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مقدمه

با ظه ر و ت سعهی پدیدهی فنووری اطالاات و ارتباطات ،روند تح الت جهانی با شتابی بیشجتر
و با مح ریت انصجر اطالاجات و دانجایی در حجال گسجتر

اسجت ( )Handke, 2020و تحج الت

ش رفی را در نظامهای وم زشی جهجان ایوجاد کجرده و زمینجه ظهج ر دانشج اههجا و نهادهجایی را بجا
رویکردهای جدید یاددهی و یادگیری فراهم نم ده است ( .)Dilmac, 2020یکجی از کاربردهجای
ا لی فنووری اطالاات و ارتباطات در فرویند یاددهی-یادگیری ،خلج رویکجرد جدیجدی تحجت
ان ان یادگیری الکترونیکی اسجت .ایجن شجکل یجادگیری ،بجا ت ججه بجه مزایجایی کجه بجرای ون بیجان
کردهاند ،ت انسته جای اه ویژهای برای خ د در وم ز

و ب یژه وم ز

اجالی پیجدا کنجد و امجروزه

نظججامهججای وم زش جی بججه مججدد ایججن رویکججرد ،ت انسججتهانججد بس جیاری از ورمججانهججای دور از دسججترر
تعل جیموتربیججت را بججه واقعیججت نزدی ج

نماینججد .بججه ابججارتی فججنووریهججای اطالاججاتی و ارتباطججاتی

فر تهای جدیدی را برای نظامهای وم زشی فراهم وورده است که از ی

سج  ،سجبب تق یجت و

تسهیل فرویند یاددهی-یادگیری ،افزایش همکاری ،نج ووری و خالقیجت بجرای افجراد و سجازمانهجا
شده است و از س ی دی ر م جب استفادۀ گسجترده از اینترنجت در فروینجدهای مجرتب بجا ومج ز
االی شجده اسجت ( .)Ala-Mutka, 2008بررسجیهجا نشجان مجیدهجد کجه گسجتر

فجنووریهجای

تح لوفرین در محی های وم زشی امدتاً ناشی از تمایجل بجه بهبج د فروینجد یجاددهی-یجادگیری و
بهدنبال افزایش یادگیری دانشو یان ب ده است .بنجابراین تمرکجز ا جلی همجه نهادهجای وم زشجی و
بهویژه وم ز

االی ارتقای کیفیت یادگیری دانشو یان است ( )Puig et al., 2020بهگ نهایکجه

هاوریال و هاوریا ( )Haverila, M., & Haverila, 2021معتقدند سنوش اثربخشی ی

م سسجۀ

وم زشی را میت ان بر اسار بروندادها و پیامدهای ون ،مانند رضایت دانشو یان ،برنامههجای ونجان
برای ادامه تحصیل ،م فقیت و میزان تحقج دسجتاوردهای یجادگیری دانشجو یان تعریج
واقع ،دستاوردهای یادگیری به معنای خ دارزیابی دانشو یان از پیشرفتهای

کجرد .در

رت گرفته ،منجافع

کسبشده یجا دسجتاوردهای محقج شجده از طریج اهجداف وم زشجی کجه از مشجارکت در توجارب
دانش اهی ناشی میش د ،مجیباشجد  .درمومج ع ،منظج ر از دسجتاوردهای یجادگیری ،رشجد فجردی،
ذهنی ،تحصیلی و حرفهای دانشو یان است که در جریجان فروینجد یجاددهی-یجادگیری در دانشج اه
حا ل میشج د ( .)Panayiotou et al., 2019بررسجیهجا نشجان مجیدهجد کجه ظهج ر رسجانههجای
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دیویتال ،فنووریهای تحج لوفجرین و ایوجاد نظجام یجادگیری الکترونیکجی ،از یج
تدریس و یادگیری را غنیترکرده و استفاده از ونها به ی

سج توربیجات

امر اادی در بین دانشو یان و استادان

دانش اه تبدیلشده است ( )Paechter, 2010و از س ی دی ر سجبب افجزایش کجارایی و اثربخشجی
وم زشی و تحق دستاوردهای یادگیری دانشو یان شده اسجت ( .)Tossy, 2017ایجن مزایجا سجبب
شده است که استفاده از یادگیری بهشی ه الکترونیکجی در بسجتر ومج ز
گستر

اجالی بجهطج ر فزاینجدهای

یابد ( )Slalom et al., 2019و سبب تغییرات بنیادی در فرویندهای مرتب بجا ومج ز

و

یادگیری در دانش اهها شج د .اگرچجه یجادگیری الکترونیکجی در شجرای مطلج ب منوجر بجه ارتقجاء
پیامدهای وم زشی میگردد با این حال ،چالشها و م انع جدی در مسیر تحق کامل پتانسجیلهجای
ون وج د دارد که از ون جمله میت ان به م اردی ازجمله :فقدان ارتباط فرا گیران با مدرسان خج د
در محی های یادگیری ،بهکارگیری نشانههای کالمی همچ ن زبان بدن و انعطاف دا ( Abbasi
)Kasane & Shams, 2018؛ ادم ت سعه مهارتهای گفتمجان بجین یادگیرنجدگان ( & Ahmadi

 )Ahmadi, 2014و انزوای اجتماای فرا گیجران بجهدلیجل فقجدان تعجامالت حضج ری و رودررو بجا
همکالسیها ( )Srivastava, 2019اشاره کرد که منور به یار و ناامیدی دانشجو یان ،نارضجایتی،
کاهش مشارکت و تمرکز برخی از دانشو یان میش د لذا ت جه به چالشهای مذک ر و ارزشجیابی
مداوم کیفیت وم ز های الکترونی

در دانش اهها میت اند ضمن کم

به ت سعه وم ز

االی

زمینه بهب د کیفیت یادگیری مهارتهجای اساسجی شجغلی و بنیجادی زنجدگی را بجرای یادگیرنجدگان
فججراهمسججازد و اججدم ت جججه بججه ا امججل م فقیججتومیججز پیججادهسججازی یججادگیری الکترونیکججی م جججب
ازدسترفتن سرمایهها خ اهد شد .اگرچجه یکجی از مهجمتجرین ا امجل ،افجزایش کیفیجت یجادگیری
الکترونیکی ،فنووریهای م رد استفاده در این ن ع از وم ز ها است (کجه مجیت انجد بجه دسجترر
کارومجد و بجهم قججع و بهجرهگیجری از مکججانهجای مختلج

ت سج دانشجو یان بیانوامججد) امجا اغلججب

پژوهش ران بر این باورند که فنووریها تنها وسایلی جهجت اراهجه و تبجادل دانجش هسجتند و ونچجه
میت اند بر م فقیجت دانشجو یان تأثیرگجذار باشجد راهبردهجای وم زشجی مبتنجی بجر تعامجل در بسجتر
الکترونیکی است  .در همین راستا تامال و ل ی

)(Taimalu & Luik, 2019بیان مجیدارنجد کجه

یادگیری بیشتر بهخاطر راهبردهای مناسب وم زشی و نهتنها بجهکجارگیری ابزارهجا و فجنووریهجای
دیویتال ،اتفاق میافتد زیرا ان یزه دانشو و معنادهی او به دانش تحت تأثیر راهبردهجای وم زشجی
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قججرار دارد .بججه تعبیججر ججاحبنظران بججرای پججرور
الکترونی ج

مهججارت تفکججر در فروینججد یججاددهی-یججادگیری

 ،مح جی یججادگیری بایججد فججراهمکننججده فعالیججتهججای پ یججاو تججال

بران یججزی باشججد تججا

یادگیرندگان بت انند با تعامل با سایر ابعاد وم زشی ،دانش جدید را بجه یافتجههجای محیطجی و پیشجین
خ د پی ند دهند ( .)kim et al., 2019در همین راستا ،محققجان معتقدنجد جهجت پجرور

مهجارت

تفکر انتقادی و معناداری دانش در بستر الکترونیکی ،بایستی فروینجدهای یجادگیری در محجی هجای
الکترونیکی به نح ی طراحی ش ند و یکی از رو هجای تحقج ایجن امجر اسجتفاده از مجدل اجتمجاع
یادگیری است .ابن مدل ،حاوی راهبردهای وم زشی اجتماعمح ر و تعاملی و حا ل فعالیتهجایی
است که جهت ایواد شناخت امیقی از مشخصات و ویژگیهای یادگیری الکترونیکجی در مربیجان
و فرا گیران و نیز هدایت ونها در جهت شناخت مباحث حیاتی ج رت گرفتجه اسجت ( Eaton et

 .)al., 2017مجدل مجذک ر نخسجتین بجار ت سج گریسج ن و همکجاران ()Garrison et al., 2000
معرفیشده است و درواقع ی

چارچ ب نظری برای ساختار دادن به فرویند یاددهی-یجادگیری در

مح جی الکترونیکججی اسججت ( .)Stenbom, 2018بججر اسججار دیججدگاههججای گریس ج ن و همکججاران
( )Garrison et al., 2000زمان زیادی به ط ل انوامید تا ماسسههای ومج ز

اجالی دریابنجد کجه

محت ای وم زشی بهتنهایی نمیت اند بیان ر کیفیت یادگیری باشد بلکه محیطی که در ون مدرسجان
دورۀ وم زشی را برگزار میکنند نیز کیفیت تعامالت که فرویندهای مرتب با یجادگیری را بجهپجیش
میبرد درنهایت ماسسهها را از هم متمایز میکند  .طب مدل اجتمجاع یجادگیری ،طراحجی و اججرای
یججج ج

دوره ومججججج ز

الکترونیکجججججی مسجججججتلزم برقجججججراری سجججججه بعجججججد ا جججججلی اسجججججت

و توربه یادگیری در فضایی اتفاق میافتد که حض ر اجتماای ،حض ر شناختی و حضج ر یجاددهی
به اشتراک گذاشته میش ند .این سجه بعجد هرکجدام نماینجده یج

جنبجه از توربجۀ وم زشجی اسجت.

همانگ نه که در شکل شماره  1مشاهده میشج د جرفنظجر از دیجدگاههجای مختلج

ایجن ابعجاد،

اجزای ضروری شکلدادن به توربۀ وم زشی محس ب میش د و کیفیت توربۀ وم زشی در مرکجز
تقابل این سه بعد قرار دارد.
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شکل ( :)1مدل اجتماع یادگیری ()Garrison et al,2000

بررسیها نشان مجیدهجد کجه تعامجل بجین یادگیرنجدگان در بسجتر الکترونیکجی ،اامجل مهمجی در
م فقیت دانشو یان محس ب مجیشج د ( )Fiock, 2020و مجدل اجتمجاع یجادگیری بجهانج ان یج
چارچ ب نظری قدرتمند و مرتب برای بررسی و تبیین اثربخشی یادگیری الکترونیکجی فر جتی را
برای محققان فراهم میکند تا تعامل و توربیات فرا گیران را در محی هجای یجادگیری الکترونیکجی
ارزیابی کنند ( .)Choo et al., 2020چارچ ب اجتمجاع یجادگیری بجر اسجار نظریجه سجازه گرایجی
اجتمججاای پیشججنهاد مجیکنججد کججه مدرسججان سججه نج ع حضج ر دانشججو یان را بایسججتی در محجی هججای
الکترونیکی م ردت جه قرار دهند :حض ر شناختی ،اجتماای و یجاددهی)Delello et al., 2019( .
از دیدگاه م ر ( )Moor, 1989این سه ن ع حض ر در چارچ ب مدل اجتماع یادگیری مربج ط بجه
سه ن ع تعامل است که بهانج ان مثجال حضج ر یجاددهی بجه تعامجل یادگیرنجده و یاددهنجده ،حضج ر
اجتماای به تعامل یادگیرنده و یادگیرنده و حض ر شناختی به تعامل محت ا -یادگیرنده اشجاره دارد
( .)Choo et al., 2020م ر ( )Moor, 1989در ادامه اظهار میدارد که بجرای مدرسجان از راه دور
جهت برنامهریزی دقی  ،هر سه ن ع تعامل ،با ت جه به پتانسیل فنووریهای جدید ،مهجم اسجت .بجا
ت جه به اینکه روند رو بجه رشجدی در اراهجه دورههجای الکترونیکجی در ومج ز

اجالی وجج د دارد

طراحی محی هجای یجادگیری الکترونیکجی بجرای بهینجهسجازی تعامجل یجاد گیرنجدگان بجا اسجتفاده از
فنووریهای ن ظه ر بسیار مهجم اسجت .)Mathew, 2020( .سج ان ( )Swan et al., 2009انج اع
تعامل ازنظر م ر ( )Moor, 1989را شرح داده و اظهار میدارد که این سه ن ع تعامل متناظر بجا سجه
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ن ع حض ر در مجدل اجتمجاع یجادگیری بج ده و فضجای مفیجدی بجرای درک تعامجل در محجی هجای
الکترونیکی اراهه میدهند .او در این مطالعه ،مجدل اجتمجاع یجادگیری را بجهانج ان یج

چجارچ ب

نظری برای توزیهوتحلیل سه نج ع تعامجل در دوره تطبیج داده اسجت .بجهنظجر مجیرسجد تعامجل بجین
دانشججو یان ،مدرسججان و محتج ا نقججش اساسجی در تحقج پیامججدهای یججادگیری دانشججو یان در بسججتر
الکترونیکی داشته باشد و نسل کن نی یادگیری الکترونیکی باید بهط ر ماثر ابزارها و فنووریهای
الزم را برای تسهیل تعامالت به کار گیرد؛ زیرا اهمیت تعامجل یادگیرنجده  -یادگیرنجده و فراگیجر -
استاد در یادگیری الکترونیکی کامالً اثبجاتشجده اسجت ( Cherney., et al.,2018; Hrastinski,

 )2009; Salmon, 2004و بهط ر خاص ،شکلگیری و پرور

ی

جامعه اغلب در فعالیتهجای

پیرام ن تعامالت بین فرا گیران ،م رد بررسی قرار میگیرد ( .)Candace, 2019با ت جه به اهمیجت
ایججن امججر در ادامججه بججه بررس جی سججه ن ج ع حض ج ر مطججرحشججده در چججارچ ب گریس ج ن و همکججاران
( )Garrison et al., 2000میپردازیم:
-1حض ر شناختی به "میزان ت انایی شرکتکنندگان در ایوجاد معنجا بجا ارتبجاط پایجدار " اشجاره
داردکه بهابارت دی ر ،این همانجایی است که کار واقعی معنی سجازی ج رت مجیگیجرد؛ زیجرا
ونها با استفاده از تأمل ،کاو

و تحقی مشترک با محت ای دوره ،درگیر مجیشج ند تجا درکهجای

جدیدی را برای یادگیری فردی بهدست وورده و در اختیار شما قرار دهنجد (.)Thompson, 2017
حض ر شناختی ،تفکر انتقادی را هدف هر توربۀ وم زشی میداند ( .)Castellanos, 2020مطجاب
چارچ ب اجتماع یادگیری ،حض ر یاددهی و حض ر اجتماای ،حض ر شجناختی ،تسجهیل مجیکنجد
و دانشو یان را قادر میکند تا امی و انتقادی بیندیشند و ونهجا را بجرای تحقج اهجداف یجادگیری
ت انمندتر میسازد ( ( Thompson, 2017و حض ر اجتماای به ت سعه تعامالت اجتماای در میجان
افراد گروه یادگیری در این حفج یج

فضجای اجتمجاای سجازنده اشجاره دارد .حضج ر اجتمجاای

ت س ج سججه بعججد (ال ج ) ارتبججاط بججاز( ،ب) بیججان اججاطفی و (ج) انسججوام گججروه سججنویده م جیش ج د
) .( Kim & Gurvitc ,2020بیشججتر مطالعججات دربججارۀ حضج ر اجتمججاای بججه چ ج ن ی معرفجی
دانشو یان و یا درک ونها بهان ان "افراد واقعی " در بستر الکترونیکی متمرکز است " ( FOCK,

 .)2020گریس ن و همکاران ( )Garrison et al., 2000سه دسته از شاخصهای حض ر اجتماای
را تعیین کردهاند که ابجارتانجد از )1( :بیجان اجاطفی (احساسجی) ،ججایی کجه فجرا گیجران ابجارات
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و ارز های شخصی را به اشتراک میگذارند )2( .ارتباط وزاد ،جایی که فرا گیران جنبههجایی از
وگاهی و شناخت متقابل را ایواد میکنند و ( )3انسجوام گروهجی ،ججایی کجه فجرا گیجران احسجار
تعهد گروهی را ایواد و حف میکنند .مطالعهایکه ت س

ریچاردس ن و س ان ( & Richardson

 )Swan, 2003انوام شد نشجان داد کجه حضج ر اجتمجاای بجر رضجایت دانشجو و مجدرر از دورۀ
وم زشی تأثیر مثبت میگذارد ( .)FOCK, 2020درواقجع م فقیجت گجروههجای یجادگیری بجاهم در
ی

محی الکترونیکی مرب ط به ترکیبی از دانش و مهارتهای فردی و ت انجایی کجار بجاهم اسجت

که انا ر ون حض ر اجتماای ون را تعیین و ایواد میکنجد ( )Goh, 2020و درنهایجت -3حضج ر
یاددهی به طراحی ،ارتقا و هدایت فرویند شناختی فرا گیران و ارتباطجات اجتمجاای بجرای دسجتیابی
به اهداف یادگیری معنادار و ارزشمند اشاره دارد .حض ر یجاددهی بجهطج ر امجده شجامل؛ طراحجی
و سازماندهی وم ز  ،ارتقا گفتمان بین افراد و وم ز

مستقیم است .فقدان حض ر کافی در امجر

وم ز  ،بااث میش د که بحث و شناخت بین مدرسان و دانشو یان و بجین دانشجو یان در سجطح
نسبتاً پایین اتفاق افتاده و یادگیری سطحی جای خ د را به یادگیری امی بدهجد (.)Zhang, 2020
طب مدل اجتماع یادگیری ،توربه یادگیری در فضایی اتفاق میافتد که حض ر اجتمجاای ،حضج ر
شناختی و حض ر یاددهی به اشتراک گذاشته میش ند .بر اسار دیدگاههای گریس ن و همکجاران
( )Garrison et al., 2000زمان زیادی به ط ل انوامید تا ماسسههای ومج ز

اجالی دریابنجد کجه

محت ای وم زشی بهتنهایی نمیت انند بیان ر کیفیت یادگیری باشد بلکه محیطی که در ون مدرسان
دورۀ وم زشی را برگزار میکنند نیجز کیفیجت تعجامالتی کجه فروینجد یجادگیری را بجهپجیش مجیبجرد
درنهایت ماسسهها را از هم متمایز میکند اما ونچه اهمیت بحث را روشنتر مجیکنجد تجال

بجرای

تحق چنین محیطی در بستر الکترونیکی است (.)Yang & Mohd, 2020
پیشینه پژوهش

بررسی تحقیقات انوام شده ،نشان می دهد که مدل اجتماع یادگیری بر رضایت و پیشرفت
تحصیلی فراگیران اثرگذار است به ط ر مثال یندرا و همکاران (،)Yanira & et al., 2021
در بررسیهای خ د بیان کردهاند که مدل اجتماع یادگیری در رضایت دانشو یان،
خ دکارومدی ،افزایش ااتماد به نفس و م فقیت در فرویند یادگیری نقش مهمی دارد و از بین
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ان اع حض ر ،حض ر اجتماای اثر بیشتری در م فقیت فراگیرانی که به شی ۀ الکترونیکی تحصیلی
میکنند ،دارد .در سنتز پژوهشی که ت س کاسک را و همکاران( )Caskurlu et al., 2021روی
 3041پژوهش با م ض ع اجتماع یادگیری انوام شده است به درک جامعی از ا امل ماثر بر
توارب یادگیری ونالین فراگیران در این خص ص رسیدهاند .نتایج نشان داد که ده م ض ع
ت

یفی اجتماع یادگیری به سه دسته :طراحی دوره ،اقدامات مربی و اقدامات دانشو یی گروه

بندی شده است .مضامین تحلیلی شامل پاسخ یی ،واقعی ب دن و حمایت از فرویند یادگیری ب د.
وادین ت ن و پ رتر( )Waddington & Porter, 2021اظهار میدارند که افزایش تعامل فراگیران
با یکدی ر و با محت ا در دورههای ونالین از جمله رو هایی است که سبب افزایش حف

و

ن هداشت و رضایت ونها میش د .نتایج تحقی ونها نشان میدهدکه تشکیل اجتماع یادگیری ی
استراتژی م ف برای افزایش ان یزه ،دستیابی به ارتباطات بیشتر و در نهایت حمایت از فراگیران
هم از نظر اجتماای و هم از نظر شناختی است .نتایج تحقی لی و ونگ( )li & wang, 2021نشان
میدهد که مدل اجتماع یادگیری(با تاکید بر ان اع حض ر) به ان ان ی

چارچ ب نظری در بستر

ونالین منور به بادگیری امی میش د و همچنین به یاد گیرندگان کم

می کند تا بت انند

رفتارها و فعالیتهایی را که سبب م فقیت یاد گیرندگان و مدرسان در بستر ونالین می ش د
شناسایی کنند و در همین راستا سه ن ع حض ر شناختی  ،اجتماای و وم زشی ،مکانیزم هایی است
که به این شناخت کم

می کند .تن( )Tan, 2020در پژوهشی با هدف بررسی اجتماع یادگیری

بر تحق پیامدهای یادگیری به این نتیوه می رسند که مدل مذک ر ،بااث ایواد تفاوت معناداری
در یادگیری دانشو یان می ش د .حض ر اجتماای بیشترین تأثیر را بر پیشرفت تحصیلی داشته
است و حض ر یاددهی ،سبب می ش د ان یزه دانشو یان و املکرد ونها در ط ل دوره برخ
افزایش یابد .چ و همکاران ( )Choo et al., 2020با استفاده از چارچ ب اجتماع یادگیری به
بررسی درک توربه یادگیری دانشو یان در دورههای الکترونیکی پرداخته و بیان کردهاند
رضایت از دورههای مذک ر ارتباط تن اتن ی با حض ر یاددهی و حض ر شناختی دارد .لی و
همکاران ( )Lee et al., 2020در پژوهش کیفی خ د به توزیهوتحلیل یادگیری برای درک
اجتماع یادگیری با بحث و بررسی موامع جهانی پرداخته اظهار میدارند که انصر غالب در
پ یایی اجتماع یادگیری ،حض ر شناختی است و در حالی که حض ر یاددهی ،بافت جامعه
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یادگیری را شکل میدهد و حض ر شناختی و اجتماای با خل دانش و یادگیری جدید پی ند
میخ رد .روتر و همکاران ( )Rueter et al., 2019بیان کردند ایواد و حف

ی

جامعۀ

یادگیرنده پرتحرک برای دانشو یان بسیار ارزشمند است و مدرسان باید ضمن حف

ساختار

و سازگاری در دورهها ،تعهد خ د را نسبت به در دسترر ب دن ،پاسخ

ب دن و انعطاف پذیری

نشان دهند .چاکرواغل ( )Çakiroglu, 2019به بررسی رابطۀ بین حض ر شناختی و اجتماع
یادگیری پرداخته و اظهار میدارد که اگرچه رواب

مثبت و مت س

و اجتماای وج د دارد اما هیچ همبست ی قابلت جهی بین وم ز

بین حض ر شناختی

و حض ر اجتماای و حض ر

شناختی وج د ندارد و االوه بر این ،حض ر شناختی دارای همبست ی مت س و مثبتی با میزان
تحق دستاوردهای یادگیری دانشو یان است .محققان خاطرنشان میکنند که وقتی دورههای
الکترونیکی دارای اجتماع یادگیری ق ی باشند؛ دانشو یان در بحثها شرکت میکنند درک ونان
به منظ ر یادگیری بیشتر افزایش یافته و از توربه یادگیری رضایت بیشتری و در نتیوه ی

محی

یادگیری الکترونیکی و ماثر الزم است ارتباطات و بازخ رد وسان را تسهیل کند.
در این مفه م ،فنووری که برای پشتیبانی از دورههای الکترونیکی استفاده میش د ممکن است بر
سطح تعامل بین دانشو یان و استادان تأثیر ب ذارد؛ به ابارتی ،سامانههای م ج د در بستر
الکترونیکی برخی ابزارهای پیشرفته برای تعامالت را اراهه میکنند ولی با این حال ،فراگیران زمان
زیادی برای ارسال پیام سریع ،بحث ،همکاری و همچنین جستو ی اطالاات ،تفکر انتقادی،
دریافت بازخ رد یا تعامل اجتماای در ی

دورۀ وم زشی محدود را ندارند .بنابراین ،مباحثات

الکترونیکی دانشو  -دانشو  ،خ دان یخت ی ،حس مشارکتهای اجتماای و ادراک از دی ران
ممکن است متفاوت از محی های یادگیری حض ری باشند (.)Çakiroglu, 2019
در راستای ونچه ،گفته شد و با ت جه به مبجانی نظجری و بجر اسجار تأییجدات پژوهشجهای پیشجین،
اذاان میداریم بر پایه مدل اجتماع یادگیری ،در این تحقی بر ون هستیم تا از ی

سج رابطجۀ بجین

میزان تحق دستاوردهای یادگیری دانشو یان در بستر الکترونیکجی و اجتمجاع یجادگیری را در سجه
بعد حض ر شناختی ،حض ر اجتماای و حض ر یاددهی مج رد بررسجی قجرار داده و از سج ی دی جر
متغیرهای مذک ر را در دو دانشج اه تهجران (کجه در کنجار پجذیر
دانشو یانی نیز به شی ۀ الکترونیکی پذیر

دانشجو بجه ج رت حضج ری،

میکند) و ماسسه وم ز

االی مهر البرز که بجه شجی ه
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کامالً الکترونیکی دانشو میپذیرد م رد مقایسه قرار دهجیم .دلیجل انتخجاب ایجن دو نهجاد ومج ز
االی و بررسی مقایسهای ونها ،تفاوت در مدل وم زشی م رد اسجتفاده در ایجن دو دانشج اه اسجت.
ضرورت انوام پژوهش حاضر ،ایجن اسجت کجه اگجر چجه درزمینجۀ بررسجی دسجتاوردهای یجادگیری
الکترونیکی دانشو یان در سطح ملجی ،تحقیقجاتی ج رت گرفتجه امجا مقایسجه یج
الکترونی

دانشج اه تمجام

با سایر دانش اههای جامع است کجه در کنجار ومج ز هجای حضج ری از ومج ز هجای

الکترونیکی استفاده میکنند کمتر م رد ت جه قرار گرفته لذا در همین راستا الزم است ت ضجیحاتی
در م رد این دو نهاد ومج ز
وم ز

اجالی اراهجه شج د کجه در ادامجه بجدان پرداختجه خ اهجد شجد .ماسسجه

االی مهر البرز ،به ان ان نخستین ماسسه وم ز

االی الکترونیکی غیجر انتفجاای ایجران بجا

هدف تربیت نیروی انسانی متخصص در سطح تحصجیالت تکمیلجی در گجرایشهجای مختلج
رویکرد ااتالی وم ز

و بجا

و پژوهش در بسجتر فجنووری ارتباطجات و اطالاجات از اوایجل سجال 13.2

شروع به کار نم ده است و خدمات وم زشی خ د را به ط ر کامل در بستر الکترونیکی و با هجدف
تأمین نیازمندیهای یادگیری دانشو یان (با کمترین اتکا به مدرر) به انوام میرساند .برنامجههجای
وم زشی ن ین این ماسسه بر اسار ب میسازی توارب و تخصص دانش اههای معتبجر الکترونیکجی
پیش ام جهان ب ده که متناسبسازی ونها ،با ت جه به ظرفیتهجا ،تج ان و نیازهجای کشج ر بجه اججرا
درومده است .از الزامات مدل وم زشی ماسسه مذک ر ،ت لید محت ی چندرسانهای ،وجج د دسجتیار
وم زشی به ان ان تسجهیلکننجده در کنجار مجدرر ،اسجتفاده از ابزارهجای مختلج

سجامانه مجدیریت

یادگیری به منظ ر برقراری تعامل بین یادگیرنده با مدرر ،دسجتیار وم زشجی و محتج ا اسجت و ایجن
در حالی است که دانشج اه تهجران دارای مجدل وم زشجی کجامالً متفجاوتی بج ده و مشجابه دورههجای
حض ری ،تأکید ا لی ون بر برگزاری کالرهجای الکترونیکجی ت سج اسجتاد و در سجااات مقجرر
است  .لذا تحقی حاضر به دنبال پاسخ یی به سااالت ذیل است؛
-1وضعیت م ج د اجتماع یادگیری در ماسسه وم ز

االی مهر البجرز در مقایسجه بجا دانشج اه

تهران چ نه است؟
-2رابطججه اجتمججاع یججادگیری مبتنجی بججر حضج ر شججناختی ،اجتمججاای و یججاددهی بججا میججزان تحقج
دستاوردهای یادگیری دانشو یان در ماسسه وم ز
چ نه است؟

االی مهر البرز در مقایسجه بجا دانشج اه تهجران
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روش

تحقی حاضر ازنظر هدف ،کاربردی و ازنظر گردووری دادهها ت

یفی از ن ع پیمایشی است .

در این پژوهش بهمنظ ر گردووری اطالاات رو های کتابخانهای و میدانی در کنار هم
استفادهشده؛ بهط ری که در رو
و در رو

کتابخانهای از شی ههای تحلیل محت ا و بررسی اسناد و مدارک

میدانی از پرسشنامه استفادهشده است .از ونوا که هدف پژوهش حاضر ،بررسی

مقایسهای دستاوردهای یادگیری الکترونیکی دانشو یان ماسسۀ وم ز

االی مهر البرز با دانش اه

تهران است لذا جامعۀ وماری ابن پژوهش متشکل از کلیه دانشو یان مقطع کارشناسی ارشد
ورودی سال  1331است که در رشتههای تحصیلی مدیریت  ،MBAمدیریت فنووری اطالاات
و مهندسی نایع در ماسسۀ وم ز

االی مهر البرز و دانش اه تهران مشغ ل به تحصیل است .

همچنین اسار انتخاب  3رشته مذک ر ،مشترک ب دن این رشتهها بین این دو نهاد وم ز
است .بهمنظ ر بروورد تعداد نم نۀ الزم از فرم ل ک کران و سپس رو

االی

نم نهگیری طبقهای

استفاده شد .همانط ر که پیشتر بدان اشاره شده ،ابزار گردووری دادهها پرسشنامه استاندارد
مدل اجتماع یادگیری گریس ن و همکاران ( )2666است که بهمنظ ر سنوش اجتماع یادگیری در
سه بعد حض ر یاددهی ،حض ر اجتماای و حض ر شناختی و بر اسار طی

-5درجهای لیکرت

تهیهشده است .روایی پرسشنامه بر اسار شی ۀ روایی محت ا و با استفاده ازنظر خبرگان به تأیید
رسید و پایایی ون بر اسار ضریب ولفای کرونباخ به مقدار  68.3بروورد شد .شایانذکر است
برای ارزیابی میزان دستاوردهای یادگیری دانشو یان نیز معدل کل دونیم سال اول تحصیلی ونان،
بهان ان معیار در نظر گرفته شد.
یافتهها

یافتههای حا ل از پژوهش حاضر در چارچ ب پرسشهای مطرح شده ،بررسی شده است:
در پاسخ به ساال اول پژوهش(همان نه که در جدول شماره)1در ابتدا پس از گردووری دادهها
و اطالاات با استفاده از ومار ت

یفی به ت

ی

نم نه پرداخته شده است.
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جدول( )1آمار توصیفي نمونه تحقیق

سن
گروهها
ماسسه وم ز

االی مهر البرز

دانش اه تهران

سطح

فراوانی

درصد فراوانی

21-23

.3

%56/3

31 -2.

12

%41/1

30 -32

14

%./6

21-23

14

%43/3

31 -2.

.0

%56/3

30 -32

11

%0/4

جنسیت
گروهها
ماسسه وم ز

االی مهر البرز

دانش اه تهران

سطح

فراوانی

در د فراوانی

مرد

05

%31/1

زن

116

%02/3

مرد

.3

%52

زن

.2

%4.

معدل
گروهها
ماسسه وم ز

االی مهر البرز

دانش اه تهران

جمع کل (ماسسه وم ز
جمع کل (دانش اه تهران)

االی مهر البرز)

سطح

فراوانی

در د فراوانی

کمتر از 14

3

%5/1

15833-14

33

%53/1

11833-10

02

%35/4

26-1.

11

%0/3

کمتر از 14

03

%30/.

15833-14

.4

%43/1

11833-10

21

%12/3

26-1.

3

%1/.

115

%166

111

%166
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همان نه که در جدول شماره( )2مشاهده می گردد ابتدا با استفاده از وزم ن کل م گروف-
اسمیرن ف ،نرمال ب دن متغیرها م رد بررسی قرار گرفت .بر اسار این جدول ،میزان  zمحاسبه
شده برای متغیرهای پژوهش به لحاظ وماری معنادار نیستند ( )p <6/65و ادم معناداری نشان
دهندهی ت زیع نرمال متغیرها می باشد لذا از وزم نهای پارامتری

جهت تحلیل دادهها استنباطی

استفاده شده است.
جدول ( )1نتایج آزمون کلوموگروف -اسمیرنوف برای بررسي نرمال بودن توزیع دادهها
انحراف

 Zکلوموگروف -اسمیرنوف

P

1/4.

6/25
6/34

متغیر

میانگین

مالفه حض ر یاددهی

2/36

6/13

مالفه حض ر شناختی

2/03

6/33

2/33

حض ر اجتماای

3/6.

6/.1

1/14

6/143

تحق دستاوردهای یادگیری دانشو یان

15/63

1/51

1/11

6/44

استاندارد

بنابراین برای بررسی مقایسه میان ین اجتماای یادگیری و ابعاد ون در نهادهای وم ز
( ماسسه وم ز

االی

االی مهر البرز و دانش اه تهران) از وزم ن  tبرای دو گروه مستقل استفاده شد.

با ت جه به نتایج جدول ( ،)3در بعد حض ر شناختی میان ین دانشو یان ماسسه وم ز

االی مهر

البرز  2/10به دست ومده که در دانش اه تهران ،حض ر شناختی میان ین  2/02را کسب کرده
است که بر اسار تحلیلهای

رت گرفته هر دو نهاد از بعد حض ر شناختی در وضعیت نسبتاً

مطل بی قرار دارند .همچنین در بعد حض ر اجتماای دانشو یان ماسسه وم ز

االی مهر البرز با

میان ین  3/51در مقایسه با دانشو یان دانش اه تهران با میان ین  2/02در سطح باالتری قرار دارند
اگرچه با ت جه به معیار ت اف  ،هر دو دارای وضعیت نسبتاً مطل بی هستند .در بعد حض ر یاددهی
نیز ،هر دو ماسسه وم ز

االی مهر البرز با میان ین  2/35و دانش اه تهران با میان ین  2/.5در

وضعیت نسبتاً مطل بی قرار دارند .به منظ ر بررسی مقایسهای این دو نهاد وم ز

االی از نظر سه

بعد حض ر اجتماای ،شناختی و یاددهی ،از وماره  tبرای گروههای مستقل استفاده شد .نتایج
تحقی نشان میدهد که از نظر حض ر شناختی و اجتماای بین ماسسه وم ز

االی مهرالبرز

و دانش اه تهران ،تفاوت معناداری وج د دارد و این در حالی است که از نظر حض ر یاددهی
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به لحاظ وماری تفاوت معناداری وج د ندارد .به ط ر کلی و با ت جه به نتایج جدول ( )3متغیر
اجتماع یادگیری دانشو یان ،ماسسه وم ز

االی مهر البرز با میان ین  3/11در مقایسه

با دانشو یان دانش اه تهران با میان ین  2/12در سطح مطل بتری قرار دارد که از نظر وماری
نیز این تفاوت معنادار است.
جدول ( :)9وضعیت اجتماع یادگیری و ابعاد آن از نظر دانشجویان دو نهاد آموزش عالي

ابعاد
حض ر شناختی
حض ر اجتماای
حض ر یاددهی
اجتماع یادگیری (کلی)

گروهها

میانگین

انحراف معیار

مهر البرز

2/10

6/30

تهران

2/02

6/41

مهر البرز

3/52

6/0.

تهران

2/02

6/01

مهر البرز

2/35

6/14

تهران

2/.5

6/12

مهر البرز

3/11

6/21

تهران

2/12

6/34

T

D

P

3/3.

344

6/661

12/4

343/3

6/661

1/22

343/3

6/222

11/31

323/5

6/661

** P < 0/05

ساال دوم پژوهش :رابطه اجتماع یادگیری مبتنی بر حض ر شناختی ،اجتماای و یاددهی با
میزان تحق دستاوردهای یادگیری دانشو یان در ماسسه وم ز

االی مهر البرز در مقایسه با

دانش اه تهران چ نه است؟
برای وزم ن این ساال پژوهشی همان نه که از نتایج جدول ( )4برمیوید میزان  rمحاسبه شده
ماسسه وم ز

االی مهر البرز بین حض ر شناختی و دستاوردهای یادگیری برابر با 6/302

به دست ومد که این میزان به لحاظ وماری معنادار است ( .)P < 0/05میزان  rمحاسبه شده بین
حض ر شناختی و دستاوردهای یادگیری در دانش اه تهران برابر با  6/166به دست ومد که این
میزان به لحاظ وماری معنادار نیست ( )P > 0/05بنابراین در ماسسه وم ز

االی مهر البرز

حض ر شناختی رابطه معناداری با دستاوردهای یادگیری دانشو یان دارد درحالی که در دانش اه
تهران این متغیر فاقد ارتباط معنادار با دستاوردهای یادگیری دانشو یان است .میزان  rمحاسبه شده
بین حض ر اجتماای و دستاوردهای یادگیری در ماسسه وم ز

االی مهر البرز برابر با 6/216
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به دست ومد که این میزان به لحاظ وماری معنادار است ( .)P < 0/05میزان  rمحاسبه شده بین
حض ر اجتماای و دستاوردهای یادگیری دانشو یان در دانش اه تهران برابر با  -6/614به دست
ومد که این میزان به لحاظ وماری معنادار نیست ( .)P > 0/05بنابراین در ماسسه وم ز

االی

مهر البرز حض ر اجتماای رابطه معناداری با دستاوردهای یادگیری دانشو یان دارد درحالی
که در دانش اه تهران این متغیر ،فاقد ارتباط معنادار است .میزان  rمحاسبه شده بین حض ر یاددهی
و دستاوردهای یادگیری دانشو یان در ماسسه وم ز

االی مهر البرز برابر با  6/262به دست ومد

که این میزان به لحاظ وماری معنادار است ( .)P < 0/05میزان  rمحاسبه شده بین حض ر یاددهی
و دستاوردهای یادگیری دانشو یان در دانش اه تهران برابر با  6/233به دست ومد که این میزان نیز
به لحاظ وماری معنادار است ( )P < 0/05بنابراین هم در ماسسه وم ز

االی مهر البرز و هم در

دانش اه تهران ،حض ر یاددهی ارتباط مثبت و معناداری با میزان تحق دستاوردهای یادگیری
دانشو یان دارد.
جدول ( ) 0نتایج همبستگي پیرسون بین مؤلفه های اجتماع یادگیری و میزان تحقق دستاوردهای یادگیری

ابعاد
حض ر شناختی
حض ر اجتماای
حض ر یاددهی

گروهها

میزان تحقق دستاوردهای یادگیری
R

P

مهر البرز

68302

6866

تهران

68166

6813

مهر البرز

6821

6866

تهران

-6861

6833

مهر البرز

6826

6866

تهران

6823

6866
** P < 05/0

بحث و نتیجهگیری

تحقی حاضر با هدف بررسی مقایسهای رابطه اجتماع یادگیری دانشو یان با میزان تحق
دستاوردهای یادگیری دانشو یان در بستر الکترونیکی انوام شده است .نتایج تحلیل ت یفی یافته
ها در خص ص ساال اول نشان می دهد که که اگر چه وضعیت هر دو نهاد وم ز االی در سه
بعد حض ر شناختی و حض ر اجتماای و یاددهی در وضعیت نسبتاً مطل بی قرار گرفته اما نتایج
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وزم ن تی نشان می دهد که از نظر وماری ،تفاوت معناداری در دو بعد شناختی و اجتماای بین
ونها وج د دارد .به ابارتی ماسسه وم ز االی در ابعاد مذک ر در وضعیت بهتری نسبت به
دانش اه تهران قرار گرفته است و این در حالی است که در بعد حض ر یاددهی ،تفاوت معناداری
بین ونها وج د ندارد .همان نه که پیشتر مطرح شد تفاوت در مدل یاددهی-یادگیری بین این دو
نهاد وم ز االی میت اند ت جیه کنندۀ این تفاوت معنادار باشد .همان نه که گریس ن و
همکاران ( )Garrison et al., 2000اظهار میدارند زمان زیادی به ط ل میانوامد تا ماسسههای
وم ز االی دریابند که محت ای وم زشی و برگزاری کالرهای الکترونیکی بهتنهایی نمیت اند
بیان ر کیفیت یادگیری باشد بلکه بستری که در ون استادان ،دورۀ وم زشی را برگزار میکنند و
همچنین میزان و کیفیت تعامالتی که فرویند یادگیری را به پیش میبرد و در نهایت سبب تمایز
ماسسهها میگردد .بر اسار نتایج پژوهش و با ت جه به سه حض ر مطرح شده در مدل گریس ن و
همکاران ،شاهد تمایز ماسسه وم ز االی مهر البرز و دانش اه تهران در حیطۀ این سه بعد حض ر
هستیم .از س ی دی ر نتایج یافتهها حاکی از ون است که در ماسسه وم ز االی مهر البرز،
حض ر شناختی ،حض ر اجتماای و حض ر یاددهی در بستر الکترونیکی رابطۀ مثبت و معناداری با
میزان تحق دستاوردهای یادگیری دانشو یان دارند در حالی که در دانش اه تهران ،تنها مالفه
حض ر یاددهی رابطه معناداری با میزان تحق دستاوردهای یادگیری دانشو یان داشته است .با
ت جه به میزان ضریب همبست ی در هر سه بعد ،میت ان نتیوهگیری کرد که میزان همبست ی
م ج د ضعی ب ده است که این بخش از تحقیقات همس با تحقی چ و همکاران ( Choo et
 )al., 2020میباشد .ونها اظهار می دارند که حض ر شناختی ،اجتماای و یاددهی متغیرهای مهمی
در پیشبینی رضایت دانشو یان و تحق دستاوردهای یادگیری ونان است  .در همین راستا لی و
همکاران ( )Lee et al., 2020نیز تأثیر حض ر یاددهی ،حض ر شناختی و اجتماای را با خل
دانش و یادگیری جدید ،تأیید میکنند و نتایج تحقی چاکراوغل ( )Çakiroglu, 2019نیز همس
با تحقی حاضر ،همبست ی حض ر شناختی ،با میزان تحق دستاوردهای یادگیری دانشو یان تأیید
می نماید .با ت جه به نتایج پژوهش حاضر و از ونوایی که از ی س هر سه بعد اجتماع یادگیری
در هر دو نهاد وم ز االی در سطح نسبتاً مطل بی قرار دارد و تا رسیدن به سطح مطل ب فا له
دارد و از س ی دی ر اجتماع یادگیری رابطۀ مثبت و معناداری با میزان تحق دستاوردهای
یادگیری دانشو یان در بستر الکترونیکی دارد .لذا جهت ارتقاء متغیر مذک ر و مبتنی بر حض ر
یاددهی ،اجتماای و شناختی پیشنهادهای کاربردی ذیل اراهه میش د :
)1طراحی سازوکارهایی به منظ ر تش ی دانشو یان و مدرسان به استفاده از امکانات
سامانههای یادگیری الکترونیکی جهت فراهم نم دن فضایی برای مباحثات مشارکتی مرتب با
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و تبادل نظر بیشتر دانشو یان در م رد

محت ای تدریس شده بهط ری که شرای را برای گفت
مفاهیم طرح شده فراهم نمایند.
 )2با ت جه به اینکه فقدان تعامالت کافی در بستر الکترونیکی سبب کاهش شناخت بین
یادگیرنده و یاددهنده و در نتیوه یادگیری سطحی را به دنبال دارد لذا ت جه ویژه به طراحی ،ارتقاء
و هدایت فراگیران به برقراری تعامل با سایر یادگیرندگان ،سبب افزایش ارزشمندی و معنادار شدن
اهداف یادگیری میش د و به ابارتی ارتقاء گفتمان بین افراد در بستر الکترونیکی ،سبب افزایش
میزان شناخت افراد از یکدی ر و در نتیوه تحق یادگیری امی را به دنبال داشته باشد.
 )3ایواد فر تهای مکرر برای تعامالت ام می و خص ی با دانشو یان ،طراحی
فعالیتهای متن ع به رت هفت ی و متن ای ،اراهه بازخ رد سریع و به م قع و مختل با
دانشو یان ،فعال نم دن تابل ااالنات در سامانه مدیریت یادگیری ،تسهیل تعامالت بین
دانشو یان و حمایت از بحث در گروههای ک چ  ،ت جه به ا ل یادگیری مشارکتی در فرویند
یاددهی-یادگیری ،استفاده از استراتژی طراحی و اراهه فعالیتهای گروهی در ط ل هفته ،طراحی
سازوکارهایی به منظ ر وشنایی دانشو یان با ماهیت منحصربهفرد و پتانسیل یادگیری الکترونیکی،
مشخص کردن اهداف دوره و انتظارات وم زشی در قالب ی طرح درر مدون ،مشخص کردن
سرفصلها و تکالی و همچنین بهرهگیری از راهبردهای ارزیابی مداوم و مستمر ،بااث افزایش
حض ر یاددهی میش د.
 )4ایواد فر تهای الزم جهت اراهه ت س دانشو یان و مشارکت در مباحث ،میت اند
حض ر اجتماای را در بستر الکترونیکی افزایش دهد .در همین راستا فر ت دادن به دانشو یان
برای بیان ا اط و احساسات خ د و به اشتراک گذاری ارزشهای شخصی ،ایواد سازوکارهایی
جهت برقراری ارتباطات وزاد با هدف ایواد وگاهی و شناخت و طراحی فعالیتهای گروهی به
منظ ر ایواد احسار تعهد گروهی در فراگیران ،ترغیب دانشو یان به ارسال پیام به همکالسی
های خ د و پاسخ به م ض اات مطرح شده ت س ونها ،بهکارگیری برنامه وب  2در فعالیتهای
دوره به ویژه استفاده از نرمافزارهایی مانند وبالگها ،ویکیها و ...به منظ ر به اشتراک گذاری
تی و تص یری محت ی دوره و اراهه پاسخهای ویده یی از س ی دانشو یان میت اند این ن ع
حض ر را در بستر الکترونیکی افزایش دهد.
)5طرح سااالت چالش بران یز در ابتدا و یا انتهای محت ای درسی ،به منظ ر فعال نم دن
مشتاقانه فراگیران در جریان فرویند یادگیری – یاددهی در بستر الکترونیکی ،شناسایی دانش،
مهارتها و ن ر های مهمی که دانشو یان بایستی ب یرند و طراحی فعالیتهای درر مبتنی بر
این شناخت ،اراهه فعالیتهای متعدد و متن ع جهت تمرین مهارتها ،ت جه به تفکر واگرا با طرح
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سااالت محرک و چالش بران یز در کالسهای الکترونیکی و ترغیب به شرکت در مباحثات
و تاالرهای گفتمان ،میت اند حض ر شناختی را تسهیل و دانشو یان را قادر میکند با تق یت
تفکر انتقادی به تحق پیامدهای یادگیری خ د کم نمایند.
 )0از ونوایی که در دانش اه تهران متغیرهای حض ر شناختی و حض ر اجتماای فاقد اثر
معنادار بر میزان تحق دستاوردهای یادگیری دانشو یان هستند پیشنهاد میش د در این دانش اه به
نقش فعال یادگیرنده در جریان فرویند یادگیری الکترونیکی و گفت و تبادل نظر در خص ص
مفاهیم طرح شده و تشکیل سازههای مفاهیم طرح شده (حض ر شناختی) نیز همکاری گروههای
یادگیری به رت همزمان و غیر همزمان (حض ر اجتماای) و همچنین مشارکت فعاالنه برای
یادگیری (حض ر یاددهی) ،تأکید بیشتری ش د تا بدین وسیله ،یادگیرنده به ت اناییهای خ د
ااتماد بیشتری داشته باشد و در نتیوه شاهد افزایش معنادار میزان تحق دستاوردهای یادگیری
دانشو یان باشیم.
در خاتمه ،الزم است که از دانشو یان دانش اه تهران و ماسسه وم ز االی مهرالبرز که در
انوام این پژوهش مشارکت نم دند و همچنین مسئ الن هر دو نهاد وم ز االی که امکان
گردووری داده ها را برای پژوهش ران فراهم نم دند کمال تشکر و قدر دانی ،می نماییم.
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