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 مبانی پداگوژیکی نظریه های تعامل در آموزش از راه دور: 
بررسی الگوی تعامل اندرسون در محیط های آموزشی مبتنی بر وب
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چكیده
ســابقه و هدف: تعامل، عنصر حیاتی و جدایی ناپذیر در تمام اشــکال آموزش از راه دور و محیط های یادگیری مبتنی بر 
وب می باشد. یکی از مهم ترین مسائلی که مورد توجه تکنولوژی های به کار گرفته شده در محیط های مبتنی بر وب باید 
مدنظر قرار گیرد، میزان ظرفیت آنها در حمایت از تعامالت اســت. این تعامل بیشــتر در صدد اســت تا دانشــجویان را با 

دیگر دانشجویان، اساتید و اشکال غیر انسانی محتوا درگیر کند.
مواد و روش ها: هدف از این پژوهش، ارائه مبانی پداگوژیکی نظریه های تعامل در آموزش از راه دور و تبیین الگوی تعامل 
اندرسون در محیط های آموزشی مبتنی بر وب است که از روش مروری- تحلیلی استفاده شده است. در این مقاله ابتدا مفهوم 
تعامل و اشکال تعامل در نظریه های آموزش از راه دور مانند: نظریه تبادل از راه دور مایکل مور، نظریه تعادل تعامل گریسون 
و اندرسون، نظریه کنترل، نظریه گفتگوی گوردون پاسک و نظریه تعامل و ارتباط هولمبرگ مورد بحث و بررسی قرار گرفته 
و در نهایت، الگوی تعامل اندرسون را که الگوی جامعی در زمینه آموزش مبتنی وب می باشد، مورد تبیین قرار گرفته است.

یافته ها و نتیجه گیری: بنابراین می توان نتیجه گرفت اساتید، معلمان و دست اندرکاران آموزش در محیط های الکترونیکی 
برای دســتیابی به آموزش و یادگیری مؤثر باید با نظریه های تعامل در آموزش از راه دور و محیط های آموزشــی مبتنی بر 
وب و همچنین به اشــکال و ابزارهای متنوع برقراری ارتباط و تعامل دو ســویه عناصر آموزش با همدیگر آشــنایی داشــته 
باشند و با انتخاب، کاربست انواع و ابزار مناسب برقراری تعامل در موقعیت های مختلف آموزشی به هدف غایی آموزش 

که همانا یادگیری مؤثر است، دست یابند.
کلمات کلیدی: نظریه های تعامل، آموزش از راه دور، محیط های یاددهی - یادگیری

ایران، تهران، دانشگاه عالمه طباطبایی، دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی دانشگاه عالمه طباطبایی )*نویسنده مسئول( 1ـ 
 rahimnor08@gmail.com :آدرس الکترونیک  

دانشیار، ایران، تهران، دانشگاه عالمه طباطبایي،  دانشکده روانشناسي و علم تربیتي 2ـ 
3ـ  استادیار، ایران، تهران، دانشگاه علوم پزشکی ارتش

مقدمه
از  دیدگاه  تغییر  و  تکنولوژی  پیشرفت های  به  توجه  با 
آموزش حضوری به آموزش غیرحضوری، برقراری تعامل 
(Interaction) بین عوامل آموزشی به عنوان عاملی مهم تلقی 

می شود. در شکل های جدید آموزش غیر حضوری از جمله 
آموزش از راه دور، آموزش الکترونیکی، نه تنها از اهمیت آن 
کاسته نشده بلکه به عنوان چالشی در محیط های یاددهی-
یادگیری مطرح می شود. در نظام آموزش حضوری به  دلیل 
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حضور فیزیکی، معلمان و یادگیرندگان در برقراری تعامالت 
آموزشی و عاطفی مشکلی ندارند. اما در نظام های آموزش از 
راه دور که با هدف همگانی کردن یادگیری و تسهیل آن صورت 
گرفته به  دلیل عدم حضور فیزیکی، معلمان و یادگیرندگان 
در در زمینه برقراری تعامل با مشکالت زیادی روبرو هستند.
ویژگی اساسی و اصلی یادگیری الکترونیکی ورای دسترسی 
آسان به اطالعات، ویژگی های ارتباطی و تعاملی آن است 
فرایند  اصلی  را عنصر  تعامل   ،(Dewey) دیویی  )1(. جان 
آموزش دانسته و عقیده دارد این تعامل هنگامی روی می دهد 
که دانشجویان در ارائه اطالعات شده به آنها توسط دیگران 
تغییراتی به  وجود آورده و با استفاده از کارکردها و ارزش های 
شخصی، آنها را در ساخت دانش خود جای دهند )2(. یادگیری 
و در سطوح باالتر یادگیری معنی دار از راه تعامل و ارتباط 
یادگیرندگان با یکدیگر و با مواد آموزشی حاصل می شود )3(. 
همچنین »کنی« بیان می کند: تعامل دارای ابعادی است که شامل 

ارتباطات، مشارکت و یادگیری فعال است )4(.
گستردگی و تنوع مفهوم تعامل، موجب دشوار شدن تعریف 
واحد از تعامل گشته است. در حوزه آموزش و یادگیری نیز 
تعامل از جمله مفاهیم اساسی و کلیدی نام برده شده که تعریف 
واضح و روشنی ندارد. یونسکو (UNESCO) )2007(، تعامل 
را تبادل بین اطالعات و تفکر بین دانش آموزان و معلمان به 
منظور تسهیل یادگیری از طریق کاربرد تکنولوژی تعریف 
می کند. تعامل شامل فعالیت هایی است که دربرگیرنده مبادله 
اطالعات در دوره مجازی است )5(.  یا  ایده ها  اندیشه ها، 
تعامل، فرایندی است که بطور فعال ذهن فراگیر را تحریف 
می کند تا کارهایی را انجام دهد و توانایی و آمادگی انجام 
وظایف به صورت موثر را تقویت کند )6(. بطورکلی تعامل یا 
ارتباط متقابل به عنوان نیاز و الزمه کیفیت و کارایی یادگیری 
الکترونیکی تعریف می شود )7(. میزان موفقیت در محیط های 
آموزشی مبتنی بر وب تا حدود زیادی به کیفیت تعامالت 

بستگی دارد )8(.

به گفته هیرومی (Hirumi) تعامل سه سطح دارد: سطح اول 
شامل فرایندهای شناختی و فراشناختی یادگیری است که درون 
هر یک از یادگیرندگان اتفاق می افتد. در حالی که تعامالت 
سطح دوم، بین یادگیرندگان و منابع انسانی و غیرانسانی اتفاق 
می افتد. تعامالت سطح سوم توسط هیرومی پیشنهاد شد و 
همان راهبرد یادگیری الکترونیکی است که به صورت هدفمند 
مجموعه تعامالت سطح دو را با مهارت شکل داده و برای 

پرورش تعامالت سطح یک به کار می گیرد )9(.
در مجموع و براساس تعاریف ارائه شده می توان دریافت که 
دسته ای از تعاریف بر فناوری به کار گرفته شده در جریان 
ارتباطی بین مشارکت کنندگان تاکید کرده و هدف و موضوع 
مورد عالقه آنها فناوری ارتباطی است. برخی دیگر از تعاریف 
و  )رویه ای  می شود  مبادله  پیام  آن  در  که  بافتی  ویژگی  به 
مشارکتی بودن( به عنوان تعاملی بودن اشاره می کند و در 
نهایت دسته ای دیگر از تعاریف بر درک مشارکت کنندگان 
استوار است. بطور کلی تعامل، فرایند دوطرفه ارتباط فعال و 
درگیرکننده بین مشارکت کنندگان با امکان دستکاری، تامل، 
تبادل و به اشتراک گذاردن محتوا از طریق امکانات و ابزارهای 
مختلف به صورت همزمان و غیرهمزمان به منظور دستیابی به 

هدف مورد نظر است )10(.
تعامل در آموزش از را دور و در محیط های یادگیری مبتنی بر 
وب نیز مشابه تعامل در محیط های یادگیری سنتی است. تعامل 
در محیط های یادگیری مبتنی بر وب اغلب چالش برانگیز است. 
شاید یکی از دالیل آن، جدایی فیزیکی بین یادگیرندگان و 
اساتید در محیط های یادگیری مبتنی بر شبکه باشد. هم چنین 
ممکن است ناآشنایی کامل با چگونگی استفاده از خدمات 
شبکه و چگونگی به کارگیری ابزارهای تعاملی در محیط مبتنی 
بر شبکه توسط کاربران نیز چندان بی تاثیر نباشد. فناوری های 
ارتباطی نه تنها هزاران فرصت تعاملی در محیط آنالین را 
دسترس پذیر ساخته، بلکه سطح باالیی از تعامالت را بوجود 
آورده که توانسته اثرات مثبتی بر تجربه یادگیری ایجاد نماید 
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)11(. لذا با توجه به نقش و اهمیت تعامل در محیط های 
آموزشی و یادگیری بویژه در محیط های آموزش مبتنی بر وب، 
پژوهشگر تالش دارد که نظریه های تعامل در آموزش از راه 
دور و مدل های تعامل مبتنی بر وب را مورد بررسی قرار دهد.

جایگاهتعاملدرنظریههایآموزشازراهدور
 (Transactional distance دور  راه  از  تبادل  نظریه   .1

(theory مایکل مور

تفکرات پایه درباره تعامل در آموزش از راه دور به مطالعات 
مور (Moore) و هولمبرگ (Holmberg) باز می گردد. مور 
نظریه تبادل از راه دور را مطرح کرد که به طور کلی به فاصله 
فیزیکی و روانی یادگیرنده و استاد اشاره دارد. به بیان وی، 
این فاصله را می توان از طریق طراحی تعامالت یادگیرنده با 
استاد، محتوا و یادگیرندگان دیگر حذف کرد. مور معتقد است 
تا وقتی تعامل در آموزش از راه دور وجود دارد، یادگیری 
معنی دار و عمیق پشتیبانی می شود. وی مفهوم تبادل از راه دور 
را براساس مفهوم مبادله ای دیدگاه های آموزش فعالیت محور 
با عنوان »تجربه و آموزش« بیان می کند. طبق نظر او، تجربه به 
علت مبادله ای است که بین فرد و محیطش شکل می گیرد )12(.
تبادل از راه دور به شکاف ارتباطی و روانی گفته می شود مثل 
شکاف احتمالی بین استاد و یادگیرنده ها که به واسطه فاصله 
فیزیکی روی می دهد. مور مطرح می کند که نظریه تبادل از راه 
دور، بیشتر بر تعلیم و تربیت تاکید دارد تا فاصله جغرافیایی 
این نظریه سه جنبه اصلی را در برمی گیرد که برای ارتباط در 
یک برنامه آموزشی اساسی است: شامل: 1. ساختار، 2. گفتگو 
3. استقالل یادگیرنده. وی بیان کرد میزان تبادل از راه دور به 
عملیات ساختار، گفتگو و استقالل یادگیرنده مربوط می شود )5(.
ساختار به طراحی واقعی در تدریس اشاره می کند و شامل 
کاربرد محتوا و رسانه است. در واقع متغیر ساختار اشاره به 
سطوحی دارند که در آن مربی اهداف و روش های تدریس از 
راه دور و آنچه را که برای برطرف کردن نیازهای یادگیرنده 

الزم است را طراحی می کند. گفتگو عبارتند از: ارتباطات 
تدریس  فرایند  در  به ویژه  یادگیرنده  و  استاد  بین  دو طرفه 
و یادگیری استقالل یادگیرنده، سطح کنترل دانش آموز بر 
برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی کارش می باشد. افزایش استقالل 
سبب کاهش درجه کنترل مربی بر یادگیری فراگیر می شود. 
مور و کرسلی )2012( معتقدند که استقالل بسیار پیچیده و 
وابسته به موقعیت است. افزایش در ساختار لزوما ممکن است 
منجر به کاهش استقالل نشود و وابسته به شرایط است )13(. 
مطالعات تحقیقاتی حاکی از این است که هر چه یادگیرنده 
مستقل تر باشد، راحت تر می تواند با میزان تبادل از راه دور 
کنار بیاید، یادگیرنده هایی که استقالل کمتری دارند، اغلب 
نیاز به ساختار و گفتگوی بیشتری دارند تا در ادامه مطالعه به 

آنها کمک کند )14(.
مور، همچنین در متغیر گفتگو سه نوع متمایز از تعامل در آموزش 
از راه دور را مشخص نمود که شامل: تعامل یادگیرنده با محتوا، 
فرایندی است که در آن یادگیرندگان اطالعات ارائه شده در 
دوره را پردازش، امتحان و بررسی می کنند. تعامل یادگیرنده با 
استاد، ارتباط بین استا و دانشجو در یک دوره است. در مورد 
آموزش آنالین، چنین تعاملی اغلب از طریق ارتباطات با واسطه 
کامپیوتر رخ می دهد و صرفًا محدود به ارتباطات آموزشی که در 
جریان تجربه آموزش رخ می دهد، نمی شود بلکه ممکن است 
شامل مشاوره، ارتباطات آنالین و گفت و شنود شخصی شود. 
در نهایت تعامل یادگیرنده با یادگیرنده، ارتباط بین دو یا چند 
یادگیرنده در یک درس است. چنین تعاملی اغلب از طریق 
ارتباطات با واسطه کامپیوتر به صورت همزمان و غیرهمزمان 
و ارتباطات بین فردی، گروه کوچک، آنالین و آفالین رخ 
می دهد )14(. به طور کلی نظریه تبادل از راه دور مور، یک 
چارچوب برای درک بهتر آموزش از راه دور و تعامالت از 
راه دور است. تبادل از راه دور، بیانگر فاصله جسمی و روانی 
است که باید با تکنیک های آموزشی و تعامالت آموزشی بر 
این فاصله غلبه کرد )13(. عالوه بر این اطمینان از دسترسی 
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به فناوری و آشنایی با آن، ایجاد دستورالعمل ها و روش ها، به 
حداکثر رساندن تعامل، مشارکت و بهبود همکاری، فاصله از 
راه دور بین مربیان و یادگیرندگان را به حداقل می رساند )11(.

2. نظریه تعادل تعامل گریسون و اندرسون
اندرسون )2003( در نظریه تعادل خود بیان می کند، به شرطی 
که فضای تعامل در محیط برخط )چه تعامل یادگیرنده با استاد، 
تعامل یادگیرنده با یادگیرنده، تعامل یادگیرنده با محتوا( در 
سطح باالیی وجود داشته باشد دو نوع دیگر تعامل، یا در میزان 
اندک الزم است و یا اصال ضرورتی ندارد. نظریه اندرسون 

این است که:
یادگیری عمیق و معنادار به شرطی که سه شکل تعامل در سطح 
باالیی وجود داشته باشد، حمایت خواهد شد دو مورد دیگر 
ممکن است در سطوح جزئی ارائه و یا حذف شوند بدون 
اینکه از ارزش تجربه آموزشی بکاهد. سطوح باالی بیش از 
این سه تعامل، احتماال تجربه آموزشی رضایت بخش تری 

حاصل می شود )14(.
اندرسون در نظریه تعادل تعامل، به بررسی کمیت و کیفیت 
مناسب هر یک از انواع مختلف تعامل در موقعیت های آموزش 
تعامل  بیان می کند که سه شکل  پرداخت. وی  راه دور  از 
یادگیرنده با استاد، یادگیرنده با یادگیرنده، یادگیرنده با محتوا 
از ارزش مساوی برای یادگیری عمیق و معنادار برخوردارند. 
هر سه شکل می تواند در سطوح پایین، متوسط و باال طراحی 
شود )شکل 1( اما زمانی که یکی از آنها در سطح باال و باکیفیت 
طراحی شده باشند دیگر نیاز به انواع دیگر تعامل نیست و 
می توان بقیه تعامالت را حذف نمود. فرض دیگر اندرسون 
در نظریه اش این است که با افزایش تعداد تعامالت هزینه و 

زمان برای طراحی و تولید دوره افزایش می یاید. )شکل 2(
به گفته اندرسون، چنانچه یک نوع تعامل را کیفیت باال تولید 
نماییم نیازی به طراحی دیگر تعامالت نیست و این از نظر 
اقتصادی مقرون به صرفه است به خصوص برای سیستم های 

آموزش از راه دوری که با مشکل مالی مواجه هستند. بر اساس 
نظریه تعادل می توان به طراحی دقیق و تعاملی محتوا، بهره گیری 
از استراتژی های آموزشی و نیز کاربرد فناوری های مناسب 
تعامل یادگیرنده با محتوا را در سطح مطلوبی برای یادگیرندگان 
با  یادگیرنده  تعامل  از طراحی  ترتیب  بدین  و  نمود  فراهم 
یادگیرنده و یادگیرنده با مربی که سیستم های آموزش از راه 

دور مشکل تر و پر هزینه ترند صرف نظر کرد )15(.
مایازو و اندرسون )2010( اظهار کردند که به طور کلی با افزایش 
انواع تعامل از نظر کمی و کیفی، یادگیری معنادار و عمیق 
برای یادگیرندگان فراهم می گردد و رضایتمندی و ماندگاری 

یادگیرندگان از دوره افزایش پیدا می کند )15(.

3. نظریه کنترل
 (Randy Garrison & Myra Baynton) گریسون و مایرا بینتون
با توجه خاص به فرایند آموزش و یادگیری در مسائل آموزش 
از راه دور، برای توضیح مفهوم کنترل، مدلی را ارائه دادند 

شکل 1- بازنمایی انواع تعامل از نظر کمی

شکل 2- بازنمایی انواع تعامل از نظر کیفی
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که فرصت ها و توانایی های اثر گذار بر روی فاصله مبادالت 
آموزشی را هدف قرار داد. گریسون و بینتون درباره استقالل 
آموزشی بحث کردند و بیان کردند که مفهوم استقالل به تنهایی 
برای بیان ویژگی های اساسی تعامل کافی نیست بلکه باید به 
مفهوم کنترل که برقرارکننده تعادل بین یادگیرنده- یاددهنده 
است، توجه نمود )16(. مفهوم کنترل بیشتر اشاره به یادگیرنده 
و  رفتار یادگیری او خواهد اشت، اما اگر یادگیرنده استقالل 
کمتری داشته باشد، یاددهنده بر رفتار یادگیری او کنترل بیشتری 
خواهد داشت )17(. در مدل گریسون و بینتون، کنترل روند 
یادگیری ناشی از ترکیب سه بعد اساسی است که عبارتند از:
استقالل یادگیرنده، که به فرصت های انتخابی او اشاره می کند.  .1
توانایی ها،  از  مجموعه ای  که  فراگیر  توانایی  یا  مهارت   .2

مهارت ها و انگیزه های اوست.
منابع  خانواده،  مانند  انسانی  منابع  شامل  که  پشتیبانی   .3

غیرانسانی مانند منابع مالی و سازمان آموزشی است.
آنها مقوله استقالل را با چگونگی برقراری توازنی پویا بین ابعاد 
ذکر شده می سنجند و معتقدند که این توازن سبب ایجاد، توسعه 
و برقراری کنترل در جریان یادگیری می شود. بنابراین از دیدگاه 
آنها، طرح مستقل بودن یادگیرنده در انتخاب اهداف یادگیری 
و فعالیت های آموزشی و ارزشیابی، اگر یادگیرنده توانایی و یا 
پشتیبانی الزم را نداشته باشد، ادعایی بیش نخواهد بود )16(.

(Borje Holmberg) 4. نظریه تعامل و ارتباط بورژ هولمبرگ
هولمبرگ یکی از صاحب نظران آموزش از راه دور در سال 
کرد.  ارائه  را  آموزشی  نظریه گفتگوی هدایت شده   1983
مشخصات اصلی نظریه گفتگوی آموزشی هولمبرگ به طور 

خالصه عبارتند از:
مواد آموزشی به طور عمده به صورت موادچاپی تهیه و  ـ 
به وسیله موادو رسانه های آموزشی دیگر پشتیبانی می شوند.

ارتباط دوجانبه مربی و یادگیرنده نه بطور مستقیم بلکه  ـ 
بوسیله یک سازمان و با استفاده از رسانه ها و فناوری های 

ارتباطی انجام می گیرد.
آموزش از راه دور ضروری، قابل اجرا و در هر جامعه و  ـ 

با هر ایدئولوژی برای هر منظوری است.
آموزش از راه دور نوعی وسیله ارتباط جمعی است که  ـ 

آموزش انبوه را ممکن می سازد.
آموزش از راه دور منظم و سازمان یافته و شکلی از گفتمان  ـ 

آموزشی هدایت شده است )18(.
نظریه هولمبرگ برخالف مور که بیشتر بر ساختار آموزش 
از راه دور تاکید داشت، رفتارهای میان فردی فرایند تدریس 
از راه دور را مورد توجه قرار داد. به اعتقاد وی ایجاد انگیزه 
قوی در یادگیرنده برای برقراری ارتباط میان استاد و یادگیرنده 
شرط اصلی موفقیت آموزش از راه دور است. به نظر وی ایجاد 
انگیزه قوی در یادگیرنده برای برقراری ارتباط میان استاد و 
یادگیرنده و یا موسسه آموزشی با یادگیرنده یک نیاز درونی 
تلقی می شود و فراگیر باید به شکل فردی مستقل در فرایند 

یاددهی- یادگیری شرکت کند.
هسته اصلی نظریه هولمبرگ، یعنی گفتگوی آموزشی هدایت 
می کند.  اشاره  شده  شبیه سازی  واقعی  مکالمات  به  شده، 
قالب  در  شده  شبیه سازی  مکالمات  بر   )1995( هولمبرگ 
با متن های آموزشی و گنجاندن  یادگیرندگان  تعامل فردی 
سبک محاوره ای در محتوای آموزشی مکاتبه ای تاکید بسیار 
دارد. به اعتقاد او در گفتگوی هدایت شده طراحان محتوا با 
ایجاد روشی مبنی بر تفاهم و همدلی، مسئول طرح مکالمات 
خودخوان  آموزشی  محتوای  در  شده  شبیه سازی  آموزشی 
هستند. او فعالیت هایی از قبیل تفکر بلند، فرایند شرح و بسط 
متن، ارتباط محتوای متن با دانش قبلی خواننده را برای تعامل 

یادگیرنده با محتوا مطرح می کند )19(.

(Pask) 5. نظریه گفتگوی گوردون پاسک
نظریه گفتگوی پاسک یادگیرنده محور، مبتنی بر مشارکت، 
تعاملی و براساس ابعاد یادگیری اجتماعی است )20( و ایده 
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بنیادین آن این است که یادگیری از طریق گفتگو درباره موضوع 
اصلی برای ساختن دانش رخ می دهد یا به عبارت دیگر یادگیری 
را این چنین توصیف می کند: ظهور دانش حاصل از توافق 
در نتیجه مکالمات بین مشارکت کنندگان در فرایند ارتباطات 
یادگیری یک  گفتگو،  نظریه  برطبق  بنابراین   .)21( مناسب 
مکالمه مداوم با خود، جهان خارج و مصنوعات است )22(.

اساس تئوری گفتگو بر پایه سه هسته اصلی: مفاهیم، مکالمه و 
اشخاص تشکیل شده است )23(. گوردون پاسک در پی این 
بود که نشان دهد مفاهیم چه هستند و چگونه کسب می شوند. 
به همین منظور دو سوال محوری »چرا« و »چگونه« در فرایند 
نظریه گفتگو واقع شده است. مجموعه سواالت چرا و چگونه 
وظیفه اش بیرون کشیدن پاسخ های مشخص است و نیز روشی 
را برای تامل یادگیرندگان با محتوا فراهم می کند و به آنها اجازه 
می دهد فهم خود را بسازند و عمیق نمایند. تعامل با محیط 
از طریق مشاهدات و گفتگوهایی که انجام می شود منجر به 
درک ما از واقعیات می گردد. مفاهیمی چون تعامل، مشارکت، 
مشابهت، عینیت، موافقت، فهم و درک، دانش، هوش و تفاهم 

در نظریه گفتگو در ارتباط با مکالمه هستند )24(.
ارتباط اصلی یا تعامل واقعی بین مشارکت کنندگان در یک 
گفتگو زمانی منجر به سطح مطلوب درک و فهم می شود که 
سئواالت »چرا« و »چگونه« قاعده مند و در سطوح باالی شناختی 
باشند )24(. به طور کلی عنصر اصلی نظریه گفتگو »مکالمه« 
است. مکالمه مرکز تعامل انسان است. مکالمه در نظریه گفتگو 
فراتر از مبادله پیام است و به فراگیران امکان می دهد تا به طور 
فعال اطالعات را تسهیم، عقاید را اظهار و ارتباطات اجتماعی 
را ایجاد و حمایت نمایند. در موقعیت های آموزشی مکالمه بین 
معلم و یادگیرنده به منظور به اشتراک گذاری ارائه ها، مذاکره و 
تشریک مساعی کردن برای ایجاد دانش و درک جدید مورد 

استفاده قرار می گیرد )25(.
تفکر پاسک در زمینه گفتگو امروز توسعه یافته و در محیط های 
یادگیری آنالین به ویژه در تعامالت شبکه ای کاربرد وسیعی 

پیدا نموده است. محیط باز و انعطاف پذیر آموزشی مبتنی بر 
تولید  رابرای  ارتباطی شرایطی  فناوری های  به واسطه  وب 
عقاید جدید و غنی در پروژه های یادگیری فراهم نموده است.

بررسیمدلتعاملاندرسون
 تری اندرسون )2003(، در بسط انواع تعامل مایکل مور )1989( 
که برای محیط های آموزش از راه دور مطرح کرد، سه شکل 
دیگر از انواع تعامالت شامل: تعامل استاد با استاد؛ استاد با 
محتوا و محتوا با محتوا را به انواع تعامالت آموزش از راه دور 
اضافه نمود و براساس آن مدل شش عنصری از تعامل ترسیم 

نمود )26(. )شکل 3(

1. تعامل استاد با استاد
اندرسون )2003( در توضیح تعامل استاد با استاد، به ارتباط و 
همکاری متقابل اساتید برای گسترش و به روز رسانی اطالعات 
و دانش خود به ویژه در زمینه های پیچیده اشاره می کند و این 
نوع تعامل را سنگ بنای اجتماعی به حساب می آورد که در 
چهارچوب آن اساتید برای فراهم کردن نقطه نظرات متعدد 
جهت گسترش آموزش به ارتباط، تبادل و اشتراک گذاری با 
فراوان  می پردازند. وجود شبکه های چندرسانه ای  یکدیگر 
و کم هزینه باعث شده است تا فرصت های بی نظیری برای 
تعامل اساتید با اساتید به وجود آید. مسائل امنیتی و هزینه های 

شکل 3- انواع تعامل، اقتباس از گریسون و اندرسون )2003(
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باالی مسافرت سبب شده است تا کوشش هایی در جهت 
یافتن راه هایی کم هزینه که بتوانند اساتید را بهترین وجه در 
تعامالت کیفی درگیر نموده و در عین حال مسافرت هایی 
فیزیکی را به حداقل برسانند، صورت گیرد. کنفرانس های 
ارتباط متقابل چهره به  صوتی یا تصویری، امکان کنش و 
چهره را فراهم می کنند. عالوه بر این، با استفاده از این روش 
که بسیار مناسب و کم هزینه است، می توان زمینه ارتباط و 
تبادل آرای سخنرانان و متخصصان را درباره محتوای ارائه شده 
فراهم کرد )27(. تعامل اساتید با اساتید، پایه و محور اصلی 
اجتماعی است که اساتید در دورن آن به فعالیت می پردازند. 
ساختن گرایان معتقدند وجود یک چنین اجتماعی برای فراهم 
نمودن دیدگاه های چندگانه مورد نیاز برای توسعه آموزش 
در حیطه های پیچیده و به خصوص حیطه های چندفرهنگی 
که خاص یادگیری الکترونیکی است، ضروری می باشد )1(.

2. تعامل یادگیرنده با یادگیرنده
دیگر  و  یادگیرنده  یک  بین  یادگیرنده  با  یادگیرنده  تعامل 
یاگیرندگان به تنهایی یا در مجموعه های گروهی با حضور یا عدم 
حضور استاد در زمان واقعی اتفاق می افتد )12(. یادگیرندگان 
فقط از اساتید خود نمی آموزند؛ بلکه با بحث با یکدیگر درباره 
مسائل، باورها و انتظارات خود نیز آموزش می بینند )28(. 
فناوری امروز امکان یادگیری اجتماعی وگروهی را از طریق 
کنفرانس های رایانه ای فراهم می کند. مشارکت در فعالیت های 
گروهی و عملی که دانش آموزان برای یادگیری انجام می دهند، 
موجب می شود تالشی انسانی و جمعی برای مفهوم سازی و 
یادگیری معنادار صورت گیرد )29(. در یادگیری معنادار، انتقال 
اطالعات اهمیتی ندارد و بر عکس بیشتر بر مذاکره و بحث 
تأکید می شود. فناوری اطالعات و ارتباطالت، فرایند یاددهی 
و یادگیری را به سرعت با دنیای گسترده خارج از کالس درس 
مرتبط می سازد و کالس درس را شوق انگیز می کند و امکان 
تعامل با دنیای وسیع تری را برای فراگیران فراهم می کند )30(.

3. تعامل استاد با دانشجو
به طور کلی تعامل بین استاد با یادگیرنده از اهمیت و ارزش 
بسیار باالیی برای یاگیرنده برخوردار است؛ زیرا این تعامل 
برای یادگیرندگان به عنوان مهم ترین عامل یادگیری شناخته 
شده است )31(. مسأله فراهم نمودن حمایتی که همه  دانشجویان 
به آن دسترسی داشته باشند، برای اساتید در موقعیت آموزش 
الکترونیکی بسیار مهم است. یک جنبه از حمایت معلم  محور 
که اساتید برای آن ارزش بسیاری قائل هستند، عبارتند از: 
اعتمادسازی و ایجاد ارتباط کاری با یکایک دانشجویان. اساتید 
برای رسیدن به این اهداف، اقدام به انتخاب آگاهانه رسانه ها 
می نمایند. تعامل همزمان، چه به صورت چهره به چهره و 
یا از طریق تلفن، در این شرایط بسیار مهم است )32(. در 
محیط آموزش الکترونیکی، دانشجو و مدرس از نظر زمان و 
مکان، یا هر دو جدا از یکدیگر هستند و محتوای آموزشی از 
طریق نرم افزار مدیریت دروس، منابع چند رسانه ای، اینترنت 
و کنفرانس ویدئویی به دانشجو ارائه می شود و دانشجو برای 
انجام دادن فعالیت های یادگیری فردی و گروهی با کمک 
امکانات ارتباط رایانه ای  با مدرس، همکالسان و سایر افراد یا 
منابع ارتباط برقرار می کند )33(.کنفرانس های ویدئویی مبتنی 
بر رایانه، روشی برای کنار هم قرار دادن استاد و دانشجو همانند 
روش سخنرانی سنتی است 34(، با استفاده از کنفرانس رایانه ای 
با پست الکترونیکی می توان پیام ها، بازخورد تکالیف و سایر 
ارتباطات مورد نظر را با یکایک اعضای کالس مبادله کرد. 
با استفاده از همایش های غیر همزمان نیز می توان گروه های 
بزرگ تری را مورد حمایت قرار داد. چنین همایش هایی ممکن 
است در بعضی از دوره ها، تنها کانال تعامل باشند. ضمن این که 
وسیله ای مقرون به صرفه از لحاظ صرفه جویی در وقت استاد 

برای تعامل با تعداد بیشتری از دانشجویان می باشند )27(.

4. تعامل دانشجو با محتوا
که  تعامل است  از  بنیادی  با محتوا شکل  یادگیرنده  تعامل 
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تعامل  به عقیده مور )1989(  آموزش هاست.  اساس همه 
یادگیرنده- محتوا، فرایند ذهنی افزایش یافته با محتواست که 
هدف آن تغییر در فهم و دیدگاه یادگیرنده و ساختار شناختی 
ذهن یادگیرنده است )35(. برای مثال، فراگیران در فضای 
آموزش الکترونیکی می توانند آنچه را دانشمندان و متخصصان 
انجام می دهند، از جمله جمع آوری، تجزیه و تحلیل داده ها، 
آزمودن فرضیه ها، طراحی آزمایش ها و نتیجه گیری را انجام 
دهند، زیرا بهره گیری از ابزارها و فناوری ها برخی محدودیت 

را در محیط کالس کاهش می دهد )36(.
قسمت عمده ای از وقت دانشجویان در تمامی انواع آموزش، 
صرف تعامل با محتوای آموزشی می گردد. در آموزش سنتی 
و مبتنی بر کالس درس، این امر به معنای مطالعه متون و منابع 
کتابخانه ای بوده است. اما در ساختار های یادگیری الکترونیکی 
محتوا می توان از مواد چاپی، صفحات وب مبتنی بر متن و 
کلیپ های چندرسانه ای ارائه داد )1(. در واقع در جریان تعامل 
یادگیرنده با محتواست که یادگیرندگان اطالعات را پردازش 
می کنند تا آنها را از حافظه کوتاه مدت به حافظه بلند مدت انتقال 
دهند. در حال حاضر برخی فن آوری های هوشمند به وجود 
آمده اند که می توان آنها را در محتوا مورد استفاده قرار داده و 
متناسب با عملکرد و تقاضای دانشجو به آنها ارائه کرد )35(.

5. تعامل استاد با محتوا
اولین نوع از انواع تعاملی که برای نخستین بار توسط آندرسون 
و گریسون مورد توجه قرار گرفت، تعامل بین استاد و محتوا 
(Instructor – content interaction) است. توسعه و کاربرد 

محتوا، یکی از مهم ترین نقش های اساتید در آموزش الکترونیکی 
و سنتی است. شبکه معنایی موجود، فرصت هایی را برای اساتید 
فراهم می کند تا بتوانند مواد یادگیری را جستجو نموده، مورد 
کاربرد قرار داده و حتی در برخی موارد ایجاد کنند. این مواد 
یادگیری به شکل خودکار توسط دیگر عوامل محتوایی داده های 
نوظهور و جدید، و دیگر حسگرهای محیطی و نتایج پژوهشی 

به روز تبدیل می گردند؛ برای نمونه، برخی مواد محتوایی وجود 
دارند که قادرند روندها را از طریق آخرین منابع اطالعاتی 
موجود نظیر: نشانگرهای اقتصادی، اخبارهای انتشار یافته، 
درجه حرارت و دیگر داده های حسی، محاسبه نموده و به 
نمایش درآوردند. همچنین برخی دیگر از عوامل محتوایی قادرند 
فعالیت های تحقیقی اساتید پژوهشگر را تحت نظارت قرار داده 
و گزارش های آن را ارسال نمایند و به این ترتیب، نوعی محتوای 
جدید را به طور خودکار خلق کنند که می توانند دانشجویان را 

در فرایند پژوهش مداخله داده و با آن آشنا نمایند )1(.
از سوی دیگر، استفاده از اینترنت می تواند با صرفه جویی در 
وقت محققان در گردآوری مطالب، امکاناتی را برای آنان فراهم 
آورد که بارها و بارها بتوانند مطالب مورد عالقه خود را مطالعه 
کرده و در اسرع وقت و در کمترین زمان به نسخه های چندین 
سال قبل نشریات مراجعه و مطالب خاص خود را جستجو و 
در یک جا ذخیره کنند. همین امکانات اطالع رسانی اینترنت 
وقتی در بعد آموزش و یادگیری های مجازی مطرح می شود، 
نشان می دهد که به وسیله این شبکه استاد و دانشجو می توانند 
در نقاط مختلف دنیا بدون هیچ محدودیت مکانی و جغرافیایی، 
سیاسی و اجتماعی به صورت زنده، صوتی و تصویری ارتباط 
برقرار کنند و کار آموزش و یادگیری از راه دور را ممکن سازند.

6.  تعامل محتوا با محتوا
در حال حاضر، برخی عوامل و برنامه هایی در حال توسعه 
بوده و به کار می روند که قادرند اطالعات را بازیابی نموده، 
برنامه های دیگر را اجرا کرد، تصمیمات الزم را اتخاذ نموده 
و دیگر منابع موجود روی شبکه را مورد بررسی قرار دهند. 
می توانیم دوره هایی را تصور کنیم که در آن محتوا قادر است 
به شکل خودکار درون دادهای حسی مختلف را اخذ نموده و 
خود را روزآمد نمایند و پس از آن که تغییرات به وجودآمده 
در آن به حد قابل قبولی رسیدند، اساتید و دانشجویان را 
مطلع سازد. بارزترین نمونه این امر، موتورهای جستجوی 
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اینترنتی هستند که مداوم شبکه های مختلف را جستجو نموده 
و نتایج اکتشافات خود را به پایگاه های مرکزی داده ها ارسال 
می کنند. در آینده ای نه چندان دور، اساتید 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 )1(.
به طور کلی در مدل تعامل اندرسون و الومی به ترسیم انواع 
الکترونیکی ضروری  یادگیری  محیط های  در  که  تعامالتی 
محسوب می شوند، پرداخته شده است. براساس مدل مذکور، 
مستقیما  الکترونیکی  یادگیری  محیط های  در  یادگیرندگان 
می توانند با محتواها در اشکال مختلف بر روی وب تعامل 
برقرار نمایند. همچنین می توانند با استاد برای طی کردن مسیر 
درست یادگیری خود ارتباط متقابل داشته باشد. این تعامالت 
ارتباطی گوناگون  فناوری های  و  ابزارها  از طریق  می تواند 
مبتنی بر شبکه مانند کنفرانس های رایانه ای و اتاق های گفتگو 

صورت گیرد )شکل 4(
در سمت راست الگو به ابزار یادگیری ساختار یافته ارتباط 
با یادگیری مستقل اشاره شده است و ابزارهای مشترکی که 
در این حالت استفاده می شود شامل: آموزش به کمک رایانه، 
تمرین ها و شبیه سازی ها می شوند. به طور کلی فعالیت های 
مختلفی که برای یادگیری با حمایت فناوری در محیط های 
آموزش از راه دور انجام می شود با ترکیبی مناسب از تعامالت 
یادگیرنده، استاد، محتوا دستیابی به بازده های یادگیری مطلوب 

را مهیا می سازد )29(.

چهارچوبتعاملهیرومی
آتسوسی هیرومی (Atsusi Hiromi) )2006(، با ترکیب انواع 
در  تعامالت  و  حضوری  آموزش  محیط های  در  تعامالت 
آموزش الکترونیکی، الگویی جدید برای محیط های آموزش 
الکترونیکی ارائه کرد که در برگیرنده سه سطح است )37(. 

)شکل 5(

سطح اول که هیرومی آن را تعامل یادگیرنده- خود نام گذاری 
نموده است، اشاره دارد به عملیات شناختی و پردازش های 
فراشناختی درون ذهن یادگیرنده که به او در نظارت و تنظیم 
یادگیری کمک می کند. هیرومی این تعامل را برای موفقیت 

در یادگیری الکترونیکی ضروری می داند.
سطح دوم تعامالت در مدل هیرومی، در برگیرنده تعامالت 
یادگیری  محیط های  در  یادگیرنده  غیرانسانی  و  انسانی 
الکترونیکی است. تعامالت انسانی در این مدل شامل: تعامل 
با  یادگیرنده  و  یادگیرنده  با  یادگیرنده  مربی،  با  یادگیرنده 

شکل 4- مدل تعامل آنالین اقتباس از اندرسون و الومی )2003(

شکل 5- الگوی تعامل، اقتباس از هیرومی )2000(
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دیگران و تعامالت غیرانسانی شامل: تعامالت یادگیرنده با 
ابزار، یادگیرنده با محیط و یادگیرنده با محتوا است. هیرومی 
به طور خاص به تعامل یادگیرنده- رابط کاربر برای صورت 
گرفتن انواع تعامالت انسانی و غیرانسانی در محیط یادگیری 

از راه دور الکترونیکی اشاره کرده است )37(.
سطح سوم، تعامل یادگیرنده با آموزش است. در این سطح 
یادگیرنده با یک ترتیب عمدی از رویدادها و دستورالعمل های 
آموزشی برای بهبود و تسهیل دستیابی به اهداف یادگیری 
تعامل دارد. هیرومی سطح سوم تعامل را باالتر از سطح دوم 
و برای هدایت و ترتیب تعامالت سطح دوم قرار داد. هیرومی 
بیان می کند در آموزش های الکترونیکی بایستی استراتژی های 
آموزشی مانند وظایف، رویه ها، بازخوردها، منابع، پروژه ها 
و شیوه ارزشیابی به دقت مدیریت و برنامه ریزی شوند تا 
یادگیرنده در محیط یادگیری الکترونیکی تعامالت بهینه داشته 

باشد )25(.

نتیجهگیری
هر گونه آموزش و یادگیری چه در شکل مرسوم و سنتی آن و 
چه در قالب شیوه جدیدی که تحت عنوان آموزش و یادگیری 
الکترونیکی نامیده می شود، مستلزم برقراری ارتباط است؛ خواه 
این ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم باشد. برقراری ارتباط نیز 
مستلزم تبادل و بازخورد افکار، اندیشه ها و احساسات است؛ 
بنابراین هیچ ارتباط و آموزشی بدون تعامل و بازخورد حاصل 
از آن کامل نخواهد بود. چنانچه بپذیریم که تعامل نقش اساسی 
و مهمی در فرایند تدریس و یادگیری دارد، یادگیری الکترونیکی 
با بهره گیری از فناوری های نوظهور، تعامالت گسترده ای را 
جهت دسترسی به اطالعات وسیع و نیز برقراری انواع ارتباط 
فراهم می سازد؛ امکانی که در فرایند سنتی یادگیری به صورت 
بسیار محدود و ناچیزی وجود داشته است. یکی از مهم ترین 
مسائلی که مورد توجه تکنولوژی های به کار گرفته شده در 
محیط های مبتنی بر وب باید مد نظر قرار گیرد، میزان ظرفیت 

آنها در حمایت از تعامالت است. این تعامل بیشتر در صدد 
است تا دانشجویان را با دیگر دانشجویان، اساتید و اشکال 

غیر انسانی محتوا درگیر کند.
از آن جهت که تعامل، نوع اصلی فعالیت در فرایند یاددهی 
ـ یادگیری است و یادگیری، حاصل تعامل عناصر آموزش 
است، در محیط های آموزشی الکترونیکی نیز اگر انتظار این 
باشد که فراگیران به سطحی فراتر از دریافت دانش دست 
یابند، باید تجربیات یادگیرندگان را درگیر نموده و برای آن ها 
فرصت های تعامل با اطالعات و دیگر عناصر یادگیری همچون 
یادگیرندگان دیگر و معلم فراهم گردد. آموزش الکترونیکی 
با بهره گیری از فناوری های نوظهور همچون: اینترنت، ایمیل، 
اتاق های  و تصویری،  کنفرانس های صوتی  وبکم،  وبالگ، 
گفتگو و غیره، تعامالت گسترده ای را به صورت همزمان و 
غیرهمزمان جهت دسترسی به اطالعات وسیع و نیز برقراری 
انواع ارتباط فراهم می سازد؛ امکانی که در فرایند سنتی آموزش 
به صورت بسیار محدود و ناچیزی وجود داشته است. بنابراین 
می توان نتیجه بگیریم که اساتید، معلمان و دست اندرکاران 
آموزش در محیط های الکترونیکی برای دستیابی به آموزش 
و یادگیری مؤثر باید با نظریه های تعامل در آموزش از راه دور 
و محیط های آموزشی مبتنی بر وب و همچنین به 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 موقعیت های مختلف آموزشی به 
هدف غایی آموزش که همانا یادگیری مؤثر است، دست یابند. 
به نظر نویسنده، شناخت و فهم نظریه ها و گونه های مختلف 
تعامل در نظام های آموزش از راه دور و یادگیری الکترونیکی 
برای تمامی مربیان آموزش از راه دور و ذی نفعان یادگیری 
الکترونیکی )از قبیل: دانشجویان، اساتید، طراحان، سرمایه 
گذاران و مدیران( الزم و ضروری است، چرا که افق و دامنه 
نگرش ایشان را نسبت به محیط های یادگیری الکترونیکی، 

گسترش می دهد.
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Pedagogical Principles of the Theories of Interaction in 
Distance Learning: The Study of Interaction  

Anderson Model in Web-based Environments
Moradi R1, Aliabadi KH2, Mohammadimehr M3

Abstract:

Background: Interaction is considered a necessary, and integral part in all forms of distance learning and 

web -based learning environments. That how much technologies can support and help interactions is one of 

the most important issues that should be considered in the web-based environment. These interactions seek 

to engage students with other students, teachers and also non-human contexts. 

Objective and Method: The aim of this study is to provide the pedagogical principles of interactional 

theories in distance learning and also to explain Anderson’s pattern in web-based learning environments. In 

this web-based study the method of analytic-review is used.

In this study, first of all, the concept of interaction and forms of interaction in distance learning theories such 

as the theory of long-distance exchange of Michael Moore, Garrison and Anderson interaction equilibrium 

theory, the control theory, interaction theory and the theory of dialogue Gordon Paske and Holmberg have 

been discussed and finally, Anderson’s interaction pattern has been explained.

Based on this paper it can be concluded that teachers, trainers and also people who are engaged in 

educating in electronic environments in order to access effective and training learning should be acquainted 

with interactional theories of distance learning and web-based environments and also different forms of 

communication and bilateral interaction between pedagogical elements. They also should reach the goal of 

education i.e effective learning by choosing and using appropriate tools and methods of interaction.

Keywords: interactional theories, distance learning, teaching- learning
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