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  گروه دانشجویان تعامل انواع میزان بین ۀرابط بررسی

   تحصیلی عملکرد با البرز مهر عالی آموزش مؤسسۀ مهندسی ـ فنی

  

  و 3ثانیفاطمه نارنجی،  2عباس بازرگان  1علینقی کمال خرازي

  4سادات مصطفويلازینب

عالی مهر البرز   آموزشۀسسؤ مهندسی مـ یان گروه فنی بین میزان انواع تعامل دانشجوۀهدف از تحقیق حاضر بررسی رابط :چکیده

 مهندسی این دانشگاه و روش  ـ فنیتمام دانشجویان زن و مرد دانشکدة آماري پژوهش شامل جامعۀ. با عملکرد تحصیلی آنها است

 و اندتااسرا که روایی آن ساخته است  محققۀنامها پرسش ابزار گردآوري داده. گیري تصادفی ساده استگیري به روش نمونهنمونه

عنوان یید شده است، همچنین معدل دانشجویان بهأ آلفاي کرانباخ تاند و پایایی آن به وسیلۀتأیید کردهخبرگان یادگیري الکترونیکی 

 دو گروه مستقل و همبستگی پیرسون و رگرسیون Tها از آزمونهاي  براي تحلیل داده. شاخص عملکرد تحصیلی در نظر گرفته شد

آمده براي انواع تعامل در دست پژوهش نشان داد که میانگین بهپرسشهاينتایج مربوط به بررسی  .چندمتغیره استفاده شده است

 این است که انواع تعامل در این دانشگاه در سطح نسبتاً مطلوب قرار دهندة بود، که نشان94/2یکی مهر البرز هاي یادگیري الکترون دوره

 ضریب  وجود داشت؛05/0 معناداري در سطح ي تعامل و عملکرد تحصیلی همبستگی مثبت و ها ن تمام مؤلفهچنین بیدارد، هم

 و تعامل ،51/0، تعامل دانشجو با استاد 48/0، تعامل دانشجو با دانشجو 31/0همبستگی تعامل دانشجو با محتوا و عملکرد تحصیلی 

بینی عملکرد تحصیلی را داشت تعامل دانشجو با استاد و تعامل دانشجو ن توان پیشهایی که بیشتری مؤلفه.  بود31/0دانشجو با دستیار 

 تعامل ۀهاي تعامل با اشتغال و جنسیت تفاوت معناداري وجود ندارد و فقط در مؤلفمؤلفه با دانشجو بود، عالوه بر آن بین میزان انواع

ارت دیگر، دانشجویانی که از  به عب؛اطالعات تفاوت معناداري وجود دارداوري  فنّ دستیار آموزشی با تجربۀـ محتوا و دانشجو ـدانشجو 

  . توانند تعامل بیشتري با محتوا و دستیار آموزشی برقرار کنند اوري اطالعات برخوردارند می فنّتجربۀ

  

اوري آموزشی، محیط تعاملی، یادگیري الکترونیکی، تعامل، فنّ : کلیدييها  هواژ

  عملکرد تحصیلی
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 مقدمه  .۱

 است، نشده محدود بازرگانی و ،تجاري اقتصادي، هاي حوزه به ارتباطات و اطالعات اوريفنّ نفوذ دامنۀ

 ظهور .است یافته  گسترش نیز ،است بشر تعالی و ،رش بقاء، رکن ترین مهم که ،آموزش ةحوز به بلکه

 در تحول باعث شرفته،پی آموزشی امکانات و ابزار کنار در اینترنت قبیل از گسترده ارتباطی هاي شبکه

 نقاط در را فراگیران از وسیعی طیف بتوان تا آورده فراهم را امکان این و شده آموزشی روشهاي

انواع  از متفاوت روشهایی با و درآورد آموزشی ۀشبک پوشش تحت نزدیک و دور فواصل از و مختلف

 ۀمرحل به را تخصصی و علمی آموزشهاي کالسهاي حضوري، در شرکت به نیاز بدون سنتی، روشهاي

 عنوانبه شود، می یاد الکترونیکی آموزش به آن از که ،نوین آموزشی روش این. درآورد اجرا

  ].1[است مطرح امروز دنیاي در آموزشی روش ترین پیشرفته

 موجبات آن را فراهم آورده است، افزایش تمایل به 1ترین تغییري که آموزش برخط بزرگ

اوریهاي ارتباطات الکترونیکی به دلیل برخورداري از فنّ. ن و معلمان استمشارکت در میان فراگیرا

 زمان و مکان ۀ و صوتی قادرند تعاملهاي بین افراد را در عرص،اي متنی، تصویري ظرفیتهاي رسانه

آموزش اگر انتظار رود  در این نوع. یادگیري را متحول سازند  ـتوسعه داده و فعالیتهاي یاددهی

ده و کر باید تجربیات یادگیرندگان را درگیر ،سطحی فراتر از دریافت دانش دست یابندفراگیران به 

 ]. 2[دشواي تعامل با اطالعات و با دیگران ازجمله یادگیرندگان دیگر و مدرس فراهم هبراي آنها فرصت

آموزش الکترونیکی با تشکیل کالسهاي مجازي و محیطهاي گفتمان گروهی امکان دسترسی به 

ن جهانی و فرصتهاي الزم براي تعامل و یادگیري مشارکتی را در دانشجویان پرورش مخاطبا

 ].3[دهد می

تعامل
2

هدف  عنوان یک ارتباط دوطرفه بین دو نفر یا بیشتر باتوان به  در فرایند یادگیري را می

کامل کردن یک تکلیف یا دستیابی به یک هدف از طریق دریافت بازخورد و هماهنگی بر اساس 

در این تعریف تعامل . کنند، تعریف کرد کنندگان در آن مشارکت می  که شرکت،طالعات و فعالیتهاییا

 کردن، پاسخ دادن، توضیح پرسش یادگیرنده از طریق مواردي مانند وسیلۀبهو به صورت پیچیده 

  .]4[شود پذیر می  و ارزیابی امکان،جو کردن، ارتباط برقرار کردن، ساختن و دادن، جست

فقط در  تعامل در کالس نه . گیرد بیشتر یادگیریها و آموزشهاي کالسی از طریق تعامل صورت می

 و معلم کند که از طریق آن ي عمل میعنوان سازکارخدمت رسیدن به هدفهاي آموزشی است، بلکه به

 ستا کالس در اصلی فعالیت نوع تعامل .دهند می تشخیص را خود اجتماعی و شخصی هدفهاي شاگردان
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مور]. 2[شود صرف می تعامل در کالس وقت ةعمد بخش  و
1 

معتقد است تعامالت در ] 5)[1993(

مطرح ) 2007(ند، همچنین سوئلاصري اساسی براي موفقیت یادگیرندگانهاي برخط عنمحیط

 و با موضوع درسی تعامل دارند احتماالً بیشتر از ، همکالسیهایشان،کند دانشجویانی که با استاد می

  ]. 6[ایر دانشجویان در آموزش موفق هستندس

تر در مقایسه با تعامل تعامل در محیطهاي یادگیري الکترونیک یا مجازي مفهومی با ابعادي تازه

ـ  تعامل دانشجو: ترین شکل تعامل در این محیطها شامل متداول. دارددر بافت یادگیري سنتی 

این تعاملها در محیط یادگیري الکترونیکی . شی است محتوا آموزـ و دانشجو ، استادـ دانشجو، دانشجو

اجرا  محدودیت زمان و مکان قابلاي فضاي وب و نبودن رسانهاي و فرابه قابلیت چندرسانهباتوجه

  ].5[است

اما با رشد سریع و . رو وجود تعامل براي ایجاد جوامع یادگیري، اساسی و بنیادي است ازاین

روش آموزشی  عنوانشدن آموزش الکترونیکی به  رتباطات و مطرحاوري اطالعات و اروزافزون فنّ

دیگر حضور فیزیکی در کالس و مدرسه . اي شده است جدید، مفهوم تعامل دچار تحوالت گسترده

  . و متخصصان به نام هر رشته بهره گرفتانادتتوان از اس کنار دنیا میومهم نیست و از گوشه

  

   پژوهشۀادبیات و پیشین .٢

واگنر. ختلفی از تعاملهاي الکترونیکی ارائه شده استنظریات م
2 

اي  تعامل را وقایع دوسویه) 1994(

افتد  وي معتقد است تعامل هنگامی اتفاق می. داند که حداقل به دو شیء و به دو عمل نیاز دارد می

الت براي  همچنین معتقد است تعام؛تأثیر قرار دهندصورت متقابل یکدیگر را تحتکه اشیا و وقایع به

افزایش میزان مشارکت، توسعه و تقویت ارتباط، افزایش همکاري، دریافت بازخورد، افزایش یادسپاري 

اندرسون و ]. 5[ و کمک به ساخت گروه باید موردتوجه قرار گیرند،و خودتنظیمی، افزایش انگیزه

گریسون
3

. اند کند، در نظر گرفته  که درك معانی را تسهیل می،عنوان یک ارتباط مشارکتی تعامل را به

به نظر وي تعامل زمانی .  فرایند آموزشی یاد کرده است کنندة عنصر تعیینۀمثابدیوئی از تعامل به

 شکل دهد و دانشی ، که از دیگران به او انتقال یافته است را،دهد که دانشجو اطالعات جمعی روي می

  ].7[با کاربرد و ارزش فردي و شخصی بسازد
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وي . داند دلی و تأثیر مشترك بین حداقل دو نفر می  تعامل را ارتباطی همراه با هم]8[فردانش

تعامل در طراحی محیطهاي یادگیري الکترونیکی: گوید می
١

  :شود  منجر به اعمال زیر می

 کنترل و نظارت یادگیرنده؛ 

 داد یادگیرنده؛تسهیل انطباق و سازگاري برنامه بر مبناي درون 

 ارکت و ارتباطات؛ شکلهاي گوناگون مش 

 اي کمکی براي یادگیري معنادار  وسیلهمنزلۀتمرین و عمل به.  

کید أپردازان بر اهمیت آن بر کیفیت یادگیري ت فارغ از رویکردهاي گوناگون به تعامل، نظریه

پرات و پالوف نمونه براي .اند کرده
2

  تعامل میان دانشجویان یادگیريـ که کلید فرایند یاددهی گویند می 

این، چندین برعالوه]. 9[است این تعامل ان است و مشارکت در یادگیري نتیجۀ و با خودشانادتبا اس

اند که با افزایش سطوح تعامل انگیزش، نگرش مثبت نسبت به یادگیري،  مطالعه به این نتیجه رسیده

 ،10، 6[یابد ی و دستیابی به موفقیت افزایش م،داررضایت باال از تدریس و یادگیري عمیق و معنی

به اعتقاد بنگ]. 12و11
3 

گو میان یادگیرندگان، و باید با برقراري روابط و بسط گفتانادتاس) 2008(

 از نظرات منطقی و صحیح پشتیبانی صورت نیازآنها را به تعامل و مشارکت بیشتر ترغیب کنند و در 

نانس و مک فرسن]. 13[ رفع کند و نقایص احتمالی راکرده کنترل را آموزش فرایند باید مدرس .دنکن
4 

 

، حل کنند مدرس باید فرصتهایی براي پشتیبانی از یادگیرندگان، ایجاد فضاي مشارکتی مطرح می

 بازخورد و تقویت یادگیرندگان را فراهم کند و همچنین یادگیرندگان تعارض در بحثهاي برخط، ارائۀ

هاي ورود افراد به گروههاي یادگیري را  ینهرا به یادگیري گروهی و شرکت در گروه ترغیب کند و زم

  ]. 14[فراهم سازد

به اعتقاد سو
5

. شود فقدان تعامل در درسهاي برخط موجب احساس جدایی یادگیرنده می) 2006 (

یکی از نتایج کلیدي درسهاي برخط احساس جدایی است که به دلیل فقدان تعامل ایجاد 

کلسی]. 15[شود می
6 

انگیزش دانشجویان براي یادگیري در « با عنوان خوددر تحقیق ] 16[)2004(

یرنده،  تعامل یادگیرنده با یادگ.1:  به نتایج زیر دست یافتند»آیا تعامل مهم است؟: آموزش از راه دور
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و تعامل استاد با یادگیرنده با اهمیت و به میزان فراوان و در سطح مطلوب تعامل یادگیرنده با محتوا، 

  . ویان دریافتند که تعامل با محتوا براي موفقیت در یادگیري حائز اهمیت است دانشج.2 ؛گزارش شد

وانگ و فانگ
1

هاي  مزیتهاي یادگیري مشارکتی در شبکه« در تحقیقی با عنوان ]17) [2005( 

 به این نتیجه دست یافتند که دوسوم دانشجویان با این موضوع موافقند که تعامالت و »وبالگ

در تحقیق ] 15[ )2006 (سو .بخشد  ن پیشرفت تحصیلی دانشجویان را بهبود میزماارتباطات غیر هم

 »در محیط یادگیري برخط تعاملی آموزشی فعالیتهاي براي یادگیرنده ترجیحات و تجارب« عنوان با خود

 یادگیرندگان ترجیح .2 ؛دهند  یادگیرندگان تعاملهاي برخط را ترجیح می.1: به نتایج زیر دست یافتند

؛ شرکت داشته باشند)  و محتوا،تعامل با استاد، دانشجویان با یکدیگر ( دهند در هر سه شکل تعامل می

 42/4) گوو تاالرهاي گفت( و بحثهاي گروهی 37/4 میانگین میزان استفاده یادگیرندگان از چت .3

تباطات ار«در تحقیق خود با عنوان ] 6)[2009(سوئل  .بود که در سطح مطلوب گزارش شده است

 ، که به بررسی رابطۀ»جو در درسهاي ریاضی در کالج برخطعنوان عنصري در موفقیت دانشتعاملی به

داري ا معنۀ رابط.1: بین تعاملها و موفقیت دانشجو در دروس پرداخته است، به این نتایج دست یافت 

 با میزان موفقیت ، که استاد براي دانشجویان فرستاده بود،بین تعداد ایمیلهاي علمی و اجتماعی

داري بین تعداد کل دفعات دسترسی و تعامل دانشجو با محتواي ا معن رابطۀ.2 ؛دانشجویان وجود دارد

هاسین و همکاران. شود درسی و موفقیت دانشجو دیده می
2

 در پژوهش خود با عنوان] 18)[2009(

گاههاي مالزي و بررسی عناصر طراحی آموزشی مؤثر در محیط یادگیري الکترونیکی در دانش«

که  در یادگیرندگان الکترونیکی به این نتایج دست یافتند »چگونگی کاربرد یادگیري الکترونیکی

 و ندبرخوردار دانشجویان دانشگاههاي موردمطالعه از احساس مثبتی نسبت به یادگیري الکترونیکی

 ؛دتري قرار دار مطلوب نسبت به دیگر عناصر موردارزیابی در حد فعالیت دانشجویان و محتواي دوره

نسبتاً مطلوب )  محتواـ  استادـ یادگیرنده( و تعامل ،هاي بازخورد، طراحی، میانجی همچنین مؤلفه

مونسن. ارزیابی شد
3

اهمیت تعامل انسانی در یادگیري «در تحقیق خود با عنوان  ] 19)[2002( 

 و یادگیرندگان انادتید که از نظر اس به این نتیجه رس»دیدگاهها و انتظارات استاد و یادگیرنده: برخط

بر اهمیت ) یادگیرنده و استاد(د؛ و دو گروه وشمیتعامل بین استاد و یادگیرنده حائز اهمیت شمرده 

  .کید داشتنددر افزایش موفقیت یادگیري برخط تأ دانشجو  ـبیشتر تعامل استاد

____________________________________________________________________ 
 

1. Wang and Fang 
2. Hussin,H. and Bunyarit, F, Hussin,R  
3. Monson 
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کوپ و همکاران
1

رس الکترونیکی براي پشتیبانی مد«در پژوهشی با عنوان ] 20[)2012 (

 به این »تجربهتجربه و بیاکتشافی در مدرسان الکترونیکی با ۀیک مطالع) : برخط(یادگیري مشارکتی 

اي در حمایت از تعامل و یادگیري مشارکتی برخط  دستیار استاد نقش عمده: نتایج دست یافتند که

 و استفاده از دانش ،رتهاي جدیداو یادگیرندگان را در وظایف حل مشارکتی، کسب مها. کند بازي می

 هاي پشتیبانی روزانۀ یشتر به شیوهاین مطالعه با هدف به دست آوردن بینش ب. کندکمک میجدید 

  .دستیار استاد الکترونیکی انجام شده است

روسی
2 

اي وتحلیل چندرشتهطراحی و تجزیه« دکتري خود با عنوان در رسالۀ ]21) [2013(

 به این » آموزشی برخطنظامهايدر )  محتواي مطالب آموزشیـ  استادـفراگیر (تعاملهاي فراگیران با 

بیشترین . استاي بین فراگیر و محتواي آموزشی ه  به نفع تعاملLMSطراحی : نتایج دست یافت

کید بیش از حد بر ایجاد محتوا و تعامل فراگیر أ در تدریس این است که تدانشگاهیتوجه محیطهاي 

ر کردن فراگیران اشتباه بوده و بهتر است که فراگیران وقت خود را صرف تمرکز بر با محتوا و درگی

مدارك و شواهد تحقیق نشان .  و معلمان کنند،تعاملهاي آموزشی خود با فراگیران دیگر، همساالن

   و معلمان به طور طبیعی از تعامل با محتواي آموزشی،دهد که تعامل بین فراگیران، همساالن می

حال، عکس این نظریه لزوماً درست نیست زیرا در تعامل بودن با محتواي بااین. آید  میبه وجود

شود، بنابراین محیطهاي یادگیري الکترونیکی  نمیمنجر  با همساالن و معلمان  آموزشی به ایجاد تعامل

ه باشند و مشارکت و تعامل فراگیران با یکدیگر و با مدرسان داشتریزي بیشتري در زمینۀ باید برنامه

  . همتایان را به مشارکت و تعامل با یکدیگر تشویق و ترغیب کنند

ارتباط راهبردهاي فراشناختی، « دکتري خود با عنوان ۀدر رسال] 22)[1389(سعد و همکاران 

 به این نتیجه دست یافت » و تعاملهاي دانشجویان در آموزش مجازي با پیشرفت تحصیلی،شناختی

 و میزان تعاملها در محیط مجازي با ،ین راهبردهاي شناختی، فراشناختیکه ارتباط معناداري ب

بینی در تعاملها و پیشرفت  اي که بیشترین توان پیش چنین، مؤلفه  هم؛پیشرفت تحصیلی وجود دارد

 کارشناسی ارشد در رسالۀ] 23)[1390(آفندیده . ا یادگیرنده استتحصیلی را دارد، تعامل استاد ب

 آموزش پزشکی دانشگاه علوم ۀ یادگیري الکترونیکی کارشناسی ارشد رشتةرزیابی دورا«خود با عنوان 

 ن در دورةا به این نتیجه رسید که تعامل دانشجو با استاد از نظر دانشجویان و مدرس»پزشکی تهران

  خود ارتباط برقرارانادتتوانند با اس راحتی نمییادگیري الکترونیکی نامطلوب است و دانشجویان به

اند و دانشجویان از تعامل  آن تعامل دانشجو با دانشجو را در سطح نامطلوب ارزیابی کردهبرعالوه. کنند

  .کالسیهاي خود رضایت ندارند همبا

____________________________________________________________________ 
 

1. Kopp, B; Matteucci 
2. Rossi  
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این  عوامل بررسی رابطۀ« کارشناسی ارشد خود با عنوان  نامۀدر پایان] 24)[1391(باغی قره

هاي کارشناسی ارشد  در پردیسهاي مجازي در دورهیادگیري مشارکتی با موفقیت تحصیلی تعاملها 

و  استاد، ـ  دانشجو، دانشجو ـتعامل دانشجو(میزان عوامل فردي :  به این نتیجه دست یافت»مدیریت

چنین هماست  یادگیري مشارکتی از نظر دانشجویان در سطح مطلوبی ةکنندتسهیل)  محتواـ ودانشج

  . و موفقیت تحصیلی دانشجویان وجود داردداري بین میزان عوامل فرديارتباط معنا

 حضور و تعامل مقایسۀ« عنوان با خود ارشد کارشناسی ۀنامپایان در ]25)[1392( نژادنیکو

 به »تحصیلی موفقیت و شناختیجمعیت عوامل حسب بر غیرمجازي و مجازي دانشجویان اجتماعی

 مثبت رابطۀان در دانشگاه الکترونیکی بین تعامل با موفقیت تحصیلی دانشجوی: نتایج زیر دست یافت

 دانشجوي مجازي دانشگاه 150 ۀصورت توصیفی و با نموناین پژوهش به. داري وجود دارد او معن

 .صورت گرفته است) 2001( تعامل چیه هیز انگ نامۀ پرسشواصفهان 

هاي   اخیر بعضی از دانشگاهها و مؤسسات آموزشی در کشور اقدام به برگزاري دورهدر دهۀ

هاي الکترونیکی نیازمند هزینه و منابع انسانی زیادي  از آنجایی که برگزاري دوره. اند دهکرالکترونیکی 

شده  صرفۀها انتظار دارند نسبت به هزین کنندگان در این دوره، بنابراین مدیران و شرکتاست

 عوامل پرداختن بهد جز با این امر محقق نخواهد ش.  یادگیري داشته باشندۀاثربخشی الزم را در زمین

مؤثر در کیفیت یادگیري در محیط یادگیري الکترونیکی که یکی از عوامل اساسی آن توجه به عنصر 

  .هاي آموزشی و افزایش اثربخشی آن است تعامل در برنامه

 مرکزي است که اقدام به برگزاري یادگیري الکترونیکی   نخستین )1383(دانشگاه مهر البرز

 ده است؛کر مهندسی ـرونیک در مقطع کارشناسی ارشد در دو گروه آموزشی مدیریت و فنی الکتتمام

 انواع تعامل دانشجویان با عملکرد تحصیلی در  میانۀشده بررسی رابطبه مطالب بیان باتوجه،بنابراین

منظور دستیابی دانشجویان به یادگیري عمیق و افزایش اثربخشی و کیفیت آموزش مؤسسه بهاین 

الزم . ریزي شده است تواند اهمیت و ضرورت باالیی داشته باشد که این تحقیق در این راستا طرح می

 از دستیاران آموزشی نیز استفاده بردهنام ۀسسؤبه ذکر است به دلیل اینکه در ساختار آموزشی م

الت دانشجو تعام] 3[ انواع تعامل مورۀسازي نظری بومیرايشود، در این تحقیق سعی شده است ب می

و دانشجویان اضافه شود،انادتعد تعامالت دانشجو با محتوا، اسبا دستیاران آموزشی نیز به سه ب .  

  

 هداف تحقیق ا .٣

  دانشجویان و دستیاران آموزشیانادتتعامل دانشجو با محتوا، اس(بررسی وضعیت انواع تعامل ، (

  ؛ز آموزش عالی مهر البر مهندسی موسسۀـ دانشجویان گروه فنی
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 ؤسسۀ مهندسی م ـ بین انواع تعامل با عملکرد تحصیلی دانشجویان گروه فنیۀ بررسی رابط 

 آموزش عالی مهر البرز؛

 عالی مهر البرز از   آموزشسسۀؤ مهندسی مـ بررسی تفاوت انواع تعامل دانشجویان گروه فنی

  .اوري اطالعاتنظر جنسیت، اشتغال و تجربه در فنّ

    

  روش تحقیق .٤

 تحلیلدر این پژوهش محقق به دنبال .  همبستگی است- ر از نوع تحقیقات توصیفی تحقیق حاض

 آماري در این ۀجامع] 26[مطالعه است موردۀویژگی یا ویژگیهاي متغیرهاي موردبررسی در جامع

 استعالی مهر البرز   آموزشۀ مرد مقطع کارشناسی ارشد مؤسسو دانشجویان زن تمامتحقیق شامل 

طبق .  مهندسی مشغول به تحصیل هستندـ در این دانشگاه در گروه فنی 93-94اول که در نیمسال 

  .است نفر 390دانشجویان این  تعداد 1جدول 

  

   آموزش عالی مهر البرزۀسسؤ در م مهندسیـ تعداد دانشجویان گروه فنی: 1جدول 

  

  

  

  

  

  

  

براي تعیین حجم نمونه از فرمول . گیري تصادفی ساده استمونهنگیري در این تحقیق روش نمونه

   :کوکران استفاده شده است

  
 

  .شود  نفر تخمین زده می128 تعداد نمونه تحقیق باالگذاري اطالعات الزم در فرمول پس از جاي

 

 ها ابزار گردآوري داده .٥

 تعامل دانشجویان در محیط یادگیري ساختۀ محققنامۀابزار مورداستفاده در این تحقیق پرسش

به چارچوب مفهومی مباحث تعامل دانشجویان در یادگیري در این تحقیق باتوجه. الکترونیکی است

 تعداد دانشجویان رشته تحصیلی

 CEM( 92( مهندسی عمران و ساخت

 ITM( 124(وري اطالعات امهندسی فنّ

 IE-F( 12(مهندسی مالی 

 IE( 162( مهندسی صنایع

 390 جمع کل



                          السادات مصطفوي علینقی کمال خرازي، عباس بازرگان، فاطمه نارنجی ثانی و زینب  

 

97

آمده و بررسی منابع عملمطالعات به؛ شدنامه  پرسشۀت تحقیق اقدام به تهیالکترونیکی و ادبیا

  .            نامه قرار گرفتادبیات موضوع شد و مبناي پرسش) کتاب، مقاله، پژوهش(

 4و ) مشخصات فردي و تحصیلی دانشجویان(شناختی نامه شامل اطالعات جمعیتاین پرسش

هاي تعامل در یادگیري  ترین و پرتکرارترین مؤلفه بررسی دقیق، مهمابتدا با .  گویه است52مؤلفه و 

ها و ادبیات مربوط به تعامل  نامهالکترونیکی انتخاب شدند، سپس با مطالعه و بررسی پرسش

د و زیر نظر ش نوع تعامل استخراج 4هاي مربوط به این  دانشجویان در یادگیري الکترونیکی گویه

 که بیشترین ارتباط را با ، گویه52البرز  عالی مهر  آموزشۀ در مؤسستهاین رش و متخصصان انادتاس

انتخاب شدندداشتند، عد تعامل ب .  

  

  نامههاي مربوط به پرسشگویه: 2دول ج

 گویه شاخص مؤلفه

 }3 تا 1 پرسش{پرسشسه  دسترسی

 }5 تا 4 پرسش{پرسشدو  ايامکانات چندرسانه

 }8 تا 6 پرسش{پرسشسه  تناسب محتوا با نیاز کاربر

تعامل دانشجو با محتواي 

 آموزشی

 }15 تا 9 پرسش{پرسشهفت  محتواي تعاملی

 }18 تا 16 پرسش{پرسشسه  ها تبادل و تشریک اطالعات و ایده

ترغیب و تشویق به مشارکت 

 اجتماعی
 }22 تا 19 پرسش{پرسشچهار 

 }26 تا 23  پرسش{ پرسشچهار  )ادگیرياي یهگروه(فعالیت گروهی 

تعامل دانشجویان با 

 دانشجویان

 }28 تا 27  پرسش{ پرسشدو  هاي یادگیري شبکه

 }33 تا 29  پرسش{ پرسشپنج   دسترسیةسهولت و نحو

 }37 تا 34  پرسش{ پرسشچهار  ترغیب و تشویق

 }39 تا 38  پرسش{ پرسشدو  روشهاي تدریس تعاملی

تعامل دانشجویان با 

 انادتاس

  }41 تا 40  پرسش{ پرسشدو  بازخورد

 }45 تا 42  پرسش{ پرسشچهار  مشاوره و هدایت

 }47 تا 46  پرسش{ پرسشدو  بازخورد

 }49 تا 48  پرسش{ پرسشدو  ترغیب و تشویق

  تعامل دانشجو با دستیار

 

 }52 تا 50  پرسش{ پرسشسه   دسترسیةسهولت و نحو
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 متوسط، 3  زیاد،4 خیلی زیاد، 5(اي لیکرت  درجهنامه بر اساس مقیاس پنج هاي این پرسش گویه

 انادتمتخصصان و اسرا نامه روایی محتوایی این پرسش. گذاري شده استنمره)  خیلی کم1 کم، 2

نتایج مبین این است که تعامل . ه استدادبررسی قرار آلفاي کرانباخ مورد آن را  و پایاییاندکردهیید أت

، تعامل دانشجو 87/0، تعامل دانشجو با دانشجو با ضریب 91/0 ضریب دانشجو با محتواي آموزشی با

ریب آلفاي کرانباخ خوبی ض 92/0، تعامل دانشجو با دستیار آموزشی با ضریب 88/0با استاد با ضریب 

  .ددار

  

 ها روش تحلیل داده .٦

همبستگی (طی و آمار استنبا) میانگین و انحراف معیار(هاي تحقیق از آمار توصیفی براي تحلیل داده

براي قضاوت پیرامون میزان .  استفاده شده است)T آزمون  وپیرسون و رگرسیون چندمتغیري پیرسون

  .است مالکی به نیاز البرز مهر عالی آموزش موسسۀ مهندسی ـ فنی گروه دانشجویان تعامل انواع

هایی  نامه که براي پرسش،این طیف. شده است استفاده )1387( همکاران و بازرگان طیف از منظوراینبه

 در سطح نامطلوب، 1-33/2 مبین این است که نمرات ،اي مناسب استدر طیف لیکرت پنج درجه

  .هستند در سطح مطلوب 68/3 -5 در سطح نسبتاً مطلوب و نمرات در سطح 34/2- 67/3نمرات 

  

  ها تحلیل یافته .٧

سسه آموزش عالی مهر البرز  مهندسی مو ـوضعیت انواع تعامل دانشجویان گروه فنی: 1 پرسش

  چگونه است؟

  . شده استارائه 3نتایج در جدول .  از آمار توصیفی استفاده شده استپرسشاین براي تحلیل 

  

   مهندسیـ وضعیت تعامل دانشجو با محتواي آموزشی دانشجویان گروه فنی: 3جدول 

 سطح مطلوبیت میانگین گویه ردیف

 نسبتاً مطلوب 34/3 دسترسی 1

 نسبتاً مطلوب 13/3 لیت فنی محتواقاب 2

 نسبتاً مطلوب 95/2 نیاز کاربر 3

 نسبتاً مطلوب 04/3 محتواي تعاملی 4

 10/3 میانگین کل 5
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 تعامل با محتوا در هاي مؤلفۀتوان گفت که تمام گویه  می3آمده از جدول دستبه نتایج بهباتوجه

 تعامل با ها مؤلفۀتبع این گویهبه.  مطلوب استنسبتاً سطح در  مهندسی ـبین دانشجویان گروه فنی

 تعامل دانشجو  نمرات گویۀ4در جدول. گیرد  در سطح نسبتاً مطلوب جاي می10/3محتوا با میانگین 

  . شده استارائه مهندسی  ـبا دانشجو در گروه فنی

  

   مهندسیـ وضعیت تعامل دانشجویان گروه فنی: 4جدول 

 بیتسطح مطلو میانگین گویه ردیف

 نسبتاً مطلوب 95/2 ها تبادل و تشریک اطالعات و ایده 1

 نسبتاً مطلوب 85/2 تشویق و ترغیب به تعامل اجتماعی 2

 نسبتاً مطلوب 83/2 گروههاي یادگیري 3

 نسبتاً مطلوب 62/2 هاي یادگیريشبکه 4

 71/2 میانگین کل 5

  

  ـ دانشجو با دانشجو در گروه فنیهاي تعامل بیانگر این است که تمام مؤلفه4نتایج جدول 

 71/2 میانگین کلی این نمرات نیز با میانگین نتایج محاسبۀ.  نسبتاً مطلوبی استمهندسی در سطح

 شده ارائه انادتهاي تعامل دانشجو با اس نتایج گویه5در جدول . در سطح نسبتاً مطلوبی قرار دارد

  .است

   مهندسیـ  گروه فنیانادتوضعیت تعامل دانشجویان با اس: 5جدول 

 سطح مطلوبیت میانگین گویه ردیف

 نسبتاً مطلوب 73/2  دسترسیةسهولت و نحو 1

 نسبتاً مطلوب 83/2 تشویق و ترغیب به مشارکت و تسهیم اطالعات 2

 نسبتاً مطلوب 80/2 روش تدریس تعاملی 3

  مطلوبنسبتاً 92/2 بازخورد 4

 82/2 میانگین کل 5

  

اد در سطح نسبتاً مطلوب هاي تعامل دانشجو با استگر این است که تمام مؤلفه بیان5نتایج جدول 

 وضعیت تعامل 6در جدول .  است که بیانگر سطح نسبتاً مطلوب است82/2 کلی این مؤلفه نمرة. است

  .  شده استارائهدانشجو با دستیاران آموزشی 
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   مهندسی ـروه فنیوضعیت تعامل دانشجویان با دستیاران آموزشی در گ: 6جدول 

 سطح مطلوبیت میانگین گویه ردیف

 نسبتاً مطلوب 25/3 مشاوره و هدایت 1

 نسبتاً مطلوب 32/3 بازخورد 2

 نسبتاً مطلوب 15/3 تشویق و ترغیب به تعامل اجتماعی 3

  مطلوبنسبتاً 85/2  دسترسیةسهولت و نحو 4

 13/3 میانگین کل 5

  

کنندة این است نتایج بیان. تعامل با دستیاران آموزشی است ۀ تحلیل مؤلف حاصل6نتایج جدول 

ها با تبع گویهبه میانگین این مؤلفه هم. هاي این مؤلفه در سطح نسبتاً مطلوب قرار دارند گویهکه تمام

  .  در سطح نسبتاً مطلوب است13/3میانگین 

و )  و دستیاران آموزشی،جویانتعامل دانشجو با محتوا، استاد، دانش(ن انواع تعامل میا آیا -2پرسش 

 معناداري  عالی مهر البرز رابطۀ آموزشۀسسؤ مهندسی مـ عملکرد تحصیلی دانشجویان گروه فنی

  وجود دارد؟

 7نتایج حاصل از تحلیل در جدول . از همبستگی پیرسون استفاده شده است پرسشاین براي تحلیل 

 . شده استارائه

  

  لی و تعامالت دانشجویان در مرکز آموزش عالی مهر البرزهمبستگی بین عملکرد تحصی: 7جدول 

 سطح معناداري ضریب همبستگی متغیرهاي پژوهش

 01/0 31/0 تعامل دانشجو با محتوا

 0001/0 48/0 تعامل دانشجو با دانشجو

 0001/0 51/0 تعامل دانشجو با استاد

 0001/0 31/0 تعامل دانشجو با دستیار

  

هاي تعامل دانشجو با محتوا، تعامل دانشجو با ین است که بین مؤلفه بیانگر ا7نتایج جدول 

 ـ دانشجو، تعامل دانشجو با استاد، تعامل دانشجو با دستیار و عملکرد تحصیلی دانشجویان گروه فنی

براي بررسی . د دارد وجو05/0 معناداري در سطح ۀعالی مهر البرز رابط مهندسی مرکز آموزش

ها و عملکرد تحصیلی دانشجویان موردبررسی از رگرسیون چندمتغیره با  این مؤلفه تر رابطۀ میان دقیق

نتایج حاصل از ضریب همبستگی چندگانه و ضریب تعیین آن . شود ورود متغیرها همزمان استفاده می

  . شده استارائه 8در جدول 
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  نواع تعاملکنندگی عملکرد تحصیلی بر اساس ابینی مدل رگرسیون قدرت پیشخالصۀ: 8جدول  

ضریب همبستگی 

  )R (چندگانه

  ضریب تبیین

)
2R(  

2R  
 تعدیل شده

  خطاي استاندارد برآورد

 )S.E.E(  

53/0 29/0 26/0 36/1 

  

 4شده بین ۀ محاسبهشود، مقدار ضریب همبستگی چندگان  مالحظه می8طور که در جدول همان

 29/0با مقدار ضریب تبیین برابر .  است53/0 واردشده به مدل و متغیر مالك برابر بینمتغیر پیش

 ۀد و بقیشو  متغیر واردشده به مدل تبیین می4 ا درصد از تغییرات متغیر مالك ب29 یعنی ؛است

 ،اند  که محقق آنها را در نظر نگرفته و وارد مدل نشده، متغیرهاي دیگريییرات متغیر مالك باتغ

 26/0 آزادي برابر با ، با در نظر گرفتن درجۀشدههمچنین مقدار ضریب تبیین تعدیل. شود  میتبیین

توانند  بین میدر ادامه براي بررسی معناداري رگرسیون یعنی آزمون اینکه آیا متغیرهاي پیش. است

 ؛شود عه می مراجFثر باشند یا خیر به آزمون تحلیل واریانس و معناداري ؤبینی متغیر مالك مدر پیش

  . آمده است10نتایج این تحلیل در جدول 

  

   تحلیل واریانسنتایج محاسبۀ: 9جدول 

 منبع تغییرات
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادي

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح 

 معناداري

 37/20 4 50/81 رگرسیون

 87/1 107 67/200 خطا

  111 18/282 کل

86/10 0001/0 

  

 معنادار است 05/0در سطح ) 37/20(آمده دسته بFشود  الحظه می م9گونه که از جدول همان

و این مطلب گویاي آن است که اوالً رگرسیون معنادار بوده و دوم این که حداقل یکی از متغیرهاي 

براي فهم این مطلب از ضرایب تفکیکی رگرسیونی . ثر بوده استبینی متغیر وابسته مؤمستقل در پیش

  .  آمده است10نتایج این بررسی در جدول . کنیم تفاده می وابسته اسtو آزمون 
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  آموزش عالی مهر البرزؤسسۀ ضرایب رگرسیونی تعامالت و عملکرد تحصیلی دانشجویان م: 10جدول 

 ضرایب استاندارد نشده

ضرایب 

استاندارد 

 شده

T سطح معناداري 
  

 متغیرهاي پژوهش

B 
خطاي 

 انحراف معیار
B   

 0001/0 77/15  76/0 07/12 ضریب ثابت

 83/0 21/0 02/0 28/0 06/0 تعامل دانشجو با محتوا

 03/0 12/2 25/0 26/0 55/0 تعامل دانشجو با دانشجو

 01/0 46/2 33/0 33/0 83/0 تعامل دانشجو با استاد

 92/0 09/0 01/0 24/0 02/0 تعامل دانشجو با دستیار

  

  اساس تفاوت تعامل دانشجویان از نظر جنسیت استودنت بر  T نتایج آزمون آماري:11جدول 

 Tآزمون   آزمون نوین  آزمونهاي آماري

تفاوت  F Sig T Df Sig (2 tailed)  هاي تعاملمؤلفه

  میانگینها

تفاوت خطاي 

  استاندارد

  14/0  10/0  48/0  128  70/0  06/0  1/5  تعامل دانشجو با دانشجو

  13/0  12/0  35/0  128  93/0  09/0  4/3  تعامل دانشجو با محتوا

  12/0  17/0  15/0  128  44/1  07/0  4/4  تعامل دانشجو با استاد

  15/0  14/0  21/0  128  21/1  08/0  1/3  تعامل دانشجو با دستیار

  

د که انواع تعامل دانشجو با توان این گونه بیان کر  می10جدول آمده از دستبه نتایج بهباتوجه

مهندسی –ی عملکرد تحصیلی دانشجویان گروه فنیبیندانشجو و دانشجو با استاد قادر به پیش

  . آمده به شرح زیر استدست رگرسیونی بهمعادلۀ. عالی مهر البرز هستند  آموزشؤسسۀم

تعامل دانشجو با (83/0) + تعامل دانشجو با دانشجو(55/0 - ) ضریب ثابت(07/12= عملکرد تحصیلی

  )استاد

اوري اطالعات  و تجربه در فنّ،ان با اشتغال، جنسیتآیا بین میزان انواع تعامل دانشجویـ 3پرسش 

 تفاوت معناداري وجود دارد؟ 

نتایج حاصل از .  دو گروه مستقل استفاده شده است T از آزمونشدهمطرح پرسشبراي تحلیل 

  .ه شده استئ ارا13و12 ،11تحلیل در جدول 



                          السادات مصطفوي علینقی کمال خرازي، عباس بازرگان، فاطمه نارنجی ثانی و زینب  

 

103

 در تعامل انواع هايمؤلفه براي هآمددستبه  Tمقادیر بهباتوجه که است این بیانگر 11 جدول نتایج

 نمیا معناداري تفاوت گفت توان می ،است تر کوچک )98/1( جدول B مقدار از که ،05/0 آلفاي سطح

 جنسیت آنان و البرز مهر عالی آموزش مؤسسۀ الکترونیکی یادگیري محیط در دانشجویان تعامل انواع

آمده براي انواع تعامل از سطح دستبه Sig(2 tailed) معناداري سطح مقادیر که همچنان .ندارد وجود

  . شود  درصد اطمینان تفاوت بین انواع تعامل و جنسیت رد می95 پس با است؛ بیشتر 05/0آلفاي 

هاي انواع تعامل در آمده براي مؤلفهدست به tبه مقادیرتوجه بیانگر این است که با12یج جدول نتا

توان گفت بین انواع تعامل  ، میاستتر  کوچک) 98/1(دول  جB، که از مقدار 05/0سطح آلفاي 

 تفاوت و اشتغال آنانمهر البرز  عالی آموزش مؤسسۀدانشجویان در محیط یادگیري الکترونیکی 

آمده براي انواع تعامل دستبهSig(2 tailed)  که مقادیر سطح معناداري همچنان .ندارد وجود معناداري

 درصد اطمینان تفاوت بین انواع تعامل و اشتغال رد 95پس با ت؛ اس بیشتر 05/0از سطح آلفاي 

  .شود می

  

 اوري اطالعات فنّۀ استودنت بر اساس تفاوت تعامل دانشجویان در تجربT نتایج آزمون آماري :12جدول 

 Tآزمون   آزمون نوین  آزمونهاي آماري

تفاوت  F Sig T Df Sig (2 tailed)  هاي تعاملمؤلفه

  میانگینها

وت خطاي تفا

  استاندارد

  48/0  89/0  85/0  128  62/1  017/0  76/1  تعامل دانشجو با دانشجو

  80/1  48/1  14/0  128  30/1  057/0  29/3  تعامل دانشجو با محتوا

  45/0  42/0  30/0  128  01/1  060/0  42/3  تعامل دانشجو با استاد

  99/1  58/2  18/0  128  21/1  080/0  01/3  تعامل دانشجو با دستیار

  

   استودنت بر اساس تفاوت تعامل دانشجویان از نظر اشتغال T نتایج آزمون آماري :13ول جد

 Tآزمون   آزمون نوین  آزمونهاي آماري

تفاوت  F Sig T Df Sig (2 tailed)  هاي تعاملمؤلفه

  میانگینها

تفاوت خطاي 

  استاندارد

  147/0  219/0  41/0  128  48/1  069/0  43/3  تعامل دانشجو با دانشجو

  14/0  28/0  04/0  128  05/2  12/0  30/20  تعامل دانشجو با محتوا

  14/0  11/0  43/0  128  77/0  57/0  31/0  تعامل دانشجو با استاد

  186/0  602/0  02/0  128  23/3  82/0  48/0  تعامل دانشجو با دستیار

  

 با دانشجو و آمده براي تعامل دانشجودست بهtبه مقادیر  بیانگر این است که باتوجه13نتایج جدول 

توان گفت  ، میاستتر  کوچک) 98/1( جدول B، که از مقدار 05/0دانشجو با استاد در سطح آلفاي 
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 مؤسسۀ آموزش عالیبین تعامل دانشجو با دانشجو و دانشجو با استاد در محیط یادگیري الکترونیکی 

ان که مقادیر سطح همچن. اوري اطالعات تفاوت معناداري وجود نداردمهر البرز و تجربه در فنّ

براي تعامل دانشجو با دانشجو و دانشجو با استاد از سطح آلفاي آمده دستبه Sig(2tailed)معناداري 

 درصد اطمینان تفاوت بین تعامل دانشجو با دانشجو و دانشجو با استاد و 95 پس با است؛ بیشتر 05/0

 تعامل دانشجویان، تعامل با محتوا و که بین انواعحالیشود، در اوري اطالعات رد میتجربه در فنّ

آمده دستبه  tچرا که مقدار. شود اوري اطالعات تفاوت معناداري دیده میدستیار آموزشی و تجربه فنّ

، 05/0براي تعامل با  دستیار در سطح آلفاي ) 23/3( به دست آمده  tبراي تعامل با محتوا و ) 05/2(

اوري اطالعات داشتند از  فنّۀبه عبارتی دانشجویانی که تجرب. تر است بزرگ) 98/1( جدول tاز مقدار 

  .میزان تعامل بیشتري با محتوا و دستیار برخوردار بودند

 

  گیريبحث و نتیجه .٨

ترین هدف در یک سیستم آموزشی انتقال مفاهیم به طور کارآمد و اثربخش است که به ارتقاي  مهم

عنوان یک اصل همچنین تعامل مؤثر به. شود یممنجر پذیران آن سیستم دانش و مهارتهاي دانش

از . پذیرد شده است و بدون وجود تعامل مؤثر، امر آموزش تحقق نمی حیاتی در امر آموزش شناخته

 که است  در محیط آموزش الکترونیکی از پیچیدگیها و مشکالت خاصی برخوردار طرفی نوع تعامل

به اهمیت و جایگاه عنصر باتوجه. بخش آموزش دارداي در شناخت نوع اثر پرداختن به آن اهمیت ویژه

یادگیري در محیط یادگیري الکترونیکی بسیاري از مؤسسات و دانشگاهها  ـ تعامل در فرایند یاددهی

هاي یادگیري  کیفیت آموزشی دوره. به دنبال افزایش اثربخشی و کیفیت این نوع آموزش هستند

  .این ابعاد تعامل استالکترونیکی ابعاد زیادي دارد که یکی از 

 آموزشی عوامل بین مجازي دانشگاههاي ازجمله دانشگاهی محیطهاي در علمی تعاملهاي هرچه

 وجود بنابراین .یابد می افزایش نیز یادگیري در موفقیت و رضایت میزان و تحصیلی موفقیت باشد بیشتر

  ].28 و 27[است ضروري مجازي دانشگاههاي درسی هاي برنامه در تعامل

 اول پژوهش به بررسی وضعیت تعامل دانشجویان با محتواي آموزشی، تعامل با پرسشبر اساس 

 این کنندةنتایج تحقیق بیان. ، تعامل با دانشجویان و تعامل با دستیاران آموزشی پرداخته شدانادتاس

مهندسی  ـ ها در بین دانشجویان گروه فنیاست که تعامل دانشجو با محتواي آموزشی در تمام گویه

 این است که ةدهند تعامل دانشجو با دانشجو نتایج نشاندر مؤلفۀ. سبتاً مطلوب قرار دارددر سطح ن

هاي هاي تعامل دانشجو با دانشجو نیز در سطح نسبتاً مطلوبی قرار دارد، همچنین در مؤلفهتمام مؤلفه

 .لوب قرار داردتعامل دانشجو با مدرس و تعامل با دستیاران آموزشی در سطح نسبتاً مط
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ترین عامل و معیار براي موفقیت در  عنوان مهم بهادر این پژوهشها میزان تعامل یادگیرنده با محتو

ویت را از لا یادگیري در یادگیري الکترونیکی نسبت داده شده است و دانشجویان اولین و بیشترین

  .اند بین انواع تعامل به تعامل با محتوا اختصاص داده

 دانشجویان از انواع ةتعامل مطلوب با همکالسیها را به علت استفاد) 2001(سون راك و اندر

) 2013(به نقل از روسی ) 2007(چنین کارمن گرس  ، هم]29[کند هاي آموزشی مطرح می رسانه

افزاري در محیط یادگیري تعامل مطلوب دانشجویان را با یکدیگر به علت طراحی ابزارهاي نرم

، عالوه بر آن ]21[داند تسهیل ساختار دانش اجتماعی و تعامل فراگیران میالکترونیکی به جهت 

عامل اصلی تعامل یادگیرندگان با یکدیگر را به علت حمایت باال و ) 2009(گوسمیر و همکاران 

  ].30[کند پشتیبانی دانشجویان از یکدیگر مطرح می

 بحثهاي و 37/4 چت از یادگیرندگان ةاستفاد میزان میانگین که داد نشان )2006(سو تحقیقات یجنتا

  تاالرهاي از یادگیرندگان که است این گویاي مطلب این که بود 42/4 گو و گفت تاالرهاي در گروهی

  .کنند می استفاده مطلوب میزان به درسی موضوعات با رابطه در نظرتبادل و بحث منظور به گو و گفت

ژوهش خود به اهمیت تعامل دانشجویان به در نتایج پ] 17[ )2005(همچنین وانگ و فانگ 

اند، این در حالی است که  صورت غیر همزمان و با استفاده از ساخت وبالگ توسط دانشجویان پی برده

  .میانگین استفاده از وبالگ در بین دانشجویان مهر البرز در سطح نامطلوب قرار دارد

ان با یکدیگر را به علت نگرش منفی در پژوهش خود تعامل نامطلوب دانشجوی ]5) [2001(واگنر 

هاي الکترونیکی تربیت   و اینکه دانشجویان عنوان کردند براي دوره،دانشجویان به یادگیري الکترونیکی

  . گزارش کرده است،اند نشده

اند  دانشجویان سطح باالیی از تعامل با استاد را گزارش کرده) 2001(در پژوهش راك و اندرسون 

 که در سطح باالیی از تعامل ،توانند از الگوهاي تدریس و یادگیري اند که می رده مطرح کاستادانو 

دانشجویان : نشان داد که) 2007( نتایج تحقیق گوسمیر ،آنبرعالوه]. 29[ حمایت کنند ،قرار دارد

ئه موقع ارا به آنها بازخورد بهاندتاگزارش کردند که بهترین تعامل را زمانی با استاد داشتند که اس

و همکاران چنین روبرتهم. ]30[اند داده می
1

تعامل : یادگیري برخط« در پژوهش خود با عنوان 

منظور جلوگیري از حس انزوا در به کند که مطرح می»اجتماعی و مشارکت اعضاي جامعه یادگیري

ویان با زمان و تعامل دانشجامکانات ارتباطات هم محیط یادگیري الکترونیکی استفاده هرچه بیشتر از

مان در پژوهشهاي هنی]. 34[گیري حس اجتماعی فعال ضروري استیکدیگر و با مدرس براي شکل

 اساس یادگیري برخط تعامل میان دانشجو با استاد و استاد با دانشجو )2008(و هولتگرون ) 2003(

عنوان اد بهتعامل دانشجویان با است) 2009( در پژوهش نوگارد .]24[زمان است به صورت برخط و هم
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عامل مهمی در موفقیت یادگیري برخط مطرح شده است و دانشجویان خواستار تعامل رودررو 

  ]. 31[اند با استاد شده) حضوري(

در رابطه با صورت مجزا بهرسد که اندك پژوهشهایی   تحقیق چنین به نظر میۀاز بررسی پیشین

و کار و ) 2003(یوشر . ت گرفته استتعامل دانشجو با دستیار آموزشی در محیطهاي برخط صور

در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که رضایت و موفقیت دانشجویان در ) 2005(سینگ 

یادگیري الکترونیکی بستگی به عوامل مختلفی مانند دریافت بازخورد و انگیزه و اشتیاق از طرف 

اد میان آموزشیار با دانشجو نسبت  برخط با تعامل زیة همچنین کیفیت دور؛دستیاران آموزشی دارد

هاي برخط طراحان دوره باید فرصتهاي فراوانی براي تعامل بین آموزشیار و  مستقیم دارد و در دوره

  ].22[یادگیرنده فراهم کنند

 دوم تحقیق به بررسی رابطه بین انواع تعامل و عملکرد تحصیلی دانشجویان گروه پرسشبر اساس 

 این است که بین ةکنندنتایج بیان. عالی مهر البرز پرداخته شده است زش آمومؤسسۀ مهندسی  ـفنی

 و ،، تعامل دانشجویانانادتچهار نوع تعامل یعنی تعامل دانشجو با محتواي آموزشی، تعامل با اس

  همچنین نتایج تحلیل رگرسیونی نشان. داري وجود داردا معنۀتعامل با دستیاران آموزشی رابط

بینی عملکرد و و دانشجو با استاد قادر به پیشه تعامالت دانشجو با دانشجدهد این است کمی

 پژوهش ۀنتیج. آموزش عالی مهر البرز هستندؤسسۀ م مهندسی ـتحصیلی دانشجویان گروه فنی 

، ریچاردسون و ]19[، مونسن]25[، نیکونژاد]24[باغی، قره]22[حاضر با تحقیقات سعد و همکاران

) 2004(در پژوهش کلسی و دسوزا . مطابقت دارد] 6[، و سوئل]17[ و فانگ، وانگ]24[سوزان کارن

عنوان عامل مهمی براي موفقیت در یادگیري الکترونیکی نسبت میزان تعامل یادگیرنده با محتوا به

  ]. 16[داده شده است

 که استاد ،اجتماعی و علمی ایمیلهاي تعداد بین داريامعن ۀرابط .1 )2009(سوئل پژوهش در

تعاملهاي یادگیرنده  تعداد بین .2؛ دارد وجود دانشجویان موفقیت میزان با ،بود فرستاده دانشجویان براي

  ]. 6[داري گزارش شده استا معنۀبا محتوا و موفقیت در یادگیري یادگیرندگان رابط

توا و بینی کرد که هرچه میزان تعامل یادگیرنده با محتوان پیش  پژوهش سوئل میۀبه نتیجباتوجه

  .یابد با استاد بیشتر باشد به همان نسبت موفقیت در یادگیري افزایش می

در پژوهش سعد ارتباط معناداري بین راهبردهاي شناختی، فراشناختی و میزان تعاملها در محیط 

ا و هبینی در تعامل ترین توان پیش  که بیش،اي چنین، مؤلفه  هم؛مجازي با پیشرفت تحصیلی وجود دارد

  ].22[ تحصیلی را دارد، تعامل استاد با یادگیرنده استپیشرفت

دار بین میزان تعامل دانشجویان با استاد اارتباط معن) 2003(در پژوهش ریچاردسون و سوزان 

زمان  دانشجویان مطرح کردند که ارتباطات غیرهم) 2005(در پژوهش وانگ و فانگ ]. 24[وجود دارد
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نتایج این پژوهش نیز ]. 17[شود موجب بهبود موفقیت می ،گهاي وبال از شبکهة مشارکتی و استفاد

 مهر البرز را در کاربرد هرچه بیشتر تعاملها با استاد و دانشجویان مؤسسۀموفقیت تحصیلی دانشجویان 

 یادگیرنده یک عنصر  ـ یادگیرنده و یادگیرندهـ  که تعامل استاد  بنابراین از آنجایی؛کند بینی میپیش

یشرفت تحصیلی دانشجویان است، پیشنهاد این پژوهش به مدرسان و دانشجویان مهم در تقویت پ

صورت زمان به همغیرزمان و چه  محترم این است که تعامل با دانشجویان را چه از طریق هم

  ]. 33[راهبردهایی مانند در نظر گرفتن امتیاز تعامل افزایش دهند

 مهندسی  ـاع تعامل دانشجویان گروه فنی که به بررسی تفاوت انو، سوم تحقیقپرسشبر اساس 

اوري اطالعات پرداخته شده  و تجربه در فنّ،عالی مهر البرز از نظر جنسیت، اشتغال سسه آموزشؤم

دهد تفاوت معناداري بین جنسیت و اشتغال دانشجویان با انواع تعامل  است، نتایج پژوهش نشان می

 ،اند اوري اطالعات و ارتباطات داشته و آشنایی با فنّ که تجربه،که دانشجویانی درحالی؛وجود ندارد

تعامل بیشتري نسبت به دیگر دانشجویان با دستیاران آموزشی و محتوا دارند، بنابراین آشنایی با 

جو در منابع،  و اوري اطالعات و ارتباطات در محیط یادگیري الکترونیکی براي جستمهارتهاي فنّ

 بر انواع ا و تولید محتو،ها ، نشر ایده) و دستیاراناستاداننشجویان، دا(برقراري ارتباط با دیگران 

  .گذارد و از شروط موفقیت در یادگیري الکترونیکی است تعاملهاي دانشجویان تأثیر می

مکوایلینچ
1

کند که بیشترین علت ترك تحصیل و  گیري می در پژوهش خود چنین نتیجه

دیگر در دسترس عبارتبازخورد مناسب از جانب استاد یا بهنارضایتی از یادگیري الکترونیکی، کمبود 

در  تجربگیکمو اوري، چنین، مشکالت مربوط به فنّ نبودن استادان و تعامل محدود با همکالسیها و هم

  ].32[کار کردن با رایانه و اینترنت است

لکترونیکی براي اوري اطالعات و ارتباطات در محیط یادگیري ابنابراین آشنایی با مهارتهاي فنّ

ها و تولید  ، نشر ایده) و دستیارانانادتدانشجویان، اس(جو در منابع، برقراري ارتباط با دیگران  و جست

گذارد و از شروط موفقیت در یادگیري الکترونیکی   بر انواع تعاملهاي دانشجویان تأثیر میامحتو

  ].33[است
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  پیشنهادات .٩

 افزایش انواع دانشجویان به موارد زیر توجه برايشود  شنهاد میآمده پیدستبه نتایج بهباتوجه

 :بیشتري شود

  منظور بررسی آمادگی و تمایل دانشجو براي شناسایی کیفیت دانشجویان ورودي به دوره به

 که با عالقه و شناخت و بر حسب نیاز ،دانشجویانی. یادگیري در محیط یادگیري الکترونیکی

اند، به دنبال استفاده از فرصتهاي متعدد براي ارتباط و تعامل  ب کردهاین نوع آموزش را انتخا

  ؛ و همکالسیهاي خود هستندانادتهرچه بیشتر با اس

   فراهم کردن محیط تعاملی براي دانشجویان با فرصتهایی مانند ترغیب و تشویق دانشجویان به

بخش به بت و انگیزهکننده و واکنشهاي مثجتماعی با استفاده از جمالت ترغیبتعامل ا

در این زمینه استاد یا .  و دستیاران آموزشیاندتادانشجویان براي شرکت بیشتر در بحث اس

 خوشامدگویی به یادگیرندگان در شروع ترم و استفاده ایمیلتوانند با یک  دستیاران آموزشی می

  الت کمک کنند؛براي افزایش تعاماز نام آنها هنگام ارتباط به ایجاد جو صمیمی و دوستانه 

  ؛که دانشجویان در آن حس تعلق پیدا کنندطوريبه

  صورت مطرح کردن زمان به  همغیر به استفاده از امکانات ارتباطی دانشجویان رغیبت

 و دستیاران آموزشی و پاسخ و انادت و موضوعاتی مهم از سوي اس،فعالیتهاي یادگیري، تکالیف

زمان که به  به اهمیت تعامل غیرهمتوجهبا. شدهشخصنظر دانشجویان در مهلت زمان متبادل

پذیرتر هم هست و دانشجویان  دهد و انعطاف دانشجویان امکان تسلط بیشتري در یادگیري می

زمان ممکن  که تعامل هم درحالی. فرصت تأمل و تفکر بیشتري بر روي فعالیتهاي خود دارند

   ؛ختگی آنان شوداست براي برخی از دانشجویان سبب نگرانی و برانگی

 هاي گوناگون و متنوع  صورت تعاملی و استفاده از شیوهریس مدرس در کالسهاي مجازي بهتد

یشرفت پکننده در میزان بینیاز آنجایی که تعامل نقش پیش. برانگیزمسائل چالش و گريپرسش

ملی، دوسویه شود با کاربرد روشهاي تدریس تعا  توصیه میانادتتحصیلی دانشجویان دارد، به اس

 تمامو مشارکتی، نظیر دیالوگ و بارش مغزي زمینه بروز این تعامالت را با مشارکت دادن 

      ؛ یادگیري فراهم سازند ـدانشجویان در فرایند یاددهی

 و گذارياشتراك براي آموزشی دستیاران و انادتاس دانشجویان، توسط شخصی وبالگ اختس 

. زارهایی مانند پست الکترونیک، تاالرهاي گفتگو و کالس مجازينکردن به اب اکتفا و علمی تبادل

دانشجویان با نوشتن نظرات خود در وبالگ بازخوردهاي مختلفی از افراد مختلف دریافت 

  ؛کنند می
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 زمان و در  همغیرزمان و   مشارکتی از طریق هميها تشویق دانشجویان به انجام تکالیف و پروژه

یقهایی از سوي دانشگاه براي دانشجویانی که بیشتر و بهتر بحثها و نظر گرفتن امتیازها و تشو

  ؛کنند تکالیف را دنبال می

 به اینکه اکثر دانشجویان دانشگاه مهر البرز حدود محو، باتوجهتقاضاهاي آموزشی  طراحی دوره

 شاغل هستند بنابراین محتواي آموزشی باید) ها از پرسشنامه بر مبناي جمع آوري داده (%80

متناسب با تجربه و بر مبناي موقعیتهاي شغلی دانشجویان باشد تا بهتر بتوانند با محتوا ارتباط 

 برقرار کنند و بهتر یاد بگیرند؛  

 شده در محتواي آموزشی که سطح باالیی از تعامل را سازيمندي از محیط یادگیري شبیه رهبه

جو و انجام آزمایشهاي فرضی  و در این محیط دانشجویان به کاوش و جست. کند حمایت می

توانند به طور مداوم بازخورد  شوند و می پردازند و با مواد آموزشی درگیر و برانگیخته می می

  .   دریافت کنند
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