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چکیده
هدف این مطالعه ،ارزیابی و اولویت بندی انواع مختلف تعامل در محیط یادگیری الکترونیکی و معیارهای
مرتبط با آنها با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی بودهاست .روش تحقیق ،توصیفی از نوع
زمینهیابی میباشد .جامعهآماری تحقیق ،شامل کلیه منابع مربوط به الگوها و انواع مختلف تعامل در محیط
یادگیری الکترونیکی براساس تجارب داخلی و خارجی بود .عالوه برآن کلیه صاحبنظران ،خبرگان مراکز
فعال آموزش الکترونیکی در اداره کل آموزش وپرورش استان اردبیل ،استادان دانشگاه آزاد اسالمی واحد
شهراردبیل ،هنرآموزان و هنرجویان شامل جامعه آماری تحقیق بودند که تعداد آنها  421نفر میباشد و اعضای
نمونه ،استادان ،هنرآموزان و هنرجو یانی که سابقه چاپ مقاله ،تدریس و حضور در کالس و محیط یادگیری
الکترونیکی را داشتند به شیوه نمونهگیری هدفمند مالکی انتخاب شدند که تعداد آنها  65نفر بود .روشهای
تعامل در محیطهای یادگیری الکترونیکی ازادبیات تحقیق شناسایی وبا ابزارهای جمعآوری دادههای پژوهش
که پرسشنامه استاندارد شده با استفاده از پرسشنامه پذیرش یادگیری الکترونیک هاروارد با روایی
و اعتبار تأیید شده و پایایی آن نیز ازطریق آزمون کرونباخ و نرمافزار spss26محاسبه شد و  %39بود و نرمافزار
چندرسانهایآموزشی( )Net Support Schoolگردآوری شد .دادهها ازطریق فرآند تحلیل سلسله مراتبی
مورد تحلیل قرارگرفت و نشان داد که سهم متغیرهای تعامل معلمـ دانشآموز با  92درصد ،دانشآموز ـ محتوا
 29درصد و معلم ـ محتوا با  45درصد به ترتیب باالترین ضریب تأثیر را در سطح یادگیری و رضایت هنرآموزان
و هنرجویان از تعامل و مشارکت در فرآیند یادگیری را دارد.
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مقدمه

ظهور فنآوریهای جدید در هزاره سوم و ظهور شبکه جهانی وب ،تمامی ابعاد زندگی فردی
و اجتماعی انسانها را تغییر دادهاست( .)Hernandez, 2017در یک دنیای با سرعت در حال تغییر،
هر کشور تمایل دارد با استفاده از فنآوریهای موجود ،سیستم آموزشی خود را تغییر دهد
( )Harun Can, 2015و برای ورود به عصر اطالعات و زندگی اثربخش در جامعة اطالعات
محور ،باید ویژگیهای آنرا شناخت و درگذر به جامعة اطالعاتی ،نقش عمده بر دوش
دانشآموختگان جامعه است و آموزش و یادگیری میباید بر اساس رویکردهای جدید تنظیم
شود( .)Moradimokhles et al.,2017آموزش دیگر محدود به کالسهای درس و کتابهای
درسی نیست و استفاده از فنآوری برای یادگیری شخصی مناسب و به موقع فراگیران و درک
چگونگی بهکارگیری آنچه که آنها آموختهاند به آنها کمک میکند تا به طور عاطفی یاد بگیرند
و دانش کسب کنند .استفاده از فنآوری میتواند باعث افزایش عالقه ،انگیزه و مشارکت
دانشآموزان شود و بتواند فاصله بین فضاهای یادگیری را کم کند ( Jagust, Boticki & So,
 .)2018یادگیری الکترونیکی نقش مهمی در آموزش و یادگیری داشته که نه تنها در سطوح
مختلف مدارس بلکه در مؤسسات و مراکز مختلف آموزشی در سراسر جهان محبوبیت بیشتری
پیدا کردهاست( )Nedungadi& Raman, 2012و محدودیتهای کمتری در فرآیند یادگیری
دارد و دانشآموزان میتوانند در هر زمان و هر مکان از آن یاد بگیرند (.)Goda et al., 2015
در حقیقت ،استفاده از فنآوری اطالعات و ارتباطات به معلمان و یادگیرندگان این امکان را
میدهند که یک محیط یادگیری اجتماعی ،تعاملی و پر جنبوجوش را تجربه کنند ( Sohrabi,
.)Vanani & Iraj, 2019
در لزوم توسعة یادگیری الکترونیکی در کشور تردیدی وجود نداردکه آنچه مطرح است
شیوه و چگونگی دستیابی مؤثر به این یادگیری و نحوة برگزاری و اجرای آن میباشد .شکی
نیست که آموزش از طریق برقراری رابطه میان دو فرد ،دو موضوع و یا دو اندیشه و به عبارت
بهتر تفاهم و اشتراک فکر و اندیشه بین معلم و فراگیر صورت میگیرد خواه به صورت مستقیم
و بدون واسطه و یا به صورت غیرمستقیم و باواسطه که این اشتراک میتواند در سطوح دانش،
فرهنگ و غیره باشد) )Shabani, 2012و با توجه به تعریف آموزش که در آن میگوییم
»آموزش به فعالیتهایی گفته میشود که با هدف آسان ساختن یادگیری از سوی معلم
طرحریزی میشود و بین او و یک یا چند یادگیرنده به صورت کنشمتقابل صورت میگیرد «
( )Saif, 2013میتوان گفت هیچ ارتباطی و درنتیجه هیچ آموزشی بدون تعامل و بازخورد
حاصل از آن،کامل نبوده و نخواهدبود .تعامل ،یادگیری را غنیتر میسازد و به یادگیرندگان
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اجازه میدهد تا بر اساس انگیزه و تمایل خودشان عمل کنند .همچنین ،نقش تعامل در یادگیری
به عنوان عنصری اساسی برای پردازش محتوا و خلق مفاهیم جدید نشان داده شدهاست.
چنانچه بپذیریم که تعامل نقش اساسی و مهمی در فرآیند تدریس و یادگیری دارد پس
یادگیری الکترونیکی با بهرهگیری از فنآوریهای نوظهور ،تعامالت گستردهای را جهت دسترسی
به اطالعات وسیع و نیز برقراری انواع ارتباط فراهم میسازد؛ امکانی که در فرآیند سنتی یادگیری
به صورت بسیار محدود و ناچیزی وجود داشته است و ویژگی اصلی و اساسی یادگیری
الکترونیکی ،عالوه بر دسترسی آسان به اطالعات ،ویژگی ارتباطی و تعاملی آن است( Saif,
 .)2013این تعامل ،چیزی فراتر از انتقال یک طرفه محتوا بوده و چگونگی تفکر ما را درباره
ارتباطات میان انسانهایی که در فرآیند آموزشی درگیر شدهاند با اصالحاتی توسعهگرایانه مواجه
میسازد .در حال حاضر ،رویکردهای سنتی انتقال منفعالنه اطالعات ،با ظرفیتهای تعاملی
و سازنده یادگیری الکترونیکی مواجهگشتهاند( )Zoufan, 2004امّا بحث تعامل در محیط
یادگیری الکترونیکی ،بسیار پیچیدهتر از آموزش سنتی است و در عصر ارتباطات الکترونیکی
مفهوم تعامل نیز دچار تحوالت گستردهای شدهاست( Fallahi, Khalife, Ghasemi Samani,
 .)2016تعامل در این محیط میتواند به صورت درونی(بامحتوا) یا بیرونی(با دیگران) باشد
( .) Moradimokhles et al., 2017بدون تعامل ،نه تنها یادگیرندگان انگیزهای برای ادامه
آموزش در خود نمیبینند بلکه یادگیری نیز بهوقوع نمیپیوندد .همین نکته متخصصان
آموزشوپرورش را وامیدارد تا بیشتر از پیش به مسأله تعامل در محیط آموزش الکترونیکی
بیندیشند اما بسیاری از پژوهشگران بر اهمیت تعامل یا بُعدکمّی تعامل در محیط یادگیری
الکترونیکی تأکید کردهاند و به اولویتها و اَشکال و چگونگی این تعامل توجه نکردهاند
( )Brower & Dojongjha, 2011و باید اولویتها مشخص شود تا به یادگیری اثربخش بیانجامد
و میزان اهمیت هر روش مشخص گردد و برای بهبود آنها برنامه ریزی گردد.
رامیزوفسکی 4تعامل در آموزشالکترونیکی را که میتواند هم فعالیتی انفرادی باشد و هم
فعالیتی گروهی تعریف میکند .تعامل در یادگیری الکترونیکی عالوه بر دو بعد فردی و گروهی،
عموماً به دو صورت ارائه میشود:
 .4به صورت پیوسته (تعامل همزمان) :هنگامی تعامل به صورت پیوسته است که ارتباط با منابع
یادگیری و با افرد به صورت همزمان و واقعی است .منظور از تعامل همزمان ،نوعی از تعامل است
که در آن افراد (اعم از معلمان ،دانشآموزان ،متخصصان ،مشاوران و استادان) به صورت زنده و
برخط2میتوانند با هم ارتباط برقرارکنند و به صورت چهره به چهره (از طریق شبکه رایانهشخصی)
1- Ramizowski
2- Online
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با یکدیگر به تبادل افکار و دیدگاهها یا اطالعات بپردازند .ارتباطهای همزمان ،از طریق استفاده
4
از ویدئوکنفرانس،کالسهای مجازی و اتاقهای گپزنی امکانپذیرمیشود( Shulamit,
.)Yossi, 2011
 . 2به صورت گسسته (تعامل غیرهمزمان) :چنانچه یادگیرنده با استفاده از یک سری لوحهای
فشرده آموزشی که قبالً تهیه شده و یا از طریق مواد آموزشی که قبالً از اینترنت دانلود کرده،
شخصاً به مطالعه بپردازد مطالعه به صورت گسسته تلقی میگردد .تعامل غیرهمزمان ،نوعی دیگر
از تعامل است که در آن زمان و مکان مشخص نیست و افراد در هر زمان و هر مکانی که بخواهند
میتوانند وارد شبکه شده و تبادل اطالعات کنند .ارتباط ناهمزمان معموالً با استفاده از پست
9
2
الکترونیکی  ،گروههای خبری و «اتاقهای مباحثه الکترونیکی » انجام میشود( & Shulamit
 .)Yossi, 2011از نگاهی دیگر ،اَشکال تعامل میتواند به لحاظ عناصر شرکتکننده در آن
(استاد ،فراگیر ،محتوا) تقسیمبندی شود و با توجه به سه عنصر اصلی در حوزه آموزش ،شش نوع
تعامل میان این عناصر سهگانه آموزش تعریف میشود :تعامل استادـاستاد ،تعامل استادـفراگیر،
تعامل استادـ محتوا ،تعامل فراگیرـفراگیر ،تعامل فراگیرـمحتوا ،تعامل فراگیرـفراگیر ،تعامل
فراگیرـمحتوا ،تعامل محتواـ محتوا ( ;Mohammadi Ahmadabadi & Farajollahi, 2015
 .)Masoomifard, 2019معصومیفرد() Masoomifard, 2019در پژوهشی با عنوان مطالعه
رابطه انواع تعامل در یادگیری الکترونیکی با کیفیت یادگیری مشارکتی نشان داد که بین پنج نوع
تعامل(استادـدانشجو ،دانشجوـ محتوا ،استادـمحتوا ،دانشجوـدانشجو و استادـاستاد) ،با کیفیت
یادگیری مشارکتی را بطه معنادار و مستقیم وجود دارد و فقط در تعامل محتواـ محتوا با کیفیت
یادگیری مشارکتی رابطه معنا دار دیدهنشده و همچنین بر اساس نتایج آزمون فریدمن و رتبهبندی
انواع تعامل ،تعامل دانشجوـ دانشجو بیشترین اهمیت در کیفیت یادگیری مشارکتی داشته و تعامل
استادـاستاد و محتواـ محتوا کمترین اهمیت و رتبه را داشتند .مرادیمخلص ،حیدری ،صالحی
و پوطی( ) Moradimokhles, Heydari, Salehi & Pouti, 2017در پژوهشی با عنوان تأثیر
محیطهای یادگیری مبتنی بر رایانه و غنیشدة مبتنی بر وب بر تعامل عناصر آموزشی پژوهش
نشان دادند که بین آموزش در محیطهای یادگیری مبتنی بر رایانه و آموزش در محیطهای
یادگیری غنیشدة مبتنی بر وب در شش بُعدِ تعامل ،تفاوت معناداری وجود دارد و به عبارت
دیگر ،آموزش در محیط یادگیری غنی شدة مبتنی بر وب نسبت به آموزش در محیطهای
یادگیری مبتنی بر رایانه ،اثربخشی بیشتری بر سطوح تعامل دارد .ابراهیم زاده و معصومی فرد
1- Chat Rooms
2- Email
3- Electronic discussion forums
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( ) Ebrahimzade & Masoomifard, 2017در پژوهشی با عنوان بررسی انواع تعامل در محیط
یادگیری الکتر ونیکی با کیفیت یادگیری در پردیس های مجازی نشان دادند که بین انواع
تعامل(یاددهنده ـ یادگیرنده  ،یادگیرنده ـ محتوا ،یاددهنده ـ محتوا ،یادگیرنده ـ یادگیرنده،
یاددهنده ـ یاددهنده و محتوا ـ محتوا) ،با کیفیت یادگیری در پردیسهای مجازی را بطه معنادار و
مستقیم وجود دارد و همچنین با توجه به نتایج آزمون فریدمن و رتبهبندی انواع تعامل ،تعامل
یادگیرنده ـ یادگیرنده بیشترین اهمیت و تعامل محتوا ـ محتوا ،کمترین اهمیت و رتبه را داشتند.
مصطفوی ،کمال خرازی و نارنجیثانی ( Mostafavi, Kamal Kharrazi &Narenjisani,
 )2016در تحقیقی با عنوان بررسی میزان تعامل دانشجویان درمحیط یادگیری الکترونیکی(مورد
مطالعه؛ مؤسسه آموزش عالی مهر البرز) نشان دادند که میزان تعامل دانشجویان در همه ابعاد
تعامل ،در سطح نسبتاً مطلوب قرار داشت و نتایج آزمون فریدمن نشان داد که بین میانگینهای
رتبهای تفاوت معنادار وجود داشته و تعامل دانشجویان با دستیاران آموزشی ،محتوای آموزشی،
استاد و دانشجویان به ترتیب دارای بیشترین تا کمترین رتبه بود و محمدیاحمدآبادی
و فرجاللهی ( ),Farajollahi, 2015 Ahmadabadi Mohammadiدر پژوهشی با عنوان طراحی
و ارائه مدل تعاملی مؤثر در دانشگاههای باز و مجازی ایران نشان دادند که متغیرهای تعامل محتواـ
محتوا ( )0/56دانشجوـ محتوا()0/65استادـ محتوا( )0/19باالترین تأثیر را روی متغیر رضایت
دانشجویان داشتهاند .تورکیال و لومی( )Turkkila & Lommi, 2020در پژوهشی با عنوان تعامل
دانشجویان در بحث مربوط به محتوای آنالین و ارتباط آن با دانش پیشینه دانشجویان ،در یک
دوره ضمن خدمت برای معلمان با هدف تجزیه و تحلیل دو شیوه آموزشی جدید -که اولین روش
مربوط به دانش پیش زمینه دانشجویان و روش دوم یک بحث برخط ناهمزمان بود -را برای
بررسی هرگونه ارتباط احتمالی بین دانش پیش زمینه و تعامل در بحث برخط مورد بررسی قرار
دادند و نشان دادند که دانش پیشینه دانشجویان ،عاملی قوی و یا تأثیرگذار در تصمیمگیری در
تعامل آنها در بحثهای برخط نیست ولی میتواند انگیزه درونی یا بیرونی مربوط به مطالعه در
جنبههای کلی یا برخی از جنبههای اجتماعی ،مانند تعامل با همساالن باشد .آنها فقدان ارتباط
احتمالی بین دانش پیش زمینه و تعامل در بحثهای برخط را حاکی از این میدانند که دانش پیش
زمینه و بحثهای برخط مستقل از یکدیگر شکل گرفتهاند و اگر در راستای هم تقویت شوند
تأثیرگذار و مؤثر خواهند بود .لَن،شِنگ ،هسو و شییو( )Lan, Sheng, Hsu & Shiue, 2019در
پژوهشی با عنوان تأثیر تعامل برخط و چهرهبهچهره و سبک یادگیری بر بار شناختی و تعامل در
یک دوره مقدماتی سالمت ،نشان دادند که تعامل برخط باعث افزایش بار شناختی بیشتر از آنچه
برای تعامل چهرهبهچهره الزم است میشود زیرا دانشجویان باید یاد بگیرند که چگونه از بستر
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تعامل برخط استفاده کنند .با این حال ،در تعامل برخط در مقایسه با تعامل چهرهبهچهره با استاد
و همکالسی ،مشارکت باالتری مشاهده کردند و دانشجویان(گروهگواه) تمایل بیشتری برای تعامل
در محیط یادگیری الکترونیکی داشتند .دانشجویانی که یادگیری بصری را ترجیح میدهند
گزارش دادند که استفاده از تعامل برخط باعث شدهاست تا شناخت کمتر ولی توجه پایدارتر
و ماندگارتر از آنچه در یادگیری کالمی تجربه کردهاند را داشتهباشند .در نهایت تفاوت
معنیداری با سبک یادگیری دانشجویان در گروه تعامل چهره به چهره مشاهده نشد.
سینها،روگات،آدامویگینز و ملوسیلور (Sinha; Rogat, Adams-Wiggins & Hmelo-
 )Silver, 2015در پژوهشی با عنوان مشارکت گروه تعاملی در یک محیط یادگیری تعاملی
با پشتیبانی رایانه ،تعامل را به صورت چندوجهی (از جمله اَشکال رفتاری ،اجتماعی ،شناختی
و مفهومی نتیجهبخش)در دو گروه گواه و آزمایش به صورت پویا ،متناسب و مشارکتی که روابط
متقابل جنبههای تعامل و چگونگی آشکار شدن این روابط در طول فعالیت گروهی در طی یک
درس مورد بررسی قراردادند و دریافتندکه کیفیت تعامل گروههای متمایز درگیر رفتاری
و اجتماعی نشانگر تعامل با کیفیت پایین است اما اَشکال شناختی و مفهومی نتیجهبخش برای
توضیح درگیری با کیفیت باال مورد نیاز است .بررسی روابط متقابل نشان داد که تعامل رفتاری
و اجتماعی ،تعامل شناختی بین استاد و دانشجو با کیفیت باال تقویت گردیده و در نتیجه تعامل
نتیجهبخش را تسهیل می کند .آنها تعامل را به عنوان روابط متقابل بسیار تعاملی و تأثیر متقابل بین
استاد و دانشجو درهر چهار جنبه مورد بررسی مشهود قرار دادند .همچنین بواسیری ،ژیامونگون،
زو ،رِهو و سیگانک( )Bhuasiri, Xaymoungkhoun, Zo, Rho & Ciganek, 2012با هدف
بررسی معیارهای تعامل در سیستمهای یادگیری الکترونیکی در کشورهای در حال توسعه و با
استفاده از تکنیک دلفی و بهکارگیری رویکرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی  20معیار تعامل را
شناسایی و آنها را در  5گروه شامل ویژگیهای فراگیران ،ویژگیهای مدرسان ،کیفیت مؤسسه
و خدمات ،کیفیت زیرساخت و سیستم ،کیفیت دوره و اطالعات ،انگیزش بیرونی درمشارکت
و تعامل قرار دادهاند .مقایسه نظرات متخصصان فنآوری اطالعات و ارتباطات و اعضای هیأت
علمی در این تحقیق نشان می دهدکه از نظر متخصصان فنآوری اطالعات و ارتباطات،
ویژگیهای فراگیران و مدرسان و از نظر اعضای هیأت علمی ،عامل زیرساخت و کیفیت سیستم
مهمترین ابعاد مؤثر در تعامل در یادگیری الکترونیکی هستند .این یافتهها حاکی از مزایای مطالعه
تعامل به عنوان یک پدیده چندوجهی و گسترش مفاهیم موجود برای تعامل مؤثر ،با پیآمدهای
مربوط به طراحی فنآوریهایی است که تعامل شناختی و نتیجهبخش با کیفیت باال را در یک
محیط یادگیری الکترونیکی به وجود میآورند .از این رو شناسایی معیارهای مهم و مؤثر در
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کیفیت این نوع از آموزشها ( براساس شرایط و امکانات و محدودیتهای موجود) که از نظر
خبرگان و متخصصان موضوع در کشورمان ،دارای اعتبار الزم باشند ضروری است .مطالعه حاضر
با درک اهمیت پاسخگویی به چالشهای مرتبط با تعامل در محیطهای یادگیریالکترونیکی با
هدف ارزیابی سلسله مراتبی انواع تعامل و مشارکت در محیطهای یادگیریالکترونیکی و تعیین
میزان اهمیت نسبی هر کدام از آنها از دید صاحبنظران و خبرگان آموزش الکترونیکی انجام شد.
سؤاالت پژوهش:

میزان اهمیت انواع تعامل و مشارکت در محیطهای یادگیری الکترونیکی از دیدگاه استادان،
هنرآموزان و هنرجویان چگونه است؟
مؤثرترین نوع تعامل و مشارکت در محیطهای یادگیری الکترونیکی کدامند؟
روش تحقیق

در پژوهش حاضر از روش تحقیق توصیفی از نوع زمینهیابی استفاده شدهاست .جامعه آماری
تحقیق ،شامل کلیه منابع و مآخذ در قالب کتابها ،نشریات علمی ،پایگاههای اطالعاتی ومقاالت
مرتبط با موضوع تحقیق ،الگوها و انواع مختلف تعامل در محیط یادگیریالکترونیکی براساس
تجارب داخلی و خارجی بود و عالوه برآنها کلیه صاحبنظران ،خبرگان و دستاندرکاران
آموزش الکترونیکی در اداره کل آموزشوپرورش استان اردبیل و دانشگاه آزاد اسالمی واحد
شهراردبیل در سالتحصیلی 4931-33که سابقه تحقیق یا تدریس در محیط یادگیریالکترونیک را
داشتند و همچنین هنرآموزان و هنرجویان هنرستان شهیدسلیمانی قوشه که در دوره آموزشی
و توجیهی کارورزی تابستان  4931که به صورت برخط برگزار گردید حضور داشتند که تعداد
آنها  421نفر میباشند و از بین آنها تعداد  65نفر که سابقه چاپ مقاله ،تدریس یا حضور فعال در
کالسهای برخط و در محیط یادگیری الکترونیک را داشتند بهعنوان نمونه آماری به شیوه
نمونهگیری هدفمند از نوع مالکی و با توجه به اهداف و سؤاالت تحقیق انتخاب شدهاند.
ابزارهای پژوهش شامل -4 :نرمافزار چندرسانهایآموزشی( )Net Support Schoolبود که هر
هنرجو با سیستم رایانهای خود آن را اجرا و آموزشها را دریافت میکرد و از طریق محیط این
نرمافزار کالس آموزشی ،مدیریت میشد .در این نرمافزار امکان گفتگو به صورت نوشتاری
و صوتی میان هنرجو با هنرآموز و هنرجویان با یکدیگرو نیز درخواست کمک میان هنرجویان
و هنرآموز وجود دارد  -2دومین ابزار ،پرسشنامه استاندارد شده از پرسشنامه پذیرش یادگیری
الکترونیکی هاروارد که برای سنجش نوع و سطح تعاملـ از طریق ارزیابی دقیق
و گسترده پیشینه تحقیقـ معیارهای مشترک و دارای بیشترین فراوانی در مطالعات انجامشده
شناسایی شدند و براساس سنخیتی که داشتند در  1معیارطبقهبندی گردیدند و در طیف لیکرت
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)خیلیزیاد ،زیاد ،متوسط ،کم ،خیلیکم) با  10سؤال طراحی شد که سؤاالت  1تا  40مخصوص
مؤلفه تعامل دانشآموز با دانشآموز ،سؤاالت  11تا  20مؤلفه تعامل دانشآموز با استاد،
سؤاالت  21تا  90مؤلفه تعامل دانشآموز با محتوا ،سؤاالت  94تا  10مؤلفه تعامل محتوا با
محتوا ،سواالت  41تا  60مؤلفه تعامل استاد با استاد و  64تا  50مؤلفه تعامل استاد با محتوا،
سوأالت  54تا  50مؤلفه تعامل همزمان و  54تا  10مؤلفه تعامل غیرهمزمان بود .به منظور تعیین
روایی پرسشنامه ،ازنظر متخصصان و خبرگان( 1نفر در حوزة علومتربیتی و  5نفر در یادگیری
الکترونیکی( استفادهشد .پرسشنامه تهیه شده ،برای سنجش پایایی به صورت پایلوت بر روی
یک گروه  20نفری از هنرجویان به اجرا درآمد و با استفاده از روش آلفای کرونباخ و ازطریق
نرمافزار  spss26جهت تعیین ضریب پایایی پرسشنامهها ،ضرایب پایایی به ترتیب مؤلفههای
پرسشنامه 0/53 ،0/51 ،0/59 ،0/56 ،0/0،52/0،53/15،0/51 ،و کل پرسشنامه 0/39
بهدستآمد .هنرجویان به سؤاالت پرسشنامه ،پس از آموزش برخط دوره توجیهی کارورزی
که در طی  8جلسه  10دقیقهای برگزار گردید بهصورت کاغذی در بین هنرآموزان و هنرجویان
توزیع گردید و از آنها خواستهشد که میزان اهمیت هرکدام از زوج مؤلفههای مشخصشده را
نسبت بههم؛ براساس دستورالعمل دادهشده مشخص نمایند و پس از تکمیل پرسشنامه به آنها
اطمینان دادهشد که دادهها به صورت محرمانه نزد محققین نگهداشته خواهدشد .برای تجزیه
و تحلیل دادهها از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی( )AHPبرای انجام مقایسه و تعیین اولویت
انواع تعامل و مشارکت در محیطهای یادگیری الکترونیکی(جهت تعیین اهمیت هر کدام از این
روشها) استفاده شد .برای استخراج این عوامل و معیارهاـاز طریق ارزیابی دقیق و گسترده پیشینه
تحقیقـ معیارهای مشترک و دارای بیشترین فراوانی در مطالعات انجامشده شناسایی شدند
و براساس سنخیتی که داشتند در  1معیارطبقهبندی گردیدند .فرآیند تحلیل سلسله مراتبی میتواند
موجب اعتباربخشی به وزن اختصاص دادهشده به این معیارها باشد و استفاده از این فرآیند به
تصمیمگیران اجازه میدهد تا کیفیت نتایج را دریک ماتریس مقایسهای بررسیکنند و اطالعات
مرتبط را در اختیار آنها میگذارد تا بتوانند بهترین گزینه را انتخابکنند و با فراهم کردن امکان
بررسی مداوم اندازههای ارزشیابی ،سوگیری در تصمیمگیری را کاهش میدهد.
یافتهها

روش ارزیابی فرآیند تحلیلسلسلهمراتبی)  (AHPجزو روشهای چند معیاری میباشدکه با
شناسایی و اولویتبندی عناصر تصمیمگیری شروع میشود .این عناصر شامل هدف ،معیارها،
مشخصهها و گزینههای احتمالی است .مراحل به صورت زیر میباشند:
• محاسبة وزن معیارها و احتماالًزیر معیارها؛
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• محاسبة وزن گزینهها؛
• محاسبة امتیاز نهایی گزینهها؛
• بررسی سازگاری منطقی قضاوتها؛
برای ارزشدهی به معیارها از روش تطبیقی دودوئی بهره گرفتهشد که در آن دو معیار
با همدیگر مقایسه و بر اساس میزان اهمیت آنها و با توجه به هدف تحقیق از تحلیل ،ارزشهای
متفاوت میگیرند .مبنای مقایسه در این مرحله جدول 3کمیتی توماس الساعتی(شکل )2
میباشد.

شكل ()1طیف نه کمیتی ساعتی (منبع) https://parsmodir.com:

سؤال اول :میزان اهمیت انواع تعامل و مشارکت در محیطهای یادگیری الکترونیکی از دیدگاه
استادان ،هنرآموزان و هنرجویان چگونه است؟
برای تعیین ضریب اهمیت) وزن (معیارها ،دوبه دو آنها را باهم مقایسه میشوند:
 -ایجاد ماتریس مقایسه زوجی

مقایسههای دو به دو در یک ماتریس) ( n×nکه در پژوهش حاضر( )1×1ثبت گردید و این
ماتریس ،ماتریس مقایسه دودوئی معیارها ،نامیده میشود .عناصر این ماتریس همگی مثبت بوده
و باتوجه به اصل شروط معکوس در فرآیند تحلیلسلسلهمراتبی) اگر اهمیت iنسبت  jبرابر N
باشد اهمیت عنصر  jنسبت به iبرابر  4/Nخواهدبود) در جدول( )2ماتریس مقایسه دودوئی
معیارها برای پژوهش ارائه شدهاست .برای تعیین میزان اهمیت این معیارها نسبت به هم از کتب،
مطالعات و گزارشات انجامگرفته در این زمینه و همچنین نظرات مسئولین و متخصصان مربوطه
استفاده گردیده که ماحصل آن استخراج معیارهایی میباشدکه هرکدام به عنوان یک معیار در
امرتحلیل مورد استفاده واقع شدهاند :شماره (4معلمـ دانشآموز) شماره(2دانشآموزـ محتوا)
شماره( 9معلم ـ محتوا) شماره(1دانشآموز ـ دانشآموز) شماره( 6محتوا ـ محتوا) شماره( 5معلمـ
معلم) شماره(5تعامل همزمان) و شماره(1تعامل غیر همزمان).
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عنوان
4
2
9
1
6
5
5
1
مجموع

0
4
0/6
0/99
0/26
0/2
0/455
0/419
0/419
2/599

2
2
4
0/6
0/99
0/26
0/2
0/455
0/419
1/63
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3
9
2
4
0/6
0/99
0/26
0/2
0/455
5/115

0
1
9
2
4
0/6
0/99
0/26
0/2
44/21

5
6
1
9
2
4
0/6
0/99
0/26
45/01

1
5
5
6
1
9
2
4
0/6
21/6

6
5
6
1
9
2
4
0/6
0/99
24/19

7
5
5
5
6
1
9
2
4
96

جدول  .1ارزش دهی به معیار های تحقیق
 -محاسبه وزن معیارهای تحقیق

این مرحله شامل مراحل ذیل است:
 4ـ جمع کردن مقادیر هر ستون ماتریس دوتایی؛
 2ـ تقسیم نمودن هر مؤلفه ماتریس برمجموع ستونش) ماتریس حاصل ماتریس مقایسه زوجی
نرمال شده نام دارد(.
 9ـ محاسبه میانگین مؤلفهها در هرردیف از ماتریس نرمال شده؛ یعنی تقسیم کردن مجموع
امتیازات نرمال شده برای هر ردیف بر ) 8تعداد معیارها) .این میانگین ها تخمینی از وزن نسبی
معیارهای مقایسه شونده را ایجاد می کند که این مراحل برای مسأله مورد نظر دنبال شده ونتیجه
درجدول ( )9ارائه شده است که در آن تعامل معلم ـ دانش آموز ،دانش آموز ـ محتوا و معلم ـ
محتوا بیشترین وزن را به خود اختصاص داده و سایر معیارها نیز به ترتیب دارای وزنهای
متوسط تا ضعیف هستند.
عنوان
4
2
9
1
6
5
5
1

1
0/955
0/419
0/424
0/034
0/059
0/054
0/062
0/062

1
0/196
0/241
0/403
0/052
0/061
0/019
0/095
0/094

9
0/109
0/251
0/491
0/055
0/011
0/099
0/025
0/022

0
0/961
0/255
0/455
0/011
0/011
0/023
0/022
0/041

0
0/944
0/211
0/415
0/421
0/052
0/094
0/020
0/046

9
0/256
0/223
0/419
0/495
0/034
0/015
0/029
0/046

8
0/216
0/240
0/456
0/410
0/406
0/050
0/096
0/045

7
0/20
0/20
0/454
0/419
0/441
0/015
0/065
0/021

وزن
0/921
0/221
0/461
0/409
0/056
0/064
0/096
0/025
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جدول ( )9ماتریس مقایسه زوجی نرمال شده
بررسی سازگاری منطقی قضاوت ها

یکی از مهمترین مزایای مدل AHPبررسی سازگاری در قضاوتها میباشد که نرخ
ناسازگاری نام دارد .نرخ ناسازگاری شاخصی است که میزان سازگاری پاسخهای خبرگان به
ارزیابیها و مقایسههای زوجی را اندازهگیری میکند و مقدار آن نشان دهندة تناقضها
و ناسازگاریهای احتمالی در ماتریس مقایسههای زوجی است .به عبارت دیگر با کمک شاخص
نرخ ناسازگاری میتوان پی برد که بین مقایسههای دو به دو و زوجی معیارها سازگاری وجود
دارد یا خیر .نرخ ناسازگاری نشان میدهد تا چه اندازه میتوان به دادههای گردآوری شده از
دیدگاه هر کارشناس اعتماد کرد .اساس محاسبات فرآیند تحلیل سلسله مراتبی بر اساس قضاوت
اولیه تصمیم گیرنده که در قالب ماتریس مقایسهها زوجی ظاهر میشود صورت میپذیرد بنابراین
هرگونه خطا و ناسازگاری در مقایسة عناصر ،نتیجه نهایی به دست آمده از محاسبات را تحت تأثیر
قرار میدهد .بنابر نظر آقای ساعتی بنیانگذار روش  ،AHPچنانچه نرخ ناسازگاری کمتر از 0/4
باشد سازگاری ماتریس مقایسات مورد تأیید بوده و قابل قبول میباشند اما
در صورتی که نرخ ناسازگاری بزرگتر از  0/4باشد نشان دهنده تناقض در ارزیابیها
و قضاوتهای خبرگان میباشد( )Kiarazm, Koohkan, 2013:199و باید در مقایسهها
تجدیدنظر شود .تعیین نرخ ناسازگاری در چهار مرحله به صورت زیر صورت میگیرد:
 مرحلة اول ،محاسبة بردارویژه :تعیین بردار مجموع وزنی با ضرب کردن وزن اولین معیاردر اولین ستون ماتریس مقایسه دوتایی اصلی ،سپس ضرب نمودن دومین معیار در دومین ستون،
سومین معیار در سومین ستون ماتریس اصلی و به همین ترتیب تا ضرب نمودن هشتمین معیار
در هشتمین ستون ماتریس اصلی وسرانجام ،جمع نمودن این مقادیر در سطرها(جدول .)1
عنوان

1

1

9

0

0

9

8

7

وزن
نهایی

4
2
9
1
6
5
5
1

0/921
0/452
0/405
0/014
0/056
0/061
0/015
0/015

0/165
0/221
0/441
0/056
0/065
0/0165
0/091
0/0925

0/151
0/945
0/461
0/053
0/062
0/093
0/0945
0/095

0/142
0/903
0/205
0/409
0/064
0/091
0/025
0/0205

0/956
0/90
0/226
0/460
0/056
0/0956
0/026
0/043

0/905
0/226
0/201
0/469
0/402
0/064
0/0266
0/045

0/216
0/240
0/456
0/410
0/406
0/050
0/096
0/0456

0/412
0/412
0/465
0/490
0/401
0/051
0/062
0/025

2/551
4/352
4/916
0/344
0/544
0/1034
0/2534
0/2015
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جدول ()0محاسبة بردار ویژه

مرحلة دوم محاسبة الندا )(که با تقسیم بردار مجموع وزنی بر وزن معیارها به دست میآید.

λmax1= 2/551 ÷ 0/921 = 1/1534
λmax2= 4/352 ÷ 0/221 = 1/5062
λmax3= 4/916 ÷ 0/461 = 1/6425
λmax4= 0/344 ÷ 0/409 = 1/1115
λmax5= 0/544 ÷ 0/056 = 1/4155
λmax6= 0/1034 ÷ 0/064 = 1/0246
λmax7= 0/2534 ÷ 0/096 = 5/3519
λmax8= 0/2015 ÷ 0/025 = 5/1590
λmax = 1/1534+ 1/5062 +1/6425 +1/1115 +1/4155 +1/0246 +5/3519 +5/1590 = 1/9061
1
λmax = 1/9061

مرحلة سوم ،محاسبة شاخص ناسازگاری)CI( 1

شاخص ناسازگاری ( )CIاز فرمول زیر بدست میآید:

مرحلة چهارم محاسبة نرخ ناسازگاری)CR( 2

(CI = )λmax – n (÷ )n - 1
CI = 7/3157- 7
= 1/3157 = 1/103
7-0
1
CI = 0/103

بدست آوردن CRاز معادلة زیرمیباشد
CR = CI / RI

که در آن RIشاخص تصادفی 9است که برای مقادیر مختلف تعداد معیار( )nاز طریق جدول
()5به دست میآید.
جدول ()9شاخص تصادفی بودن ساعتی(منبع) https://parsmodir.com:

نرخ ناسازگاری CR = CI / RI= 1/103 ÷ 0/00 = 1/13

- Compatibility Index
- Compatibility Rate
- Random Index

1
2
3
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اگر نرخ سازگاری  CR≤ 0.1کمتر از  0/4باشد سازگاری مقایسهها قابل قبول بوده و در غیراین
صورت مقایسهها باید تجدید نظر شود .در پژوهش حاضر این نسبت 0/09به دست آمدهاست
و سازگاری مقایسهها قابل قبول میباشد .تحلیل دادههای بهدست آمده نشان داد که سهم
متغیرهای تعامل معلم ـ دانشآموز با  92درصد ،دانشآموز ـ محتوا  22درصد و معلم ـ محتوا با 46
درصد به ترتیب باالترین ضریب تأثیر را در سطح یادگیری و رضایت دانشآموزان از تعامل
و مشارکت در فرآیند یادگیری را دارد.
سؤال  :2مؤثرترین نوع تعامل و مشارکت در محیطهای یادگیری الکترونیکی کدامند؟
برای یافتن پاسخ سؤال پژوهش و نتایج حاصل از تحلیل دادههای جمعآوری شده براساس
مقایسههای زوجی به عمل آمده بین معیارهای هشتگانه با استفاده از  AHPنشان دادکه :معیار
«تعامل معلم ـ دانش آموز» باالترین و «تعامل غیرهمزمان» پایینترین ضریب اهمیت را از نظر
تأثیرگذاری بر تعامل و مشارکت در محیطهای یادگیری الکترونیکی دارند و به ترتیب معیارهای«
دانشآموز ـ محتوا»؛« معلم ـ محتوا »؛ « دانشآموز ـ دانشآموز»؛ « محتوا ـ محتوا »؛ « معلم ـ معلم »
و « تعامل همزمان » بین این دو معیار قرار گرفتهاند.
تحلیل سلسله مراتبی انواع تعامل در محیط یادگیری الکترونیکی نشان میدهد که تعامل معلم
و دانشآموز با وزن نسبی  0/921از باالترین ضریب اهمیت برخوردار است که در پژوهش حاضر
منظور از تعامل معلم و دانشآموز این بود که مسأله فراهم نمودن حمایتی که همه فراگیران به آن
دسترسی داشتهباشند برای استادان در موقعیت آموزش الکترونیکی بسیار مهم است .یک جنبه از
حمایت معلممحور که استادان برای آن ارزش بسیاری قائل هستند اعتمادسازی و ایجاد ارتباط
کاری با یکایک فراگیران است .استادان برای رسیدن به این اهداف ،اقدام به انتخاب آگاهانه
رسانهها مینمایند .کنفرانسهای ویدئویی مبتنی بر رایانه ،روشی برای کنار هم قرار دادن معلم
و دانشآموزان همانند روش سخنرانی سنتی است .با استفاده از کنفرانس رایانهای با پست
الکترونیکی میتوان پیامها ،بازخورد تکالیف و سایر ارتباطات مورد نظر را با یکایک اعضای
کالس مبادله کرد .با استفاده از همایشهای غیرهمزمان نیز میتوان گروههای بزرگتری را مورد
حمایت قرار داد .چنین همایشهایی ممکن است در بعضی از دورهها ،تنها کانال تعامل باشند
ضمن اینکه وسیلهای مقرون به صرفه از لحاظ صرفهجویی در وقت استاد برای تعامل با تعداد
بیشتری از فراگیران میباشند.
دومین ضریب اهمیت در تحلیل سلسله مراتبی در پژوهش حاضر تعامل دانشآموز با محتوای
آموزشی با وزن نسبی  0/221بود که منظور از تعامل دانشآموز با محتوا در پژوهش حاضر این بود
که قسمت عمدهای از وقت فراگیران در تمامی انواع آموزش ،صرف تعامل با محتوای آموزشی
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می گردد .در آموزش سنتی و مبتنی بر کالس درس ،این امر به معنای مطالعه متون و منابع
کتابخانهای بودهاست اما در ساختارهای یادگیری الکترونیکی محتوا میتوان از طریق صفحات
نمایش و یا کاغذ ارائه داد با این حال در این ساختارها محتوا غالباً با مجموعهای غنی
از آموزشهای مبتنی بر رایانه ،شبیهسازیها و ابزارهای ارائه خالق همراه است .نتایج پژوهش
( ) Nazeri, Dorri & Atashi, 2017نشان داد عوامل مدیریت ،محتوایآموزشی ،امکانات
مورد نیاز دوره ،یاددهنده ،قوانین و مقررات و یادگیرنده در یادگیری الکترونیکی مؤثرند.
در گذشته فرض بر این بود که محتوا حالتی ثابت و غیر فعال دارد و دانشآموزان باید آن را
جذب و هضم نمایند اما در حال حاضر ،میتوان حالتی نمایشی به محتوا بخشید و آن را همانند
افراد انسانی به گونهای خودمختار با اراده و عقالنیت برنامهریزی نمود که بتواند نقش فعالتری
در تعامالت بین فراگیر با محتوا به عهده گیرد.
نتایج حاصل از بررسی مقایسهای انواع تعامل در این پژوهش نشان میدهد که تعامل معلم ـ
محتوا با وزن نسبی 0/461سومین ضریب اهمیت را دارد که منظور از تعامل معلم و محتوا عبارت
ازاینکه ،توسعه و کاربرد محتوا یکی از مهمترین نقشهای استادان در آموزش الکترونیکی و سنتی
است .شبکه معنایی موجود ،فرصتهایی را برای استادان فراهم میکند تا بتوانند مواد یادگیری
را جستجو نموده ،موردکاربرد قرار داده و حتی در برخی موارد ایجاد کنند .این مواد یادگیری
به شکل خودکار توسط دیگر عوامل محتوایی دادههای نوظهور و جدید و دیگر حسگرهای
محیطی و نتایج پژوهشی به روز تبدیل میگردند.
تعامل دانشآموز – دانشآموز با وزن نسبی  0/409چهارمین نوع تعامل تأثیرگذار در یادگیری
الکترونیکی در تحلیل سلسله مراتبی شناسایی شد و منظور از این تعامل در پژوهش حاضر این
است که فراگیران فقط از معلم خود نمیآموزند بلکه با بحث با یکدیگر درباره مسائل ،باورها
و انتظارات خود نیز آموزش میبینند .بزرگساالن و خصوصاً فراگیران حرفهای نیز از تعامل
با کسانی که دغدغههای حرفهای مشترک دارند بهرههای فراوان میبرند .فنآوری امروز امکان
یادگیری اجتماعی و گروهی را از طریق کنفرانسهای رایانهای فراهم میکند .مشارکت
در فعالیتهای گروهی و عملی که دانشآموزان برای یادگیری انجام میدهند؛ موجب میشود
تالشی انسانی و جمعی برای مفهومسازی و یادگیری معنادار صورت گیرد اما مشکلی که تمامی
انواع تعامالت فراگیر با فراگیر با آن مواجه هستند این است که گمان میشود افراد در یک حیطه
زمانی مشترک به محتوای یکسانی عالقهمند هستند در حالیکه نشان داده شده که برخی فراگیران
آن نوع آموزش از راه دور را برمیگزینندـ از جمله آموزش الکترونیکیـکه به آنها امکان میدهد
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مطالعه خود را جدای از تماسهای فشرده و محدودیتهای زودگذری که با اشکال تنظیمشده
و تعاملی آموزش همراه است صورت دهند.
تعامل محتوا ـ محتوا پنجمین ضریب اهمیت در تحلیل سلسله مراتبی در تحقیق بود که با وزن
نسبی 0/056میباشد و منظور از این نوع تعامل عبارتاست از اینکه در حال حاضر برخی عوامل
و برنامههایی در حال توسعه بوده و به کار میروند که قادرند اطالعات را بازیابی نموده ،برنامههای
دیگر را اجرا کرده  ،تصمیمات الزم را اتخاذ نموده و دیگر منابع موجود روی شبکه را مورد
بررسی قرار دهند .میتوان دورههایی را تصور کرد که در آن محتوا قادر است به شکل خودکار
درون دادهای حسی مختلف را اخذ نموده و خود را روزآمد نمایند و پس از آنکه تغییرات
به وجودآمده در آن به حد قابل قبولی رسیدند استادان و دانشجویان را مطلع سازد .بارزترین نمونه
این امر ،موتورهای جستجوی اینترنتی هستند که مدام شبکههای مختلف را جستجو نموده و نتایج
اکتشافات خود را به پایگاههای مرکزی دادهها ارسال میکنند .در آیندهای نه چندان دور ،استادان
منابع یادگیری را خلق نموده و به کار خواهند بست که قادرند از طریق تعامل با دیگر عوامل
و برنامه های هوشمند ،به طور مداوم وضعیت خود را بهبود بخشند(& Salehi, Feyzabadi
.)Momen Rad, 2016
نتایج حاصل از تحلیل انواع تعامل در AHPبا نگرش نسبت به آموزش الکترونیکی نشان
می دهد که تعامل معلم ـ معلم ششمین ضریب اهمیت را در پژوهش حاضر داشت که منظور
محققان از تعامل معلم با معلم این است که مسائل امنیتی و هزینههای باالی مسافرت سبب
شدهاست تا کوششهایی در جهت یافتن راههایی که بتوانند استادان را به بهترین وجه در تعامالت
کیفی درگیر نموده و در عین حال ،مسافرتهای فیزیکی را به حداقل برسانند صورت گیرد و از
طریق کنفرانسهای صوتی یا تصویری ،امکان کنش و ارتباط متقابل چهره به چهره بین آنها فراهم
میشود.
تحلیل سلسله مراتبی مؤلفهها نشان میدهد که تعامل همزمان با وزن نسبی 0/096هفتمین ضریب
اهمیت در محیط یادگیری الکترونیکی در پژوهش حاضر دارد و برنامه درسی آموزش
الکترونیکی دارای عناصری است که آن را از برنامه درسی سنتی متمایز میکند .اینترنت محور
اصلی تحولی است که یادگیری الکترونیکی را به وجود آورده است (Abbasikasani, Haji
) Zeynalabedini & Raisi, 2018و تعامل را به صورت پیوسته و برخط و برای ارتباط با منابع
یادگیری و با افراد را به صورت همزمان و واقعی میسر میسازد .معموالً اینترنت ابزاری است که ما
را به طور مستقیم به منابع و افراد مختلف متصل میسازد در صورتی که در مطالعه پیوسته فرد
شخصاً به مطالعه و جستجوی منابع و پایگاههای اطالع رسانی بپردازد مطالعه به صورت انفرادی
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خواهد بود ولی چنانچه فرد از طریق اینترنت به اتاقهای گپ و گفتگو وارد شود و با دیگران
تشکیل گروه داده و به تبادل اطالعات بپردازد مطالعه به صورت گروهی قلمداد خواهد شد.
موفقیت دورههای آموزش الکترونیکی ،مستلزم فرآیند صحیح اصول برنامهریزی ،طراحی،
ارزیابی و اجرا در محیطهای یادگیری بر خط است( Mohamadi chemardani & Rahmani,
. )2019
نتایج نشان می دهد که آخرین ضریب اهمیت را تعامل غیرهمزمان با وزن نسبی  0/025دارد
که منظور محققان از تعامل غیرهمزمان این است که چنانچه یادگیرنده با استفاده از یک سری
لوح های فشرده آموزشی که قبالً تهیه شده و یا از طریق مواد آموزشی که قبالً از اینترنت دانلود
کرده ،شخصاً به مطالعه بپردازد مطالعه به صورت گسسته انفرادی تلقی میگردد .حال اگر از طریق
پست الکترونیکی و یا فهرستهای پست الکترونیکی و یا فهرستها بحث و نظرخواهی
و سیستم های مدیریت یادگیری به تبادل دانش و اطالعات با افراد بپردازد مطالعه گسسته گروهی
قلمداد می شود البته این جداسازی صرفاً جهت تبیین مطلب صورت گرفته است و در واقع،
آموزش الکترونیکی همیشه ترکیبی از مطالعه انفرادی و گروهی است و همچنین به صورت پیوسته
و گسسته صورت میگیرد(.)Eskandari, 2014
بحث و نتیجه گیری

یافته های تحقیق از بررسی انواع تعامل در محیطهای یادگیری الکترونیکی نشان داد که تعامل
بین معلم و دانش آموز به عنوان تعامل بین دوقطب فرآیند آموزش از باالترین ضریب اهمیت
برخوردار است .این یافتهها با نتایج پژوهشهای( Masoomifard,2019 Lan et al., 2019
و  Mostafavi, Kamal Kharrazi & Narenjisani,2016و  ) Sinha et al., 2015همسو بود
وبا یافتههای ( ) MohammadiAhmadabadi & Farajollahi, 2015که تعامل محتواـ محتوا
و( )Ebrahimzade,Masoomifard,2017که تعامل یادگیرنده ـ یادگیرنده را برترین نوع تعامل
نشان داده بودند همسو نیست .اگر انتظار این باشد که فراگیران به سطحی فراتر از دریافت دانش
دست یابند باید تجربیات یادگیرندگان را درگیر نموده و برای آنها فرصتهای تعامل با معلم
و یادگیرندگان دیگر ،اطالعات و دیگر عناصر یادگیری فراهم گردد .آموزش الکترونیکی
با بهرهگیری از فنآوریهای نوظهور همچون :اینترنت ،ایمیل ،وبالگ ،وبکم ،کنفرانسهای
صوتی و تصویری ،اتاقهای گفتگو و غیره ،تعامالت گستردهای را به صورت همزمان
و غیرهمزمان جهت دسترسی به اطالعات وسیع و نیز برقراری انواع ارتباط فراهم میسازد؛ امکانی
که در فرآیند سنتی آموزش به صورت بسیار محدود و ناچیزی وجود داشته است .با توجه به یافته
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های این پژوهش متخصصان ،معلمان و طراحان محتوای آموزشی الکترونیکی باید بر تعامل
و مشارکت بین دانش آموزان و معلمان ،یادگیرنده ومحتوا و معلم با محتوا بیشتر توجه کرده و در
فراهم کردن شرایط و ابزار الزم در پیشبرد اهداف آموزشی و پرورشی در مدارس اهتمام الزم را
داشته باشند( .)Barari et al., 2016در محیط یادگیری الکترونیکی تعاملی ،یادگیرندگان به همان
اندازه که مسئول یادگیری خود هستند مسئول یادگیری دیگران نیز هستند .یادگیری مشارکتی نه
فقط یک روش کالسی بلکه یک فلسفه شخصی است .در تمام موقعیتها زمانی که افراد
دورهم در گروههایی جمع میشوند یادگیری تعاملی ،به عنوان شیوهای همراه با احترام به توانایی
ها و نقشهای هر یک از اعضای گروه ،پیشنهاد شدهاست .بنابراین ،استادان ،معلمان
و دستاندرکاران آموزش در محیطهای الکترونیکی برای دستیابی به آموزش و یادگیری مؤثر
باید به انواع ،اشکال و ابزارهای متنوع برقراری ارتباط و تعامل دوسویه عناصر آموزش با همدیگر
آشنایی داشته باشند و با انتخاب و کاربست انواع و ابزار مناسب برقراری تعامل در موقعیتهای
مختلف آموزشی به هدف غایی آموزش که همانا یادگیری مؤثر است دست یابند .بر خالف
یادگیری در کالس درس ،یادگیری الکترونیکی عموماً فرآیندی مجرد است با اینحال،
یادگیرندگان نیاز به برقراری ارتباط با یکدیگر به منظور به اشتراک گذاشتن نظرات و عقاید ،تبادل
اطالعات ،دریافت بازخورد و تشخیص شکاف دانششان دارند .آنچه ایجاد تعامل در محیط
یادگیری الکترونیکی حائز اهمیت است و می تواند یادگیری فراگیران را عمق بخشد فضایی است
که فراگیران بتواند به تبادل تجربیات یکدیگر بپردازند و یادگیری را با همیاری و تعامل فرا بگیرند.
دغدغه اصلی یادگیری در محیط الکترونیکی طراحی روشهایی برای افزایش احتمال برقراری
تعامل بین فراگیران با یکدیگرو با مربیان است( .)Shulamit & Yossi, 2011بنابراین مدارس با
ایجاد بسترهای مورد نیاز جهت هوشمندسازی کالسها میتوانند از مزایای این روش آموزش
استفاده نمایند .یکی از ابعاد مهم برای بهرهگیری از فنآوریهای جدید ،مخصوصاً رایانه
و اینترنت در آموزش ،ظرفیت آنها برای برقراری ارتباط تعاملی است .هنگام ایجاد اجتماعات
یادگیری مشارکتی ،برنامهریزان باید به چیزی بیش از فنآوری توجه داشته باشند( Del Mar
 .)Sánchez-Vera& Prendes-Espinosa, 2015در حقیقت ،گفتگو با توضیح اهداف و تعیین
صالحیت فردی و گروهی موردنیاز شروع میشود .اهداف یاددهی ممکن است جهت پشتیبانی
از پرکردن شکاف بین تواناییهای مطلوب و موجود تعریف شود .مهارتهای مشترک فرآیند
گروهی که برای همه مربیان شناخته شده ،مانند :تسهیل کردن ،معرفیکردن ،معینکردن
انتظارات و اطمینان از مشارکت برابر ،نیاز است که در دنیای برخط به کار برده شود( Zoufan,
 .)2004همچنین در این پژوهش در مصاحبه با متخصصان اشاره گردید که عوامل پداگوژیکی،
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عوامل ارائه آموزش و داشتن سوادرسانهای دانشآموزان و معلمان و عوامل مرتبط با خدمات
پشتیبانی در تعامل در محیطهای یادگیری الکترونیکی و نیز در فرآیند یادگیری دانشآموزان
تأثیرگذار میباشد.
پژوهش حاضر مانند بیشتر مطالعات انجام شده محدودیتهایی داشت؛ از جمله اینکه ارزیابی
معیارها بر مبنای نظرات خبرگان ،صاحبنظران ،هنرآموزان و هنرجویان به دست آمدهاند
و دیدگاه سایر ذینفعان از جمله مخاطبان این نوع آموزشها(خانوادهها و مدیران مدارس) در نظر
گرفته نشدهاست .همچنین از آنجایی که مطالعات پیشین صرفا به مقایسه انواع تعامل ششگانه اکتفا
کرده و به تعامل همزمان و غیرهمزمان و اولویتبندی آنها نپرداخته بودند امکان مقایسه مستقیم
یافتههای مطالعه با تحقیقات دیگر ممکن نشده است .درپایان با توجه به یافتههای مطالعه برای ارائه
آموزش کیفی در محیطهای یادگیری الکترونیکی این موارد پیشنهاد میشود:
 .4با استفاده از روشهای نوین تدریس از جمله آموزش با محتوای چندرسانهای با ایجاد و افزایش
انگیزه و تعامل دانشآموزان ،به خودکارآمدی و توانمندی آنان کمک گردد.
 .2بسیاری ازهنرآموزان و هنرجویان میتوانند با آموزش الکترونیکی کار حرفهای انجام دهند
و تحصیل خود را برای دستیابی به مهارتهای جدید و اشتغالزایی ادامه دهند .آموزشوپرورش
با فراهمسازی بستر الزم ،میتواند مطالبه غنیسازی محیط تربیتی و یادگیری ،فعالسازی
دانشآموزان در فرآیند یادگیری و تربیتپذیری و ترغیب آنان نسبت به یادگیری مستمر جامه عمل
بپوشاند.
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