نویسی بیشتر از ارائه کالسی یا نوشتن برای معلم است  
(Lapp et al ,2010-11) . علت آن اس��ت که دانش آموزان 
هنگام وبالگ نویس��ی- برخالف بیش��تر کارهایی که به 
معلم��ان تحویل می دهن��د، بالفاصله بازخورد نوش��تة 
خ��ود را می بینند.این بازخورد نش��ان می دهد که یک 
نفر نوش��تة آن ه��ا را خوانده و درب��ارة آن فکر کرده 
اس��ت. دانش آموزان ص��دای مخاط��ب را ضمن 
پاسخی صریح به نوشته ش��ان، می شنیدند. این 

بازخورد ها موجب توجه به بازنگری و ویرایش نوشته های وبالگشان 
شد. در پایان این پروژه، 93 درصد دانش آموزان گفتند قبل از انتشار 
نوشته هایشان در وبالگ، حتمًا در آن تغییراتی خواهند داد. همچنین 
انگیزة نوش��تن »برای دیگران« در این دانش آموزان از 21 درصد به 
79 درص��د افزایش یافت که ای��ن امر اهمیت 

مخاطب برای آن ها را نشان می دهد. 

 وبالگ نویسی برای یادگیری 
خیلی از معلمان شاید فکر کنند که مدیریت 
پروژه ه��ای دیجیتال��ی، مانند وبالگ نویس��ی، 
کاری اضاف��ه ب��ر کارهای معلمی اس��ت. ولی 
کم کم معلمان بهترین تجربه های سوادآموزی 

سنتی خود را با قابلیت های فناوری جدید پیوند می زنند.
هدف ابتدایی من با انگیزة بقیة معلم هایی که می خواستند وبالگ 
را با سایر فعالیت هایشان ادغام کنند، تفاوتی نداشت. یک وب سایت 
کالس��ی که پش��تیبان برنامة خواندن و نوش��تن کالسم باشد، یک 
قفس��ه یا پوشة آنالین برای کار های دانش آموزانم، و از همه مهم تر، 
فضایی ش��خصی برای خوب نوشتن؛ نگارش��ی با روش های درست 
برای اهدافی صحیح و موجه. آنچه در تجربة وبالگ نویسی کالسی 
حی��رت زده ام کرد، فراهم آمدن موقعیت برای دانش آموزان کم حرف 

دانش آموزان هنگام وبالگ نویسی- 
برخ�الف بیش�تر کارهای�ی ک�ه به 
معلمان تحویل می دهند، بالفاصله 
بازخورد نوشتة خود را می بینند.این 
بازخورد نش�ان می دهد که یك نفر 
نوش�تة آن ها را خوانده و دربارة آن 

فكر کرده است
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 به تمیزی متن نوش��ته ها و کامنت هایمان از لحاظ درست نویس��ی زبان و نیز رعایت عالئم س��جاوندی اهمیت بدهیم. اگر ما یک دانش آموز دبیرس��تانی یا 
مادری خانه دار بودیم، می توانس��تیم از نوش��ته ش��دن »راجع به ...«، به صورت » راجب...«، صرفاً با دادن یک تذکر بگذریم. یا وقتی یک نفر به جای یک 
عالمت سؤال )؟( یا خطاب )!(، ده ها عالمت سؤال)؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟...( یا عالمت خطاب )!!!!!!!!!!...( می گذارد، فقط به او تذکر بدهیم که وبالگ نویس محترم، لطفاً 

رعایت کن. ولی وقتی مدیر وبالگ ما یک فرهنگی است، انتظار نداریم این قبیل خطاها در کار او راه پیدا کند. 
درس��ت بنویس��یم، از غلط های امالیی اجتناب کنیم، عالئم س��جاوندی و نقطه گذاری ها را به درستی به کار ببریم و سعی کنیم نوشتۀ ما الگویی باشد از لحاظ 

پاکیزگی نثر که شاید حتی بتوان از طریق نوشته های ما به نوعی در راه آموزش دیگران نیز گام برداشت.



و غیرفع��ال کالس بود. وبالگ به آن ها امکان که آموخته هایش��ان 
را نمایش دهند و در بحث ها ش��رکت کنند. بسیاری از دانش آموزان 
رویداد های مدرس��ه و افکار و نظراتشان را در این وبالگ به نمایش 

گذاشتند. 
در س��ال تحصیلی 2012-2011 وبالگی کالس��ی داش��تیم که 
نامش »دفترچه یادگیری ما9«  بود. دانش آموزانم در مورد بس��یاری 
از موضوع��ات درس��ی در این وبالگ, مطلب نوش��تند. آن ها با یک 
»آیپ��اد« فعالیت ه��ای کالس��ی خود را ب��ا عکس های��ی از مراحل 
گوناگون کار هایش��ان مستند کردند. نوش��ته های آن ها که در خانه 
هم قابل دسترس��ی بود، موجب اطالع والدین از چند و چون کالس 

فرزندشان شد. 

 نقشي تغییریافته
بی تردید س��واد آموزی در قرن 21 ب��ر کالس درس تأثیر زیادی 
گذاش��ته ک��ه تغییر نقش معلم یک��ی از آن میان اس��ت. امروزه در 
دیدگاه های تعلیم وتربیت باید دس��تاورد های بالقوه وبالگ نویسی و 
سایر تازه های سوادآموزی بررسی شوند. لیندسی و دیویس10 )2012( 
معتقدند: با مش��ارکت ب��االی همگانی وجهانی در وبالگ نویس��ی، 
موقعیت هایی پدید می آیند که موجب »س��اختن پل های ارتباطی«، 
»وضع تعلیم و تربیت جدید« و تردید در نظام آموزشی رایج می شوند؛ 

نظام های��ی که در آن ها ارزش محتوای آموزش بیش از 
روند آموزش اس��ت و برونداد های فردی از مش��ارکت و 

یادگیری فردی مهم تر محسوب می شوند.
ما نقش خود را در کالس از ناخدای کش��تی که همواره 

در جلوی کش��تی است و آن را هدایت می کند، تغییر داده ایم 
تا دانش آموزان مجال یابند همکاران ارزش��مند ما باشند. یعنی 

خ��ود به هم ساالنش��ان آم��وزش دهند و دیگران را به کش��ف 
مکان های جدید و عجیب در جای جای جهان راهنمایی کنند. 

 سفر من: کالس وبالگی هنوز در گذار است 
»آیا س��ال بعد هم می توانیم وبالگ داشته باشیم؟« این سؤالی 
اس��ت که دانش آموزان در این سه سال بارها و بارها در پایان سال 
تحصیلی از من پرسیده اند. من جداً امیدوارم که چنین اتفاقی بیفتد. 
امی��دوارم که دانش آموزان وبالگی من و معلمانش��ان راهی را که با 
هم آغاز کرده ایم ادامه دهند و بحث و گفت وگو در وبالگشان تداوم 
یابد. اگر این اتفاق بیفتد و آن ها در فضای مجازی به نش��ر مطلب 
ادام��ه دهن��د و وبالگ ه��ا را بخوانند و نظر دهن��د، در این صورت 
تغییر پارادایم معلمی من محقق شده است؛ همان چیزی که دست 
ان��درکاران تعلیم و تربیت دربارة آن بحث می کنن��د. به این ترتیب، 
این نس��ل از دانش آموزان چگونگی به کارگیری رسانه را به صورت 

جمعی و شخصی و فراتر از چارچوب کالس در می یابند.

 پی نوشت 
1.Patricia Hewitt
2. Getting dirty
3. Blogging from the edge
4. comment
5. Healthy digital ecology
6. Kathy Cassidy 
7. Saskatchewan
8. post
9. Our learning scrapbook
10. Lindsay & Davis
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 نس��بت به س��الم بودن ادبی، نگارشی و زبانی مطالبی که دیگران برایتان کامنت می گذارند، حساس باشید. درست است که این متن را شما ننوشته اید 
و اگر هر نوع کاستی ای داشته باشد، به هیچ عنوان به شما برنمی گردد، ولی فرض کنید که کامنت گذار محترم شما دچار اشتباه تایپی شده و یا یک لحظه 
از یاد برده و »اس��راف« را »اصراف« نوش��ته اس��ت. اجر شما در تصحیح متن نظراتی که به شما می رسد، راه دوری نمی رود. خدا را چه دیدید شاید روزی 

شما هم اشتباه بزرگی کنید و دوست وبالگ نویستان قبل از تأیید، اشتباه شما را تصحیح کند.


