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 چکیده
 انیجر در تعامل بر مؤثر عوامل ییشناسا هدف با حاضر پژوهش

 ةدور ارشد یکارشناس مقطع انیدانشجو نیب در یریادگی -یاددهی
 صورت به پژوهش نیا شد. اجرا تهران دانشگاه یکیالکترون آموزش

 رتصو هدفمند یریگنمونه روش با دارشناسانهیپد روش به و یفیک
 انیدانشجو همة پژوهش نیا مطالعه مورد ةجامع .است هترفیپذ

 در که نهاآ از نفر چهل  که بودند تهران دانشگاه کیالکترون یهادوره
 نمونه عنوانبه ،بودند لیتحص به مشغول 1397 -1398 دوم مسالین

 مهین قیعم ةمصاحب هاداده یگردآور ابزار گرفتند. قرار موردمطالعه
 به و یفیک یمحتوا لیتحل روش با هامصاحبه متن بود، افتهیساختار

 تا هامصاحبه و شدند لیتحل و هیتجز و یبازنگر مضمون لیتحل ةویش
 گزاره 360 که است آن یایگو جینتا .افتی ادامه هاداده اشباع حد

 یاصل یامقوله ةگزار چهار و یفرع ةمقول چهل با هیاول یمفهوم
 و یعلم ،یفناور ،یآموزش عوامل قالب در یریادگی تیفیک بر رگذاریتأث

 که است آن از یحاک پژوهش یهاافتهی است. ییشناساقابل یفرد
 یمعل و یآموزش هایمهارت با یکیالکترون یریادگی طیمح در تعامل

 رتباطا انیدانشجو هم و تاداناس هم یفناور و یفرد عوامل و تاداناس
 .دارد میمستق

 

 کلیدي گانواژ
 .تهران دانشگاه ،یکیالکترون آموزش تعامل،

 

 

Abstract 

The aim of this study was to identify the factors affecting 

the interaction in the teaching-learning process among 

postgraduate students in e-learning at the University of 

Tehran. This research has been done qualitatively and 

phenomenologically with purposive sampling method. 

The statistical population of this study was all students of 

electronic courses at the University of Tehran, of which 

40 who were studying in the second semester of 2018-

2019 were studied as a sample. The data collection tool 

was in-depth semi-structured interviews, the text of the 

interviews was reviewed and analyzed by qualitative 

content analysis and content analysis, and the interviews 

continued until the data were saturated. The results show 

that 360 basic conceptual propositions with 40 sub-

categories and 4 main category propositions affecting the 

quality of learning can be identified in the form of edu-

cational, technological, scientific and personal factors. 

Findings indicate that interaction in the e-learning envi-

ronment is directly related to the educational and scien-

tific skills of professors and individual and technological 

factors of both professors and students. 
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 مقدمه
 هایینوآور قیتشو با ارتباطات و اطالعات هاییفناور
 محیط یهابخش ریسا مانند یتعامل یریادگی و یتعامل

 آموزش با را آموزشی و یسنت یکردهایرو ،تالیجید
 ،یالعزاو) است کرده نیگزیجا آموزش بخش در تالیجید

 (.2016 ،1ستیلوندکو و پارسلو
 در یکدیگر با یبسیار عوامل آموزشی، نظام هر در
 فراگیران برای یاددهی و یادگیری تا گیرندمی قرار تعامل
 .(2018 ،2همکاران و ویلیامز )گردد حاصل

 ایجاد را آموزشی هایمحیط ،3الکترونیکی یادگیری
 خاصی زمانی یا مکانی موقعیت هیچ به وابسته که کندمی

 درسی دورة یک تا دهدمی را اجازه این مدرسان به و نیست
 یا و کنند تدریس 5زمانناهم یا 4زمانهم صورتبه را

 دهند. قرار استفاده مورد را حالت دو این از ترکیبی توانندمی
 )تعامل درس کالس در نسبی تعامل مفهوم ها،محیط این

 بر مبتنی تعامل از مختلفی انواع به را چهره( به چهره
 (.2014 ،6)پسکادور کندمی جایگزین فناوری

 دیجد فناوری ینوع توانمی را یکیالکترون آموزش
 حضور به ملزم انیدانشجو آموزش، نوع نیا در دانست.

 بلکه ستندین شدهیزیربرنامه شیپ از یهاکالس در یکیزیف
 کنند ادهاستف نترنتیا ةشبک از یریادگی یبرا توانندمی

 (.1397 کریمی، )محمودی،
 تضمین باکیفیت، برخط آموزش مهم هایمؤلفه از یکی

 تعامل ثرؤم میزان به توجه این از و است یادگیرنده تعامل
 آنان آمیزموفقیت دستاوردهای و عملکرد تعیین ،گانیادگیرند
 طورکلیبه (.2020 همکاران، و )رجبعلی تاس ضروری

 فراگیران برای را هاییفرصت دیگران با ارتباط و تعامل
 دیگران تفکر معرض در را خود ادراک هم تا سازدمی فراهم

 آنجاکه از .دنکن اصالح و ارزیابی را آنها هم و دهد قرار
 هاینظام همه ضروری و مهم عناصر از یکی تعامل

 یادگیری و دور از آموزش نظام در است، آموزشی
 و استاد میان مکانی و زمانی فاصلة دلیل به الکترونیکی

                                                 
1. Al-Azawei, Parslow & Lundqvist 

2. Williams and et al   

3. Electronic Learning 

4. Synchronous 

5. Asynchronous 

6. Pescador 

 رو این از رسد؛می نظر به پیچیده موضوعی تعامل دانشجو،
 تجربیات طراحی برای نوین رویکرد یک داشتن نیازمند

  (.1398 فرد، )معصومی است عمیق و مؤثر یادگیری

 انیغیرانس و انسانی عناصر با یادگیرنده تعامل از هدف
 هب عالقه کردن بیدار ،وب بر مبتنی آموزش هایمحیط

 طمحی آوردن فراهم و یادگیری هایتوانایی تقویت آموزش،
 نظریات ها،دیدگاه از تعامل است. یادگیری برای بهینه

 اساس بر نیز دور راه از آموزش نظریات و یادگیری مختلف
 .است شده یفتوص متفاوت یادگیری، به نسبت آنان اندیشه
 از امعن و شناخت ندهست معتقد یشناسجامعه نظرانصاحب
 دست به افراد اجتماعی تعامالت تفسیر و پردازش طریق

 متقسی طریق از آموزشی تعامل برای انگیزه و آیدمی
 وجود آنها گیرد.می صورت معلم و یادگیرنده بین مسئولیت

 برای غنی هایفرصت ةکنندفراهم را ارتباطی هایفناوری
 باعث بزارا این معتقدند زیرا آوردند؛ حساببه افراد تعامل
 عنوانبه یادگیرندگان و معلمان نقش در تغییر

 صورت در و شده یادگیری اجتماع یک در کنندگانشرکت
 ادهد افزایش را هاآن بین تعامل و مشارکت بودن، دسترس

 (.1392 جمشیدی، )پور ستا
 دلیل به یادگیرنده الکترونیکی، یادگیری محیط در

 و نظرها با گوناگون، اطالعاتی منابع به آسان دسترسی
 روروبه مسئله یا موضوع یک دربارة گوناگون هایطرح
 تیح و نداشته خوانیهم یکدیگر با است ممکن که شودمی
 درکنار با دانشجو روازاین باشند. متناقض باهم نیز مواقعی در

 با متناسب بتواند باید شدهآوریجمع اطالعات دادن قرار هم
 یادگیری رد اینکه به توجه با کند. ارائه را حلیراه مسئله،

 پیدا مودن بازخورد قالب در یادگیرنده از پشتیبانی الکترونیکی
 لکترونیکیا یادگیری گسترش چالش ترینمهم لذا کند؛می

 یادگیرنده و مدرس بین آموزشی و عاطفی تعامالت فقدان
 (.1396 همکاران، و )رضائی است

 تعامل از شدهارائه تعاریف اساس بر و مجموع در
 کار به فناوری بر ،تعاریف از ایدسته که دریافت توانمی

 و کرده تأکید کنندگانمشارکت بین ارتباطی جریان در رفته
 از دیگر برخی است. ارتباطی فناوری آنها عالقه مورد هدف

 شودمی مبادله پیام آن در که بافتی ویژگی به تعاریف
 بودن تعاملی عوامل عنوانبه بودن( مشارکتی و ای)رویه
 درک بر تعاریف از دیگر ایدسته نهایت در و کنندمی اشاره

 اجماع نبود طورکلیبه است. استوار کنندگانمشارکت عاطفی
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 آن تعریف و مفهوم ةدربار ابهام یک تعامل مفهوم سر بر
 آن در که است بافتی ویژگی یا خصیصه آیا که کندمی ایجاد
 یا و است؟ فناوری به وابسته شوند؟می مبادله هاپیام

 ؟گیردمی شکل یادگیرنده ذهن در که است رویکردی
 اهمیت گرفتن نظر در با و مسئله همین به عنایت با
 یادگیری هایمحیط در آن نقش و یادگیری در تعامل

 به متعددی هایپژوهش و هابررسی تاکنون ،الکترونیکی
 است، شدهانجام زمینه این در پژوهشگران و محققان وسیلة

 با ارتباط درها پژوهش این بزرگ ةبدن متأسفانه اما
 ماندهباقی مسئله یک عنوانبه همچنان آموزش پیامدهای

 ملعوا واکاوی دنبال به پژوهش این در اساس این بر است.
 یفیتک بهبود باعث تواندمی که هستیم تعامل بر مؤثر
 کیفیت سطح ارتقای و الکترونیکی آموزش هایدوره

 که یکزامر و هادانشگاه در و ورکش سطح در یادگیری
 بر مبتنی که شود دارند، الکترونیکی هایآموزش
 است. زمینه این در شدهانجام هایپژوهش

 مطالعه یک در (1399) علیمردانی و پورکریمی
 هایمحیط در تعامالت بر مؤثر عوامل بررسی به فراترکیب،

 مشخص پژوهش این طبق پرداختند. الکترونیک یادگیری
 حیطم در تالتعام بر مؤثر عوامل اصلی هایمؤلفه که شد

 رد فناوری) فناوری عوامل .1 شامل: الکترونیکی یادگیری
 (مخابراتی هایزیرساخت دیجیتال، ابزارهای کیفیت آموزش،

 عوامل .3 (نظم و تعهد نگرش، انگیزه،) فردی عوامل .2
 تدریس، شیوه س،الک افراد تعداد بازخورد، آموزشی(
 طرح محتوا، تناسب) علمی عوامل .4 ؛سیالک مشارکت

 مدیریتی عوامل .5 (محتوا بر تسلط و سرفصل درس،
 هایدوره عملکرد بر نظارت ساختار، و فرآیند رهبری)

 .هست (الکترونیکی آموزش
 میان که دریافت خود مطالعة در (1398) فرد معصومی

 -دانشجو دانشجو، -دانشجو دانشجو، -)استاد تعامل انواع
 یادگیری باکیفیت استاد( -استاد محتوا، -استاد محتوا،

 مستقیم و دارمعنی رابطه الکترونیکی آموزش در مشارکتی
 باکیفیت محتوا( -)محتوا تعامل میان کهدرحالی دارد وجود

 نتایج همچنین نشد. دیده داریامعن ةرابط مشارکتی یادگیری
 این در تعامل انواع بندیرتبه منظوربه که فریدمن آزمون

 تعامل که داد نشان گرفت قرار استفاده مورد پژوهش
 تعامل و اهمیت بیشترین دارای «دانشجو -دانشجو»

 در اهمیت کمترین دارای «محتوا -محتوا» و «استاد-استاد»
  .هست تعامالت انواع میان

 تحلیل عنوان با خود دکتری ةسالر در (1392) محمودی
 زشموآ ننشجویادا ریماندگا آموزشی تعامل ةرابط

 شیزموآ تعامل بین که یافت دست نتیجه این به الکترونیکی
 دوجو یممستق ةرابط نیکیولکترا ننشجویادا ریماندگا با

 استاد زا استفاده بین که شد همشاهد نیز مطالعه این در .دارد
 استفاده با الکترونیکی پیام ارسال و مباحثه تاالر روش دو از

 دارد. وجود رابطه روش دو این از دانشجویان
 با تحقیقی در (1399 همکاران) و طالشی زاده حسن

 یرانمد دیدگاه از هوشمند مدارس توسعه هایچالش عنوان
 نتیجه این به بابلسر شهرستان هوشمند مدارس معلمان و

 انمی در اینترنت از استفاده نبودن رایج که یافتند دست
 س،تدری نوین هایروش با معلمان آشنایی ضعف معلمان،

 بیشترین دروس، اعتماد قابل الکترونیکی محتوای نبود
 طبق .است هوشمند مدارس توسعة روی پیش هایچالش
 مورد هایزیرساخت نبودن فراهم پژوهش، این هاییافته
 آمادگی بودن اینترنت، به اتصال و محلی هایشبکه مانند نیاز

 در عاتاطال و فناوری از استفاده با رابطه در الزم زمینه و
 نبود و معلمی حرفة به عالقه و انگیزه نبود مدرسه، مدیریت

 ناسبم برداری بهره و استفاده برای آموزاندانش در انگیزه
 سمدار توسعة روی پیش هایچالش کمترین تجهیزات، از

 یشناسای با نهایت، در بود. بابلسر شهرستان در هوشمند
 از دانش مرزهای آنها، تجهیز و هوشمند مدارس هاچالش
 و تدریس هایشیوه و رودمی فراتر درسی هایکتاب

 تفکر به محض خاطرسپاری به و حفظیات از یادگیری
 .یافت خواهد گسترش اطالعاتی منابع ارزیابی و انتقادی

 عنوان با ایمطالعه در (1397) شکری و میرهاشمی
  معلم تعامل و شده ادراک یخودکارآمد یباورها رابطة
 آزمون دفه با که معلم جاناتیه یاواسطه نقش آموز:دانش
 باورهای رابطة در معلم هیجاناتای واسطه نقش

 ،شد انجام آموزدانش - معلم تعامل و معلمان خودکارآمدی
 دوایر بین مشترک واریانس از بخشی که دادند نشان

 ةرابط رفتار مدل و معلمان خودکارآمدی باورهای مفهومی
 یجاناته در تغییرپذیری نتیجة ،آموزدانش معلم فردی بین

 .است معلم منفی و مثبت
 معلم سازندة نقش بررسی به پژوهشی در (2019) بری

 پژوهش این هاییافته پرداخت. برخط تعامالت ایجاد در
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 هایشایستگی و هانقش شناسایی که است آن از حاکی
 ضرورت یک آنان شغلی پیامدهای با علمیهیئت اعضای
 است. ناپذیراجتناب

 بررسی عنوان با تحقیقی در (1396) همکاران و عبدلی
 الی:ع آموزش نظام در مدرسان تدریس کیفیت وضعیت
 ندانشجویا مطالعه: مورد) تعاملی تدریس به توجه ضرورت

 (جنوبی خراسان کاربردی - علمی جامع دانشگاه کارشناسی
 دانشجویان، باور اساس بر که رسیدند نتیجه این به

 دهدا مشارکت س،الک علمی هایفعالیت در یادگیرندگان
 در دانشجو و استاد بین آنها اعتقاد به همچنین شوند.نمی

 چالش به بدون دروس ارائه به مدرسان و یاددهی فرایند
 پژوهش، این در .ندارد وجود علمی تعامل یادگیری،

 رکتمشا منظور به فعال هایروش از استفاده دانشجویان
 پیشنهاد فعلی وضعیت بهبود برای را سالک در دانشجو

 د.نمودن
 ةرابط یبررس در زین (1394) همکاران و یخراز کمال

 ةسسؤم یمهندس یفن انیدانشجو تعامل انواع زانیم نیب
 هجینت نیا به یلیتحص عملکرد با البرز مهر یعال آموزش

 یلیحصت عملکرد با تعامل هایمؤلفه تمام نیب که دندیرس
 دارد. وجود یمعنادار و مثبت ةرابط انیدانشجو
 سازیآماده عنوان با خود مطالعة در (2020) چن و لیو
 تلفیقی یادگیری و آموزش ارزیابی به معلمان _ دانشجو
 که دریافتند مطالعه این طی و پرداختند پژوهش به فناوری

 ورةد طراحی با آنها میان تعامالت و آموزاندانش تجربیات
  است. تأثیرگذار فناوری یادگیری بر برخط

 این به شودمی تالش حاضر پژوهش در رواین از
 یطمح در تعامالت بر مؤثر عوامل که شود داده پاسخ پرسش

 چیست؟ الکترونیکی یادگیری

 

 پژوهش روش
 وعن از و کیفی روش از پژوهش الگوی با مطابق تحقیق این

  است. شده انجام پدیدارشناسی
 محیط در تعامل بر مؤثر عوامل حاضر، پژوهش در

 دانشجویان با مصاحبه طریق از الکترونیکی یادگیری
 است. بوده مصاحبه اطالعات گردآوری ابزار شد. شناسایی

 هایدوره دانشجویان همة پژوهش این مطالعه مورد جامعة
 در که آنها از نفر چهل که بودند تهران دانشگاه الکترونیک

 با بودند تحصیل به مشغول 1397-1398 دوم نیمسال

 انتخاب کننده()مشارکت نمونه عنوانبه هدفمند گیرینمونه
 نظر در هاداده اشباع اصل اساس بر نمونه تعداد این شدند.
 هاییافته که یافت ادامه آنجا تا نمونه انتخاب و شد گرفته

  نشد. حاصل هامصاحبه از جدیدی
 پژوهش، طرح از ایخالصه مصاحبه، شروع از قبل

 سؤاالت و اهداف همراه به پژوهش، پیشینة بررسی نتایج
 شوندگانمصاحبه برای اولیه آمادگی و مطالعه جهت پژوهش

 مصاحبة و گیرینمونه کار شد. داده توضیح مختصر طوربه
 و مالقات محل تعیین .شد انجام ماه سه طی حاضر پژوهش
 شوندگانمصاحبه اختیار به کنندگانشرکت با مصاحبه
 مکان در مصاحبه انجام به تمایل همگی که شد گذاشته

 60 لیا 30 بین مصاحبه هر زمانمدت .داشتند را دانشکده
 با صدا بطض دستگاه وسیلهبه هامصاحبه متن .بود دقیقه
 به پسس و شد ضبط کنندگان،شرکت اجازة و رضایت کسب
 .شد منتقل کاغذ روی بر واژه به واژه پژوهشگر وسیلة

 شوندگانمصاحبه تجارب بر تأکید با مصاحبه هایپرسش
 رد ولی شد؛ تهیه الکترونیکی دانشگاه در تحصیل دربارة
 شدیم داده فرصت این کنندگانشرکت به مصاحبه حین

 التسؤا در ولی است مهم آنها نظر به که موضوعاتی درباره
 هایداده ثبت منظوربه است، نشده موارد آن به ایاشاره
 لیدیک نکات از نهایت در باشند. داشته را الزم تمرکز کیفی

 بیینت منظور به که است ذکرشایان شد. برداشته یادداشت
 پایایی و روایی مشابه نوعیبه که هاداده استحکام و صحت

 یبررس و مطالعه از استفاده با است، کمی هایپژوهش
 به شدهانجام تحلیل و تجزیه و بازنگری ها،داده مستمر
 است. شدهاستفاده همکار وسیلة

 

 پژوهش هايیافته
 عوامل خصوص در افراد تجربیات به یابیدست برای محقق

 از پس الکترونیکی، آموزش محیط در تعامالت بر مؤثر
 این در را آنها هاینگرش و تجارب یادگیرندگان، با مصاحبه
 کمکم اطالعات گردآوری فرایند در شد. جویا خصوص

 که اییج تا شدند انباشته خصوص این در مفاهیم و هاگزاره
 و یهتجز انجام از سپس رسیدند. تکرار مرحله به هاداده

 هاییافته ری،کدگذا مرحله پایان هاداده بندیطبقه و تحلیل
 شد. کدگذاری مفهوم 360 حدود پژوهش این از حاصل
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 مصاحبه هر کدگذاری شد، انجام تهران دانشگاه الکترونیکی هایدوره دانشجویان از نفر چهل از که پژوهش این در

 بررسی مورد سازه اصلی ثانویه و اولیه هایمقوله .1 جدول
 مفاهیم اولیه مضامین فراوانی ثانویه مضامین شوندگانمصاحبه کد

 11،م10م ،3م ،4م ،1م ،6 م
 20م ،17م، 16م ،5م
 ،2،م15م،8،م14،م9م
 م ،30م ،38 م ،20،م19،م12م

 م ،40 م ،33 م ،29 م ،25
 30 م ،38 م ،26 م ،22

 عوامل
 آموزشی

 

 حضوری ارتباط 6

 دیدار جلسات چهره/ به چهره دیدار نبود
 رفع کالس نشدن برگزار دانشجویان/ با

 آموزشی/ اهداف به دسترسی اشکال/
 پروژه ها/پاسخ تیفیک یابیارز یدشوار

 یکالس ارائه تیتقو /یدرس مشترک
 ی/کالس مباحث در مشارکت دانشجو/

 توجه /تاداناس به رندگانیادگی یدسترس
 موقعبه ییگوپاسخ /یکالس تیفعال به

 /دانشجو وظایف بودن روشن /سؤاالت
 شیوه /رندهیادگی عملکرد سنجش

 یکنواخت. تدریس

 دیداری جلسات 14
 اشکال رفع کالس 9
 آموزش اهداف 4
 پاسخ کیفیت ارزیابی 5
 مشترک فعالیت 4
 کالسی ارائه تقویت 7
 کالسی مشارکت 8
 استادان به دسترسی 14
 کالسی فعالیت 13
 بازخورد 9
 روشن وظایف 6
 عملکرد سنجش 8
 تدریس شیوة 11

 4،م1م،18 م ،3 م
 17 م ، 13م ،2م،7،م8م
 6م ،2م ، 5م
 ،36 م ،31 م ،12،م16،م10م
 م ،29 م ،24م ،40 م ،35 م

 40م ،35م ،32م ،28 م ،39

 عوامل
 فناوری

 

 فنی مهارت 7
 آشنایی لزوم فنی/ مهارت داشتن لزوم

 امکانات از استفاده فناوری/ با
 زاراب سیستمی هایمهارت ای/چندرسانه

 و صدا کیفیت بودن پایین دیجیتال/
 /مخابراتی هایزیرساخت / تصویر

 ی.بانیپشت خدمات وجود

 آموزش در فناوری 5
 ایرسانه امکانات 15
 فناوری دانش 6
 دیجیتال یابزارها کیفیت 9
 مخابراتی زیرساخت 18
 پشتیبانی خدمات 12

 16،م18،م13م ،4م،6،م2م
 19،م10،م6م ،20،م8،م15م
 ،38 م ،29 م ،24 م ،12،م14م
 م ،37 م ،33 م ، 40 م ،35م

 34م ،23

 عوامل
 علمی

 

 مدرسان تجربه 11

 تسلط باتجربه/ استادان گماردن کار هب
 ارائه /مدون ةبرنام نبود علمی/
 .درس اب محتوا تناسب ها/سرفصل

 محتوا بر تسلط 19

 درس طرح 6

 سرفصل 10

 محتوا تناسب 8
 2م،1،م
 5،م6،م3م
 12،م14،م18 ،م9م
 15،م5م ،13م
 20م،7،م10م ،20،م11م
 ،22م ،18،م17،م9،م4،م16م
 39 م ،27 م ،36 م ،38 م
 عوامل 

 فردی
 

 یادگیرنده تجارب 3

 به اهمیت یادگیرندگان/ قبلی تجربه
 اشتغال و زندگی شرایط یادگیرندگان/
 آموزش با نبودن آشنا /یادگیرندگان

 یادگیرنده/ عالیق به توجه الکترونیکی/
 درگیری /فراگیران انزواطلبی روحیه
 /مثبت نگرش انگیزه/ /دانشجو ذهنی
 استاد/ و دانشجو متقابل شناخت لزوم

 با دانشجویان متقابل شناخت لزوم
 زمان در کالس یرقرارب /یکدیگر

 مندیرضایت /شدهمشخص
 در حضور احساس یادگیرندگان/

 اجتماع.

 یادگیرنده به اهمیت 18

 یادگیرندگان زندگی شرایط 5

 آموزش شیوه با آشنایی 10

 یادگیرنده عالیق 6

 انزواطلبی 8

 ذهنی درگیری 3

 انگیزه 15

 نگرش 9

 دهنده یاد خصوص در یادگیرنده شناخت 8

 هم از یادگیرندگان متقابل شناخت 5

 نظم و تعهد 7

 فراگیران رضایتمندی 7

 اجتماعی ارتباط 12
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 اصلی، جمالت استخراج از پس و شد خوانده بار چند
 لحاظ به که کدهایی سپس گردید. ثبت کدهایی صورتبه

 هایمقوله قالب در مفاهیم آن بعدی، مرحله در و درآمدند
 اصلی مؤلفه چهار قالب در و گرفتند قرار تریبزرگ

 درنهایت و شدند گنجانده علمی( فناوری، فردی، )آموزشی،
 است. شدهداده نمایش فوق جدول قالب در

 در مؤثر مؤلفه نیترمهم ،شودمی مشاهده که گونههمان
 آموزشی الکترونیکی،عامل آموزشی محیط تعامالت ایجاد
 فناوری و علمی و فردی عامل بعدی، هایرتبه در و است

 به توجه شوندگان،مصاحبه نظر از واقع در شدند. شناسایی
 در را تأثیر بیشترین عوامل دیگر از بیش آموزشی عامل

 به توجه لزوم دارد، الکترونیکی آموزش محیط تعامالت
 و دانشکده فیزیکی محیط در حضوری ارتباط کردن فراهم

 برقراری و کالسی هایفعالیت در یادگیرندگان مشارکت
 مطلوب حس که است آن مبین استادان، با حضوری جلسات
 به دسترسی با تواندمی که اییادگیرنده عنوانبه فرد حضور

 دارد، انتظار که را بازخوردی خود، سؤاالت طرح و استادان

 مشارکت و انگیزه رفتن باال سبب شک بدون کند، دریافت
 هدف به رسیدن و او عملکرد نهایی سنجش در و شده وی

 نیز اثربخش و مطلوب یادگیری یعنی آموزش نهایی
 بود. خواهد تأثیرگذار

 هستند آن دنبال به آموزش انیمتصد :یآموزش عوامل
 اثربخش، و سازنده ،یمشارکت یریادگی یندهایفرا جادیا با تا

 بروز و تیتقو به منجر که شوند ییهامهارت توسعه باعث
 به راه .شوند افراد به آموزش ندیفرا در خالقانه یهایژگیو

 است ینقش نیآفر دانش و سازنده ندیفرا نیا آوردن دست
 انجام با تا است گرفته عهده بر امر نیا اداره در مدرس که
 تسلط کسب مراحل یط در رانیفراگ به یشناخت یهاتیفعال
 و سیتدر ةویش به بسته تیفعال نوع البته کند. کمک یعلم
 جدول در هک طورهمان است. متفاوت یریادگی و تفکر نوع

 تعیین شوندگان،مصاحبه اعتقاد به است شده داده نشان
 مشارکتی صورت به تکلیف و گروهی( و )فردی پروژه

 قرار یادگیرندگان اختیار رد تعامل ایجاد برای مناسبی فرصت
 را خود نظر 6م موضوع، این اهمیت راستای در دهد.می

 عوامل مؤثر بر تعامالت در محیط یادگیری الکترونیکی .1 شکل
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 ما سؤاالت و نظرات همیشه ...استاد» داشت: بیان چنیناین
 که اونایی به مخصوصاً دهمی بازخورد ما به و خونهمی رو

 خیلی این کنه،می تشکر ایمیل با داشتن خوب هایبحث
 تشویق مشارکت به آدم و ارزشمنده دانشجوها ما برای
 مشارکتی تکالیف و پروژه تعیین در این، بر افزون «شهمی

 :گیرد قرار نظر مد دبای زیر نکات
 اساس بر است بهتر پروژه موضوع تعیین اینکه اول

 شتربی یادگیرندگان تا گیرد صورت فراگیران نیاز و عالقه
 دیگر دهند. انجام را آن بیشتری تمایل با و شوند آن درگیر
 قشن و گیرند قرار کوچکی هایگروه در یادگیرندگان اینکه

 وهگر افراد خود یا معلم وسیلة به گروه اعضای از یک هر
 کیتمال حس ایجاد موجب امر این شود. مشخص تناسببه

 با آنها تعامل برای مناسبی فضای و شودمی موضوع بر افراد
 .کندمی ایجاد یکدیگر
 وسیلة به شدهمطرح کلیدی و مهم هایمؤلفه از

 ةالزم بازخورد برد. منا بازخورد از توانمی شوندگان،مصاحبه
 آموزش در .گیردنمی شکل تعاملی آن بدون و است تعامل

 شود.یم استفاده مختلف هایشیوه به بازخورد الکترونیکی
 شودیم طراحی محتوا در هوشمند صورتبه بازخوردها برخی

 از برخی و گرددمی ارائه او به یادگیرنده اعمال مقابل در و
 و کمیت شود.می داده یادگیرنده به همتایان و معلم طرف

 تأثیر حتت را یادگیرنده تعامالت تواندمی بازخورد کیفیت
 نکردن توجه و ازین مورد بازخوردهای نکردن ارائه دهد. قرار

 عامالتت از را یادگیرنده تواندمی نیز آن ارائه چگونگی به
 تعامل کانون عنوانبه بازخورد به توجه بنابراین ؛بازدارد مؤثر

 .است بهینه تعامالت به یابیدست ضروریات از
 یادگیرندگان آموزشی هایفعالیت و کار بر دبای مدرس

 طرح که مباحثی مورد در آنها به و باشد داشته نظارت
 یهاپروژه و یفتکال نیز و پرسندمی که یسؤاالت کنند،می
 بازخورد رچهاگ کند. ارائه مناسب بازخورد ،دهندمی انجام که

 بود، خوب )مانند تأییدی و کوتاه صورتبه حتی استادان
 اما ت.اس ارزشمند یادگیرنده برای قبیل( این از و بود ضعیف

 چگونگی مورد در توضیحی دارای دبای معلم بازخوردهای
 جامان جهت در راهنمایی ارائه نیاز صورت در و او فعالیت
 (.1392 جمشیدی، )پور دباش کار درست

 که گوییپاسخ برای ینیبشیپرقابلیغ یا طوالنی زمان
 نتایج ارائه تا ورود گزینه یا دکمه دادن فشار زمان از معموالً

 کاهش در گیردمی صورت رایانه وسیلة به شینما صفحه در

 نتایج ةارائ از پس یادگیرنده زیرا دارد؛ تأثیر یادگیرنده تعامل
 و فکر خود بعدی عمل و اقدام مورد در تواندمی

 شناختی تعامل در سریع بازخورد بنابراین کند؛ یریگمیتصم
 بعدی ةمرحل شروع برای یادگیرنده رفتاری تعامل درنگیب و

 منبع(. )همان کندمی ایفا اساسی نقش
 زمانناهم و زمانهم جلسات تدارک است ذکر به الزم

 برای ویژهبه درسی یهاکالس از جدا هاییزمان در
 به بحث و وگوگفت طریق از کندمی کمک نیز یادگیرندگان

  دهند. پاسخ خود هایچالش و سؤاالت
 آموزش دورة فردی عوامل مقولة در :یفرد عوامل
 آنها راتانتظا مورد در را یادگیرندگان نظر باید الکترونیکی،

 آموزش تحصیل مزایای و معایب مشکالت، و هادوره از
 تا شد جویا هادوره سازیینهبه در مؤثر عوامل و الکترونیکی

 نظام در کنند. درخواست را خود توقعات و انتظارات هم آنها
 و کنترل انتخاب، حق یادگیرنده که مجازی آموزش

 تشتعامال ،ندارد یادگیری و آموزش محیط بر زیاد دسترسی
 گاهی امر این شد. خواهد درس کالس همان به محدود نیز

 با شدهگرفته نظر در وی از که انتظاراتی که شودمی سبب
 یرتأث و کیفیت امر همین و نباشد خوانهم او عالئق

  دهد. کاهش را بهینه تعامالت
 یارتقا و تقویت موجب تعاملی هرگونه تردیدبی

 که - برخط یادگیری نظام ،طرفکیاز .شودینم یادگیری
 - شوندیم استفاده یبیترک و برخط آموزش در اغلب

 محتوا، و آموزدانش نیب تعامل یبرا یدیجد یهافرصت
 جادیا آموزاندانش خود نیب در و معلم و آموزدانش نیب
 طیمح در ،گرید طرف از (.6201 ،1چائو و )چنگ کنندیم
 ییایجغراف یپراکندگ چون هم مواردی زین مجازی یریادگی

 محدود یبصر تماس و زمانناهم مشارکت آموزان،دانش
 و چیمووی)جوکس شودمی گرفته نظر در واضح صورتبه

 محیط کی به تعلق حس نیبنابرا ؛(2015 ،2همکاران
 / برخط یریادگی در مهم عامل کی عنوانبه یریادگی

 ،ردیگیم قرار دیتأک مورد انآموزدانش یریادگی ختهیآم
 طیمح در آنها یاجتماع حضور درک دشواری لیدل به ژهیوبه

  منبع(. همان) برخط

                                                 
1. Cheng & Chau 
2. Joksimovic et al 
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 وسیلة به شدهمطرح بعدی مورد اجتماعی، ارتباط
 تعامالت در کلیدی و مهم نقش که هست شوندگانمصاحبه

 باشد ایگونهبه باید الکترونیکی یادگیری محیط کند.می ایفا را
 سازد. نزدیک خود همتایان و معلمان به را یادگیرندگان که

 با راحتیبه توانندیم محیط این در کنند احساس دبای فراگیران
 دیگران کمک با را خود یادگیری و ندکن برقرار ارتباط یکدیگر

 وجود ضرورت دربارة 18 م مثال عنوانبه دهند. گسترش
 و کاری مشغلة دلیل به من» گفت: اجتماعی ارتباط
 مجازی آموزش تحصیل ادامه برای امخانوادگی هاییتمسئول

 حضوری آموزش لمث کردممی فکر اوایل کردم. انتخاب را
 وارد که اآلن اما تره سبک کالسی هایپروژه و نیست برزمان

 فقط فرقش بینمیم گذراندم ترم دو و شدم مجازی آموزش
 اینکه دلیل به وجود بااین هست. فیزیکی حضور به نبودن نیاز

 کالس در کنمیم فرصت گاهی هستم عصر نوبت معلم
 تا مبش گوش سرتاپا مجبورم انجام و کنم پیدا حضور مجازی

 دارم دوست خیلی نکهیباا متأسفانه بفهمم رو استاد صحبتای
 .«کنمنمی وقت اما باشم داشته بیشتر ارتباط هامیباهمکالس

 تنها یهمکار یهاتیفعال و آموزدانش و آموزدانش تعامل
 از یبخش احساس یبرا برخط یریادگی یبرا الزم شرطشیپ
 و یدانشگاه جذاب مطالب حضور .ستین یریادگی ةجامع کی

 همان به احساس نیا جادیا یبرا سیتدر در یقو حضور
 (.2015 همکاران، و چیموویشود)جوکسمی یتلق مهم اندازه

 کالس در راهنما و گرتسهیل عنوانبه مدرس نقش بنابراین
 کالسی، مباحث آغاز در جالب و روزمره مسائل انیب با برخط
 را بحث آغاز جسارت و تأجر که فراگیرانی تا شودمی سبب
 و نظرات بیان به قادر روییکم علت به یا و ندارند

 به بیشتری خاطر آسودگی با ،نیستند خود یهاشنهادیپ
 کالس محیط در فراگیران دیگر و استادان با بهینه تعامالت

 شدن وارد برای توجه به نیاز که ایعده و بپردازند الکترونیکی
 مؤثر تعامالت از ،دارند کالسی یوگوهاگفت و هابحث در
 مطرح یادگیرندگان وسیلة به که بعدی مورد .انندنم بهرهبی

 و استادان بین ارتباط کردن معنادار در نگرش تأثیر شد،
 محیط در تعامل به تمایل یادگیرندگان برخی بود. دانشجو

 از نیستند. قائل تعامالت این برای اهمیتی زیرا ندارند را شبکه
 از و است پذیرامکان حضوری شکل به فقط تعامل آنان نظر

 کرد برقرار معناداری ارتباط توانینم ابزار با و واسطه طریق
 که است مهم ،حال نیا با .شود یادگیری به منجر که

 برخط هایتیفعال داربست و تعامل ،یفرد نیب یگوهاوگفت

 و جلسات که شوندیم متوجه انآموزدانش رایز ؛شود برجسته
 از برخط، مشارکت در کمتر یتقاضا لیدل به برخط سیتدر

 .(2014 ،1وهالبرت )چیگزا است برخوردار یکمتر ارزش

 ةعالق و انگیزه تعامالت بر دیگر مؤثر محرکات از
 رفع جهت هدور مختلف تعامالت در شرکت به یادگیرندگان

 ةنیزم در یاریبس مطالعات .است خود یادگیری نیازهای
 تیرضا که تصور نیا با د،دار وجود برخط و یسنت خدمات

 یادگیری هایدوره در افراد ماندگاری بر مثبت تأثیر فراگیران،
 مربوط مطالعات (.2014 ،2همکاران و )دهقان دارد الکترونیکی

 تیرضا که کندیم دییتأ نیهمچن یکیالکترون یریادگی به
 که وظایفی قبال در تعهد به منجر ادیز احتمالبه انآموزدانش
  (.2016 ،3همکاران و لبرنی)ک شودمی دارند

 و شوندمی آموزش وارد باال درونی یزهانگ با یادگیرندگان
 و )پالوف کنندمی شرکت تعامالت انواع در خودجوش طوربه

 دنکر درگیر و عالقه افزایش برای اما (.2010 ،4پرات
 تعامالت برقراری برای کافی ةانگیز فاقد که یادگیرندگانی

 گرفتن نظر در مانند هاییروش از توانمی هستند مناسب
 ،کالسی هایفعالیت در شرکت برای ترم یانپا ةنمر از بخشی

 ارائة در شرکت برای هاآن از دعوت و هاپروژه دادن ربط
 کرد. استفاده کنفرانس صورتبه درسی محتوای

 بر میمستق طور به که است مواردی شامل :یعلم عوامل
 آن بدون که تاثیرگذارند اثربخش و عمیق یادگیری ةدیپد

 رممکنیغ الکترونیکی آموزش محیط در تعامالت تحقق
 بر تسلط میزان مدرسان، تجربه شامل عوامل این بود، خواهد
 یادگیرندگان به سرفصل ارائه و درس طرح داشتن ،محتوا
 ترینمهم ها،مصاحبه محتوای تحلیل نتایج به توجه با است.
 لغوی اصطالح در که درس طرح از: اندعبارت آن هایمؤلفه

 کردن یزیریپ و کردن پیشنهاد افکندن، انداختن، معنی به
 خدمت در که است یافزارنرم مناسب ابزارهای از و است

 تکلیف و آسان را یادگیری و گیردمی قرار درست آموزش
 یدهسازمان ،آموزش انتهای تا ابتدا از را یادگیرنده و یاددهنده

 مواردی در الکترونیکی ةدور در اگرچه استاد نقش کند.می
 هایمحیط در او ةعمد وظایف از اما است حضوری از متفاوت

 است. مناسب درس طرح تدوین حضوری با مشابه الکترونیکی

                                                 
1. Chigeza & Halbert 

2. Dehghan et al 

3. Kilburn et al  

4. Palov and Pratt 
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 محیط در پیشرفته و متعدد هایفناوری وجود دلیل به
 مستلزم آن در یادگیری و یاددهی فرایند الکترونیکی،
 درس کالس و دهد گسترش را تتعامال که است چهارچوبی

 .آورد بیرون یکنواختی حالت از را

 اناستاد برخی ترم اول» داشت: بیان زمینه این در 13م
 هک صورتی در کنندیم معرفی امتحان برای منبع عالمه یک

 دهمی هارائ ما به اسالید طریق از جلسه هر استاد که محتوایی
 بهمون رمت هر که منابعی تا تره روزبه و ترساده نظرم به

 دیتأک داستا که کتابایی دانشجوها، ما وقتا .خیلیشهمی معرفی
 منابع جزو شیممی متوجه ترم آخر و کنیممی تهیه رو داره

  .«...نداشته ضرورتی منابع اون تهیه و نمیاد امتحانی

 این تدوین با ،گرلیتسه عنوانبه تواندمی مدرس بنابراین
 اهداف تعیین هنگام در و درس طرح قالب در چهارچوب

 مورد تعامالت و قوانین ،هاتیفعال دستورالعمل درس، یجزئ

 مناسبی تعادل جهیدرنت و کند طراحی را آموزشی برنامه در ازین
 مورد رد د.کن برقرار آموزشی هایگیریتصمیم و فعالیت بین

 هست محتوا بر استادان تسلط و تناسب که بعدی هایمؤلفه
 از یکیالکترون آموزش یهادوره در که گفت توانمی نیز

 تعامل در مهمی نقش هک است هاییفعالیت ترینمهم
 یفاا یادگیری اهداف به یابیدست برای محتوا با یادگیرنده

 از زیادی یهابخش یادگیرنده کهاین به توجه با ،کندمی
 زشآمو در مستقل صورتبه و معلم حضور بدون را محتوا

 تا دکر قتد دبای محتوا ارائه در کند،می دریافت الکترونیکی
 د.گیر شکل بهینه صورتبه محتوا با یادگیرنده تعامل

 آموزش فضای در یادگیرنده تعامالت :یفناور عوامل
 در مورداستفاده ابزاری و فنی ابعاد تأثیر تحت الکترونیکی

 برای الکترونیکی یادگیری محیط در است. یادگیری و آموزش
 و یادگیری هایفعالیت انجام آموزشی، محتوای به دسترسی

 مورد فناوری با آشنایی به نیاز زمان،هم هایبحث در شرکت
 از برخی ،(2016) همکاران و فرجعفری ازنظر دارد. وجود نیاز

 الکترونیکی آموزش کارگیری به زیرساختی موانع ترینمهم
 از بهینه استفاده برای مناسب فضای و امکانات شامل

 بودن پایین ،باند پهنای نبودن وسیع مجازی، هایآموزش
 کمبود عاتی،الاط سواد میزان بودن پایین اینترنت، سرعت

 آموزش موردنیاز افزارهایرمن و دیجیتال منابع به دسترسی
 و... مجازی یادگیری مدیریت هایسیستم ضعف مجازی،

 کرده بیان گونهاین را خود نظر 4 م خصوص، این در .است
 دارم آشنایی کامپیوتر با کردن کار نهیدرزم بااینکه نم» است:

 جاهایی یه مجازی آموزش سیستم با کار در وقتا بعضی اما
 هافایل ارسال کل در ولی م...بکن باید کارچه واقعاً نم دوینم
 از ترراحت خیلی برام ایمیل طریق از استادان به پیغام دادن یا

 و آموزش گفت توانیم بنابراین .«یهمجاز آموزش سیستم
 بستر یک در وب فضای در رسمی صورتبه یادگیری

 در مهمی نقش که ردیگیم صورت افزارینرم و افزاریسخت
 .کندیم ایفا یادگیرنده تعامالت افزایش و بهبود ایجاد،
 پهنای و ارتباطی خط تعامل، بر تأثیرگذار فنی بعد نیترمهم
 دبای یادگیرندگان مؤثر، تعامالت برقراری برای است. آن باند
 زمانی تأخیر بدون را ویدیویی( تصویری، )صوتی، یهاداده

 سرعت در تأخیر هرگونه که چرا ند؛کن دریافت و ارسال
 دهنده یاد با یادگیرنده تعامالت قطع و اختالل موجب اینترنت

 .شد خواهد درسی یمحتوا بر نداشتن تمرکز و

 

 بحث و يریگجهینت
 در و زمینه هر در الکترونیکی یادگیری که کرد اذعان باید
 آموزش دستاوردهای بهتر معرفی برای آن مختلف ابعاد

 امروزه دارد. نیاز بیشتر سازیفرهنگ و بسترسازی به مجازی
 و یمشتر عنوانبه انیدانشجو گرفتن نظر در با هادانشگاه
 خود یاستراتژ آموزشی، خدمات ةدهندارائه عنوانبه هادانشگاه

 و کیلبرن) دهندیم رییتغ انیدانشجو با روابط تیریمد یبرا را
 به سنتی آموزش نظام از گذر حقیقت در (2016 همکاران،

 با که است روروبه مشکالتی با نوین آموزشی نظام
 هاینگرش در بنیادین تغییرات و بلندمدت هاییگزاریاستس

 مبحث، این به دانشجویان و استادان آموزشی، مسئوالن فعلی
 داشت. خواهیم مجازی آموزش توسعه جهت در بزرگ گامی

 بحث به تحقیق هاییافته است شده تالش قسمت این در
 همراه به هریک با مرتبط و مناسب تفسیرهای و شود گذاشته

 گردد. ارائه مرتبط تحقیقات نتایج
 ادگیرندگانی شد، اشاره آموزشی عامل در که گونههمان

 نبودن آشنا دلیل به مجازی آموزش سیستم به ورود ابتدای در
 آموزش محیط در موجود عناصر با کمی تعامل محیط، با

 دیگر با بیشتر آشنایی و مکرر استفاده با اما دارند مجازی
 توانستند یادگیرندگان و یافت بهبود تعامالت روند فراگیران
 عنوانبه کنند. تجربه را یمؤثرتر و بهتر ارتباط خود باهمتایان

 بود بهتر من دهیعق به».گفت: رابطه این در 12 م مثال
 بابت که یانتظارات و هادیدگاه انیب بابت ایدوره جلسات

 میبتون تا بشه برگزار میدار برخط هایکالس تیفیک شیافزا



 1399(، زمستان 31فصلنامه علمی، پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، سال هشتم، شماره سوم )پیاپی      44

 درسی محتوای و استاد با برخط کالس در یشتریب تعامل
 «.کنیم برقرار

 منظوربه که است این بیانگر پژوهش از حاصل هاییافته
 نظر در با توانیممی الکترونیکی آموزش در تعامالت افزایش
 فضای ایجاد برای یعلم مخصوص هایجذابیت گرفتن

 را محیطی گیرد،می شکل نظرتبادل طریق از که آموزش
 شآموز نوع این از یبیشتر رغبت با افراد تا کنیم ایجاد

 تمطالعا با پژوهش، از حاصل یافته این که کنند استقبال
 . است همسو (1392) محمودی و (2020) همکاران و عبدلی

 آموزشی، ةتجرب هر در استاد فراگیر کارکردهای از یکی
 اهمیت راستای در است. دانشجویان سؤاالت به دادن پاسخ
 هم شاید باریک جلسه هرچند کاش» گفت: 6 م موضوع، این

 سکال جلسات تشکیل با باریک ماهی میانگین طوربه
 و درسی راهنمایی دریافت برای فرصتی حضوری، صورتبه

 شکل به ما کالس جلسات اغلب داشتیم. سؤاالتمان به پاسخ

 «.بود PDF یهایلفا یا و power point آماده هاییلفا
 متصمی کسی اگر سیستم این در» داشت: اظهار 19 ینچنهم

 فقط و شناسیمینم اونو ترم، امتحانات روز نا نزنه، حرف بگیره
 باقی کالس برخط افراد اسامی دیدن با فقط ما شناخت

 «.مونهیم
 اتجلس و اشکال رفع یهاکالس تشکیل با استادان لذا
 توانندیم الکترونیکی آموزش هایدوره دانشجویان با دیداری
 اشتهد یادگیرندگان با تعامالت ارتقای جهت در مثبت اقدامی
 ق،بااخال فردی باید الکترونیکی معلم اساس این بر باشند.
 با فقیمو ارتباط بتواند تا باشد گریلتحل و مندعالقه

 را کیالکترونی کالس فضای باید وی .کند برقرار نیادگیرندگا
 حداقل به یرندهیادگ اضطراب آن در که کند تنظیم ایگونهبه

 و مشارکت افزایش باعث امنیت و آرامش احساس و برسد
 گردد. فعالیت

 علیمردانی و پورکریمی یقتحق از حاصل هاییافته
 (1397) شکری و میرهاشمی ،(2019) فرد معصومی (،1399)

 معلم نقش بر نیز (1399) همکاران و طالشی زاده وحسن
 نیکیالکترو آموزش در یادگیرندگان تعامالت افزایش در برخط
 .دارد یخوانهم حاضر تحقیق یافته با که دارد اشاره

 با یادگیرندگان تعامل میزان افزایش این، بر افزون
 استادان و یادگیرندگان نگرش و فردی عوامل از متأثر یکدیگر

 به یابیدست برای آن دانستن معتبر و الکترونیکی آموزش به
 به متفاوتی هایدیدگاه با کنندگانمشارکت است؛ یادگیری

 از آنها تلقی طرز که شوندیم وارد الکترونیکی آموزش محیط
 کالس محیط در هایشانفعالیت انجام بر آموزش نوع این

 در 15 م مثالعنوانبه .است درسی هایپروژه انجام و برخط
 و درسی منابع تمام ما مواقع اکثر در» :گفت رابطه این

 .نمیاریم خوب نمره باز ولی خونیم یروم الکترونیکی محتوای
 درسی مباحث چه رو استاد شیمینم متوجه وقتا خیلی چون
 برای ذهنی درگیری ایجاد با توانمی پس .«داره تأکید بیشتر

 دنکر برقرار ییتوانا کنار در آنان به اهمیت و یادگیرندگان
 را افراد مشارکت ،یادگیرندگان با مطلوب اجتماعی ةرابط کی

  رسانید. حداکثر به یادگیری فرایند در

 هایمهارت بر نظارت با معلمان گفت توانمی مجموع در
 در فراگیران دانش سطح یرو بر توانندیم یادگیرنده، فعلی

 در موقع،به یبازخوردها ةارائ با و کنند نظارت تعامالت جریان
 داشته مؤثری نقش افراد، ذهنی هایییتوانا افرایش راستای

 یهاپژوهش (2020) چن و لیو مطالعات (،1920) 1بری باشند
 یاجتماع حضور زمان، گذشت با که دندیرس جهینت نیا به خود

 در و ابدییم شیافزا برخط آموزش ةدور در رندگانیادگی
 از ؛شودیم شتریب زین معلمان و هم با آنها تعامل زانیم جهینت

 هست. بردهنام ةافتی بر یدییتا زین مطالعات نیا رو این
 تعامل میزان که است دیگری عامل یفرد عامل

 نتایج دهد؛یم قرار تأثیر تحت را یکدیگر با یادگیرندگان
 یافته این بر نیز (1394) همکاران و خرازی کمال تحقیق
 در کنندگانمشارکت متفاوت هایدیدگاه که است استوار
 محیط در هایشانفعالیت انجام بر الکترونیکی آموزش محیط
 که است تأثیرگذار درسی هایپروژه انجام در و برخط کالس

 از نظرصرف لذا .دارد مطابقت پژوهش این از حاصل یافتة با
 اثربخشی از قوی احساس داشتن ای،رایانه و اینترنتی مهارت

 با مؤثرتری شکل به تا دهدیم اجازه یادگیرنده به اینترنت،
 و )الشهرانی دکن برقرار ارتباط مجازی آموزش محیط

 بهتر نگرش ایجاد بر توصیه دلیل همین به (2017 ،2همکاران
 طریق از مجازی آموزش محیط کارآمدی و قابلیت به نسبت

 آموزش محیط با کار راحتی و فناوری کارگیریبه در تسهیل
 رابطه این در 15 م مثال عنوانبه .شودیم فراهم الکترونیکی

 محتوای و درسی منابع تمام ما مواقع اکثر در»:گفت
 چون .نمیاریم خوب نمره باز ولی خونیمیم رو الکترونیکی

                                                 
1. Jung 

2. Alshahrani et al 
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 بیشتر درسی مباحث چه رو استاد شیمینم متوجه وقتا خیلی
 برای ذهنی درگیری ایجاد با توانمی پس «.داره تأکید

 کردن برقرار ییتوانا کنار در آنان به اهمیت و یادگیرندگان
 افراد مشارکت ،یادگیرندگان با مطلوب اجتماعی ةرابط کی
 رسانید. حداکثر به یادگیری فرایند در را

 عوامل به توجه با داشت اذعان توانمی درنهایت
 یسازفرهنگ و مناسب راهبردهای کارگیری به و ذکرشده
 سازییغن و افزایش برای مناسب یسترب ایجاد با آموزشی،
 یادگیری، سهولت ،وب بر مبتنی آموزش در تعامالت

 آموزش هایدوره در یادگیرندگان ماندگاری و اثربخشی
 یافت. خواهد افزایش نیز الکترونیکی

 
  شنهاداتیپ

 برای )پدیدارشناسی( کیفی روش از پژوهش این در
 .است شدهاستفاده تعامالت بر مؤثر عوامل شناسایی

 یژهوبه و هاروش دیگر از توانندمی دیگر پژوهشگران
 کنند استفاده هایافته تبیین و تکمیل برای آمیخته یهاروش

 رارق اولویت در تعامالت بهبود برای زیر موارد ینچنهم
 گیرد:

 جهت ویژه اختصاصی باند پهنای دادن اختصاص 
  ؛استادان و دانشجویان علمی گیریبهره

 زا آموزش روند از مستمر ارزیابی نظام کردن فعال 
  ؛الکترونیکی آموزش هایدوره برگزاری

 یاجرا سازییکسان برای استادان کردن متعهد 
 الکترونیک آموزش هایدوره در درس طرح

  ؛شبانه و روزانه هایدوره همانند
 کارکنان در انگیزه ایجاد و تحولی مدیریت اعمال 

  ؛فنی دستیاران و آموزش
 جهت روزبه تجهیزات و امکانات آوردن فراهم 

 هایرسانیاطالع و شدهارائه دروس نگهداری
 باهدف الکترونیکی آموزش هسامان در موقعبه

 دانشگاهی؛ سازمان در .خدمات اثربخشی افرایش
 و هزینه اهشک جهت مناسب بستر ایجاد 

 آموزش برای جداگانه بندیبودجه تخصیص
 برخط.
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