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چکيده :

با در نظر گرفتن اين واقعيت ﮐه تﮑنولوژي برآمده از عقل انسان ،در جهت آسان و راحتسازﯼ،
سرعتبخشﯽ ،و در نتيجه ارزانسازﯼ انجام ﮐارها در طول تاريخ تﮑوين يافته است ،هرگونه ﮐاربرد
آن در امر يادگيرﯼهاﯼ مورد نياز بايد با توجه به اولويتهاﯼ پيش رو صورت پذيرد .امروزه به دليل
تغييرات س��ريع تكنولوژي ،اطالعات به سرعت پايدارﯼ خود را از دست مﯽدهند .بنابراين آموزش
درسﯽ از پيش برنامهريزﯼ شده ،مقرون به صرفه
اطالعات و لوازم و مقوالت آن ،به صورت بستههاﯼ
ِ
نيست .به نظر ميرسد مادامالعمر ﮐردن يادگيرﯼ و همراه شدن با تغييراتﯽ است ﮐه در دانش صورت
مﯽگيرد .زيرا به دليل تغييرات سريع دانش به طور ﮐمﯽو ﮐيفﯽ ،ديگر عم ً
ال آموختن در سالهاﯼ نخستين
زندگﯽ و مصرﻑ چنين آموختههايﯽ در باقيماندة عمر ميسر نيست .ﮐميت و ﮐيفيت دانش با سرعتﯽ
بيشتر از عمر ما ﮐهنه و فرسوده مﯽشود .بدين ترتيب ،يادگيرﯼ هر نﮑته و موضوعﯽ نمﯽتواند تا مدت
زيادي دوام آورده و به طورﯼ درخور قابل استفاده بماند.
به همين مناسبت ،متخصصان راهبردهاي نوين امر يادگيرﯼ (بهطور مﺜال ريﭽاردسون و ولف،
 ،)2003براي يادگيرﯼ مادامالعمر 1و به منظور پاسخگويي نيازهاﯼ پيش آمده ،مراﮐزﯼ با تحت عنوان
مراﮐز يادگيرﯼ به جاﯼ مراﮐز آموزش��ﯽ ،درقالب مدرسه و دانشگاه پيشنهاد ميكنند .در همين رابطه
است ﮐه بهجاﯼ بهﮐارگيرﯼ تﮑنولوژﯼ درآموزش مفاهيم ،موضوع ﮐاربرد تﮑنولوژﯼ در يادگيرﯼ مؤثر
و متناسب با زندگﯽ و نيازهاﯼ ﮐارپيش مﯽآيد .ازهمين ديدگاه است ﮐه امروزه ضرورت سير تﮑنولوژﯼ
آموزشﯽ به سوﯼ تﮑنولوژﯼ يادگيرﯼ براﯼ هرچه مؤثرتر كردن يادگيرﯼهاﯼ انسان ،با سرعت بخشيدن،
آس��ان ساختن ،و ارزان كردن دس��تيابﯽ به اطالعات و فراگيرﯼ دانش مربوطه ،بيش ازهر زمان ديگر
مطرح مﯽشود .زيرا تنها دراين شرايﻂ خواهد بود ﮐه محتواﯼ يادگيرﯼ در فرايند خودگردانﯽ ،با محتوا
و ﮐيفيت آن در شرايﻂ آموزش ،تفاوت فاحش نشان خواهد داد.

کليد واژهها:
ﺗكﻨﻮﻟﻮژﻯ
ﺁﻣﻮﺯﺷﻰ،
ﺗكﻨﻮﻟﻮژﻯ
ﻳاﺩﮔﻴﺮﻯ،
ﻳاﺩﮔﻴﺮﻯ
ﻣاﺩﺍﻡﺍﻟﻌﻤﺮ
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 راهبردهـای یادگیـری در
نظام آموزشی و یادگیری

در مطالع��ة فراين��د تکوين��ی
تکنول��وژی آموزش��ی درمیيابي��م
ک��ه تزريق فن��اوري هوش��مند به
آم��وزش ،در ش��رايط ام��روزی
ديگ��ر ب��رای برنامهريزان توس��عة
کشورها مقولهای هوسناک نيست.

هنگامیک��ه در اواخر قرن بيس��تم
س��رعت تغيي��رات در پديدهه��ای
ت��ازه ت��ا ح��دی فزون��ي يافت که
نهتنه��ا اطالعات و دانش بش��ری
از ح��د انفج��ار میگذش��ت ،بلکه
خود علم نيز درآستانة انفجار و از
دس��ت دادن چارچوبهای نظری
و عملیاش قرار گرفت و انديش��ة
پستمدرن ،جانش��ين مدرنيسمی

ش��د ک��ه در زمانی نه چن��دان دور
از نتيج��ة انقالب صنعت��ی و تبلور
قدرت اطالعات ش��کل پيدا کرده
بود ،در گوشها زمزمه شد.
از دل همي��ن زمزمهه��ا بود که
تدريجاً ،لزوم تغيي��رات بنيادی در
نظامهای ياددهی-يادگيری جاری
اکث��ر کش��ورهای جه��ان به گوش
رسيد و درست در همين راستا بود
که اريﮏ فروم ،2انديش��مند بزرگ
اجتماع��ی ق��رن بيس��تم ،درکتاب
«داش��تن و ب��ودن »3خود داش��تن
دانش را به عنوان مالک ش��دن آن،
به صالح انسان نمیداند.
با شروع قرن بيست و يکم و در
همان اوايل دهة نخست آن ،متوجه
حرکتهايی میشويم که سير تحول
تازه��ای را در مس��ير يادگيریهای
مورد نياز انس��ان قرن بيست و يکم
نوي��د میدهند .موض��وع مهمیکه
زنگ خطر حف��ظ نظامهای جاری
آموزش��ی را به گوش میرس��اند و
س��ئوال ت��ازهای را پي��ش رو قرار
میدهد« :در شرايطی که با سرعت
سرس��امآور تغيي��رات ش��گرف در
زندگی و روزانه شدن لحظهای آن،
اطالع��ات به نوع��ی پايندگی خود
را از دس��ت میدهن��د و از ردة ب��ه
روز بودن خارج میش��وند ،چگونه
میت��وان به اعتب��ار اطالعات برای
زمانی طوالنی خوشبين بود؟»

اکنون ،در شرایط قرن بیست و
یکم بهتر و بیش��تر میشود متوجه
ای��ن موضوع ش��د ک��ه اطالعات
فراگرفت��ه ش��ده روز ب��ه روز کهنه
میشوند و با از دست دادن کارایی
الزم ،اعتب��ار خود را نيز از دس��ت
میدهند .بدی��ن ترتیب ،اگر همین
اطالعات به دس��ت آمده ،در قالب
م��دارک تحصیلی ،ب��راي افراد در
جامعه هویتساز باش��ند ،چگونه
میتوان به پایندگی چنین هویتی در که انتخاب ميكند .بر اين اس��اس،
قبال تغييرات روزانة دانش حاضر یادگیریهای دائمیدر موقعیتهای
دل خوش داشت؟ به همین سبب ،زندگی بايد جایگزین یادگیریهای
فروم با زیر س��ؤال بردن دارندگی ثاب��ت و محدود آموزش��ی ش��ود
دانش ب��ه عنوان پاي��هاي ناپایدار.(Richardson&WOlf, 2001) ،
هویت��ی پاینده و پوی��ا را در همراه
به این ترتي��ب ،تمرکز بیش از
شدن با دانش توصیه میکند.
حد ب��ر یادگیریهای اساس��ی در
وی معتقد است که همراه بودن اوان زندگی ،يعني درست در ایامی
ب��ا دانش در س��یر تکوینی آن ،تنها که انس��ان میتواند و بهتر است از
راه بهروز مان��دن در یادگیریهای س�لامت و توان ای��ام جوانی خود
مادامالعمر اس��ت .ب��ه همین دليل ،بهتری��ن بهرههای زندگ��ی را ببرد،
او داشتن همیش��گی دانش را ،در دیگر لزومی پیدا نمیكند و آموزش
ش��رایط بیثباتی اطالعات ،توصیه در نظامه��ای درس و مدرس��های
میکن��د .رس��وب انس��ان دری��ک دیگ��ر اجب��اری نخواهد ب��ود .در
دورة از زندگ��ی خود و اختصاص عوض و به جای آن ،یادگیریهای
آموختن به اوان زندگی ،و استفادة تدریجی ،مستقیم و غیرمستقیم ،از
ی��ک عمر از اندوختههای دانش��ی جنس خودگردانی و خودگس��تری
کهنة خ��ود ،دیگ��ر ادام��ة زندگی بیشتر مطرح ميشود.
ج��اری اف��راد جامع��ه را ممک��ن
ب��ه همی��ن دلی��ل اس��ت ک��ه
نمیسازد ).(Doyle, 2001
برنامهری��زان توس��عه ،بهج��ای به
بنابراین ،با چنین چشماندازی کارگی��ری و کارب��رد تکنولوژی در
که آموزش مقوالت دانش و اطالع نظامهای آموزش��ی ،در برنامههای
محور ،به علت بیثباتی و س��رعت کالن رشد و توسعة خود ،بیشتر راه
تغییرات زیر س��ؤال م��یرود ،تنها میانبر تلفیق تکنولوژی در نظامهای
راهح��ل ب��هروز ب��ودن در براب��ر یادگی��ری را در مراک��ز یادگی��ری
تغييرات ،همراهي پويا و پیوسته با مد نظر ق��رار میدهند (اس��کات،
دانش در سرتاس��ر زندگی و طول  ،)1383ن��ه راهبردهای بهکارگیری
عمراس��ت .این امر به معنی تقسیم تکنولوژی در نظامهای آموزش��ی
همة حجم یادگیریهای انس��ان به را .زی��را یادگی��ری در محیطها و
طول عمر اوس��ت؛ بن��ا به نیازهای شرایط آموزشی نمیتواند مایحتاج
دانشی او و بر اساس کار و مشاغلی پیش آمده از س��یر تغییرات بزرگ

رسوب انسان در یک
دورة از زندگی و اختصاص
آموختن به اوان زندگی،
و استفادة یک عمر از
اندوختههای دانشی کهنة
خود ،دیگر ادامة زندگی
جاری افراد جامعه را ممکن
نمیسازد

در زندگی روزمره را پاس��خ دهد؛
و عم ً
ال مشاهده میشود که همیشه
یادگیریه��ای محص��ول نظامهای
آموزش��ی ،از س��طح احتیاج��ات
زندگ��ی روزان��ه عق��ب میمانن��د
(پيشين).
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