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Επικοινωνία και συνεργασία μέσω υπολογιστών
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Περίληψη
Ο σκοπός της μελέτης αυτής είναι να εξετάσουμε πώς οι φοιτητές μιας τάξης του Ε.Α.Π., που 
παρακολουθήσαμε, αλληλεπιδρούν με διάφορα μέσα (e-mail, IRC, τηλέφωνο και κατά 
πρόσωπο -  face-to-face -  επαφές) κι αναπτύσσουν διάφορες σχέσεις μεταξύ τους (που είναι οι 
σχέσεις συνεργασίας, κοινωνικοποίησης, ανταλλαγής τεχνικής βοήθειας και συναισθηματικής 
στήριξης), σε τρεις χρονικές φάσεις κατά τη διάρκεια ενός εξαμήνου των σπουδών τους. 
Όπως θα δούμε, ένας σημαντικός παράγοντας για τη διαμόρφωση των αλληλεπιδράσεων των 
φοιτητών, που μελετήσαμε, ήταν το γεγονός ότι αυτοί δούλευαν σε ομάδες τις ανατιθέμενες 
σ ’ αυτούς εργασίες. Για το λόγο αυτό, μας ενδιέφερε να κατανοήσουμε πώς οι δομές των 
ομάδων των φοιτητών συσχετίζονται με τα μορφώματα επικοινωνίας. Επιπλέον, δεδομένου 
ότι η επικοινωνία στην τάξη αυτή των φοιτητών μεταβάλλεται με την πάροδο του χρόνου, 
θέλαμε να δούμε πώς οι αναπτυσσόμενες πολλαπλές σχέσεις και τα χρησιμοποιούμενα 
πολλαπλά μέσα εξελίσσονται χρονικά κατά τη διάρκεια του εξαμήνου της μελέτης μας.

Λέξεις κλειδιά: ΕξΑποστάσεως Εκπαίδευση, Κοινωνικά Δίκτυα, Συνεργατική μάθηση.

1. Εισαγωγή
Το κύριο μεθοδολογικό εργαλείο, που χρησιμοποιούμε στη μελέτη μας, είναι η 
ανάλυση των κοινωνικών δικτύων. Η βασική ιδέα της προσέγγισης αυτής βρίσκεται 
στην κατανόηση του ποιος αλληλεπιδρά και ανταλλάσσει με ποιον, τι είδους 
πληροφορία και με ποια μέσα. Με τον τρόπο αυτό, μπορούν να αποκαλυφθούν τα 
επικοινωνιακά μορφώματα που λειτουργούν στην τάξη των φοιτητών, που 
μελετήσαμε, μέσω των οποίων οι φοιτητές αλληλεπιδρούν και διαμορφώνουν τα 
ιδιαίτερα τους χαρακτηριστικά. Με άλλα λόγια, το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα της 
προσέγγισης αυτής, που ακολουθήσαμε, είναι η σκιαγράφηση του κοινωνικού 
δικτύου στην τάξη των φοιτητών, το οποίο απεικονίζει τις σχηματιζόμενες 
επικοινωνιακές δομές αλλά και την ιδιαίτερη φυσιογνωμία της τάξης. Τέτοιες 
αναλύσεις κοινωνικών δικτύων έχουν συχνά εφαρμοσθεί για τη μελέτη 
περιβαλλόντων συνεργατικής μάθησης υποστηριζόμενης από υπολογιστές (Garton, 
Haythomthwaite & Wellman, 1997· Haythornthwaite, 1996a· 1998· 1999· 2000· 
Haythornthwaite & Wellman, 1998· Haythornthwaite, Wellman & Mantei, 1995· 
Kazmer & Haythomthwaite, 2000· Rice, 1994a).

Η αναλυτική βάση της μεθοδολογίας των κοινωνικών δικτύων είναι ένας γράφος, με 
τον οποίον αναπαρίσταται ένα κοινωνικό δίκτυο ως εξής:

• Οι κόμβοι του γράφου αναπαριστούν τους δρώντες του δικτύου, δηλαδή, τα 
άτομα μιας ομάδας που με τη δράση τους έρχονται σε διάφορες σχέσεις μεταξύ τους.
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• Οι συνδέσεις μεταξύ ζευγαριών κόμβων απεικονίζουν ποια ζευγάρια δρώντων 
κάνουν κάτι από κοινού.
Στην εργασία αυτή, θεωρούμε ότι οι συνδέσεις των κοινωνικών δικτύων είναι 
συμμετρικές, δηλαδή, ο κόμβος i συνδέεται με τον κόμβο j αν και μόνον αν ο κόμβος j 
συνδέεται με τον κόμβο i. Για αυτό, οι συνδέσεις ορίζονται για ζευγάρια κόμβων του 
γράφου (ή δρώντων του δικτύου). Επιπλέον, στην τάξη που μελετήσαμε υπήρχαν 
τέσσερις ομάδες με σκοπό όπως οι φοιτητές κάθε ομάδας να εργάζονταν μαζί στις 
εργασίες που τους δίνονταν. Οι ομάδες αυτές και τα αντίστοιχα μέλη τους είναι:

Ομάδα Α Ομάδα Β Ομάδα Γ Ομάδα Γ

Φ11, Φ15, Φ18, 

Φ19, Φ21

Φ1, Φ5, Φ6, 

Φ10, Φ16, Φ20

Φ2, Φ7, Φ9, 

Φ13, Φ14, Φ17

Φ3, Φ4, Φ8, 

Φ12, Φ22

* (Οπου Φ——R ή r στα κοινωνιογράμματα).

2. Επικοινωνία Μέσω Υπολογιστών

Η επικοινωνία και η από κοινού εργασία μέσω υπολογιστών των μελών μιας ομάδας 
θεωρείται ότι διαμορφώνει τον κοινωνικό και τεχνικό συντονισμό των μελών της, 
μέσα σε συγκεκριμένα κοινωνικό-πολιτιστικά περιβάλλοντα (Bowker, Star, Turner 
& Gasser, 1997· Brown, Collins & Duguid, 1989· Nardi, 1996· Suchman, 1987· Lave 
& Wenger, 1991). Ενώ τα τεχνικά χαρακτηριστικά των εφαρμογών των υπολογιστών 
παρέχουν την υποδομή για τη διαπροσωπική επικοινωνία, προδιαγράφουν επίσης και 
τη μορφή αυτών των επικοινωνιών, είτε για επικοινωνίες που βασίζονται σε ήχο ή σε 
κείμενο είτε για σύγχρονες η ασύγχρονες μορφές μετάδοσης. Οι κοινωνικοί κανόνες 
και συμβάσεις δημιουργούνται σε τοπικά περιβάλλοντα, τα οποία καθορίζουν τους 
τρόπους με τους οποίους αλληλεπιδρούν μεταξύ τους τα μέλη των ομάδων 
βασιζόμενα στα τεχνικά χαρακτηριστικά των μέσων επικοινωνίας (Baym, 1995· 
McLaughlin, Osborne & Smith, 1995· Poole & DeSanctis, 1990· Reid, 1995· Soe & 
Markus, 1993). Αυτές οι συμβάσεις αναδύονται με σταθερό ρυθμό στο περιβάλλον 
κάθε ομάδας, καθώς τα μέλη της ορίζουν και επανα-ορίζουν τη χρήση των μέσων, 
εξασφαλίζοντας την τάξη στις σχέσεις τους όταν οι συμβάσεις επιβεβαιώνονται και 
εφευρίσκοντας νέες χρήσεις για τα μέσα όταν οι συμβάσεις αφήνονται να αλλάξουν 
(Contractor & Eisenberg, 1990· Haythornthwaite, Wellman & Garton, 1998).

Στη συγκεκριμένη μελέτη, τα κοινωνιογράμματα έχουν παραχθεί με το σχεδιαστικό 
πρόγραμμα Krackplot (Krackhardt, Blythe & McGrath, 1994) -  ένα όμως 
κοινωνιόγραμμα έχει βγει και με το πρόγραμμα Pajek (Batagelj & Mrvar, 1998). Στο 
Σχήμα 1 φαίνεται καθαρά το κοινωνιόγραμμα των φοιτητών που επικοινώνησαν 
πάνω από 36 φορές στη διάρκεια του εξαμήνου (δηλαδή, 3 φορές τη βδομάδα σε 
τρεις μηνιαίες περιόδους), ενώ για την επικοινωνία των φοιτητών χρησιμοποιήθηκαν 
πρωταρχικά σχεδόν εξολοκλήρου το τηλέφωνο( Σχήμα 2) και σε μικρότερο βαθμό το 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail, Σχήμα 3) ενώ ορισμένοι -  αλλά λίγοι -  φοιτητές
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έκαναν επίσης χρήση της συζήτησης στ° Διαδίκτυο μέσω τ°υ IRC( Σχήμα 4). 
Επιπλέον, η κατά πρόσωπο επικ°ινωνία( Σχήμα 5), π°υ γινόταν μία φ°ρά τ° μήνα 
στ° χώρο του Ε.Α.Π., φαίνεται να είχε καταλυτική επίδραση στις κοινωνικές και 
συναισθηματικές σχέσεις μεταξύ των φοιτητών.

L3 Λ  -.J S3 ► U  1 ai.i·.·- I | I m o ι

Σχήμα 1: Όλες οι επαφές και τα μέσα στην επικοινωνία παραπάνω από τρεις φορές τη
βδομάδα στο εξάμηνο(Pajek).

* Ο Φ22 ενεργεί ως γέφυρα ανάμεσα στην Ομάδα Δ' και την υπόλοιπη τάξη. Οι Φ1 και Φ20 
της Ομάδας Β' συνδέονται με την Ομάδα Δ' και οι δυο μέσω του Φ22. Οι Φ9, Φ7 και Φ13 της 
ομάδας Γ' συνδέονται με τις ομάδες Β' και Δ', ενώ απουσιάζει η Ομάδα Α'.

\/

Σχήμα 2: Επικοινωνία μέσω τηλεφώνου στη φάση 3(όλες οι σχέσεις) (Krackplot -
Διανυσματική μορφή).

* Το δίκτυο τηλεφώνου συνδέει σχεδόν όλα τα μέλη της τάξης μεταξύ τους.
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Σχήμα 3: Επικοινωνία μέσω e-mail στη φάση 3 (όλες οι σχέσεις).
* Το δίκτυο e-mail λειτουργεί ενδοομαδικά, συνδέει μεταξύ τους τα μέλη των ομάδων που 
εργάζονται μαζί στα θέματα και τις εργασίες της τάξης τους.

Σχήμα 4: Επικοινωνία μέσω IRC στη φάση 3( όλες οι σχέσεις).
* Η χρήση του IRC γίνεται από συγκεκριμένους φοιτητές κατά τη διάρκεια του εξαμήνου 
(Φ3, Φ4 και Φ22) .

Σχήμα 5: Επικοινωνία μέσω προσωπικής επαφής στη φάση 3( όλες οι σχέσεις).
* Το δίκτυο αυτό συνδέει σχεδόν όλα τα μέλη της τάξης μεταξύ τους.
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3. Συνεργατική Μάθηση Μέσω Υπολογιστών

Οι υπολογιστές ξεκίνησαν από απλά εργαλεία παροχής κάποιων βοηθητικών οδηγιών 
ή συμβουλών στο τομέα της μάθησης και της εργασίας και κατέληξαν στην 
υποβοήθηση της συνεργατικής μάθησης (Koschmann, 1996). Αυτή η αλλαγή στο 
ρόλο των υπολογιστών, όσον αφορά την θεώρηση τους σαν υποστηρικτικά εργαλεία 
στο τομέα της μάθησης, πηγάζει από την υιοθέτηση μιας μεθόδου μάθησης, που 
ονομάζεται συνεργατική μάθηση, που ορίζεται από τον Kaye σαν:

«η απόκτηση από τα άτομα της γνώσης, των ικανοτήτων, των δεξιοτήτων, που 
προκύπτουν ως αποτέλεσμα της ομαδικής αλληλεπίδρασης» ή αλλιώς «η ατομική 
μάθηση ως αποτέλεσμα ομαδικών διαδικασιών» (Kaye 1995, σ. 195).

Το κλειδί στη συνεργατική μάθηση είναι η επικοινωνία με τους άλλους, είτε αυτό το 
είδος μάθησης είναι ο πρωταρχικός σκοπός της επικοινωνίας είτε όχι (Kaye, 1991). 
Έτσι, η συνεργατική μάθηση δεν περιορίζεται μόνο σε εκπαιδευτικές περιοχές, αλλά 
είναι εφαρμόσιμη και σε περιβάλλοντα εργασίας και σε ομάδες υποστήριξης, όπου 
τα μέλη μαθαίνουν ο ένας από τους άλλους.

Η επικοινωνία και η ανταλλαγή ιδεών είναι απαραίτητη για αποτελεσματική 
συνεργατική μάθηση. Η ενεργητική κατασκευή της γνώσης, η λύση προβλημάτων 
και η επικοινωνία είναι κάποια ουσιώδη συστατικά της διαδικασίας της συνεργατικής 
μάθησης (Dede, 1990· Harasim et al., 1995). Η ελεύθερη ροή ιδεών από πολλούς 
συμμετέχοντες είναι επίσης σημαντική για την έκθεση σε διαφορετικές απόψεις και 
διαφορετικές προσεγγίσεις σε προβλήματα, που διευρύνουν τις εμπειρίες ενός ατόμου 
(Dede, 1990· Burt, 1992· Granovetter, 1973· Haythornthwaite, 1996).

Στα περιβάλλοντα συνεργατικής μάθησης που υποστηρίζονται από υπολογιστές, ο 
υπολογιστής ενεργεί ως διαμεσολαβητής υποστηρίζοντας την επικοινωνία ανάμεσα 
στα μέλη των ομάδων σε μεγαλύτερο βαθμό από την υποστήριξη που θα είχαν τα 
μέλη της ομάδας από μόνα τους, χωρίς δηλαδή, τη χρήση των υπολογιστών (Bannon, 
1989· Crook, 1994· Kaye, 1995· Koschmann, 1996). Τα περιβάλλοντα εξ 
αποστάσεως συνεργατικής μάθησης που υποστηρίζονται από υπολογιστές, μπορούν 
να στηρίζουν τον κύριο όγκο των επαφών ανάμεσα στους φοιτητές. Ενώ τα μέσα 
είναι αυτά που διατηρούν τη συνεργατική μάθηση, δεν μπορούν όμως να ορίσουν και 
τον τρόπο των επαφών των μελών των ομάδων. Πρόκειται, δηλαδή, για «ανεκτικά» 
(Galegher, Kraut & Egido, 1990) και «ερμηνευτικώς ευέλικτα» (Orlikowski, 1992) 
μέσα επικοινωνίας, που επιτρέπουν στις ομάδες ελευθερία στον καθορισμό της 
συνεργασίας τους. Η αλληλεπίδραση των φοιτητών είναι αυτή που καθορίζει τη 
μορφή των επικοινωνιών της ομάδας και όχι ένα δομημένο καθορισμένο καθήκον 
μάθησης. Στο Σχήμα 6 μπορούμε να δούμε το κοινωνιόγραμμα συνεργασίας των 
φοιτητών ανεξάρτητα από το μέσο επικοινωνίας που χρησιμοποίησαν.
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Σχήμα 6: Επικοινωνία για συνεργασία πάνω από 2 φορές τη βδομάδα στη φάση 3.
* Ο σχηματισμός ομάδων είναι φανερός ανάμεσα σε αυτούς που ανέφεραν ότι επικοινώνησαν 
πάνω από 8 φορές το μήνα (2 φορές τη βδομάδα) κατά τη διάρκεια του τελευταίου μήνα του 
εξαμήνου .

4. Συμπεράσματα

Τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης μας είναι ότι οι φοιτητές της τάξης που 
μελετήσαμε, ανέπτυσσαν ιδιαίτερες χρήσεις για κάθε μέσο επικοινωνίας (e-mail, 
IRC, τηλέφωνο, συναντήσεις στο χώρο του Ε.Α.Π.) ανάλογα με τους επιθυμητούς 
σκοπούς τους. Έτσι, το τηλέφωνο χρησιμοποιούταν πιο συχνά για επικοινωνία με όλη 
την τάξη, ενώ το e-mail κυρίως για την επικοινωνία των ομάδων. Οι κατά πρόσωπο 
επαφές μπορούμε να πούμε ότι ήταν το σημείο εκκίνησης και περαιτέρω αύξησης 
των δεσμών κοινωνικοποίησης και συναισθηματικής στήριξης. Οι εκπαιδευτικές- 
συνεργατικές αλληλεπιδράσεις στην τάξη λειτουργούσαν σαν υπόβαθρο για πιο 
εξειδικευμένες ομαδικές αλληλεπιδράσεις, όπως η ανταλλαγή τεχνικών συμβουλών- 
πληροφοριών, κυρίως μέσω του e-mail.

Ενώ απαιτείται περαιτέρω έρευνα για να εξετασθούν τα υπέρ και τα κατά των 
αλληλεπιδράσεων των ομάδων από απόσταση, από τη μελέτη αυτή μπορούν να 
βγουν κάποιες υποθέσεις για το πώς μπορούν να αυξηθούν οι αλληλεπιδράσεις των 
φοιτητών με όλη την τάξη. Αφού οι ‘μη παραδοσιακοί’ φοιτητές (όπως του Ε.Α.Π. ή 
άλλων ιδρυμάτων εξ αποστάσεως φοίτησης) δεν έχουν την ευκαιρία για μη 
προγραμματισμένες συναντήσεις, ένα υποκατάστατο αυτού του τύπου των 
αλληλεπιδράσεων θα έπρεπε να κατασκευαστεί (δείτε Fish, Kraut, Root & Rice, 
1993, για μια συζήτηση των πλεονεκτημάτων των μέσων της άτυπης επικοινωνίας). 
Για παράδειγμα, ‘ζωντανές’ συναντήσεις στον ελεύθερο χρόνο εκτός τάξης, που 
γίνονται ηλεκτρονικά (π.χ., με το IRC), μπορούν να επιτρέψουν τους φοιτητές να

ΜΕΡΟΣ Α -  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ



2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ -  ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 581

γνωρισθούν καλύτερα και να συνδεθούν στενότερα μεταξύ τους. Στην περίπτωση 
μας, αυτές οι ηλεκτρονικές επαφές ενθαρρύνονταν να γίνουν και σαν συνέχεια των 
σύντομων συναντήσεων στους χώρους του Ε.Α.Π., όπου οι φοιτητές αποκτούσαν μια 
πρώτη αίσθηση για αυτούς με τους οποίους θα ήθελαν μετά να γνωριστούν καλύτερα.
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