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Abstract 
The rapid and increasing growth of Information and Communication Technology has led to a lot 
of changes in different areas of life, particularly in the educational systems. The introduction of 
e-learning, as an indication of the influence of Information and Communication Technology on 
teaching-learning process, has revolutionized the concept of interaction in this process. 
Interaction is bilateral and requires at least two sides. Interaction occurs when the two sides, 
objects or events mutually affect each other. The main feature of e-learning, in addition to easy 
access to information, is its communicative and interactive features that are, from a philosophical 
point of view, based on constructivism and participation. Constructivistic learning environments 
are organized in such a way that they provide sufficient opportunities for learners to interact with 
classmates, teachers and other educational facilitators. Lack of interaction not only demotivates 
learners to continue their course, but also hinders learning. The concept of interaction in an e-
learning environment is much more complex than that in the traditional education. This has led 
the education experts to look further into the problem of interaction in e-learning. The present 
article deals with definitions of e-learning and interaction, the role of interaction in e-learning and 
the types of interatction in an elearning environment. 
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  چکیده

هاي  هاي مختلف زندگی بشر، از جمله نظام افزون فناوري اطالعات و ارتباطات، منجر به دگرگونی عرصه ع و روزیرشد سر

د ینکی، به عنوان نمودي از نفوذ فناوري اطالعات و ارتباطات به حوزه فرآیالکترون یادگیريبا مطرح شدن . ده استیآموزشی، گرد

اي است که  هیتعامل امر دوسو. ي شده استا  ز دچار تحوالت گستردهیري نیادگیند آموزش و یل در فرآري، مفهوم تعامیادگی -اددهیی

ر یرا تحت تأث گریکدیع به صورت متقابل یو وقا ءاین اشیافتد که ا زمانی اتفاق می تعامل. از داردیو به دو عمل ن ءیحداقل به دو ش

ژگی ارتباطی و تعاملی آن است که یکی، عالوه بر دسترسی آسان به اطالعات، وینالکترو یادگیريژگی اصلی و اساسی یو. قرار دهند

شوند  اي سازماندهی می گرا، به گونه ري ساختنیادگیهاي  طیمح. انه و مشارکتی استیگرا دگاه ساختنیاز نقطه نظر فلسفی مبتنی بر د

بدون برقراري تعامل، نه . دیر عوامل آموزشی فراهم آیسا ها، معلمان و رندگان براي تعامل با همکالسییادگیکه فرصت کافی براي 

ط یاما بحث تعامل در مح. ونددیپ ز به وقوع نمییري نیادگیبلکه  بینند راي ادامه دوره در خود نمیاي ب زهیرندگان انگیادگیتنها 

ش یشتر از پیدارد تا ب آموزش را وا ن نکته کافی است تا متخصصانیهم. تر از آموزش سنتی است دهیچیار پیکی، بسیالکترون یادگیري

الکترونیکی و تعامل، نقش تعامل در یادگیري الکترونیکی و  یادگیريتعاریف  حاضر در مقاله. شندیندیط بیمحاین  به مسأله تعامل در

  .مورد بحث و بررسی قرار گرفته استانواع تعامل در محیط آموزش الکترونیکی 
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  مقدمه

م یشود، بلکه مفاه نه تنها چگونگی زندگی کردن ما دچار تحول می .قی استیجامعه بشري در حال پشت سر گذاشتن تحول عم

ست ا  ینهادهایهاي آموزشی یکی از  نظام .]1[ شود ن زندگی از مفهوم کار گرفته تا مفهوم آموزش، دستخوش تحول اساسی مییادیبن

ن یتر ن، دامنه نفوذ فناوري اطالعات به حوزه آموزش که مهمیبنابرا .]2[ استمسیر این تغییرات قرار گرفته  که به گونه اساسی در

نترنت، در کنار ابزار و امکانات یل ایهاي ارتباطی گسترده از قب ظهور شبکه. افته استیز گسترش یرکن بقا و رشد و تعالی بشر است ن

ران را در یعی از فراگیف وسیراهم کرده است تا بتوان طن امکان را فیهاي آموزشی شده و ا شرفته، باعث تحول در روشیآموزشی پ

از به یی متفاوت از انواع سنتی، بدون نیها ک تحت پوشش شبکه آموزشی درآورد و با روشینقاط مختلف و از فواصل دور و نزد

کار  دي هم که بهافرا از سویی دیگر، .]3[ هاي علمی و تخصصی را به مرحله اجرا درآورد هاي حضوري، آموزش شرکت در کالس

هاي یادگیري  هاي چهره به چهره به محیط که کارشان ترکیب و یا تبدیل دورهطراحی یادگیري الکترونیکی اشتغال دارند یا این

یادگیري الکترونیکی چیست و چه وجه تمایزهایی با  سواالتی از این قبیل که ،شوند رو می هروبالکترونیکی است با سواالت متعددي 

ونه مختلف یادگیري چند نوع یا گ چه کاري باید و نباید براي یادگیري الکترونیکی انجام داد؟ هره به چهره دارد؟یادگیري چ

هاي یادگیري الکترونیکی به چه  تعامل و ارتباط میان عناصر اصلی فرایند آموزش در نظام تواند وجود داشته باشد؟ الکترونیکی می

هاي یادگیري  ه سواالت فوق زمینه را براي فهم و استفاده شایسته و اثربخش از نظامگویی ب بدیهی است که پاسخ شکلی است؟

 حاضر در مقاله .]2[ کند فراهم می )گذاران و مدیران سرمایه ان،طراح اساتید، ها، یادگیرنده(نفعان  الکترونیکی از سوي تمامی ذي

  .مورد بحث و بررسی قرار گرفته استالکترونیکی  یادگیريدر محیط الکترونیکی و تعامل، نقش تعامل و انواع تعامل  یادگیريتعاریف 

  

  و تعامل یادگیري الکترونیکی

پیوندد و در آن  شود که در محیط شبکه به وقوع می به آن نوع از یادگیري گفته می) E-Learning( یادگیري الکترونیکی

اینترنت محور اساسی تحولی  .شود دور به خدمت گرفته میاز  ارتباطات و اي فرا رسانه ،اي چند رسانهفناوري هاي اي از  مجموعه

هاي جهان نوین است که در عصر  یادگیري الکترونیکی یکی از پدیده .]4[ وجود آورده است است که یادگیري الکترونیکی را به

 اي مالحظه اطالعات و در جامعه مبتنی بر دانش پا به عرصه وجود گذاشته است و در پیشینه کوتاه مدت خود از گسترش قابل

به اعتقاد برخی از متخصصان،  یادگیري الکترونیکی از دیدگاه فلسفی مبتنی بر پارادایم سازگاري است و .برخوردار بوده است

هاي  یادگیري الکترونیکی روش .تواند رویکردهاي جدید آموزش و یادگیري را مورد حمایت قرار دهد ترین فناوري است که می مهم

چنانچه بپذیریم که تعامل نقش اساسی و مهمی در  .سزایی داشته است همیل چرخه یادگیري نقش بتدریس را متحول ساخته و در تک

اي را براي دسترسی به  تعامالت گسترده ،هاي نوظهور گیري از فناوري ا بهرهیادگیري الکترونیکی ب فرایند تدریس و یادگیري دارد،

ر محدود و ناچیزي صورت بسیا نی که در فرایند سنتی یادگیري بهامکا .دساز یوسیع و نیز برقراري انواع ارتباط فراهم م اطالعات

کنندگان در  یري در یک شرایط تعاملی بین شرکتیادگ- هاي یاددهی افتد که فعالیت یادگیري زمانی اتفاق می .]5[ وجود داشته است

صورت متقابل  و وقایع به ءافتد که اشیا تعامل زمانی اتفاق می و ]6[ هاي یادگیري و مجموعه ابزار و امکانات آن صورت پذیرد محیط

   .ثیر قرار دهندأیکدیگر را تحت ت

کالس طور سنتی تعامل بر گفتگو میان دانشجویان و معلمان در  به .هاي آموزشی است اع شیوهومفهومی پیچیده در تمام ان تعامل

 Gamson و Chickeringاز جمله  .اند ی به ارزش کنش متقابل تاکید کردهنظران آموزش صاحباکثر محققان و  .درس تمرکز دارد

 .]5[ هاي مهم کیفیت در دانشگاه بیان نمودند ز شاخصوا را امحت -یادگیرنده و یادگیرنده -تعامل یادگیرندگان با یکدیگر، مدرس

 )Anderson-Holmberg و Garrison(پردازان آموزش از دور نظریه .پژوهشگران به ارزش تعامل در فرایند آموزش تاکید دارند

تعامل  .]7[ دارندسسه تصادي مؤقهاي ا نگیزش در یادگیرنده و کاهش هزینهتاکید زیادي به تعامل از دیدگاه تعلیم و تربیت، ایجاد ا

یادگیرندگان،  .ستا هاي الکترونیکی ضروري ل یادگیري براي یادگیرندگان دورهاحساس حضور در اجتماع، یگانگی و انتقا دبراي ایجا

ر کا ظر بهخصی کرده و در زمینه مورد نکنند، سپس اطالعات را ش دریافت و آنها را پردازش میفناوري محتواي یادگیري را از طریق 

را آزمایش و تایید کنند هایشان  کنند تا ایده یگر یادگیرندگان تعامل برقرار میدر این فرایند یادگیرندگان با محتوا، اساتید و د. گیرند می

  .کار برند ههایشان را ب و آموخته

و باید روي این مسئله کار کنند تا  شوند رو می هتعامل یک فعالیت یادگیري است به صورتی که افراد با یک مسئله یا سناریو روب

 تعامل از مختلفی نظریات .]8[ تا عالئق یادگیرنده حفظ شود شودتعامل بدون هدف نیست و باید طوري طراحی  .به یک هدف برسند
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 وي .دارد نیاز عمل دو به شیء و دو به حداقل که داند اي می  سوي دو وقایع را تعامل Wagner. است شده ارائه الکترونیکی 

 را تعاملAnderson . دهند قرار تأثیر تحت را یکدیگر متقابل صورتبه ایعوق و ءاشیا افتد که می اتفاق هنگامی تعامل است معتقد

 زمانی وي تعامل نظر به .است کرده یاد آموزشی فرایند کننده تعیین عنصر مثابه تعامل به ازDewey  و داند می شخص دو بین

 وفردي  ارزش و کاربرد با دانشی و دهد لشک را است یافته انتقال او دیگران به از که جامعی اطالعات دانشجو که دهدمی روي

 .گیرد یادگیرنده و محتوا را در بر می هاي آموزش تعامل میان یاددهنده، شود تمام شیوه طور که مالحظه می همان .]9[بسازد  شخصی

 ارتباطی تعامل .است ناپذیر تجربه آموزشی با کیفیت از اجزاء جدایی ،بنابراین هم تعامل با عوامل انسانی و هم غیر انسانی محیط

 هاي یادگیري و گرا سازندهرویکردهاي روانشناختی  از متأثر که تعاملی .تاس نفر دو حداقل بین مشترك تأثیر و دلی هم با همراه

  .است موقعیتی

 :شود می زیر اعمال به منجر الکترونیکی یادگیري هاي محیط طراحی در تعاملی چنین این

 یادگیرنده نظارت و کنترل .1

 داد درون مبناي بر برنامه سازگاري و انطباق یلتسه .2

 تر عمیق يیادگیر .3

 ارتباط برقراري و مشارکت گوناگون هاي شیوه .4

  .]10[ اي کمکی براي یادگیري معنادار و عمل به منزله وسیله تمرین .5

  

  الکترونیکی یادگیري در تعامل نقش

فرضیات را بررسی کرده  ابتدا شود یادگیرنده ت که باعث میاز اندیشه و تفکر اساي  ز تعامل هدایت دانشجویان به نقطههدف ا

هاي  ر بسیاري از دورهد .سازي فرایند فکري دانشجویان استروند بیدار ،تعامل موثر .را رد کندسپس اطالعات جدید را بپذیرد یا آنها 

ضروري است زیرا محرك  تعامل بسیار از استفادهگیرد ولی  ده و در دسترس یادگیرنده قرار مییادگیري الکترونیکی محتوا آماده ش

تري تجزیه  دگیرنده اطالعات را به صورت عمیقشود یا تعامل سبب می .شود عالقه یادگیرنده به آموزش حفظ میباشد و  یادگیري می

هاي کالسی از طریق تعامل صورت  ها و آموزش بیشتر یادگیري .]8[ برد العات به دنیاي واقعی را باال میو تحلیل نماید و انتقال اط

تعامل در کالس نه فقط در خدمت رسیدن به  .کنند هایی را رد و بدل می پیامعدد معلم با یک شاگرد یا شاگردان مت .گیرد می

شخصی و اجتماعی خود  هاي ه از طریق آن معلم و شاگردان هدفکند ک ت بلکه به عنوان مکانیزمی عمل میهاي آموزشی اس هدف

از این رو  .]11[ شود می تعامل صرف تعامل نوع اصلی فعالیت در کالس است و بخش عمده وقت کالس در .دهند را تشخیص می

  .وجود تعامل براي یادگیري اساسی و بنیادي است

  

  عامل در محیط یادگیري الکترونیکیانواع ت

 و نابرخط )Online( صورت برخط هایی به گیرد که توسط فرد یا گروه ونیکی فعالیت آموزشی را در بر مییادگیري الکتر 

)Offline(یادگیرنده را قادر  این دو شیوه، .]12[ پذیرد رونیکی انجام میهاي مستقل و دیگر وسایل الکت ، توسط شبکه یا رایانه

سازد تا در زمان واقعی در کالس درس شرکت و با یادگیرندگان دیگر، مدرسان و منابع یادگیري در زمان، مکان و با سرعت  می

هاي  هاي گفتگو، کنفرانس اتاقالکترونیکی، تابلوهاي اعالنات، دلخواه خود از طریق ابزارهایی مانند ارتباط الکترونیکی، پست 

)Electronic communication,Electronic posting and course Web site (تصویري، -هاي وب صوتی سامانه

  .]13[ هاي دیجیتال و از این قبیل دسترسی دلشته باشد هاي تعاملی، کتابخانه هاي مجازي، متن کالس

. ها ارسال نمایند گروه د تا تکالیف خود را براي همنماین هایی را براي دانشجویان فراهم میکار و سازهاي وب  سامانه

اشتراك گذاردن تجربیات و  تواند براي به هستند که میهایی  مجالت الکترونیکی از دیگر انتخابو ) E-Portfolios(پوشه کار 

هاي خود ددهد تا بازخور ها اجازه می گروه راهم نمودن فضاي محترمانه، به همف .ها استفاده شود ههاي یادگیرندگان و یاددهند دیدگاه

  .را به اشتراك بگذارند و بار سنگین استاد را بکاهند

خط و نابرخط ارائه به دو صورت بر عموماً )مطالعه فردي و گروهی(طور که دیدیم یادگیري الکترونیکی عالوه بر دو بعد  همان

  .شود می
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اینترنت  معموالً .زمان و واقعی است صورت برخط است که ارتباط با منابع یادگیري و با افراد به صورت هم ل بههنگامی تعام

به  شخصاًدر صورتی که در یادگیري برخط فرد  .سازد به منابع و افراد مختلف متصل می صورت مستقیم را به ابزاري است که ما

نچه فرد از طریق اینترنت مطالعه به صورت انفرادي خواهد بود ولی چنا ،رسانی بپردازد هاي اطالع مطالعه و جستجوي منابع و پایگاه

  .هاي گفتگو وارد شود و با دیگران تشکیل گروه داده و به تبادل بپردازد یادگیري به صورت گروهی قلمداد خواهد شد به اتاق

از  یق مواد آموزشی که قبالًتهیه شده و یا از طر الًهاي فشرده آموزشی که قب گیرنده با استفاده از یک سري لوحچنانچه یاد

طریق پست الکترونیکی  اگر از حال .انفرادي تلقی می گردد نابرخط مطالعه به صورت به مطالعه بپردازد، اینترنت دانلود کرده شخصاً

ي به تبادل دانش و اطالعات هاي مدیریت یادگیر هاي بحث و نظر خواهی و سیستم هاي پست الکترونیکی و یا فهرست و یا فهرست

یادگیري جهت تبیین مطلب صورت گرفته است و در واقع  البته این جداسازي صرفاً .شود قلمداد می یادگیري نابرخطبا افراد بپردازد 

   .]14[ گیرد صورت می برخط و نابرخطالکترونیکی همیشه ترکیبی از مطالعه انفرادي و گروهی است و همچنین به صورت 

اولین کسی است که  Moor. بندي شود کننده در آن تقسیم تواند به لحاظ عناصر شرکت هی دیگر اشکال تعامل میاز نگا

تعامل : در تحقیقات خود به سه نوع تعامل اشاره کرده است او. در آموزش از دور مورد بحث قرار داد ترین شکل تعامل را متداول

 .تعامل یادگیرنده و یادگیرندهو و یادگیرندهتعامل یاددهنده ، یادگیرنده و محتواي آموزشی

و  محتوا تعاملو  و محتوایاددهنده تعامل  ،یاددهنده و یاددهندهگسترش پیدا کرد تا تعامل  Andersonتوسط  ها تعاملاین  

ه شش دسته زیر را ب) یکیجمله یادگیري الکترون من(هاي آموزش از دور  بنابراین تعامل در نظام .]15[ رفتمحتوا را هم در بر گ

  :کنند تقسیم می

  .یادگیرنده با یادگیرندهتعامل  .1

  .یاددهندهبا  یادگیرندهتعامل  .2

  .با محتوا یادگیرندهتعامل  .3

  .با محتوا یاددهندهتعامل  .4

  .یاددهندهبا  یاددهندهتعامل  .5

  :به شکل زیر نگاه کنید. ]5[ تعامل محتوا با محتوا .6

  

  ]16[ انواع تعامل در آموزش از دور :1شکل 

  

  یادگیرنده- یادگیرنده تعامل )1

آن علت  .شود دور کمتر بها داده میبه منزله یک نیاز و ضرورت براي آموزش از  بین یادگیرندگان طور سنتی به تعامل به

لیکن  .]15[ باره یادگیري انفرادي استدور درپردازان آموزش از  ترسی به فناوري و سوگیري قبلی نظریههاي دس محدودیت

اند به ارزش تعامل یادگیرندگان با یکدیگر بسیار  را پذیرفته) Constructivism( گرایی دور که ساختنان نوین آموزش از پرداز نظریه

از  اي توان تعامالت میان یادگیرندگان با یکدیگر را از طریق مجموعه اي یادگیري الکترونیکی میهامروزه در ساختار .تاکید دارند
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 آموزند دان فقط از معلم خود نمیشاگر .]5[ مورد حمایت قرار دادنابرخط، صورت  و هم بهبرخط ورت ص به هم ،هاي ارتباطی فناوري

یز از اي ن فراگیران حرفه بزرگساالن و خصوصاً .]9[ بینند بلکه با بحث با یکدیگر درباره مسائل، باورها و انتظارات خود نیز آموزش می

ماعی و گروهی را فناوري امروز امکان یادگیري اجت .برند هاي فراوان می رك دارند بهرهاي مشت هاي حرفه تعامل با دیگرانی که دغدغه

آموزان براي یادگیري انجام  هاي گروهی و عملی که دانش یتدر فعال مشارکت .کند اي فراهم می هاي رایانه از طریق کنفرانس

  .]17[ ري معنادار صورت گیردازي و یادگیس تالشی انسانی و جمعی براي مفهوم شود دهند، موجب می می

فناوري اطالعات و  .شود بیشتر بر مذاکره و بحث تاکید می عکساهمیتی ندارد و بر در یادگیري معنادار انتقال اطالعات

انگیز  سازد و کالس درس را شوق سترده خارج از کالس درس مرتبط میارتباطات، فرایند یاددهی و یادگیري را به سرعت با دنیاي گ

در این جا مطرح است متمرکز نمودن کل گروه  آنچه .]18[ کند تري را براي فراگیران فراهم می د و امکان تعامل با دنیاي وسیعکن می

کاري براي هاي موثر  رندگان با یکدیگر و شرکت در گروهتعامل یادگی .]19[ در یک زمان بر یک بخش یا یک واحد درسی است

العمر ضروري  دي و نگرش مثبت به یادگیري ماداممن هاي ارتباطی و افزایش رضایت مهارتهاي شخصی،  پیشرفت تحصیلی، موفقیت

  .است

  یاددهنده - یادگیرندهتعامل  )2

مسأله فراهم نمودن . دانشجو به رشته تحریر درآمده استمناسب میان استاد و  املتا به حال چیزهاي زیادي در مورد لزوم تع

یک جنبه از . بسیار مهم است یادگیري الکترونیکیسی داشته باشند، براي اساتید در موقعیت حمایتی که همه دانشجویان به آن دستر

براي آن ارزش بسیاري قائل هستند، عبارت است از اعتمادسازي و ایجاد ارتباط کاري با یکایک  مدرسینمحور که  حمایت معلم

چه به صورت چهره به  برخط تعامل . نمایند ها می هانه رسانهبراي رسیدن به این اهداف، اقدام به انتخاب آگا مدرسین. دانشجویان

به روش و  یاددهنده -یادگیرندهدر یادگیري الکترونیکی تعامل  .]17[ چهره و یا از طریق تلفن، در این شرایط بسیار مهم است

سهولت و . حمایت شده است متنی یا با کمک محتواي شنیداري و ویدئویی خطنابرخط و برهاي گوناگون از جمله ارتباطات  شکل

شود تا بسیاري از اساتید به خاطر افزایش کمیت ارتباطات دانشجویان و نیز افزایش  گی برقراري چنین ارتباطی موجب میساد

 مدرسطور کلی کیفیت و کمیت تعامل دانشجو و  هب .]20[ فرسا شوند دچار فشارهاي طاقت ،براي دریافت جواب فوريارات آنان انتظ

در هاي یادگیري تعیین شده  بستگی به طراحی آموزشی و نیز نوع انتخاب فعالیت )جمله یادگیري الکترونیکیاز ( نوع آموزشیدر هر 

بخش تعامالت زنده و یا مجازي با دانشجویان، آگاه نیستند هاي اثر سیاري از اساتید بر اهمیت و شیوهب .]18[ دارد برنامه آموزشی

  .]2[مناسب با دانشجویان آموزش ببینند د براي طراحی و انجام تعامالت این الزم است تا اساتیبنابر

  محتوا باتعامل دانشجو  )3

در آموزش و . شود ش صرف تعامل با محتواي آموزشی میاي از وقت دانشجویان در تمامی انواع آموزش و پرور قسمت عمده

یادگیري  در ساختار. اي بوده است منابع کتابخانهاي مطالعه متون و امر به معن این پرورش سنتی و مبتنی بر کالس درس،

اي غنی  اغذ ارائه داد اما در این ساختارها محتواها غالبا همراه با مجموعهکتوان از طریق صفحات نمایش یا  الکترونیکی محتوا را می

به هر حال کارهاي صورت .است و ابزار ارئه خالق همراه )Micro World( ریزدنیاها ،ها سازي شبیه از آموزش مبتنی بر رایانه،

 Learning( یادگیري منابععنوان  که غالبا از آنها به -بندي و توزیع یک چنین محتواهایی فهرست گرفته در زمینه توسعه،

Objects (اي گسترده از انواع محتوا  د و دانشجویان بتوانند به مجموعهوجود آورده است که اساتی این امید را به -شود یاد می

 Tuovinen .]18[ اند ي خلق و ارائه محتوا فراهم آوردههاي نوین امکانات بسیار متنوعی را برا وريفنا .]5[ رسی پیدا کننددست

صوت، بندي کرده است که شامل  الکترونیکی را به پنج دسته طبقه هاي یادگیري هاي ممکن براي خلق و ارائه محتوا در محیط رسانه

همراه با هر کدام از دیگر  به بررسی اثر استفاده ترکیبی از صوتTuovinen  .شوند می هاي مجازي متن، گرافیک، تصویر و واقعیت

گیرند و به همین جهت  اوتی از مغز مورد پردازش قرار میهاي متف ند که صوت و تصویر توسط بخشک ها پرداخته و ادعا می رسانه

حجم پردازش شناختی  کنیم، استفاده می )، یا صوت و تصویروت و متنمثل ص(ها  رسانه ز انواعوقتی از ترکیب صوت و یکی دیگر ا

فعال دارد و ه محتوا حالتی ثابت و غیردر گذشته فرض بر این بود ک .گردد کاهش یافته و یادگیري، تسهیل می حافظه انسان

افراد انسانی به  بخشید و آن را همانندتوان حالتی نمایشی به محتوا  اما در حال حاضر می .دانشجویان باید آن را جذب و هضم نمایند

 .]5[ تري در تعامالت بین دانشجو با محتوا به عهده گیرد اند نقش فعالوریزي نمود که بت نحوي خودمختار با اراده و عقالنیت برنامه

از طریق تعامل استاد با  توان برخی عملکردهاي تبادل آموزشی را که در گذشته تماماً شکی وجود ندارد که امروزه به مدد فناوري می

  .]18[ پذیر ساخت شد، از طریق دانشجو با محتوا امکان دانشجو فراهم می
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  محتوا - یاددهندهتعامل  )4

تعامل بین  مورد توجه قرار گرفت، Garrisonو  Andersonاولین نوع از انواع سه تعاملی که براي نخستین بار توسط 

و چه  الکترونیکیچه در آموزش  مدرسینهاي  یکی از مهمترین نقش امواد محتو توسعه و کاربرد .]18[ و محتوا است یاددهنده

کند تا بتوانند مواد یادگیري را جستجو نموده و مورد  را براي اساتید فراهم میهایی  ود فرصتجشبکه معنایی و. است سنتیآموزش 

هاي  دادهبه  ییه نحو خودکار توسط دیگر عوامل محتوااین مواد یادگیري ب .ایجاد نمایند مواردکاربرد قرار داده و حتی در برخی 

براي نمونه برخی مواد محتوایی وجود دارند که  .گردند میظهور و جدید و دیگر حسگرهاي محیطی و نتایج پژوهشی به روز تبدیل نو

درجه حرارت و دیگر  یافته، اخبارهاي انتشار قادرند روندها را از طریق آخرین منابع اطالعاتی موجود نظیر نشانگرهاي اقتصادي،

هاي تحقیقی اساتید  همچنین برخی دیگر از عوامل محتوایی قادرند فعالیت .ورندآ هاي حسی محاسبه نموده و به نمایش در داده

 خلقوار  طور اتوماتیک محتواي جدید را به هاي آن را ارسال نمایند و به این ترتیب نوعی پژوهشگر را تحت نظارت قرار داده و گزارش

تعامل بین استاد و محتوا بر تولید محتوا و  .]5[ توانند دانشجویان را در فرایند پژوهش مداخله داده و با آن آشنا نمایند که می کنند

، منابع و منابع محتوایی که ها طور مداوم بر فعالیت دهد به میهاي یادگیري به وسیله اساتید تمرکز دارد و به آنان اجازه  تعیین فعالیت

  .]20[ براي یادگیري دانشجویان تولید شده است نظارت داشته باشند و آنها را روز آمد کنند

امکاناتی را براي آنان فراهم آورد  ،در وقت محققان در گردآوري مطالبجویی  اند با صرفهتو سوي دیگر استفاده از اینترنت می از

هاي چندین سال قبل نشریات  رع وقت و در کمترین زمان به نسخهدر اسکه بارها بتواند مطالب مورد عالقه خود را مطالعه کرده و 

رنت وقتی در بعد آموزش و رسانی اینت امکانات اطالع همین .مراجعه و مطالب خاص خود را جستجو و در یک جا ذخیره کنند

د در نقاط مختلف دنیا بدون هیچ توانن سیله این شبکه استاد و دانشجو میدهد که به و شود نشان می هاي مجازي مطرح می یادگیري

 کار آموزش و یادگیري از صورت زنده، صوتی و تصویري ارتباط برقرار کنند و و جغرافیایی، سیاسی و اجتماعی بهمحدودیت مکانی 

  .]21[ دور را ممکن سازند

  یاددهنده - یاددهندهتعامل  )5

 مسائل .]22[ آورد را براي تعامل با یکدیگر، فراهم میاي  سابقه هاي بی فرصت اي با هزینه کم، هاي چند رسانه گسترش شبکه

به بهترین  هایی کم هزینه که بتواند اساتید را یی در جهت یافتن راهها هاي باالي مسافرت سبب شده است تا کوشش امنیتی و هزینه

همتایان با  ارتباطفناوري  .یردصورت گ یکی را به حداقل برساند،زهاي فی گیر نموده و در عین حال مسافرتوجه در تعامل کیفی در

ی تقویمی هاي متنی و صوتی و هماهنگ همایش ها، که جهت حمایت از تبادل پرونده )Peer-to-Peer Technologies( همتایان

دهنده مرکز  را که دیگر به یک خدمت یاددهندهبا  یاددهندهبسیار مورد توجه واقع شده و عنصر جدیدي از تعامل  ،اند شکل گرفته

زمان  همزمان و غیر ي شبکه براي حمایت از اشکال همامروزه مجموعه متنوعی از ابزارها .دهد نوید می ،اي وابسته نیستند کهشب

یادگیري الکترونیکی بخواهد از تحوالت صورت گرفته در رشته خود و هاي  نظاماگر استاد  .فراهم آمده است تعامل میان اساتید،

باید اینگونه ابزار شبکه را شناخته و به  ر آموزش به وسیله یادگیري الکترونیکی حداکثر بهره را ببرد،همچنین تحوالت به وجود آمده د

تعامالت اساتید با  .دهد یادگیري را در نهاد آموزش شکل میونه تعامالت بین اساتید، پایه و اساس نوعی سازمان گاین  .کار ببرد

هایی براي گسترش  ساختن گرایان معتقدند وجود چنین انجمن .ي یادگیري استها و محور اصلی تشکیل چنین انجمن ، پایهیکدیگر

  .]5[ هاي یادگیري الکترونیکی ضروري است و توسعه کیفی و کمی آموزش در محیط

  محتوا -تعامل محتوا )6

سنتی متفاوت هستند  افزارهاي که از نرم هستند يهوشمندهاي  یا عامل ها برنامه خلقدانشمندان علوم رایانه و مربیان در حال 

در حال  هایی در حال حاضر برخی عوامل و برنامه .]5[ پذیر هستند و انعطاففعال  خود کار، نیمه چرا که طول عمر بیشتري داشته،

ه و دیگر تصمیمات الزم را اتخاذ نمود هاي دیگر را اجرا کرده، برنامه روند که قادرند اطالعات را بازیابی نموده، کار می توسعه بوده و به

اي را تصور کنند که در آن محتوا قادر است  اند دوره نظران توانسته برخی از صاحب .منابع موجود روي شبکه را مورد نظارت قرار دهند

دادهاي مختلف را اخذ نموده و خود را به روز در آورد و پس از آنکه تغییرات به وجود آمده در آن به حد قابل  به نحو خود کار درون

به طور مداوم گر اینترنتی هستند که موتورهاي جستجو بارزترین نمونه این امر،. سازد اساتید و دانشجویان را مطلع می ی رسیدند،قبول

اي نه چندان دور،  در آینده .کنند ها ارسال می فات خود را به پایگاه مرکزي دادههاي اینترنتی را جستجو نموده و نتایج اکتشا شبکه

طور مداوم  به هاي هوشمند، ند از طریق تعامل با دیگر برنامهکار خواهند بست که قادر گیري را خلق نموده و بهمنابع یاداساتید 

ریزي شده است تا با  است که در آن محتوا طوري برنامه نوع جدید و در حال توسعه از تعامل آموزشی .وضعیت خود را بهبود ببخشند
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ها در  برخی عوامل و برنامه. وز آمد شودطور مداوم ر ، بههاي جدید رقرار کند و با کسب قابلیتاي تعامل ب دیگر منابع اطالعاتی رایانه

تصمیمات الزم را اتخاذ نموده و دیگر منابع  هاي دیگر را اجرا کرده، برنامه یابی نموده،ه بوده که قادرند اطالعات را بازحال توسع

کنترل و حفظ حقوق نویسندگان و یري از این نوع تعامل به منزله ابزاري براي گ بهره .موجود روي شبکه را مورد نظارت قرار دهند

  .]3[ تسهاي گوناگون یادگیرندگان و اساتید ضروري ا ان استفاده از اطالعات توسط گروهیابی میزرد

  

  گیري نتیجه

ود هاي جهان نوین است که در عصر اطالعات و در جامعه مبتنی بر دانش پا به عرصه وج یادگیري الکترونیکی یکی از پدیده

هاي تدریس را  کترونیکی روشیادگیري ال .اي برخوردار بوده است مدت خود از گسترش قابل مالحظه گذاشته است و در پیشینه کوتاه

چنانچه بپذیریم که تعامل نقش اساسی و مهمی در فرایند . سزایی داشته است همتحول ساخته و در تکمیل چرخه یادگیري نقش ب

 اي را براي دسترسی به اطالعات هاي نوظهور، تعامالت گسترده گیري از فناوري ارد، یادگیري الکترونیکی با بهرهتدریس و یادگیري د

صورت بسیار محدود و ناچیزي وجود داشته  نی که در فرایند سنتی یادگیري بهامکا .سازد ز برقراري انواع ارتباط فراهم میوسیع و نی

تعامل  Gamson و Chickeringاز جمله  .اند ی به ارزش کنش متقابل تاکید کردهنظران آموزش اکثر محققان و صاحب .است

تعامل . ]22[ هاي مهم کیفیت در دانشگاه بیان نمودند محتوا را از شاخص- ادگیرنده و یادگیرندهی- یادگیرندگان با یکدیگر، مدرس

تعامل نوع  .ستا هاي الکترونیکی ضروري براي ایجاد احساس حضور در اجتماع، یگانگی و انتقال یادگیري براي یادگیرندگان دوره

از این رو وجود تعامل براي یادگیري اساسی و . شود رف میاصلی فعالیت در کالس است و بخش عمده وقت کالس در تعامل ص

صورت برخط و نابرخط، توسط  هایی به گیرد که توسط فرد یا گروه یادگیري الکترونیکی فعالیت آموزشی را در بر می. بنیادي است

خط است که ارتباط با منابع صورت بر هنگامی تعامل به .پذیرد هاي مستقل و دیگر وسایل الکترونیکی انجام می شبکه یا رایانه

تهیه  هاي فشرده آموزشی که قبالً چنانچه یادگیرنده با استفاده از یک سري لوح .زمان و واقعی است یادگیري و با افراد به صورت هم

نفرادي تلقی به صورت نابرخط ا به مطالعه بپردازد، مطالعه از اینترنت دانلود کرده شخصاً شده و یا از طریق مواد آموزشی که قبالً

عامل در  یادگیري الکترونیکی ت. بندي شود کننده در آن تقسیم تواند به لحاظ عناصر شرکت از نگاهی دیگر اشکال تعامل می .گردد می

) 4تعامل یادگیرنده با محتوا، ) 3تعامل یادگیرنده با استاد، ) 2تعامل یادگیرنده با یادگیرنده،  )1: کنند را به شش دسته زیر تقسیم می

رغم  ینکه کدام گونه تعامل بهترین است، علیمورد ابحث در  .تعامل محتوا با محتوا) 6تعامل استاد با استاد، ) 5تعامل استاد با محتوا، 

ترین و ، سودمندو با استفاده از کدام طرح آموزشیها که کدام نوع از محتوا و تحت چه شرایطی  باره رسانهها مطالعه در سال

اع و کنند که از همه انو ده که دانشجویان معموال اذعان میلیکن معلوم شزمان است  همزمان و غیر نه براي تعامل همترین گزی مناسب

بریم  اکنون که ما در عصر اطالعات و ارتباطات به سر می .]2[ آورند میدست  ، بههاي مثبت و قابل قبولیاشکال تعامل، نتایج و پیامد

هاي نوین است، باید تعامل در محیط الکترونیکی بسیار دقیق و اندیشمندانه طراحی شود تا  افتن به شیوهو مدارس ما ناگزیر از تغییر ی

صدد است تا تعامل بیشتر در. باشد، دسترسی پیدا کنیم به هدف آموزش که همان انتقال صحیح و کامل مطالب به فراگیر می

کارگیري اشکال مختلف آن در  آشنایی با مفهوم تعامل و به. ا درگیر کندانسانی محتو، اساتید و اشکال غیریکدیگردانشجویان را با 

هاي یادگیري الکترونیکی و ارائه آنها  هاي موجود در جهت یاري رساندن و تقویت برنامه باعث توسعه ظرفیتهاي الکترونیکی،  دوره

  .شود می
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