بررسی عناصر تشکیلدهنده اجتماع یادگیری در آموزش… 311/

فصلنامه
فنآوری اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتی
سال ششم ـ شماره دوم ـ زمستان  4931ـ صفحات 499-453

بررسی عناصر تشکیلدهنده اجتماع یادگیری در آموزش
الکترونیکی
*3

اكبر مومنیراد
مریم پورجمشیدی
***
حسین زنگنه
**

چکیده
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مقدمه

مییطهای یادگیری سر اط ،9سا چالش نیژهای رنسرن ه تند ن آ اینکوه ایون میویطهوا م تنوی سور
راه ردهای ارت اطی مشاسه سا مییطهای قنتی همچز یشایههای غیرکالمی یی تند .هومچنوین ،ایوراد
سزرگی که سه این مییطها گر ته میشزد ار آ در شمینه سه نجزد آنرد تعوامالت گزیواگز سوین
کارسرا ن ی زد مییط م اعد سرای مشارکتهای اجتمواعی اقوت .کم وزد ارت اطوات رن در رن سوا
مرسیوا ن دیگوور یادگیریوودگا ساعوث ا

ووا

ایووزنا در ضوای مجوواشی شووده کوه ساعووث مویشووزد

یادگیریوده ی و ت سوه کیفیوت کول ایون میویط یوادگیری ا وا

یگرایوی کنود (Ouzts, 2001,

) .Wimbish, 2001عدم تزجه سه مییط اجتماعی در این ضا میتزاید ساعث ساال ر وتن یورا ا وت
تی یلی یادگیریدگا ن ترک دنره گ ل اش اتمام آ شوزد ،اموری کوه در ایون میویطهوا در قوط
آمزش

عالی س یار گزار

میشزد (.)Wimbish, 2001
وایی کوه در موزرد یوادگیری

دلیل تأکید سر میویط اجتمواعی یوادگیری ایون اقوت کوه مت

2

الکترنییکی مییزی ند ن پژنهش میکنند ،معتادید که قاشیدهگرایی اجتماعی عامل مهموی سورای
ارتاای ارت اطات سین ا راد ن کیفیت یادگیری در ایون میویطهوا اقوت ) .(Ouzts, 2003دیوزیی اش
یاش عال یادگیریده پشوتی ایی موی کنود ن مزا وی یوادگیری عوال اقوت .طر ودارا قواشیدهگرایوی
اجتماعی معتادید که یادگیری قط ساال سهصزرت مشارکتی اتفاق میا تود .دایوش ،شموایی قوااته
میشزد که ا راد سهصزرت اجتماعی در مکالمه ن عالیوت در موزرد نیوای

ن م وایل سوه اشوتراک

گذاشته شده ،درگیر شزید (.)Driver, Asoko, Leach, Mortimer & Scott, 1994
در مییط آمزش
عزاملی همچز ا

مجاشی ،چندین عامل ساعث کاهش مشارکت سین ا راد یادگیریوده مویشوزد.
وا

عاملی اجتماعی سه کوال

تنهوایی ن منوزنی شود ( ،)Galusha, 2006معر وی کوامویزتر سوهعنوزا
ن آموزش  ،در والیکوه ساعوث کواهش ارت اطوات اجتمواعی مویشوزد

( ،)Larose & Whitten, 2000ا زایش مدت شما الشم سرای ا

تعلی سه دیگر یادگیریدگا

ا

ن مرسی ( )Brown, 2001ن عزاملی مشاسه ساعث شده اقت که یادگیریودگا در ایون وزشه کمتور
امکا مشارکت داشته ساشند .ط یعی اقت که این مییط سا شرایط تزصی

شده ،یمیتزاید مایوت

کننده یادگیری در قطزح ساالی شنااتی ن عاطفی یادگیریدگا ساشد .اش طرا ی ضوای یوادگیری

1. Online Learning Environment
2. Social Constructivism

بررسی عناصر تشکیلدهنده اجتماع یادگیری در آموزش… 311/

مشارکتی در آمزش

الکترنییکی سه طوزر کلوی تیوت عنوزا اجتمواع یوادگیری 9سیوث مویشوزد.

اجتموواع یووادگیری گرنهووی اش یادگیریوودگا یووا ضووایی مجوواشی اقووت کووه در آ یادگیریوودگا
اطالعات ،دغدغهها ،دایش ن یگر های ازد را در مزرد مزضزعی که دی ال میکنند سوه اشوتراک
میگذارید ( .)Langel, 2011رایت ن سیکفزرد ) (Wright & Bickford, 2006ایهار مویداریود
که اجتماع یادگیری ساعث شتاب س شید سه یادگیری عمیوی شوده ن در هنگوام سریاموهریوزی سورای
ضاهای یادگیری مجاشی ن یزیکی سایود موزرد مال ظوه گورار گیورد .تیایاوات سور رنی یظریوات
یادگیری ن ییزه عملکرد مغز یشا دادهایود کوه یوادگیری مشوارکتی ن درگیوری یادگیریودگا در
اجتماع ساعث یادگیری سیشتر ا راد میشزد ).(Kuh, Kinzie, Schun & Whitt, 2005
مفهزم ضزر اجتماعی 2ن تعامل اجتماعی در مییطهای یادگیری م تنی سور کوامویزتر ،آغواشی
سر پژنهشها در یطه اجتماع یادگیری سر اط ه تند ) .(Ridings & Gefen, 2004پژنهشوگرا
در زشه یادگیری الکترنییکی تش یص دادهاید که سهینهقاشی یادگیری الکترنییکی سر پایه رآیند
الی ن غنی کرد اجتماع یادگیری گرار دارد ).(Palloff & Pratt, 2007, Dirkx Smith, 2005
ریز ( )Phares, 2006ایهار میدارد هر چنود ایون ت وزر نجوزد دارد کوه وو گوزی اش اجتمواع
میدند سه کال های قنتی اقت ،سا این ال کال های مجاشی گاسلیت قااتن ن یگهوداری وو
اجتموواع را در قووطیی کووه گاسوول ماای ووه سووا کووال هووای قوونتی ساشوود ،دارد .پرقووکیل ن سرنکفیلوود
) (Preskill & Brookfield, 2009معتادید که س شوی اش منطوی قوااتن اجتمواع ایون اقوت کوه
راهم آنریده رصتی سرای م ادله کرد تجرسیات ،دایش ن عااید اقت .همچنین ،میااا  ،ارت اطی
سوین اجتمواع یوادگیری ن یوادگیری عمیوی یا توهایود ) .(Chapman et al., 2005پوالز
) (Palloff & Pratt, 2007دریا تند که ارت اط معنیداری سین ا

ا

ن پورات

اجتماع ،رضایت ،درگیوری

ن یادگیری ادراک شده نجزد دارد .پیکایز ) (Picciano, 2002ارت اط مث ت ن میکمی سین تعامل
یادگیریده در دنرههای آیالین ن میزا کیفیت ن کمیت یادگیری یا ت.
سهدلیل یزیهزر سزد این یطه پژنهشی ،سیشتر پوژنهشهوا سور ماهیوت آ ن ارایوه راه ردهوایی
سرای اقتفاده مؤترتر اش آ متمرکز سزدهاید .سرای مثال ،کی ی ( )Keesee, 2011در مطالعه ازد در
پی ارایه الگزیی سرای تشکل اجتماع یادگیری غیررقومی سوین مت

وا ن یزآموزشا در قواشما

1. Learning Community
2. Social Presence
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ضایی آمریکوا سوزده اقوت .نی در پوژنهش اوزد اشواره کورد کوه س ویاری اش تجوارب ارششومند
مت

ا سه دلیل اینکه مدیریت دایش کا ی صزرت یمیگیرد ،الجرم سه ی ل سعدی مت

وا

سه ازسی ایتاال یمییاسد ن آیها ساید مرا ل یادگیری که گاهی امری شما ن هزینهسر اقوت ،را پشوت
قر سگذارید .سناسراین ،نی جزاب این م أله را تشکیل اجتماع یادگیری غیررقومی مویدایود کوه در
آ یادگیریدگا یزآمزش دغدغههای ازد را مطرح کرده ن اش تعامالتی که سین آیهوا سوا مت

وا

شکل میگیرد ،جزاب قؤاالت اوزد را سیاسنود .هومچنوین ،همفیول ) (Hemphill, 2011در رقواله
دکتری ازد سه سررقی راسطه سین قاشیدهگرایی اجتماعی ،و اجتماع ن رضایت یادگیریودگا در
یک مییط یادگیری غیرهم شما سا اقتفاده اش یک طرح هم تگی پردااته اقت .یتایج سیوایگر ایون
سزد که راسطهای مث ت سین قاشیدهگرایی اجتماعی ن وو اجتمواع ،هومچنوین ،سوین قواشیدهگرایوی
اجتماعی ن رضایت یادگیریدگا نجزد داشت .اما ،تفانت آماری معنیداری سوین وو اجتمواع ن
رضایت یادگیریدگا نجزد یداشت.
علی رغم مهم سزد اجتماع یادگیری ،عزاملی که ساعث تشکیل آ میشزد ن سور پایوداری آ توأتیر
میگذارید ،سهطزر جامع مزرد سررقی گرار یگر ته اقت .اگر گرار ساشود اجتمواع یوادگیری در عمول
سهکار گر ته شزد ساید اصزل ن چوارچزبهوایی سورای طرا وی آ مزجوزد ساشود توا طرا وا آ را
مدیظر ازد گرار دهند .شناقایی عزاملی که در تشکیل اجتماع یادگیری دایل ه تند ،میتزایود سوه
یگرشی رنشنتر اش ماهیت اجتماع در مییطهوای یوادگیری الکترنییکوی یواری رقواید .هومچنوین،
رهنمزدی رنشن سرای طرا ا آمزششی وراهم مویکنود توا سورای تودنین یاشوههوای یوادگیری در
آمزش

الکترنییکی ن مشارکت هر چه سیشتر در این ضا سه اسزاری مجهز ساشند .در این راقتا قؤال

اصلی که این پژنهش قعی در پاقخگزیی سه آ را دارد این اقت که:
عزامل مؤتر سر شکلگیری اجتماع یادگیری در آمزش

الکترنییکی کدامند؟

روش

در این پژنهش ،اش رن

تیلیل میتزای کیفی 9سا رنیکرد اقوتارایی اقوتفاده شود .تیلیول میتوزا

یعنی ،سوهکوارگیری رنشوی تکرارپوذیر ن معت ور سورای ک و

اقوتن اطهوایی اش میتوزا در راسطوه سوا

مزگعیتها یا نیژگیهای من ع آ  .تیلیل میتزای کیفی رنیکردی تجرسی ،رنشمند ن کنتورل شوده

1. Qualitative Content Analysis
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میتزاها سا اقتفاده اش گزاعد تیلیل میتزا ن مرا ل الگزهای آ سودن کمویقواشی عجزالیوه اقوت
( .)Fardanesh, 2004سرای تیلیل میتزا در این پژنهش هم مناسع مکتزب (کتاب ن ماالوه) ن هوم
میتزایی که پو اش م ا ه سا مت

ا

زشه آمزش

الکترنییکی سهدقوت آمود ،موزرد سررقوی

گرار گر ت.
الف .تحلیل محتواي اسناد مکتوب:

الف .1 .مقاالت :سرای اینکوار ط وی جودنل  9استودا ،کلیود نا ههوای مرسوزط سوه ایجوام تیلیول میتوزا
مش ص شدید .قوو ،در پایگاه دادههایی که مش صشده اقت ،این کلمات کلیودی ج وتنجوز
شد .مالک ایت اب مااله ،سزد یکی اش این کلید نا هها در عنوزا ماالوه سوزد .سوهدلیول تعوداد شیواد
مااالت ،انلزیت تیلیل ماواالت سوا آیهوایی سوزد کوه اش قوال  2222سوه سعود در ایون پایگواه دادههوا
یمایهگذاری شده سزدید .اش آیجا که سرای اش مااالت یا در پایگاه دادههوای معورن

یمایوهگوذاری

یشدهاید ،یا دقترقی آشاد سه آیها امکا پذیر یی ت ،در گزگل اقوکزالر 9هوم ج وتنجوز شود .در
پایگاه دادههای ارقی همچز پایگواه داده جهواد دایشوگاهی ،2مو

ایورا  ،3یوزرمگز 4ن دایشویار

5

ماالهای در این شمینه سهدقت ییامد.

1. Google Scholar
2. SID
3. Magiran
4. Noormags
5. Daneshyar
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جدول  .3واژگان كلیدی و پایگاه دادههای مورد جستوجو برای تحلیل محتوا

پایگاه دادهها

اصطالحات مورد جستوجو

تعداد مقاالت

تعداد

بهدستآمده

مقاالت

پژوهشی

مروری

انتخابی

Learning community
Online learning community

ProQuest

Community of learning

Springer

Virtual learning community

ScienceDirect

Professional learning community

Emerald

Community of practice

EBSCO

Community of inquiry

Sage

Virtual community

ERIC

اجتماع یادگیری

Google Scholar

16

39

91

اجتماع یادگیری سراط

معیار ایت اب مااالت سرای تیلیل اش یظر ساشه شمایی  2222تا  ،2294اش یظر میتوزایی سیشوتر مورنری
( 95مرنری ن  4پژنهشی) ن اش یظر س تر سهصزرت الکترنییکی سزده اقوت .سوا ایون وال ،تعوداد 91
مااله سرای تیلیل اش هما انل مش ص یشدید .سلکه ،سور اقوا

ارت واط سیشوتر سوا مزضوزع پوژنهش

سووهصووزرت هد منوود استوودا ،ماالووهای ایت ووابشووده ،تیلیوول میتووزا شووده ن قوووو ،ماالووهای دیگوور
ایت اب شده ن مزرد تیلیل گرارگر ته اقت .الشم سه ذکر اقت که چوز ایت واب ن تیلیول ماواالت
سعد اش تیلیل کتابها صزرت پذیر ته اقت ،در مااله شماره  91اش اع یظری صزرت گر توه اقوت.
هر چند اش مااله  91سه سعد دایماً مازالت ن کدها در ال تکرار سزدهاید .سا ایون وال ،سورای اطمینوا
قه مااله دیگر هم مزرد سررقی گرار گر تند.
الف .2 .كتابها :سا ج تنجزی کلمات کلیدی ارایه شده در جدنل  9در پایگاههوای دادههوایی کوه
میتزا اش آیها کتابهای الکترنییکی دایلزد کرد 95 ،کتاب در ایون شمینوه سوهدقوت آمود .موالک
ایت اب کتابها تمرکز نیژه سر «اجتماع یادگیری» سزد .سدین منظزر هرقت کتابها سه دگت موزرد

بررسی عناصر تشکیلدهنده اجتماع یادگیری در آموزش… 313/

سررقی گرار گر وت .سوا ایون میدندقواشی 3 ،کتواب ایت واب شود .هومچنوین ،یوک کتواب هوم اش
ایتشارات رنتلیج سهصزرت کاغذی تهیه شد ن در یهایت  4کتاب مزرد تیلیل گرار گر ت.
ب .تحلیل محتواي مصاحبه:

جهت اجرای م ا ه استدا ،سا مرنری سر ادسیات یظری ،قؤاالت کلی ن انلیهای تدنین شود .قووو،
سا قه دقته ا راد (اقتادا  ،دایشجزیا  ،کارشناقا ) اش دایشگاههای تهرا  ،علم ن صنعت ،امیرک یور،
ترسیت مدر

ن ازاجه ی ویر طزقوی ،دایشوگاه الکترنییکوی مهور ال ورش ن دایشوگاه علوزم ودیث

شهر ری سه شیزه هد مند م ا ه سهعمل آمد .در این راقوتا ،سوا  4اقوتاد کوه در ایون یوزع آموزش
تدریو میکردید 2 ،کارشنا
ن سا کوم ن کیو

آمزش

ایون یوزع آموزش

الکترنییکی که پشتی ایی این آمزش ها را سه عهده داشوتند
آشونا سزدیود ن در یهایوت 92 ،دایشوجز کوه در یظوام آموزش

الکترنییکی ت ت یام کرده سزدید م ا ه شد .سرای ایت اب ا راد سوه شویزه هد منود عمول شود ن توا
اش اع یظری ادامه یا ت .در مجمزع سا  91یفر در این شمینه م ا ه شد .شما م ا هها اش  95دگیاه
تا یک قاعت متغیر سزد .سعد اش اجرای هر م ا ه ،ایل آیها شنیده ن ت دیل سه متن مویشود ن سورای
م ا ه سعدی قؤاالت م ا ه جرح ن تعدیل میشد .همچنین ،در رآیند اجرای م وا ه کوه سوا
رن

ییمه قااتارمند سرگزار میشد ،صی تهای اوزد م وا هشوزیده مویتزای وت م نوایی سورای

قؤال سعدی گرار گیرد.
سرای تجزیه ن تیلیل دادههای کیفی اش تیلیل میتزای اقتارایی مطاسی جدنل  ،2سهوره گر توه شود.
سعد اش ایت اب مزردها سرای تیلیل استدا ،گطعات معنایی سر اقا
قوو ،سرای هر کدام اش آیها سرچ

نا د تیلیل مضمز ازایده شد،

یا کدی در یظر گر ته شد .در گام سعد کدهای مشاسه در یوک

شیرمازله جای گر تند .در پایا اش کنار هم یهاد شیرمازلههای مشواسه سوا یکودیگر ماوزالت اصولی
پژنهش آشکار شدید.
در این پژنهش اش یرما زار  maxqdaی

ه  92سرای تیلیل میتزای اقتارایی اقوتفاده شود .الشم سوه

ذکر اقت که این یرما وزار ط اوهسنودی ن مرتو
مازالت ،مازالت ن در یهایت تدنین مدل سر اقا

کورد کودها را ایجوام مویدهود ن تشو یص شیور
دادههای سهدقتآمده اش تیلیل میتزای کیفوی

را ازد پژنهشگر ایجام میدهد.
سدین منظزر استدا ،هرکدام اش متنهای کتابها ،ماواالت یوا م وا ههوا سورای سرداشوتی کلوی اش آ
یک سار ازایده شد .قوو ،در راقتای تیلیل میتزا ازایش متن شرنع شد ن سوهصوزرت مضومزیی
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یوا کول موتن ،مضومز

ادامه یا ت .سه اینصزرت که نا د ت ت در عزض کلمه ،جمله ،پاراگرا

9

در یظر گر ته شد .اش استدای متن شرنع سه ازایش شد ن هرکجا سوه یوک مضومز اشواره مویکورد،
تیت عنزا جمالت کلیدی ایت اب میشد ن سه آ یک کد یا سرچ و

تعلوی مویگر وت .میلوز ن

هووزسرمن ( )Miles & Huberman, 1994, cited in Fisher, 2004در تعریو
ها سرای نا ودهای معنوایی ه وتند کوه جهوت تزصوی

مییزی ند« :کدها سرچ

کوود چنووین

یوا اقوتن اطی اش

اطالعات در طزل مطالعه تیلیل میتزا سهکار میرنید .کدها معمزالً ناس ته سه گطعههایی ه وتند کوه
می تزاید کلمه ،ع ارت ،جمله ،پاراگرا

یا کل متن ساشد» .یمزیهای اش نا دهای معنایی ن کودهای

مرسزط سه آ  ،در جدنل  2آمده اقت.
جدول  .2مراحل انجام كدگذاری در تحلیل محتوای استقرایی پژوهش

ردیف
9

واحدهای معنایی (جمالت كلیدی متن یا مصاحبه)
نجزد پشتی اییهای ا راد اش همدیگر ساعث سهنجزد آمد
ی گزی اش اجتماع یادگیری میشزد.

كد

زیرمقوالت

مقوالت

پشتی اییهای
ا راد اش

پشتی ایی

پشتی ایی

یکدیگر

در استدای دنره مرسی میتزاید یاش مهمی در
مدلپرداشی ق ک تعامالتی که دنقت دارد دایشجزیا
2

داشته ساشند ،ایفا کند .سرای مثال ،ایدکی در مزرد
شیدگی ش

ی ازد سا دایشجزیا صی ت کند (اینکه

آار هفته ازد را چگزیه قوری میکند یا قرگرمیهای

الگزپرداشی
تعامالت اش

الگزپرداشی

معلم

قزی مرسی

نی چی ت).
ک اییکه ا
3

ا

اجتماع در مییط آیالین را تجرسه

کردهاید ،ایهار میکنند که ایجاد ا

ا

اجتماع در

مییط آیالین ی ت سه مزگعیت رندررن شما سیشتری را

اات اص

مدیریت

شما سیشتر

شما

شما

میطل د.

1. Theme
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یافتهها

پو اش کدگذاری نا دهای معنایی ن رقید سه د اش اع ،کدها سور اقوا

مشواسهت سوه یکودیگر

مازلهسندی شدید ن در یهایت  1مازله ن  91شیرمازله اش دادههای کیفی که اصول تیلیول میتوزای
م ا ه ن متز سزدید ،پدیدار شدید .سرای مازالت همچز مازله پشوتی ایی شیرمازلوهای یداشوت.
در جدنل  ،3مازالت ن شیرمازلههای مرسزط سه آیها آمده اقت.
جدول  .1مقوالت و زیرمقوالت مستخرج از تحلیل محتوای كیفی

ردیف

مقوالت

9

معلم

2

مشارکت

زیرمقوالت

ردیف

مقوالت

زیرمقوالت

الگزقاشی مشارکت

5

مناسع

وو

یظارت
مدیریت

اعتماد
1

اعتماد

مشارکت
تعامل
ساشازرد
3

ضزر
اجتماعی

4

شما

آمزششی
اسزاری

تادیر
صداگت

6

پشتی ایی

8

اسزار

1

گرنه

وو
دقتر پذیری
راسط کارسری
وو

دیدارهای ضزری
مدیریت شما
تاری چه

در ادامه ،هرکدام اش این مازالت ن شیرمازالت مرسزط سه آیها سه همراه جمالتی اش تیلیول میتوزای
کیفی در راسطه سا آیها ،تزضی داده ازاهد شد .جمالت معنایی که در پرایتز یزشته شدهایود ،هوم اش
م ا ههایی که سا اقتادا  ،کارشناقا ن دایشجزیا ایجام شد ،یزشته شده اقت ،هم اش کتابهوا ن
مااالتی که در این شمینه موزرد تیلیول گورار گر وت .الشم سوه ذکور اقوت کوه سورای فوا اصوالت
ایهاریظرهای که اش م ا هها یال میشزد ،سه هما صزرت میانرهای ذکرشدهاید.
مقوله  .1معلم

در تیلیل میتزای کیفی که اش طریوی ناکوانی ماواالت ،کتوابهوا ن هومچنوین ،موتنهوایی کوه اش
م ا ه سه دقت آمد ،سیشترین تأکید را سور یاوش معلوم در شوکلگیوری مشوارکتهوا ن در یهایوت
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رقید سه و اجتماع میدای تند .سهطزریکه  26کد م وتایماً سوه یاوش معلوم اشواره مویکنود .در
مییط یادگیری الکترنییکی ،سهنیژه شمایی که یادگیریدگا کمتر همدیگر را در مالگات ضوزری
میسینند ،الشم اقت معلم ،سهعنزا ادارهکننده یا ت هیلکننوده ارت اطوات نارد شوده ن هومچوز یوخ
ت ییی یادگیریدگا را سه یکدیگر نصل کنود .در میویط یوادگیری الکترنییکوی معلوم مویتزایود
یاشهای س یاری همچز مدیر ،یایر ،مرسی ،معلم ،ت هیلکننده ،ادارهکننده ،مت

وص مزضوزع ن

طراح عهدهدار ساشد .در شکلگیری اجتماع یادگیری مهمترین یاشوی کوه نی مویتزایود عهودهدار
شزد ،در ماام ت هیلگر اقت.
ازد مازله معلم ،اش قه شیرمازله الگزقاشی مشارکت ،یظارت ن مدیریت تشوکیل شوده اقوت ،کوه
در ادامه مزرد سررقی گرار ازاهند گر ت.
مقوله  .1معلم :زیرمقوله الگوسازي مشاركت :در س یاری انگوات یادگیریودگا الکترنییکوی سوه ایون علوت
دقت سه مشارکت یمیشیند که اش راهها ی عالیت کرد در ایون ضوا آگواه یی وتند .یوک سعود ایون
گضیه سه عدم مهارت در سهکارگیری اسزارها االصه میشزد .نلی ،سعد اصلی آ در ی وزد چوالش یوا
مزضزعی سرای مشارکت یا عدم آگاهی اش مزضزعات یا شیزههایی اقت که میتزایند در آ موزرد
سه عالیت ن مشارکت سورداشید .این امر ،سهنیژه در استدای دنره س یار اهمیت دارد .سهگزیهای جوذب
انلیه یادگیریدگا سه مییط یادگیری ن راهم کرد رصوتهوایی سورای مشوارکت کورد در ایون
دنره مویتزایوود ،ساعووث ووراهمآنری رضووایت انلیووه نی شووده ن ایوون رضووایت اووزد عوواملی سوورای
مشارکتهای سعدی شزد .یمزیهای اش ایهاراتی که در م ا هها (اقتادا  ،کارشناقا  ،دایشجزیا )
در این راسطه سیا شد ،ع ارت اقت اش:
دایشجز (م ا ه شزیده یهم)« :ازب من سه عالیت اقتاد یگاه میکنم ،شمایی که میسینم مشوارکت
کرد ما اصالً ناقش مهم یی ت ن ازد

هیچ اگدامی در این شمینه ایجام یمیده ،منم ازدمز کنوار

میکشم .ان ساید شرنع سه عالیت کنه که ما اش
سناسراین ،سرای سهنجزد آمد

قرمشی سگیریم».

داگل مشارکت سین دایشجزیا  ،اقتاد ساید سه قرعت نارد عمل شوزد

ن سرای این مزضزع طرح درقی جدی داشته ساشد.
مقوله  .1معلم :زیرمقوله نظارت :یاش دیگر معلم در مییط یادگیری الکترنییکی یظارت سر مشارکتهوا
ن عالیتهای یادگیریدگا اقت .در مییط یادگیری الکترنییکی سایود سوهگزیوهای عمول شوزد کوه
یادگیریده دند آمزش

را تش یص دهد .در کارکرد گ لی معلم سا الگزقاشی ازد ساعث سهنجوزد
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آمد مشارکتها میشد .سا این وال ،اگور یظوارتی سور ایون میویط صوزرت یگیورد ،سعود اش مودتی
سیثهایی شکل میگیرد که گاهی رسطی سه یکدیگر یدارید ،یا ردی سیثی را شورنع مویکنود ،در
الیکه در جای مناق

ازد ایجاد یشده اقت .سعد اش مودتی یادگیریودگا دچوار آشوفتگی ن سوار

اضا ی اطالعات میشزید ن اش دی ال کرد م ا ث رنی سر میگردایند .سوا ایون وال ،یظوارت معلوم
ن غیرمی ز

ساید سه صزرت اامز

صزرت گیرد ن تا شماییکه یادگیریدگا اش میزر سیوثهوا

اارج یشده یا ییاش سه راهنمایی یدارید ،مدااله یکند .این مزضزع در راقتای یاش ت وهیلکننودگی
مرسی هم میساشد .در ادامه ،سه ایهاریظری که اش تیلیل میتزای کیفی در این شمینوه سوهدقوتآموده
اقت اشاره میشزد:
دایشجز (م ا ه شزیده یاشدهم)« :گاهی تزی ایجمنها یه یگاه کوزچیکی کوه مینوداشی ،مویسینوی
اصالً در مزرد در

ن م ا ث درقی مطل ی یی ت .سه چیزهایی پردااته شده که هیچ رسطی یوداره،

آاه عر ا چه رسطی سه آیرندینامیک داره؟ ال ته یه اینکه سد ساشهها ،نلی هر چیزی ساید قر جوای
ازد

صزرت سگیره».

مقوله  .1معلم :زیرمقوله مدیریت :قزمین کارکرد اصولی معلوم در شمینوه ایجواد مشوارکتهوا ،مودیریت
کرد عالیتهای یادگیریدگا ن تعامالت آیها در ضای یادگیری الکترنییکی اقت .در این مزرد
میتزا سه مزاردی همچز مطمئن شد اش اینکه رد داگل نیژگیهای الشم جهوت تی ویل در
آمزش

الکترنییکی را دارد ،سیا رنشن اهدا

ن ایتظارات در انل دنره ،گرنهسندی یادگیریدگا

ن گر تن دقتیار آمزششی اشاره کرد .هر چنود یکوی اش مزایوای آموزش
داد ی ت یادگیریده سه اقوتاد سوراال

الکترنییکوی امکوا تغییور

دنرههوای ضوزری ن گماشوتن یوک معلوم ن توی 222

دایشجز اقت .سا این ال ،هم تگی مث تی سوین ا وزایش مشوارکتهوا ن ایوداشه گورنه در یوادگیری
الکترنییکی نجزد دارد ) .(Kear, 2011اش قزی دیگر ،اش آیجا که ارت اطات یادگیریدگا در ایون
ضا سیشتر اش آ که میانرهای ساشد ،یزشتاری اقت ،عدم مدیریت آ میتزاید ساعث تزلید پیامهای
شیادی شزد .سناسراین ،داشتن ردی که در کنوار مرسوی در  ،پیوامهوا را ازایوده ن آیهوا را سوه مزگوع
جزاب دهد ،عواملی موؤتر جهوت کواهش سوار شونااتی ن آشوفتگی میویط یوادگیری ازاهود شود.
همچنین ،سرای سهنجزد آمد تعامالت غنی میتزا یادگیریدگا را در گرنههوای چهوار الوی پونج
یفره گنجاید .گزاره شیر که اش تیلیل میتزا سهدقتآمده اقت ،سوه رنشونی سوه ایون مزضوزع اشواره
میکند:
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دایشجز (م ا ه شزیده چهاردهم)« :ما تزی کال هایی که دقتیار اقتاد داریوم ،ایلوی مشوارکت
ساالتری داریم .ساالاره درقته ازد

معمزالً دایشجزی دکتریه ،اما ،نگتش ی و ت سوه اقوتاد ایلوی

آشادتره .تزی م ا ث ما مشارکت میکنه ،قمت قز میده ن اششز گاهی جمعسندی سهعمل میاره».
اش قزی دیگر ،این مییط میتزاید سوه را توی تیوت ت ولط مرسوی ن سوا یگواهی دیگور تیوت ت ولط
یادگیریدگایی که اش تزایایی اسزاری ن ج تنجزی اطالعاتی سهتری سرازردار ه وتند ،درآیود کوه
یتیجه آ قرازرده شد سایه میتزاید ساشد .سناسراین ،در این مزگع مرسی ساید اگدام سوه دارس وتشیوی
کرده ،در عین ال که یادگیریدگا سا مشارکت کمتر را نادار سه مشارکت میکنند ،اش ت لط ازد
میکاهد .اش گزارههای تیلیل میتزای کیفی در این راسطه میتزا سه این مزرد اشاره کرد:
دایشجز (م ا ه شزیده دنم)« :تزی رنمها که یگاه میکنی ،میسینوی اوط چنود یفور سوا همدیگوه
گفتنگز میکنند .ایگار که ص

تا ش

پای قی تمشز ه تن ن دار مطل مییزی ن ،نگتی سوه

انیا یگاه میکنی یاامید میشی ،تز اصالً سه پای انیا یمیرقی!».
مقوله  .2مشاركت

مشارکت 9کرد  ،ه وته ن عامول اصولی در شوکلگیوری اجتمواع یوادگیری اقوت .در میویطهوای
ضزری عدم مشوارکت کورد سوه معنوی یفوی ضوزر یی وت ،در والیکوه در میویط یوادگیری
الکترنییکی در صزرتی رد میتزاید اعالم مزجزدیت کرده ن دیگرا سه ضزر نی پوی س ریود کوه
دقت سه عالیت ن مشارکت سزید .مشارکت کرد ازد عاملی سرای ا زایش و ضزر اجتمواعی
اقت که ازد و ضزر اجتماعی هوم مویتزایود ساعوث مشوارکت سیشوتر ن هوم رضوایت اواطر
یادگیریدگا را رگم سزید.
سا این ال ،منظزر اش مشارکت در اینجا سهمعنای کلی آ که سوهگزیوهای م وانی عالیوت اقوت ،در
یظر گر ته شده اقت .در ادسیات آمزششوی ،سوهنیوژه در شسوا ارقوی موزاردی هومچوز یوادگیری
همکارایه ،2تشریک م اعی ،3تعامل 4ن درگیری 5م انی سا مشارکت در یظر گر توه مویشوزد .هموه
این مزارد را میتزا شیر چتور مشوارکت جوای داد .سوا ایون وال ،سورای ایونکوه عوالیتی مشوارکت
می زب شزد ،تماً ی اید سه آ سعد تعاملی را اضا ه یمزد .در اجتماع یادگیری ،ایونکوه یادگیریوده
1. Participation
2. Collaborative Learning
3. Cooperative Learning
4. Interaction
5. Engagement
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شرنع سه گذاشتن پ ت در مییط یادگیری میکند ،تی اگر در گدم انل ساشازردی یگیورد ،یوا سوا
دیگری نارد تعامل یشزد ،ساعث ترغی

دیگر یادگیریدگا سوه مشوارکت مویشوزد .ایون امور اوزد

ساعث ضزر اجتماعی شده ن در یهایوت قوطزح سواالتری اش مشوارکت هومچوز تعوامالت را رگوم
می شید .سر اقا

تیلیل میتزا این مازله ازد اش قه شیرمازله تشکیل شده اقت :مشوارکت ،تعامول

ن ساشازرد .در ادامه ،هرکدام اش این شیرمازالت سا گوزارههوایی اش تیلیول میتوزا در راسطوه سوا آیهوا
تزضی داده ازاهند شد.
مقوله  .2مشاركت :زیرمقوله مشاركت :شریا های اجتماع یادگیری مشارکت یادگیریدگا ه تند .سودن
مشارکت کرد یمیتزا اش تشکیل اجتماع صی ت کرد .در این شیرمازله اکثور م وا هکننودگا
سر اینکه مرسی ساید در شمینه مشارکتها طرح در
اش کارشناقا معتاد اقت ،مدر
کارشنا

داشته ساشد تأکید کردهاید .در این راسطه یکوی

ساید در انل دنره سر اهمیت مشارکت تأکید کند:

(م ا ه شزیده شایزدهم)« :اش آ طر

سوه دایشوجزها در جل وات انلیوهای کوه قی وتم

معر ی میشه ،اهمیت ارت اط سا همدیگه رن تأکید سکنید .سناسراین ،همین اتر داره ،همزیجا کایال هوای
ارت اطی همدیگه رن پیدا میکنند .اگه سر اهمیت م ا ثی همچز مشارکت تأکید سشه ،انیها هوم سوه
اهمیت این م ا ث پی میسرید».
دایشجزیی در اهمیت مشارکتها میگزید:
دایشجز (م ا ه شزیده پنجم)« :هر شما تزی قی تم مشارکتهای ما سیشتر میشه ،ا
سیشتری ناقه در

ا

ایگیوزه

ازید دارم .سیشتر و دایشجز سزد سهت دقت میده».

مزرد ساال مشکلی عموزمی اقوت کوه اکثور یادگیریودگا دنره آموزش

الکترنییکوی سوه آ اشواره

میکنند ،ن آ یداشتن و دایشجزیی سهنیژه در انایل دنره اقت .در همین دن قه تورم انل اقوت
که یرا ا ت تی یلی هم ساالقت ( .)Rostami Nejad, 2013اگر میویط یوادگیری الکترنییکوی
سهگزیه طرا ی شزد که مشارکتهای یادگیریدگا شکل گیرد ،دایشجزیا سیشتر ا

ا

دایشوجز

سزد میکنند.
مقوله  .2مشاركت :زیرمقوله تعامل :دنمین شیرمازله مهوم مشوارکت ،تعامول اقوت .تفوانت مشوارکت ن
تعامل در این اقت که یادگیریدگا مویتزاینود در میویط یوادگیری الکترنییکوی مشوارکت داشوته
ساشند ،اما ،سا یکدیگر نارد تعامل یشزید .سه ع ارتی ،تعامل رآیند دن قزیه گفوتنگوز ن مشوارکت
اش قزی اعضای یک اجتماع یادگیری اقت .تعامل داشتن ،همچز آیینهای اقت که یادگیریودگا
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میتزایند سا اسعاد ذهنی ازد آشنا شزید .در یگاه قاشیدهگرایی ،یادگیری رآیند تعامل داشوتن ا وراد
سا یکدیگر تعری
مت

می شزد .هر چند تعامالتی که در یادگیری الکترنییکی اتفاق مویا تود ،سوه شعوم

ا این وزشه دارای اسعواد گزیواگزیی اقوت (Moore, 1989, Anderson & Elloumi,

) ،2003سا این ال ،در شکلگیری اجتماع یادگیری تعامالتی که سین مرسوی ن یادگیریودگا ن سوین
یادگیریدگا سا یکدیگر اتفواق موی ا تود ،سیشوتر وایز اهمیوت اقوت .هرچنود در قی وتم مودیریت
یادگیری الکترنییکی مرسی سه تمام تعامالت دقترقی دارد ن آگاهی سه این امر توا ودی مویتزایود
کاهش دهنده مشارکت ن ایعکا

یظرات ساشد سه این دلیول کوه یادگیریودگا در ایهوارات اوزد

یزعی میا ظهکاری اعمال میکنند ن معمزالً ارت اطات رقمی دارید .سا این ال ،شرنع آ میتزایود
ساعث شکلگیری لاههای یادگیری شزد .در این راسطه کارشنا
کارشنا

یادگیری الکترنییکی میگزید:

(م ا ه شزیده هفتم)« :من متزجه شدم انایل سچهها دنقت دار در مزرد ک وی ایتاواد

سکوونن ،امووا ،ت ووت ن ضو ط یشووه .دنقووت دار در مووزرد در
این طزری شورنع سشوه کوه چوه در

یووه اقووتاد صووی ت کننوود .امووا ،شوواید

مزار وی ،چوه اقوتاد سودی ،ایونطوزری سوه درد یمویاوزره،

اینطزری شرنع سشه ،نلی سعداً میتزیه منجر سه یک قری سیثهای علمی هم سشه».
مقوله  .2مشاركت :زیرمقوله بازخورد :قزمین شیرمازله مهم در ساب مشارکت ،ساشازرد اقت .در قی تم
مدیریت الکترنییکی ساشازرد سه معنی ارایه یاطه یظرات ازد در مزرد دیدگاهها ن یظرات دیگورا
اقت .این ساشازرد می تزاید هم اش قزی مرسی سه یادگیریدگا ن هم اش قزی یادگیریدگا سه دیگور
یادگیریدگا داده شزد .اقتاد یادگیری الکترنییکی در این شمینه میگزید:
اقتاد (م ا ه شزیده قوزم)« :در ارت اطواتهوا یی کوه موا در ایون یوزع آموزش

داریوم ،اصوطال ًا

یشایههای غیرکالمی ارت اطات نجزد یداره ،تزی کال هوای ضوزری صور

ایونکوه دایشوجزها

ه تن ن شما انیها رن میسیند ،میتزیید اششز مطلع سشوید .اموا ،در ایون یوزع آموزش

یوه سنواسراین،

ساشازرد گر تن ن ساشازرد داد در مزرد عالیوتهوا س ویار اهمیوت داره .اش طر وی در ایون قی وتم
دایشجز میاد عالیتش رن می ذاره ،معلزم یی ت که کی پاقوخ دریا وت مویکنوه .در والیکوه اگوه
قریعتر سهش ساشازرد سدیم ،دلگرم میشه».
مقوله  .3حضور اجتماعی

قزمین مازلهای که اش تیلیل میتزای کیفی اقت راج شد ،ضزر اجتماعی اقت .ضزر اجتماعی
سهطزر قاده سه این معنی اقت که ا راد در ارت اطاتی که سه ناقطه تکنزلز ی دارید ،چهگدر م اط
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ازد را سه عنزا ردی ناگعی درک میکنند .هرچند سرای معتادید که رقایههای م تل

اش منظور

الاای ضزر اجتماعی سا یکدیگر متفانتند .سا این ال ،اکنز این یظریه کمتر پذیر ته شوده اقوت ن
میزا مشارکتهای ا راد را عاملی سرای ا زایش یا کاهش ضزر اجتماعی میداینود .سنواسراین ،ایون
مازله سا مازله گ لی یعنی ،مشارکت س ویار مورت ط اقوت .ضوزر اجتمواعی ساعوث ا وزایش میوزا
مشارکت شده ن ا زایش در میوزا مشوارکتهوا ساعوث ا وزایش در میوزا

وو ضوزر اجتمواعی

میشزد.
در ادامه ،هرکدام اش شیرماوزالت ضوزر اجتمواعی سوههموراه گوزارههوایی اصویل اش تیلیول میتوزا
تزضی داده ازاهند شد.
مقولهه  .3حضهور اجتمهاعی :زیرمقولهه مموزیهی :در سووهنجوزد آمود میویط یوادگیری الکترنییکوی کووه
یادگیریدگا ا

ضزر اجتمواعی سواالیی داشوته ساشوند ،مویتوزا اش یوک قوری راه ردهوای

ا

آمزششی سهره ج ت که در گودم انل اش قوزی مرسوی اعموال مویشوزید ن دیگور یادگیریودگا هوم
میتزایند در آ یاشی مهم ایفا کنند .راهم آنرد میویط ن ر تواری دنقوتایه ن پیزیود شد میویط
یادگیری الکترنییکی سا مییط سیورن اش کوال

در

اش طریوی طورح م ا وث غیردرقوی در کنوار

م ا ث درقی میتزایود اش مهومتور ین راه ردهوا در ایون شمینوه ساشود .گوزاره شیور کوه م وت رج اش
م ا ه سا یکی اش اعضای هیأت علمی اقت ،جهوت سوهنجوزد آنرد جوزی را وت ن صومیمی اش
تجرسه ازد میگزید:
اقتاد (م ا ه شزیده قزم)« :ییم قاعت یک قاعت که سگذره ،میگم که ازب کی میره ناقوه موا
چایی سیاره ن یکد عه می سینی غلغله میشه ن کال
جزری جز کال

سه همه میریزه ن پیوام هوایی رد ن سودل میشوه ن یوه

عزض میشه ن ا راد و میکنند که کال

ناگعیتر ه ت».

مقوله  .3حضور اجتماعی :زیرمقوله ابزاري :هرچند اایراً در شمینه ضزر اجتماعی ،یظر سر این اقوت کوه
ماهیت مشارکتها ن جزی غنی اش عالیت ا راد اقت که ساعث میشزد ا راد مییط یوا ضوایی را اش
منظر ضزر اجتماعی غنی تزصی

کنند یا ایر .سا این ال ،ییوزه سوهکوارگیری اسزارهوا در میویط

یادگیری الکترنییکی قهم سهقزایی در سهنجزد آنرد ا

ا

ضزر اجتماعی دارد .کمتورین آ

عال کرد امکا اقتفاده اش اسزارهایی اقت که مشارکت سوین یادگیریودگا را ممکون مویقواشید.
یکی اش مهمتر ین ایون موزارد تمهیود ضوایی اقوت کوه یادگیریودگا الکترنییکوی ستزاینود م وایل
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ی ن غیردرقی ازد را در آ جا مطرح کنند .گزاره شیر سوه صورا ت اشواره سوه ایون مزضوزع

دارد:
ی در یک دنره سراط ساید ضایی ایدیشیده شزد .این کار ساید عامدایه ن در

«جهت ارت اطات ش

قرتاقر دنره تمهید شزد .اگر این ضا ایجاد یشزد ،ا تماالً مشارکت کنندگا سه دی ال راهوی دیگور
سرای ایجاد تعامالت ش
ش

ی ازد سر ازاهند آمد ،هوم چوز یوک ایمیول یوا منتاول کورد م وایل

ی ازد درن سیثهای دنره».

همچنین ،در ضایی مجاشی ساید تمهیدی ایدیشده شزد که رد اش شما نرند ن ارنج ا راد سوه ایون
مییط آگاه شزد ،تی اگر سا آیها نارد صی ت یشزد .گزاره شیر سه این مزرد اشاره میکند:
«سه صر

اینکه رد اش شما مت ل شد دیگرا سه ضای مجواشی مویتزایود آگواه شوزد ،کموک

سزرگی سه ا

ا

ضزر رد ن تعلی سه دیگر دایشجزیا اقت تی اگر رد در آ شما ا

وا

ییاشی سه ارت اط سا دیگرا یداشته ساشد».
مقوله  .3حضور اجتماعی :زیرمقوله دیدارهاي حضهوري :هرچنود م نوای یوادگیری الکترنییکوی سوه اصوله
شمایی ن مکایی یادگیریدگا ن مرسی ن مؤق ه آمزششی اش یکدیگر گذاشته شده اقت .سا این وال،
اکنز یظر اکثر مت

ا این اقت کوه اترس شوی دنرههوای تلفیاوی کوه سوهصوزرت ضوزری ن

الکترنییکی سرگزار مویشوزد ،اش دنرههوای صور اً مجواشی سیشوتر اقوت ( .)McDonald, 2008در
شمینه ا زایش ضزر اجتماعی ،سرگزار کرد جل اتی سهصزرت ضزری ،سوهنیوژه در انایول دنره
قهم سهقزایی در این شمینه دارد .دایشجزیی در این شمینه میگزید:
دایشجز (م ا ه شزیده چهارم)« :کال های سراط هم شما که ناقمز مویذار  ،ایلوی تعاملیوه،
اقتادها قؤال مویپرقون ،کوال هوای ضوزری کوه ناقومز موی ذار ن سوا همدیگوه سوه صوزرت
ضزری صی ت میکنیم ن همدیگه رن میشناقیم ایلی در ا

ا

ضزر تأتیر داره».

دایشجزیی دیگر ،در این شمینه سر تأتیر دیدارهای ضزری سر ا زایش ارت اطات غیر ضزری تأکیود
میکند:
دایشجز (م ا ه شزیده انل) « :کر یمیکنم اگه ضوزر همدیگوه رن یمویدیودیم ،ایلوی ارت واط
داشتیم ،جل ات ضزری سرای آشنا شد ایلی مؤتره ن نگتی که جل ات ضوزری داریوم سعود اش
ان ارت اطات غیر ضزریمز هم شیادتر میشه».
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مقوله  .4زمان

مازله سعدی که اش دل دادههای کیفی پدیدار شد ،شما اقت .ایون مازلوه اوزد دارای دن شیرمازلوه
تاری چه ن مدیریت شما می ساشد .مازلوه شموا سوه ایون معنوی اقوت کوه در شوکلگیوری اجتمواع
یادگیری ،مدانمت ن اقتمرار مشارکتها ن عالیتهوا ضورنری اقوت .اجتمواع یوادگیری در س وتر
شما اتفاق میا تد ،یه در لیظه .در ادامه ،دن شیرمازله سه همراه گزارههایی اصویل کوه م وت رج اش
تیلیل میتزاقت ارایه ازاهد شد.
مقوله  .4زمان :زیرمقولهه تاریچههه :سورای ایون کوه وو اجتمواع سوین یوک گورنه اش ا وراد سوهصوزرت
الکترنییکی شکل سگیرد ،ساید تاری چهای اش رناسط ن عالیتهای مشوترک داشوته ساشوند .اش قوزی
دیگر ،در شکلگیری گرنه که دگت شزد ،سه مزاشات ا زایش آشونایی ،وو هزیوت گرنهوی هوم
ا زایش مییاسد .در س تر یادگیری الکترنییکوی هوم سوه موزاشات ایونکوه ا وراد اش یظور شموایی پویش
میرنید ن عالیتهای مشترکی ایجام میدهند ،و تعلی ن هزیوت گرنهوی آیهوا سیشوتر مویشوزد.
سناسراین ،ساید در ایجام عالیتهای مشترک سه اصل اقتمرار این عالیتها تزجه داشوت .دایشوجزیی
گذشت شما را در ا زایش میزا مشارکتها مهم میداید:
دایشجز« :سه یظرم سا گذشت شما مشارکتها سیشتر میشه ،نگتی که ترم انل ه وتی اقوامی دیگورا
اط یه اقمه سرای شما .اما ،شما که میگذره ،ازب طر

سه شوما ایمیلوی موی شیوه ،تلفنوی ،ا

ام

اقی پیش میاد یا کاری سا همدیگه داشتین ،ازب می دنیین که اوایم یوا آگوای الیوی چوه شوکلیه،
چز در امتیا ال دیدمش ،ال جل ه ضزری دیدمش ن سوههموین ترتیو

ا وراد سوه همدیگوه

اعتماد میکنند ن یتیجه ان مشارکت سیشتر ه ت».
مقوله  .4زمان :زیرمقوله مدیریت زمان :شیرمازله دیگری کوه اش تیلیول میتزاهوا در موزرد مازلوه شموا
سهدقت آمد ،سیث مدیریت شما اقت .در مشارکت کورد ا وراد در یوادگیری الکترنییکوی ،اگور
مزگعیت هایی راهم شزد که ورد ا وا

کنود در ایون میویط یاشوی دارد ،اوزد سوه اوزد ساعوث

شکلگیری لاهای مث ت ازاهد شد که یتیجه آ ا زایش مشارکتها اقت .سدین منظزر در ایلی
اش مزاگع سه دلیل عدم تزایایی یادگیریده در مدیریت شما ازد سرای ایجام تمارین ،ی و ت سوه ایجوام
آ اهمالکاری کرده ن آ را سه آار شما مزکزل میکند که گاهی یتیجه آ ساعوث ایجوام یوداد
آ میشزد .سههمین دلیل ،مرسی سا سهکارگیری راه ردهوایی سایود در سیوث مودیریت شموا عامدایوه
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نارد شزد .اش قزی دیگر ،چز سین عالیتهای یادگیریدگا تأایر شمایی نجزد دارد ،عودم تزجوه
سه آ میتزاید ساعث دل رد شد یادگیریدگا شزد .گزاره شیر اشاره سه این مطل

دارد:

اقتاد (م ا ه شزیده هشتم)« :سعضوی اش دایشوجزیا اش توأایری کوه سوین رقوتاد پیوام ن گور تن
جزاب آ نجزد دارد ،ا

ا

یاامیدی می کردید .یک راه ل سرای این مزضزع این اقوت کوه سوه

دایشجزیا گفته شزد که چه ک ی ن چه شمایی پیامها را میازاید».
مقوله  .5منابع

هما طزر که اش عنزا اجتماع یادگیری مش ص اقت ،دن سعد اصلی اجتماع یوادگیری یکوی سعود
اجتماعی آ ن دیگری سعد شنااتی آ اقت .در مایت اش سعد شنااتی اجتماع یادگیری مودیریت
مناسع ن راهم کرد شورا یطی کوه یادگیریودگا هوم در تزلیود منواسع دایول ساشوند ،هوم آیهوا را سوا
یکدیگر سه اشتراک سگذارید ،یاشی اقاقی دارد .سا این ال ،عدم دگت در این شمینه میتزاید ساعث
سرنش سار شنااتی ن سهگزیهای هرج ن مرج در این شمینه شزد .امری که پو اش چندی ساعث دل ردی
یادگیریوودگا اش قوور شد سووه آ م ویشووزد .دایشووجزیی در شمینووه ووراهمآنری شوورایطی سوورای سووه
اشتراکگذاری مناسع ایهار میدارد:
«اش طر

دیگه اگه ردی ایلی داشت که می ازاقت ناقه اقتفاده سایوه آپلوزد

کنوه ،یوه قوری

رنمها سزد که اقتادا هم سا ا ر سزد ن انیجا میذاشت ن ما اقتفاده می کردیم ،در والی کوه ایون
مزضزع در سرای اش در ها اصالً نجزد یداشت».
مقوله  .6اعتماد

مازله مهم دیگر سرای شکلگیری اجتماع یادگیری که اش دل م وا ههوا ن تیلیول میتوزای کیفوی
متز اقت راج شد ،اعتماد اقت .اعتماد ،همچز شما امری جلز رنیوده اقوت ن سوه تودریج اتفواق
می ا تد .یادگیریدگا در مییطی که اعتماد سه نجزد آموده ساشود ،درگیور رناسطوی غنوی ن عواطفی
میشزید ن عااید ن ارش های اوزد را سوه اشوتراک مویگذاریود .مییطوی یواامن انلوین موایع سورای
شکلگیری اجتماع یادگیری اقت .این مازله ازد اش قه شیرمازله اعتماد ،صداگت ن تادیر تشکیل
شده اقت .در ادامه ،هرکودام اش ایون شیرماوزالت تزضوی داده مویشوزد ن سورای هرکودام اش آیهوا
گزارههایی اصیل اش تیلیل میتزا که مرسزط سه آیهاقت ،آنرده ازاهد شد.
مقوله  .6اعتماد :زیرمقوله اعتماد :مشارکت یادگیریدگا در مییطی که سه یکدیگر اعتماد دارید ،اتفواق
میا تد .سا این ال ،هما طزر که ذکر شد ،اعتماد ،مازلهای اقت کوه در لیظوه ایجواد یمویشوزد ن
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ییاشمند گذر شما اقت .اش قزی دیگر ،اعتماد سهنجزد آمده میتزاید ،سا سیمال ظگی اش سین سورند.
سناسراین ،هم ایجاد اعتماد ن هم یگهداری آ مزضزع مهمی اقت .مهومتورین مزضوزعی کوه ساعوث
ایجاد اعتماد سین اعضای گرنه میشزد ،داشتن و امنیت اش مطرح کرد م ا ث اقوت .سنواسراین،
ساید شرایط امنوی را ایجواد کورد کوه یادگیریودگا اش طورح م ا وث اوزد ناهموه یداشوته ساشوند ن
سه را تی سه طرح م ا ث ازد پردااته ن م ا ث ن یظرات دیگورا را موزرد یاود گورار دهنود .یوک
اقتاد آمزش

الکترنییکی در صی تهای ازد سه این مزضزع اشاره میکند:

اقتاد (م ا ه شزیده قزم)« :یه کاری هم که موا در دایشوگاه مجواشی  ...ایجوام دادیوم ن ال توه ،یوه
قری اشیه ها هم داشت این سزد که در پزرتال اصلی قایت ،یه قتزیی رن سه یگاه هوای دایشوجزیا
اات اص دادیم ن دایشجزیا انیجا می تزی تند هر چیزی که میازا سنزی ن ،سه همدیگوه جوزاب
سد  ،گ الً ضا ساشتر سزد ،اال ماداری ق ت گیری سیشتر شده ،سا این ال هنزش ه ت ن کر میکنم
این ایلی در یشاط ن شیده سزد ضا تأتیر داشت .این که ا

ا

کنند ور

انیهوا شونیده میشوه ن

میتزین یظرات ازدشز رن منعکو کنند».
مقوله  .6اعتماد :زیرمقوله صداقت :صداگت داشتن در ارت اطات هم ساعث ادامه آ ن هم ساعث سوهنجوزد
آمد اعتماد سین اعضای گرنه میشزد .تعیین آداب ش که ن ییزه ارت اطات اعضاء مزضزعی اقوت
که سیشترین قهم را در سهنجزد آنرد صداگت سین اعضاء ایفا میکند .سنواسراین ،در انل دنره سایود
مرسی ن سا مشارکت یادگیریدگا سه تدنین گزاعد ر تاری در قایت اگدام کرده ن آیها را در معورض
دید همگا گرار دهد .تدنین این آداب سهصزرت آگاهایه در ایلی اش مزاگع ساعث ایجاد هم تگی
گرنهی میشزد .گزاره شیر که اش تیلیل میتزای کیفی سهدقت آمده اقت سوه ایون مزضوزع اشواره
میکند:
«گزاعد ر تاری ن هم چنین ،تاری چه ای که ا راد سا همدیگر سه اشتراک می گذارید ساعث ایجاد یک
هزیت سرای گرنه ن راهی سرای دای تن چگزیگی ر تار ا راد سا یکدیگر ن همچنین ،پیشسینی ر توار
همدیگر می شزد ،سه هما ییز ساعث شناقایی ا رادی که سه اجتمواع تعلوی یداریود ن ا ورادی کوه در
اجتماع جدید ه تند میشزد».
مقوله  .6اعتماد :زیرمقوله تقدیر :یادگیریدگایی که در یک مییط الکترنییکی سه عالیت مشغزل ه تند،
در صزرتی که ا

ا

کنند که کارهایشوا ارششومند اقوت ،سوه اداموه عالیوت تشوزیی مویشوزید.
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سناسراین ،ساید سین یادگیریدگا جزی اکم کورد کوه گودردا کارهوای یکودیگر سوزده ن کارهوای
ارششمند را مزرد تادیر گرار دهند.
دایشجز (م ا ه شزیده انل)« :هر شما که مطل ی در راسطه سوا مزضوزع درقوی انیجوا موییزی وم ن
سعد

میسینم که دیگرا اش ان مطل

ازششز انمده ن یظر ازدشزیز در این راسطه گفتن ،اوزد

سه ازد ساعوث میشوه در د عوات سعودی هوم سوه میتوزای یزشوته سیشوتر دگوت کونم ،هوم مزضوزعات
متنزعتری را مزرد سیث گرار دهم».
مقوله  .7پشتیبانی

در مییط یادگیری الکترنییکی اگر اش یادگیریده پشتی ایی یشوزد ن شموایی کوه نی سوه کمکوی ییواش
دارد ،سه نی تزجه یشزد ،ا

ا

می کنود کوه در ایون میویط رهوا شوده اقوت .سورعکو آموزش

ضزری که یادگیریده میتزاید سه قاشما آمزششی مراجعه کرده ن تااضاهای ازد را مطرح کنود،
در این یزع آمزش

این امکا راهم یی ت یا سهگزیهای مشکلتر اقت .در تیلیل میتوزایی کوه در

این شمینه ایجام شد ،دایشجزیا سیشتر سه وراهم آنرد مییطوی کوه یادگیریودگا در آ قوؤاالت
متدانل ازد را در شمینه شهریه ،ت ت یام ،در های ضزری ن مجواشی ن امتیایوات مطورح کننود،
اشاره شد .اش قزی دیگر ،ساید اش اقوتادی کوه در میویطهوای آموزش
میگذارد ،متناق
کارشنا

الکترنییکوی نگوت سیشوتری

سا شما نی اش یظر مزایا ر تار شزد ،کارشناقی در این شمینه میگزید:

(م ا ه شزیده هفتم)« :سناسراین ،یک مشکل در راسطه سوا ایون اسزارهوا موزارد مرسوزط سوه

پرداات یالز مه سه اقتاد ه ت .چز هیچ رق مالی سین اقتاد عوال ن غیر عوال یی وت .اگوه در
این شمینه کر جدی صزرت یگیره ،سعد اش مدتی اقتادی که عاله ن ساعث مشارکتهای شیوادی در
این مییط سین یادگیریدگا میشه ،دل رد شده ن اط سه داد در

اوزد

سوه صوزرت مجواشی ن

ارششیاسی مرقزم اکتفا میکنه».
مقوله  .8ابزار

مازله مهم دیگری کوه در رنیود تیلیول میتوزای کیفوی اقوت راج شود ،اسوزار اقوت .عالیوتهوای
یادگیری الکترنییکی ن مشارکت در آ تزقط اسزارها ن یرما زارهای م تنی سر ش که اتفاق میا تنود
ن سهنقیله آیها ت هیل میشزید .هور چنود در را داد مشوارکت سویش اش ایون اسزارهوا ،طورح در
داشتن سرای ایجاد آیها مهم اقت .سا این ال ،آیها ماهیتی ایجاسی دارید .سه ع وارتی ،گواهی اش گوایز
همه یا هیچ پیرنی میکنند .صر

راهم کرد اسزارهای شو که اجتمواعی ،سوه معنوی اتفواق ا تواد
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مشارکت یی ت .اما ،عال یا اقتفاده یکرد اش آیها در رآیند یادگیری ن آمزش
شکلگیری مشارکتها در آمزش

مایع شیادی سورای

الکترنییکی اقت.

این مازله ازد اش دن شیرمازله راسط کارسر ن دقتر پذیری تشکیلشده اقت .در ادامه ،هرکودام اش
این شیرمازالت سه همراه گزارههایی اصیل مرسزط سه هر یوک کوه اش تیلیول میتوزا سوهدقوتآموده
اقت ،تزضی داده ازاهد شد.
مقوله  .8ابزار :زیرمقوله دسترسپذیري :سرای امکوا پوذیری شوکل گور تن اجتمواع یوادگیری در میویط
یادگیری الکترنییکی ،انلین گدم راهم آنرد امکا دقترقی یادگیریدگا سه اسزارهایی اقت کوه
ناقطه مشارکت آیها سا یکدیگر ن سا مرسی را وراهم مویکنود .در ضوای یوادگیری الکترنییکوی اش
طی

نقیعی اش اسزارها میتزا اقتفاده یمزد که سرای سر پیش رض مشارکت ن تعامول وداگل دن

یفر سنا شدهاید ،در الیکه سرای دیگر چنین پیش رضی یدارید .سا این ال ،لزنماً دقوتر پوذیری
سه این معنی یی ت که اسزارها در ااتیار ا راد ساشد .گاهی عدم تزایایی اقتفاده ساعث میشوزد کوه اش
این اسزارها در آمزش

اقتفادهای یشزد .دایشجزیی در این شمینه ایهار میدارد:

دایشجز (م ا ه شزیده پنجم)« :تزایمندی نی ،رهنگی ،کامویزتری سچههوا ایلوی پوایین ه وت ن
ایلی نگتها ک ی ه ت که در قی تم مجواشی در

مویازیوه .اموا ،سوه ایلوی اش موزاردی هنوزش

دقترقی یداره .اگه سرای یادگیریدگا در این شمینوه هوم آموزش هوایی وراهم شوزد ،ایلوی توأتیر
دارد».
یک هیأت علمی هم در این شمینه ایهار داشت:
اقتاد (م ا ه شزیده قزم)« :یکته مهمی که در کار کرد سا آمزش

سوراط سایود در یظور گر وت

این اقت که همه تعامالت ن ارت اطات سا ناقطه اسزارهای کامویزتر ن شو که اقوت .سنواسراین ،ک وی
که مرسی اقت تماً ساید اش اسزارهای این ضا سهازسی ا ر داشته ن یر یتها ن اقتفادههای هرکودام
را سرای تشزیی کرد یادگیریدگا سه مشارکت ن ایجاد تعامل در سین آیها سشناقد».

مقوله  .8ابزار :زیرمقوله رابط كاربر :شیرمازله دنمی که مرسزط سه اسزارها در مییط آمزش

الکترنییکوی

اقت ،ناقط یا راسط کارسر اقت .راسط کارسر سهنیژگیهای یاهری ن راه وری صوفیات نب اشواره
میکند که یادگیریده در دنره ازد سا آیها کار میکند .یک راسط کارسری شلزغ یادگیریده را سا سار
اضا ی اطالعات مزاجه کرده ن یاازدآگواه نی را اش اداموه کوار سواش مویدارد .سنواسراین ،سوا طرا وی
ت زیری مناق

گ ومتهوای م تلو

قی وتم مودیریت یوادگیری الکترنییکوی ،هوم مویتوزا سوه
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آ هزیت داد ن هم اینکه اش قردرگمی یادگیریده تا میزا شیوادی جلوزگیری

کرد .گزاره شیر که م ت رج اش تیلیل میتزا اقت ،اشاره سه این امر دارد:
«نیژگی دیداری ایجمنها همچنین ،میتزاید سه آیها ا
آیکز مناق  ،اهدا

ا

هزیت در ضای آیالیون سدهود .یوک

ایجمن ن یزع تعامالتی که در آ نجزد دارد را سوه یادگیریودگا یوادآنری

میکند».
یکی اش نیژگیهوای سرج وتها ی کوه رعایوت آ در طرا وی راسوط کوارسر ساعوث مشوارکت سواالی
یادگیریده میشوزد ،تزایوایی نی سوه ش

ویقواشی میویط آ اقوت .یادگیریودهای در ایون شمینوه

میگزید:
دایشجز« :تزی مییط یادگیری که ما ساها

کار میکنیم ،شما هیچ ااتیاری یداری ،اط نارد شوز،

مزارد رن س ز ن اارج شز .این ساعث میشه شما کر کنی که چادر مییط ماشینیه ن یمیتزیی ان
رن ساب قلیاه ازد تغییر سدی».
مقوله  .9گروه

آارین مازله سرآمده اش تیلیل میتزا گرنه اقت .هر چند در اجتمواع یوادگیری مویتزایود گرنهوی
تشکیل یشزد ن همه ا راد سا یکدیگر یک جمع را تشکیل دهند ،سا این ال ،در ایلی اش مزاگوع سورای
سهنجزد آمد تعامالت غنیتر سین ا راد ساید دقت سه تشکیل گرنه شد .اش قزی دیگر ،ارایوه کورد
پرن ههای مشارکتی تأتیر شیادی در مشارکت کرد ا راد دارد ،کوه مویتزایود سوه تشوکیل اجتمواع
یادگیری سینجامد .معمزالً سرای ایجام این پرن هها مرسی یا یادگیریدگا اگدام سه تشکیل داد گورنه
میکنند .در م ا ه سا یک هیأت علمی ،نی ایهار داشت که عدم تزایایی در مدیریت گورنههوای
سراط ،یا یداشتن طرح در

رنشن سرای کار کرد اش این طریی اش تشکیل گرنهها اقتا ال یکورده

اقت .نی در این شمینه میگزید:
اقتاد (م ا ه شزیده هشتم)« :ما ایلی در شمینه اجرای درن

سه صزرت مشارکتی مز ی ی وزدیم ن

ازب یا تزایاییش رن یداشتیم یا سچهها اقتا ال یداشتن ن تی گاهی سچوههوا ازدشوز درازاقوت
ایجام پرن هها سهصزرت گرنهی رن دار ن ازب سهشز میگیم کوه یوه ییواشی یی وت .چوز ایون
ا

ا

ه ت که میازا سرایشز ایجام سد ن سه اقم گرنه تمزم سشه .یا سوهصوزرت ضورسدری

کارها رن ایجام سد ن ناقه این ایلی اش کارهای مشارکتی اقتفاده یکردیم».
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بحث و نتیجهگیري

دیگر شما اینکه پرقیده شزد یادگیری الکترنییکوی شوامل چوه چیوزی مویشوزد؟ یوا تعریو
چی ت؟ سه قر آمده اقت .امرنشه یادگیری الکترنییکی هم در آمزش

آ

عالی ن هم در آمزش هوای

گ ل اش دایشگاه رنیکردی پذیر ته شده در کنوار آموزش هوای ضوزری شوده اقوت .در آموزش
الکترنییکووی سووه دلیوول اوور تعووامالت اجتموواعی ،تشووکیل اجتموواع یووادگیری جهووت ووراهم آنرد
مشارکت های غنی ن پایدار یادگیریدگا جهت کاهش ایزنای آیها ن شکلگیری تعامالتی پزیا سین
آیها ضرنری مییماید .تشکیل اجتماع یادگیری می تزایود ،راه وردی سورای غل وه سور ایون مشوکالت
ساشد .هد

یک اجتماع یادگیری پیشر ت در دایش جمعی سهصزرتی اقت کوه ساعوث مایوت اش

رشد دایش ردی هم شوزد ( .)Scardamalia, Bereiter & Lamon, 1994اجتمواع یوادگیری سوا
کیفیت شمایی اتفاق میا تد که یک رهن

یادگیری اکم ساشد که در آ هر ک وی در کزشوش

جمعی سرای دای تن درگیر شزد .اجتماع یادگیری شمایی تشکیل میشزد کوه در ضوایی کوه در آ
اعتماد اکم اقت ،یادگیریدگا دغدغهها ،یگر

ن ارش های ازد را سوه اشوتراک سگذاریود ،سوه

یاد دیدگاههای یکدیگر سورداشید ن سه ت ادل مناسع ن تجرسیات ازد سا دیگر ا راد سورداشید.
امرنشه اکثر پژنهشها سهطزر کلی ،سه اهمیت شکلگیوری اجتمواع یوادگیری در دنرههوای سوراط
اذعا میکننود ( .)Wenger, 1999, Rovai, 2002, Shea, 2006سوا ایون وال ،شوزاهد تجرسوی
کمی در راسطه سا عناصری که در تشکیل اجتماع یادگیری در آمزش

الکترنییکوی مؤتریود ،نجوزد

دارد ).(Anatoliy, 2009, Doran, 2010, Harasim, 2002, Kear, 2011, Mason, 2002
چالش اصلی در شمینه اجتماع یادگیری این اقت که یمویتوزا آ را سوه شنر ن اج وار تشوکیل
داد ،سلکه ،اصطال اً ساید شکل سگیرد .هرچند میتزا سا سوهکوارگیری عوزاملی سوه شوکلگیوری آ
کمک کرد .یک اجتماع یادگیری اترس ش س تگی شیادی سه تزقعه رناسط عاطفی ن اجتمواعی سوین
اعضاء ن پرنر

تعامالتی سین آیها سه صوزرت عاالیوی ،عواطفی ن اجتمواعی دارد (.)Hara, 2009

جهت طرا ی اجتماع یادگیری میتزا اش عناصر سهدقت آمده در ایون پوژنهش اقوتفاده یموزد .سوا
این ال ساید تزجه کرد که طرا ی اجتماع یادگیری توا ایوداشهای وین کوار ن در رآینود آموزش
اتفاق میا تد .این مزضزع تفانت سارشی اقت که طرا ی آمزششی سرای اجتماع یادگیری سوا دیگور
طرا ی هایی که در عرصه آمزش

اتفاق میا تد ،دارد .سناسراین ،میتزا سا سهکارگیری راه ردهایی
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که جهت راهم کرد هرکدام اش عناصر سه دقوت آموده در ایون پوژنهش اقوت ،جوزی قرشوار اش
اعتماد ن همکاری متااسل سین یادگیریدگا ایجاد کرد.
الن ن نیگر ( )Lave & Wenger, 1991معتادید که یشایه یک اجتماع یادگیری اوزب توأتیر
آ سر رنی عملکرد تی یلی یادگیریدگا اقت .سه ع ارتی ،سهکارگیری سهترین راه ردها ن اسزارهوا
در تشکیل اجتماع یادگیری موی تزایود سور رنی رضوایت ن یگهوداری یوادگیری در ا ورادی کوه در
دنرههای یادگیری الکترنییکی شرکت میکنند ،تأتیر سهقزایی داشته ساشد.
در راقتای یتایج سه دقت آمده اش این پژنهش ،پیشونهاداتی سورای مرسیوا آموزش

الکترنییکوی در

راقتای تشکیل اجتمواع یوادگیری ن غنوی کورد مشوارکت ن ضوزر یادگیریودگا در دنرههوای
یادگیری الکترنییکی ارایه میگردد:


ایت اب مزضزعات سه ایداشه کا ی چالشی



تزجه سه پهنای ساید مزرد ییاش سرای اجرای سریامهها



امکا ش



قاشمایدهی گرنهها در استدای دنره



مایت اش سه اشتراکگذاری مناسع

یقاشی یرما زار در مزاردی همچز کنترل ،زیت ن تعداد پیامها



الگزپرداشی شکل ن ییزه تعامالت اش قزی معلم سرای یادگیریدگا



جلزگیری اش در ت لط گر تن سیث تزقط سرای اش دایشجزیا



راهم آنرد رصتهایی سرای تعامل ن مشارکت ا راد سا یکدیگر



راهم آنرد تجارب اجتماعی سه مزاشات تجارب آمزششی



پشتی ایی اش دایشجزیا سه صزرت ش ایهرنشی



تدنین گزایین ن ماررات یادگیری الکترنییکی سا مشارکت ازد دایشجزیا



راهم آنرد رصتی سرای سیشتر شد آشناییها در طزل شما



تعیین یمره سرای مزرد یظر گرار داد دیدگاههای دیگرا
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