
12 

بررسی میزان تعامل دانشجویاان در میجی    
؛ مؤسسه مطالعه اادگیری الکترونیکی )میرد
 آمیزش عالی مهر البرز(

 

 3و فاطمه نارنجی ثانی *1، سید علینقی کمال خرازی2السادات مصطفویزینب نیاسندگان:

 
  .ارشد برنامه ریزی آموزشی دانشگاه تهران کارشناس .1
 .ریزی آموزشی دانشگاه تهرانمهاستاد گروه مدیریت و برنا .2
 . آموخته دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه تهراندانش. 3
 

  kharrazi@ut.ac.ir                                                                                     سید علینقی کمال خرازینویسنده مسئول: *

 

 چکیده
 -آمیزشلی  محتلی   -فراگیلران ) بلا  فراگیلران  تعامل   میزان بررسی به حاضر پژوهش

. پلردازد ملی  آملیز  الالی    الکترونیکلی  یادگیر  محیط در( آمیزشی دستیار -درسم
 هلا  پلژوهش  حیطله  در هلا داده آور  گلرد  نظلر  از و کلاربرد   هدف نظر از پژوهش
 الالی  آملیز   مؤسسله  دانشجییان کلیه آمار   جامعه. است بیده پیمایشی تیصیفی

 در یز  الکترونیکلی در ایلران(    آمل البرز )نخستین نهاد آمیز   االی در حلیزه  مهر
 نمینله  رو  از اسلتفاده  با که نفر 652 شام  نیز آمار  نمینه و 99-94 تحصیلی سال
 محقل   پرسشلاامه  از هلا  داده گلردآور   جهلت . انلد شده انتخاب نسبی  ا طبقه گیر 
 از هلا  داده تحلیل   و تجزیله  برا  گردید استفاده 99/9 آلفا  کرونباخ ضریب با ساخته

 میلزان  داد؛ نشلان  پلژوهش  ها  یافته. شد استفاده فریدمن و ویتای ییمن هایی؛مینآز
 آزملین  نتایج. دارد قرار نسبتاً مطلیب سطح در تعام  ابعاد همه در دانشجییان تعام 
 و دارد دار وجلید  معالی  تفلاو   ا  رتبله  ها میانگین بین که است آن از حاکی فریدمن
 -4 و اسللتاد -9 آمیزشللی محتللیا -6 آمیزشللی اندسللتیار -1 بللا دانشللجییان تعاملل 

 ویتای ییمن آزمین رتبه است. نتایج کمترین تا بیشترین دارا  ترتیب به دانشجییان 
 گلروه  دو در تعام  ها  مؤلفه دیگر با دانشجییان تعام  میزان بین که بید آن از حاکی
 آمیزشلی  هگلرو  دانشلجییان  و دارد وجلید  معالادار  تفلاو   ملدیریت   و مهادسی فای

 هستاد. ابعاد تمامی در تعام  از باالتر  سطح دارا  مدیریت
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 مقدمه  
 بسیااری  در را زندگی ارتباطی و اطالعاتی هایفناوری

 جدیید  های شاوه ورود باعث و ساخته دگرگون آن ابعاد از
 از. اسیت  شیده  عیایی  آمیوز   نظیا   اری دریادگ -یاددهی
[. بیا  1] اسیت  1ایکتروناکیی  ییادگاری  هیا شیاوه  ایی   جمله

توسعه فنیاوری اطالعیاو و ارتباطیاو ابزارهیای جدییدی      
جنبیه   کیه ایی  ابزارهیا باشیتر بیر      برای یادگاری خلق شید 
 [. یییادگاری2] انییدتاکایید داشییته  2ارتباطییاو و تعامیی  

 تعامی   آن در کیه  تاسی  ییادگاری  محیا   یك ایکتروناکی
 بییه مرباییان بییا و یادگارنیدگان  سییایر محتییوا  بییا یادگارنیده 
 گایرد میی  انجا  ارتباطاو و اطالعاو هایفناوری یواسطه

نظیا  دیگیری در    [. نظا  یادگاری ایکتروناکی مانند هیر 3]
آموز  عیایی دارای ارکیان متویاوتی از جملیه یادگارنیده       

[. 4] و ارزییابی اسیت  تسهالگر  فرایند یاددهی و ییادگاری  
تیوان االی    آموز  یعنی یاددهی و یادگاری را می فرایند

محتیوا در نظیر گرفیت     و تعام  هر سه عنصر معلم  شاگرد
 از کالسیی  هیای آمیوز   و هیا یادگاری [  بنابرای  باشتر5]

 در فقی   نیه  کالس در تعام . گاردلورو می تعام  طریق
 بیه عنیوان   هبلک است آموزشی هایهدف به رسادن خدمت
 شیاگردان  و معلیم  آن طرییق  از کیه  کندمی عم  مکانازمی
 دهنید میی  تشخاص را خود اجتماعی و شخصی هایهدف

تعام  موهومی پاچاده و چند وجهیی دارد. در محیا     .[6]
یادگاری سنتی  تعامالو عمدتا بر مبااثاو کیالس محیور    

  محیا  [  امیا در 7] ماان یادگارندگان و معلمان تمرکز دارد
ساسیتم   طرییق  از آموزشیی  محتیوای  یادگاری ایکتروناکیی 

 و وییدوو    اینترنیت 4ایچندرسانه   منابع3یادگاری مدیریت

و تعام   شام  مبااثیاو   شودمی اراوه دانشجو به 5کنورانس
 انجا  برای دانشجویان یذا باشد؛می 7و ناهم زمان 6هم زمان

 نیاو امکا کمیك  بیا  گروهیی  و فیردی  یادگاری هایفعایات

 ارتبیاط  افیراد  سیایر  و کالسانهم مدرس  با ایرایانه ارتباط

 [ .8  7] کندمی برقرار
 ایجییاد زمییانی ایکتروناکییی یییادگاری دوره مییرترتری 

                                                           
1 E-lear ning 
2 Interaction 
3 LMS 
4 Multimedia 
5 Videoconferences 
6 Synchronous learning 
7 Asynchronous learning 

 بیه [. 9] باشیند  تعامی   در یادگارنیده  و اسیتاد  کیه  شیود می
 یا خ  بر آموزشی هایدوره در موفقات مازان دیگر عبارو
 آموزشی عنالر ماان تعام  اواتک به زیادی اد تا اینترنتی
 بییرای تعییامالو اسییت معتقیید 8واگنییر[. 11] دارد بسییتگی
 افیزایش  ارتبیاط   تقوییت  و توسعه مشارکت  مازان افزایش

 خییود و یادسیااری  افیزایش  بیازخورد   دریافیت  همکیاری  
 میورد  باید گروه ساخت به کمك و انگازه افزایش تنظامی 
 گوینید  کلاید  میی  11اوو پر 9پایوف[. 11] گارند قرار توجه
 اسیاتاد  با دانشجویان ماان تعام  یادگاری  -یاددهی فرایند

 ایی   نتاجیه  ییادگاری  در مشیارکت  و اسیت  خودشیان  با و
   11ای   گریسون و اندرسون [. عالوه بر12] باشدمی تعام 

 در 15  سیوو   14رود   13الرکا    12هنی مان   کار و سانگ
 سیطو   افزایش با که ندارساده نتاجه ای  به مطایعاو خود

 رضیایت  ییادگاری   به نسبت مثبت نگر  انگاز   تعام ؛
 بیه  دسیتاابی  و دار معنی و عماق یادگاری و تدریس از باال

 موجی   آنچیه  [.16  15  14  13] یابدمی افزایش موفقات

 ساستم واکنش گردد می پذیران دانش با  در جذابات ایجاد

 در تعامی   وجود نتاجه .است پذیران دانش کنش به آموزشی

 هیا آموختیه  به نسبت عماق درک ایجاد آموزشی ساستم یك

 بررسیی  و هیا نظرییه  طیر   امکیان  انریپیذ  دانش زیرا است

 باعیث  داشت  ای  امکان خواهد را هاآن نادرستی یا درستی

 اسیت  ممکی   زیرا گردد می وی ااساساو شدن برانگاخته

 بیوده  انتظیار  میورد  که گونه آن او برای آمده دست به نتایج

 ییادگاری  تا باشد تعاملی باید یادگاری [. بنابرای 17] نباشد
 کمك فردی معنای تویاد به و بخشد ارتقا را باال سطو  در
 .  [18] کند

 یکی ایکتروناکی یادگاری محا  در با وجود ای  تعام 
 بیا  را ایکتروناکیی  آمیوز   متخصصان که است عواملی از

 محیا   در تعامی   بحیث  که چرا است ساخته روبرو چایش
. است سنتی آموز  از ترپاچاده بساار ایکتروناکی یادگاری

 آموزشییی ساسییتم در تعامیی  نحییوه هییم چنییا  بررسییی 

                                                           
8 wagner 
9 Palloff 
10 Pratt 
11 Anderson and Garison 
12 Kaur & Singh 
13 Larkin 
14 Rhode 
15 Sowell 
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 از کیه  اسیت  برانگایزی چیایش  مباایث  از نایز  ایکتروناکی
 [.19] است اهمات و توجه شایان گوناگون ابعاد و هاجنبه
 مباایث  بیه  کیایکترونا یادگاری هایمحا  طراای در

مباایث   ایی   متأسوانه شود ویی ایویژه توجه باید تعامالو
 ه های دور اجرای و ریزیبرنامه در و است کمتر مورد توجه

اشیکا  و چگیونگی    و گروهیی  کیار  مبااث به ایکتروناکی
 میوارد  بیه  توجیه  [. بیا 21] شیود نمی جدی تعامالو توجه

 در وتعیامال  انیوا   گاری شک  و تعام  وجود شده مطر 
 در وییژه  بیه  ایکتروناکی یادگاری محا  در یادگاری فرایند
 کیار  بیه  و توجه و است ناپذیر انکار امر یك عایی آموز 
های برنامه کاوات افزایش موج  آن مداو  و لحاح گاری

 کنیار  در بنیابرای  . شیود میی  مجیازی  هایدانشگاه آموزشی
 امیو  فر نبایید  ناز آن کاوی توسعه رو   ای  کمی توسعه
 آموزشیی  ساستم یك در است  تعام  مسلم آنچه [21شود ]

 غارفعا  گارندگان پذیران  دانش که کندمی پادا معنی زمانی

 نقیش  خیویش  آمیوز   فرآینید  در بلکیه  ناستند  اطالعاو

  [.17] نمایندمی ایوا اساسی

 -گانیه دانشیجو  تری  شک  تعامی   تعامی  سیه   متداو  
است. به  3محتوا –دانشجو و  2مدرس -  دانشجو1دانشجو

ای  سه نو  تعام  در آموز  سنتی کمتیر توجیه شیده در    
آموز  ایکتروناکی ای  تعامالو برنامه ریزی شده است و 

رسیانه ای   در آن با توجه به قابلات چنید رسیانه ای و فیرا   
محا  وب و عد  محدودیت زمان و مکیان ایی  تعیامالو    

 دانشیگاه  مید   هاییویژگ [. یکی از21] باشدقاب  اجرا می
همیه   در موظی   آموزشی دستااران از مندیبهره ایبرز  مهر
. باشیند میی  دانشیگاه  مدرسیا   همکیار  به عنیوان  و هازمان

 بییرای دانشییجویان بییه کمییك آموزشییی دسییتااران وظاوییه
 در( دسترس در هماشه) آنالی  پاسخگویی و یادگاری بهتر

 یان بیرای دانشیجو  عالقیه  و انگایزه  و آموزشیی  های برنامه
ایی  پیژوهش    است. بنیابرای  در  آموزشی دروس فراگاری
گانه مطر  شده تعامی   بر  بررسی مازان تعامالو سهعالوه 

 اوییا  4مور ماکاوا . گرددآموزشی ناز بررسی می با دستاار
 مهیم  عنالیر  مایان  تعام  شک  تری متداو  که است کسی

. سیت ا کیرده  تولیا   ایکتروناکی  یادگاری در را آموز 

                                                           
1 Learner to learner interaction 
2 Learner to instructor interaction 
3 Learner to content interaction 
4 Michael moor 

 میدرس   و دانشیجو  ماان تعام   شام  تعام  شک  سه ای 
 دانشیجویان  ماان تعام  و یکدیگر با دانشجویان ماان تعام 

که در ادامه به توصا  میورد توجیه   [ 13] باشدمی محتوا  با
 گارد.قرار می

 ییادگاری  در :دهناده  یااد / یادگیرنده تعامل الف(
 و رو  هبیی مییدرس  بییا یادگارنییده تعامیی  ایکتروناکییی

 و همزمییان غایر  ارتباطییاو  ازجملیه  گونییاگون هیای شیک  
 دییداری  و شیناداری  محتوای از استواده با یا متنی همزمان
 تعامی   کمات و کاوات طورکلی[. به21] باشدمی پذیرامکان
 ییادگاری  ازجملیه ) آموزشیی  نیو   هیر  در استاد و دانشجو

 خیاب انت نو  ناز و آموزشی طراای به بستگی( ایکتروناکی
 دارد آموزشیی   برنامیه  در شیده تعایا   یادگاری هایفعایات

 سیاختار  شیود می باعث دانشجو و مدرس با  .تعام  [13]
 اجتمیاعی  هیای فعایایت  در و گایرد  شیک   دانشیجو  دانشی
 بیه  توجیه  با اطالعاو تباد  که اندازه همان کند. به شرکت
 اطالعیاو  تباد  اندازه همان به است مهم آموزشی محتوای

 کمایت  و [ کاوات18] است مهم ناز فرد عاطوی -جتماعیا
 شیود می چازی ساخت  باعث دهنده یاد – یادگارنده تعام 
 5[. هارومییی22] نامییدمییی دور از دادوسییتد را آن مییور کییه

 را دهنده یاد – یادگارنده تعام  از اال  بازخورد دریافت
 کیرده  شناسیایی  ییادگاری  در ضروری و اساسی بخش یك
 ایجیاد  در توانید میی  یادگارنیده  – دهنیده  ییاد  م تعا است.
 کیاربرد  و فهیم  در وی به کمك و یادگارنده تشویق انگازه 
 ای  وقتی. باشد تأتارگذار و مهم بساار است  فراگرفته آنچه
 از استواده به قادر یادگارندگان باشد  باالیی سطح در تعام 
 ایی   کیه وقتیی  و هستند بازخورد دریافت و مدرس تجارب
 ایجیاد  بیرای  وظاویه  باشیتری   باشید   پایا  سطح در تعام 
  [.23] شودمی گذاشته یادگارنده عهده بر محتوا با تعام 

 هییم بییا تعامیی  :یادگیرنااده/یادگیرنااده تعاماال ب(
 مشیارکت  توان است؛ یادگاری در اااتی عنصری هاکالسی
 باعیث  هیا کالسیی  هم با ارتباط برقراری و هاگروه در مرتر

 هیای موفقایت  در کیه  شیود می ارتباطی هایارومه توسعه
 تعییامالو همچنییا . اسییت گییذارتییأتار بسییاار شخصییی

 اکتسییاب و وظییای  شییدن تکمایی  موجیی  دانشییجویان
 شیام   جنبیه  ای . شودمی آموز  در اجتماعی هایمهارو

                                                           
5 Hirumi 
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 دیگیر  بیا  را محتیوا  دانشیجو  کیه  شیود میی  ارتبیاطی  فرایند 
 را تباد  عاطوی ی اجتماع اطالعاو و کند تباد  دانشجویان

 رشد و کاو  در نوی   سازاگرایی پردازان[. نظریه18] کند
 بیه  یادگارنیده  تعامی   ارز  بیر  فکری  هایجنبه چندگانه

 یییادگاری محییا  در فعایاییت. انییدکییرده تاکایید یادگارنییده
 و اجتمیاعی  هیای مهیارو  سیطح  بهبیود  موجی   مشارکتی 
 شود.می محویه وظای  انجا  و آموزشی

 ییافت   عمیق  موجی   را مشارکتی فضای ایجاد  عطاران
 فراگاران که است فضایی مشارکتی فضای. داندمی یادگاری
 ییادگاری  و باردازند خود هایتجربه به تباد  آن بتوانند در

 و هیا انجم  تشکا  راستا ای  در. کنند همراه همااری با را
 یییادگاری یییواز  از گوتگییو  و چییت بییرای امکییانی ایجییاد
 تحقییق را مشییارکتی یییادگاری واقییع در و اکیییایکترون
 ها مانند موناهان  نشانبرخی پژوهش نتایج [.22] بخشدمی
 در مهمیی  نقیش  یادگارنیده  بیا  یادگارنده تعام  که دهدمی
 بیا   هیای مهیارو  رشد مجا  که یادگاری اجتماعاو رشد
 شیده  گیذارده  اشیتراک  بیه  دانیش  آوردن دست به و فردی
 [.21] دارد درسی رنامهب و جامعه اعضای توس 

 مسیتلز   موفق یادگاری :محتوا/ یادگیرنده تعامل ج(
. اسیت  آموزشیی  میواد  ییا  محتیوا  با یادگارنده باالی تعام 
 میواد . اسیت  یادگارنیده  ذهی   سیاخت   فعا  واقعی  تعام 

 فعا  یادگارنده در را یادگاری یانگازه بتوانند باید آموزشی
 [24] سییازند درگاییر ییییادگار فراینیید در را او و سییازند
 جدییدی  هیای نگیر   و هامهارو هادانش تویاد یادگاری 
 محیا   و اطالعیاو  بیا  یادگارنیده  تعام  طریق از که است
 و جدیید  هیای فرلیت  وب محیا   [.13] شیود می اال 
 در شیدن  مجیذوب  شیام   کیه  کنید میی  فیراهم  را فراوانی
 هیای آزمایشیگاه  در تمیری   ای رایانیه  کوچیك  هیای محا 
 رایانیه  کمك به ایکتروناکی خصولی هایتدریس ی مجاز
 رفتیار  و هیا ویژگیی  بیه  تیا  اسیت  تعیاملی  محتوای تویاد و

 در تعامی   دارد می ظهارا یانچ. [18] دهد پاسخ دانشجویان
 ای سیاده  هیای فعایات انجا  به ایکتروناکی  یادگاری محا 
 محیدود  لیوحاو  بیا   کیردن  ارکت و کردن کلاك چون
 اشیتاا   ناازمنید  واقعیی بیا محتیوا    تعامی   بلکیه  شود نمی

 ترکای    نظایر   بیاال  سیطح  توکیر  هیای مهارو به یادگارند
 بیه  کیاو   طرییق  از تعامی   نو  ای . است توسار و کاربرد
 مسیلله   بیا  یادگارنده ساخت  مواجه مستلز  و آیدمی وجود

 اسیت  توکر به یادگارنده ترغا  و مسلله ا  شرای  ایجاد
 و تعاملی محاطی بکوشد باید آموزشی ا طر [. بنابرای 25]

  باند. تدارک کاربران برای پویا

 دسیتاار  :/دساتیا  مموشیا    یادگیرناده  تعامل د(

 بیا  تر طو  در که شودمحسوب می مدرس دستاار آموزشی
 دهید  می پاسخ را سراالو دارد  باشتری ارتباط دانشجویان
 راضیو  بیرخ   هایکالس در و کندمی تصحاح را تکایا 
 پاشیبرد  وظیای    انجا  در را مدرس آموزشی دستاار. دارد

 ییاری  هیای آموزشیی  مسیلویات  اجیرای  و آمیوز   جریان
 میدیریت  و همیاهنگی  بیرای  اسیت  الز  میدرس . کنید می

 از استواده با دانشجویان  همزمان غار و همزمان هایفعایات
 تنظیام  در دانشیجویان  بیه  کمیك  بیرای  و آموزشیی  دستاار

 کنتیر   و ارزیابی را آموزشی رخدادهای س  منا رفتارهای
 آموزشیی  دستااران با یادگارندگان تعام  نو  ای  در .نماید
. کننییدمییی برقییرار تعامیی  اضییوری و بییرخ  لییورو بییه

 شیام   دهنید میی  انجیا   آموزشی دستااران که هاییفعایات
 و تبیت  هیا  ایمای   کیردن  کنتیر   هیا  تلوی   بیه  گوییپاسخ

 هییایمحییا  در. اسییت ارنییدگانیادگ گزارشییاو نگهییداری
 لیرف  را زییادی  زمیان  یاران آموز  ایکتروناکی یادگاری

 سینتی  شیک   بیه  نسیبت  دانشیجویان  بیه  گوییپاسخ و کار
 کننید میی  سنتی هایمحا  و( ایمکاتبه) دور راه از آموز 

[16.] 
آمیوز    مرسسیاو  و هادانشگاه از بعضی اخار دهه در
 ایکتروناکیی  هیای  ورهد برگیزاری  بیه  اقدا  کشور در عایی
 ایکتروناکیی  هیای دوره برگیزاری  کیه  آنجیایی  از. اندنموده
 بنیابرای   باشید  میی  زییادی  انسیانی  منیابع  و هزینه ناازمند
 دارنید  انتظیار  هیا دوره ایی   در کننیدگان  شیرکت  و مدیران
 زمانیه  در را الز  اتربخشیی  شیده  لیرف  هزینیه  به نسبت

 بیا  جیز  شید  نخواهید  محقق امر ای . باشند داشته یادگاری
 یادگاری محا  در یادگاری کاوات در مرتر عوام  به توجه

 عنصیر  بیه  توجیه  آن اساسی عوام  از یکی که ایکتروناکی
. اسیت  آن اتربخشی افزایش و آموزشی هایبرنامه در تعام 
به عنوان نخستا  موسسه آمیوز  عیایی    ایبرز مهر دانشگاه

 بیه  اقیدا   کیه  اسیت  مراکیزی  از یکی( 1382ایکتروناکی )
 در ارشد کارشناسی مقطع در ایکتروناکی یادگاری برگزاری

 اسیت   نمیوده  مهندسی و فنی و مدیریت آموزشی گروه دو
 مایزان  بررسیی  شیده  مطیر   مطایی   بیه  توجیه  با بنابرای 
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 دستااران دانشجویان  دیگر مدرسان  با دانشجویان تعامالو
 هیر م عیایی  آموز  مرسسه در آموزشی محتوی و آموزشی
 و عمایق  ییادگاری  بیه  دانشیجویان  دستاابی منظور به ایبرز

 و اهمایت  توانید میی  آمیوز   کاوایت  و اتربخشیی  افزایش
 راسیتا  ایی   در تحقایق  ایی   که باشد داشته باالیی ضرورو
 است. شده ریزیطر 

 های پژوهشسوال
. وضییعات تعامیی  دانشییجو بییا محتییوی آموزشییی در 1
 سه آموز  عیایی مهیر  های یادگاری ایکتروناکی مرسدوره

 ایبرز چگونه است؟

. وضعات تعام  دانشجویان بیا دیگیر دانشیجویان در    2
هییای یییادگاری ایکتروناکییی مرسسییه آمییوز  عییایی  دوره

 چگونه است؟

. بررسی وضیعات تعامی  دانشیجویان بیا میدرس در      3
 های یادگاری ایکتروناکی مرسسه آموز  عیایی مهیر  دوره

 ایبرز چگونه است؟
ام  دانشیجویان بیا دسیتاار آموزشیی در     . وضعات تع4
 های یادگاری ایکتروناکی مرسسه آموز  عیایی مهیر  دوره

 ایبرز چگونه است؟
بنییدی تعییامالو دانشییجویان در محییا     اویویییت. 5

 ایبرز چگونه است؟ یادگاری ایکتروناکی مهر
. مقایسه دیدگاه دانشجویان گروه آموزشی مدیریت و 6

هیای  لوبات تعامی  در دوره مورد مازان مط فنی مهندسی در
ایبرز ااوی  مهر عایی آموز  یادگاری ایکتروناکی مرسسه

  چه نتایجی است؟

 روش پژوهش

ییابی بیه نتیایج    از آنجا که ای  پژوهش به منظور دست
عملی لورو گرفته  کاربردی است و با توجه به اینکیه از  

هیای  ها بیه کشی  دییدگاه   طریق جمع آوری و تحلا  داده
توجه به ماهات موضو  و اهیداف   ها پرداخته  و باآزمودنی

طر   رو  انجا  پژوهش تولاوی از نو  پامایشی اسیت   
چون پژوهشگر به دنبیا  تولیا  عانیی  واقعیی و مینظم      

هیای ییادگاری ایکتروناکیی از    بررسی انوا  تعام  در دوره
    دیدگاه دانشجویان است.

رار در ای  پژوهش دو جامعه آمیاری میورد بررسیی قی    
گرفته است. با توجه به اینکه در مرسسه آموز  عایی مهیر  

ایبرز دو گروه آموزشی مدیریت و فنیی مهندسیی در رشیته    
 انداز  که عبارو. های مربوطه وجود دارد

 387     نور از دانشجویان گیروه آموزشیی میدیریت
مرسسه آموز  عایی مهر ایبرز در سا  تحصالی 

94-93 

 391  آموزشییی فنییی و نوییر از دانشییجویان گییروه
مهندسی مرسسه آموز  عایی مهر ایبرز در سیا   

   93-94تحصالی 
ها از با  جامعیه  در ای  پژوهش برای گزینش آزمودنی
نسبتی اسیتواده   -دانشجویان از رو  نمونه گاری طبقه ای

شده است. رو  نمونه گاری بدی  لورو بیوده کیه هیر    
ییك  گروه آموزشی )مدیریت و فنی مهندسیی( بیه عنیوان    

طبقیه نمونیه    گرفته شده و بعد در داخی  هیر   طبقه در نظر
دانشجو به عنوان  نور 256گاری به عم  آمد که در مجمو  

 (. 1 جدو ) نمونه از دو طبقه گزینش شد

انتخاب شده از طبقاو  نمونه تعداد و جامعه تعداد .1 جدو 
 دانشجویان

 نام طبقات
جامعه هر  تعداد

 طبقه
تعداد نمینه 
 هر طبقه

گروه آمیزشی 
 مدارات

387 128 

گروه آمیزشی 
 فنی و مهندسی

391 128 

 256 777 جمع

 از دانشیجویان  از نایاز  مورد اطالعاو آوری جمع برای
 یاکییرو مقاییاس در سییاخته محقییق سییرایی 51 پرسشیینامه
 از االی   هیای یافتیه  اساس بر پرسشنامه ای . شد استواده
 پیژوهش  ایوزه  در موجیود  هایپرسشنامه و تحقاق پاشانه
 -فراگایر -آموزشیی  محتوای تعام   نو  چهار که شد تنظام
 .  کردمی بررسی را آموزشی دستاار و مدرس

 راهنمیا  اساتاد وساله به پرسشنامه محتوای روایی تعاا 
 تهیران  دانشگاه ایکتروناکی یادگاری متخصصان و مشاور و
 از پرسشینامه  پاییایی  تعایا   برای و شد استواده ایبرز مهر و

 پرسشینامه  پایایی؛ است شده استواده کرونباخ آیوای ضری 
 spss افیزار  نر  طریق از کرونباخ آیوای ضری  از استواده با

 .است شده مشخص 2 جدو  در که شد محاسبه
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 کرونباخ آیوای . ضری  2جدو   
 کرونباخملفای مؤلفه  دیف

2 
تعامل دانشجو با محتوای 

 مموشی 
323/0 

 271/0 دانشجو تعامل دانشجو با 1
 223/0 تعامل دانشجو با استاد 3

4 
تعامل دانشجو با دستیا  

 مموشی 
312/0 

 30/0 کل 5

 بیه  سیاس  و تهاه ایکتروناکی لورو به پرسشنامه ابتدا
 فرسیتاده  ایبیرز  مهیر  عایی آموز  مرسسه پژوهش قسمت
 موافقیت  اعیال   و بررسیی  از پس پژوهش کارشناسان. شد

 و داده قیرار  آموزشیی  مرکیز  ورتیا  پ بیرروی  را پرسشنامه
 علیت  بیه . دادنید  پاسخ پرسشنامه به دانشجویان از تعدادی
 دانشیجویان  طرف از شده داده پاسخ پرسشنامه تعداد اینکه

 ای جلسه آخری  در پژوهشگر نبود نمونه اجم با متناس 
 تشیکا   ایبرز مهر دانشجویان برای اضوری لورو به که
    .نمود آوریجمع و توزیع یاندانشجو با  را پرسشنامه شد

 طرییق  از شیده  آوری گیرد  هیای  داده تحلای   و تجزیه
 لورو استنباطی و تولاوی سطح دو در پرسشنامه  اجرای
 آماری های مشخصه از استواده با تولاوی سطح در. گرفت
 تحلای   و تجزیه به فراوانی درلد و فراوانی ماانگا   نظار
 و تجزییه  بیرای  سیتنباطی ا سیطح  در و شید  پرداخته هاداده

 Mann- Whithney U) ویتنیی  م  U آزمون از هاداده تحلا 

Test  )بنیدی  اویوییت  آزمیون  و اسیمارنوف  کایموگراف و 
 .شد استواده spss 16 نسخه افزار نر  در فریدم 
 هیر  امتایاز  ابتیدا  هامالک مطلوبات مازان محاسبه برای 
 ا فراوانی رد سرا  آن امتااز ضرب اال  از که را سرا 
 دسیت  بیه  شیود  میی  محاسیبه  گویان پاسخ تعداد بر تقسام
 سیرا   امتایاز  چنانچیه  آن  امتااز محاسبه از بعد و آوریممی
 نیامطلوب  نظیر  میورد  سیرا   بااید  دست به 33/2 تا 1 با 

 66/3 تیا  33/2 با  شده محاسبه امتااز اگر. شودمی ارزیابی
 چنانچه و شده زیابیار مطلوب نسبتاً نظر مورد سرا  باشد 
 مطلیوب  نظر مورد سرا  باشد  5 تا 66/3 با  اال  امتااز

   .شودمی ارزیابی

 

 دانشجویان پاسخ به دهی امتااز نحوه .3 جدو 

 

 هایافته

تیوی آموزشیی   بررسی وضعات تعام  دانشجو با مح. 1
های یادگاری ایکتروناکیی مرسسیه آمیوز  عیایی     در دوره

دهید  نشان می 4 جدو های طور که یافته  همان ایبرز؛ مهر
ماانگا  به دست آمده برای مریوه تعام  دانشجو با محتوی 

که  باشدمی 34/3از نظر دانشجویان گروه آموزشی مدیریت 
یریت مرسسه نشان دهنده ای  است که دانشجویان گروه مد

آموز  عایی مهر ایبرز ای  عام  را در سطح نسبتاً مطلوب 
دست آمده از نظیر دانشیجویان    اند. ماانگا  بهارزیابی کرده

باشید. بیدی    میی  11/3 گروه آموزشی فنی و مهندسیی نایز  
معنی که دانشجویان گروه فنی و مهندسی مرسسه آمیوز   

مطلوب ارزیابی  ایبرز ای  مریوه را در سطح نسبتاً عایی مهر
به طور کلی ماانگا  به دست آمده از دییدگاه هیر    .اندکرده

بیدی  معنیی کیه دانشیجویان مهیر       .باشدمی 23/3دو گروه 
هییای ایبییرز  تعامیی  دانشییجویان را بییا محتییوی در دوره   

نسیبتاً مطلیوب    سیطح  ایکتروناکی دانشیگاه مهیر ایبیرز در   
  اند.ارزیابی کرده

نشییجو بییا دانشییجو در بررسییی وضییعات تعامیی  دا. 2
 های یادگاری ایکتروناکی مرسسه آموز  عیایی مهیر  دوره
 دهید میی  نشیان  5 جیدو   هیای  یافتیه  که طور همان ایبرز؛

 دانشجو با دانشجو تعام  مریوه برای آمده دست به ماانگا 
 که باشدمی 14/3 مدیریت آموزشی گروه دانشجویان نظر از

 مرسسه مدیریت وهگر دانشجویان که است ای  دهنده نشان
 مطلوب نسبتاً سطح در را عام  ای  ایبرز مهر عایی آموز 
 دانشیجویان  نظیر  از آمده دست به ماانگا . اندکرده ارزیابی
 بیدی  . باشید میی  71/2 نایز  مهندسیی  و فنی آموزشی گروه
 آمیوز   مرسسه مهندسی و فنی گروه دانشجویان که معنی
 ارزیابی مطلوب سبتاًن سطح در را مریوه ای  ایبرز مهر عایی
 هیر  دییدگاه  از آمده دست به ماانگا  کلی طور به. اندکرده
 مهیر  دانشیجویان  کیه  معنیی  بیدی  . باشدمی 88/2 گروه دو

 هییایدوره در دانشییجویان بییا را دانشییجویان تعامیی  ایبییرز 
 مطلیوب  نسیبتاً  سیطح  در ایبیرز  مهیر  دانشیگاه  ایکتروناکی

 76/3 – 5 33/2 – 76/3 1 - 33/2 امتیاز

 میزان
 مطلیبیت

 نامطلوب
 نسبتاً
 مطلوب

 مطلوب
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 .اندکرده ارزیابی
تعام  دانشجو با مدرس در بررسی وضعات . 3
 های یادگاری ایکتروناکی مرسسه آموز  عایی مهردوره
 دهدمی نشان 6 جدو  های یافته که طور همانایبرز؛

 مدرس با دانشجو تعام  مریوه برای آمده دست به ماانگا 
 که باشدمی 21/3 مدیریت آموزشی گروه دانشجویان نظر از

 مرسسه مدیریت گروه دانشجویان که است ای  دهنده نشان
 مطلوب نسبتاً سطح در را عام  ای  ایبرز مهر عایی آموز 
 دانشجویان نظر از آمده دست به ماانگا . اندکرده ارزیابی
 بدی . باشدمی ناز 82/2 مهندسی و فنی آموزشی گروه
 آموز  مرسسه مهندسی و فنی گروه دانشجویان که معنی
 ارزیابی نسبتاً مطلوب حسط در را مریوه ای  ایبرز مهر عایی
 هر دیدگاه از آمده دست به ماانگا  کلی طور به. اندکرده
 مهر دانشجویان که معنی بدی . باشدمی 11/3 گروه دو

 هایدوره در مدرس با را دانشجویان تعام  ایبرز 
 مطلوب نسبتاً سطح در ایبرز مهر دانشگاه ایکتروناکی
 .اندکرده ارزیابی
ام  دانشجو با دستاار آموزشی بررسی وضعات تع. 4

های یادگاری ایکتروناکی مرسسه آموز  عایی در دوره
 دهدمی نشان 7 جدو  های یافته که طور همانایبرز؛ مهر

 دستاار با دانشجو تعام  مریوه برای آمده دست به ماانگا 
 44/3 مدیریت آموزشی گروه دانشجویان نظر از آموزشی

 گروه دانشجویان که است ای  دهنده نشان که باشدمی
 در را عام  ای  ایبرز مهر عایی آموز  مرسسه مدیریت
 آمده دست به ماانگا . اندکرده ارزیابی مطلوب نسبتاً سطح
 13/3 ناز مهندسی و فنی آموزشی گروه دانشجویان نظر از
 مهندسی و فنی گروه دانشجویان که معنی بدی . باشدمی

 سطح در را مریوه  ای ایبرز مهر عایی آموز  مرسسه
 به ماانگا  کلی طور به. اندکرده ارزیابی مطلوب نسبتاً
 بدی . باشدمی 29/3 گروه دو هر دیدگاه از آمده دست
 با را دانشجویان تعام  ایبرز  مهر دانشجویان که معنی

 مهر دانشگاه ایکتروناکی هایدوره در آموزشی دستااران
 اند.کرده ارزیابی مطلوب نسبتاً سطح در ایبرز

 محا  در انشجویاند تعامالو بندی اویویتبررسی . 5
با توجه به نظر دانشجویان  ایبرز؛ مهر ایکتروناکی یادگاری

 دستاار  با دانشجو تعام  گوت تواندانشگاه مهرایبز می
 تعام  و استاد با دانشجو تعام  محتوا  با دانشجو تعام 
 کمتری  تا باشتری  دارای ترتا  به دانشجو با دانشجو
. بودند بررسی مورد ونهنم با  در ای رتبه هایماانگا 
 ای رتبه هایماانگا  با  که دهدمی نشان دو خی آماره
 .دارد وجود 15/1 سطح در معناداری تواوو
 
 و مدیریت آموزشی گروه دانشجویان دیدگاه مقایسه. 6
 هایدوره در تعام  مطلوبات مازان مورد در مهندسی فنی 

 برای ایبرز؛ مهر عایی آموز  مرسسه تروناکیایک یادگاری
 مستق  t آزمون از هاتواوو ای  معنادار تواوو بررسی
 ای  هایفرض پاش بایستی ابتدا در. است شده استواده
 هافرض پاش تایاد عد  لورو در تا شود بررسی آزمون

 پاش بررسی نتایج. شود استواده جایگزی  هایآزمون از
 توزیع و هاواریانس همگنی یعنی مستق  t آزمون فرض
 .است شده ارایه 9 جدو  در هاداده نرما 

 همگنیی  فرض پاش که است ای  باانگر 9 جدو  نتایج
 ایا   ایی   با. است شده رعایت فوق تحلا  در هاواریانس
 آزمیون  اسیاس  بیر  هیا داده نرمیا  بیودن   توزیع فرض پاش
 اسیت؛  نشده رعایت 15/1 سطح در اسماروف ایموگروفک
 آموزشیی  گیروه  تواوو انوا  تعام  در دو مقایسه برای یذا
 ایی   جیایگزی  . کیرد  اسیتواده  مستق  T آزمون از تواننمی

 کیه نتیایج   اسیت.  ویتنیی  یوم  كیپارامتر ناآزمون  آزمون 
 .است شده ارایه 11 جدو  در االله
 تعامی   مایزان  بیا   که است ای  باانگر 11 جدو  نتایج
 و اسیتاد  بیا  دانشیجو  دانشجو  با دانشجو محتوا  با دانشجو
 معناداری تواوو 15/1 سطح در آموزشی دستاار با دانشجو
 سییطو  دارای مییدیریت گییروه دانشییجویان و دارد وجییود
 .هستند برشمرده های مریوه تمامی در تعام  از باالتری
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 مطلوبات تعام  با محتوای آموزشی مازان و دانشجویان پاسخدرلد  .4 جدو  

 های مربیط به تعامل با میتیای آمیزشیگیاه
پاسخ 
 گی

 پاسخ بر حسب درصد

 میانگین
سطح 
 مطلیبیت

خیلی 
 زااد

 کم متیس  زااد
خیلی 
 زااد

ی
س
ستر
د

 

 منابع و اطالعات به دسترسی
 نترنتاا سرعت با متناسب

 مطلوب نسبتاً 11/3 1% 1% %31 %41 21% مدیریت

 مطلوب نسبتاً 34/3 3% 22% 40% 31% 2% فن 

پییند میتیای دروس  قابلیت
 منابع داگر با الکترونیکی

 مطلوب نسبتاً 32/3 5% 1% 41% 32% 2% مدیریت

 مطلوب نسبتاً 11/3 2% 2% 32% 31% 7% فن 

 ذخیره میتیی امکان دراافت و
 مطلوب 77/3 1% 1% 11% 37% 11% مدیریت

 مطلوب نسبتاً 41/3 22% 2% 10% 44% 24% فن 

ی
ت فن

قابلی
 

 ایبرخیرداری از امکانات چند رسانه
 مطلوب نسبتاً 34/3 7% 20% 34% 32% 20% مدیریت

 مطلوب نسبتاً 32/3 7% 22% 37% 34% 22% فن 

 سازهابرخیرداری شبیه
 مطلوب نسبتاً 27/3 1% 23% 41% 30% 1% مدیریت

 مطلوب نسبتاً 35/1 3% 23% 40% 13% 1% فن 

ب میتیا با نیاز کاربر
س
تنا

 

 

تناسب میتیای الکترونیکی با نیاز و 
 عالقه فراگیران

 مطلوب نسبتاً 3/3 1% 22% 31% 41% 5% مدیریت

 مطلوب نسبتاً 27/1 3% 31% 33% 15% 2% فن 

ا تیاناای تناسب میتیا الکترونیکی ب
 فراگیران

 مطلوب نسبتاً 53/3 3% 2% 50% 13% 2% مدیریت

 مطلوب نسبتاً 05/3 7% 24% 43% 12% 1% فن 

تناسب میتیای الکترونیکی با 
 هایمهارت
 زندگی واقعی و شغل فراگیران در

 مطلوب نسبتاً 14/3 5% 3% 42% 17% 7% مدیریت

 وبمطل نسبتاً 35/1 20% 21% 42% 11% 1% فن 

 
 

 هاای برای انوامفراهم کردن فرصت
 های واقعیپروژه

 مطلوب نسبتاً 3/1 5% 25% 43% 11% 20% مدیریت

 مطلوب نسبتاً 35/1 7% 14% 37% 17% 4% فن 

ی
ی تعامل

میتیا
 

 

پاسخ در -استفاده از چرخه سؤال
 میتیای

 الکترونیکی

 مطلوب نسبتاً 32/3 3% 25% 35% 32% 7% مدیریت

 مطلوب نسبتاً 22/3 3% 10% 34% 32% 3% فن 

هاای برای بیث فراهم کردن فرصت
 و

 گفتگی

 مطلوب نسبتاً 35/3 1% 27% 35% 32% 23% مدیریت

 مطلوب نسبتاً 20/3 1% 22% 41% 12% 1% فن 

 ترغیب میتیای الکترونیکی به
 استدالل ورزی
 و پژوهشگری

 مطلوب نسبتاً 43/3 4% 20% 33% 31% 24% مدیریت

 مطلوب نسبتاً 22/3 7% 21% 45% 11% 7% فن 

 های حل مسئلهتقیات مهارت
 مطلوب نسبتاً 31/3 1% 24% 42% 15% 25% مدیریت

 مطلوب نسبتاً 23/1 5% 31% 34% 14% 3% فن 

با سبک  های اادگیری متنیعفعالیت
 اادگیران
 فراگیران

 مطلوب نسبتاً 43/3 3% 1% 43% 33% 22% مدیریت

 مطلوب نسبتاً 01/3 7% 22% 41% 11% 7% فن 

 مومیع
 مطلوبنسبتاً  34/3 دانشجویان گروه مموشی  مدیریت

 مطلوبنسبتاً  20/3 دانشجویان گروه مموشی  فن  و مهندس 
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 مطلوبات تعام  با فراگاران مازان و دانشجویان پاسخ درلد .5 جدو 

 

  

های مربیط به تعامل با گیاه
 فراگیران

پاسخ 
 گی

 پاسخ بر حسب درصد

 میانگین
سطح 
 مطلیبیت

خیلی 
 زااد

 کم متیس  زااد
خیلی 
 زااد

ت و 
العا
ک اط

شرا
تبادل و ت

ده
اا

ها
  

 ارسال عقااد، نظرات و توارب
 دانشویاان به اکداگر

 مطلوب نسبتاً 1/3 %1 %22 %37 %13 %22 مدیریت

 مطلوب نسبتاً %3 %21 %17 %14 %13 %3 فن 

 ی وبالگاشتراک گذار
 مطلوب نسبتاً 32/1 %20 %14 %33 %27 %3 مدیریت

 مطلوب نسبتاً 01/1 %25 %37 %14 %21 %7 فن 

استفاده از تاالر گفتمان برای 
 و بیث تبادل نظر

 مطلوب نسبتاً 04/3 %2 %11 %34 %15 %3 مدیریت

 مطلوب نسبتاً 15/1 %25 %30 %31 %21 %7 فن 

ل 
ب به تعام

ق و ترغی
شیا
ت

اج
ی
تماع

 

 

تشیاق و ترغیب 
ها به تبادل و کالسیهم

 اطالعات علمی و آمیزشی

 مطلوب نسبتاً 11/3 %5 %22 %34 %33 %3 مدیریت

 مطلوب نسبتاً 31/1 %4 %11 %43 %13 %4 فن 

ترغیب به ارائه باز خیرد 
 هاکالسیبه هم

 مطلوب نسبتاً 3/2 %1 %21 %54 %23 %2 مدیریت

 مطلوب نسبتاً 22/1 %22 %12 %47 %22 %3 فن 

تشیاق به مشارکت و فعالیت 
 گروهی مشترک

 مطلوب نسبتاً 21/3 %4 %22 %32 %31 %4 مدیریت

 مطلوب نسبتاً 23/1 %3 %12 %33 %12 %2 فن 

گروه
ی
ی اادگیر

ها
 

 

 تقیات حس جمعی در سیستم
 اادگیری الکترونیکی

 مطلوب نسبتاً 22/3 %7 %23 %43 %13 %20 مدیریت

 مطلوب نسبتاً 23/1 %24 %11 %33 %27 %7 فن 

ها و فعالیت انوام پروژه
بادگیری گروهی به صیرت 

 زمانناهم

 مطلوب نسبتاً 21/3 %1 %13 %32 %30 %3 مدیریت

 مطلوب نسبتاً 72/1 %7 %40 %13 %10 %4 فن 

ها و فعالیت هانوام پروژ
اادگیری گروهی به صیرت 

 زمانهم

 مطلوب نسبتاً 3/1 %21 %24 %50 %22 %5 مدیریت

 مطلوب نسبتاً 34/1 %3 %32 %31 %11 %5 فن 

شبکه
ی
ی اادگیر

ها
 

 

 افزارهاینرم از مندیبهره
 افزااش منظیر به اجتماعی

 گروهی تعامل

 مطلوب نسبتاً 23/1 %21 %27 %47 %24 %2 مدیریت

 مطلوب نسبتاً 45/1 %15 %15 %31 %20 %4 فن 

وبالگ به منظیر  استفاده از
 های مشارکتیانوام فعالیت

 مطلوب نسبتاً 21/3 %3 %22 %31 %11 %23 مدیریت

 مطلوب نسبتاً 72/1 %25 %23 %42 %23 %2 فن 

 مومیع
 مطلوب نسبتاً 21/3 دانشجویان گروه مدیریت

 مطلوب نسبتاً 82/2 مهندس  دانشجویان گروه فن  و
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 مطلوبات تعام  با مدرس مازان و دانشجویان پاسخ درلد .6 جدو  

 های مربیط به تعامل با استادگیاه
پاسخ 
 گی

 پاسخ بر حسب درصد

 میانگین
سطح 
 مطلیبیت

خیلی 
 زااد

 کم متیس  زااد
خیلی 
 زااد

ی
س
ستر
ت و نییه د

سهیل
 

ارتباط و تعامل فراگیران 
با استاد به سهیلت به 

 زمانصیرت غیرهم

 مطلوب نسبتاً 27/1 12% 21% 42% 16% 8% مدیریت

 مطلوب نسبتاً 40/1 21% 37% 31% 7% 6% فنی

ارتباط و تعامل فراگیران 
 با استاد به

 هایسهیلت در کالس
 موازی

 مطلوب نسبتاً 33/3 4% 15% 35% 33% 12% مدیریت

 مطلوب نسبتاً 23/1 8% 21% 47% 18% 5% فنی

 ارتباط استاد با فراگیران از
اامیل و در تاالرهای  طراق

 گفتگی

 مطلوب نسبتاً 21/3 6% 14% 48% 18% 12% مدیریت

 مطلوب نسبتاً 75/1 15% 21% 42% 18% 4% فنی

استاد و  تعامل حضیری
 فراگیران

 مطلوب نسبتاً 17/3 6% 11% 42% 27% 12% مدیریت

 مطلوب نسبتاً 21/1 12% 22% 36% 22% 5% فنی

ی
ل اجتماع

ب به تعام
ق و ترغی

شیا
ت

 
 

تشیاق استاد به تعامل و 
نظرات مخالف و میافق 

 فراگیران

 مطلوب نسبتاً 12/3 4% 13% 44% 26% 9% مدیریت

 مطلوب نسبتاً 71/1 11% 27% 41% 17% 3% فنی

تشیاق فراگیران به 
 اطالعات مشارکت و تسهیم

 مطلوب نسبتاً 01/3 %6 %15 %51 %17 %8 مدیریت

 مطلوب نسبتاً 11/1 11% 26% 43% 12% 3% فنی

ترغیب استاد به 
 های اادگیریفعالیت

کارگروهی  و پژوهشگری
 فراگیران

 لوبمط نسبتاً 21/3 5% 11% 52% 21% 9% مدیریت

 مطلوب نسبتاً 3/1 5% 25% 48% 16% 5% فنی

بس  رواب  اجتماعی بین 
 فراگیران از
 سیی استاد

 مطلوب نسبتاً 21/3 6% 6% 53% 28% 5% مدیریت

 مطلوب نسبتاً 31/1 11% 11% 51% 23% 4% فنی

ی
س تعامل

درا
ش ت
رو

 

 

استفاده از انیاع 
 هایروش

 پرسشگری در حین
 زمانهم تدراس

 مطلوب نسبتاً 27/3 4% 13% 51% 24% 8% تمدیری

 مطلوب نسبتاً 2/1 6% 28% 45% 17% 2% فنی

بیث گروهی  استفاده از
 زمانهم تدراس حین در

 مطلوب نسبتاً 23/3 3% 14% 51% 18% 12% مدیریت

 مطلوب نسبتاً 22/1 2% 32% 42% 14% 3% فنی

بازخیرد
 

 

 سازنده، ارائه بازخیردهای
 طیل تب ، درمر و مستمر

 دوره

 مطلوب نسبتاً 23/3 1% 21% 44% 24% 11% مدیریت

 مطلوب نسبتاً 23/1 3% 36% 34% 21% 6% فنی

 دهی به میقع سؤاالتپاسخ
 درسی از طراق اامیل

 مطلوب نسبتاً 13/3 4% 11% 46% 26% 8% مدیریت

 مطلوب نسبتاً 33/1 5% 21% 49% 13% 5% فنی

 مومیع
 نسبتاًمطلوب 10/3 مدیریت دانشجویان گروه

 نسبتاًمطلوب 21/1 دانشجویان گروه فنی و مهندسی
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 مطلوبات تعام  با دستاار آموزشی مازان و دانشجویان پاسخ . درلد7 جدو 

 های مربیط به تعامل با دستیار آمیزشیگیاه
پاسخ 
 گی

 پاسخ بر حسب درصد

 میانگین
سطح 
 مطلیبیت

خیلی 
 زااد

 کم متیس  زااد
ی خیل
 زااد

ت
داا
شاوره و ه

م
 

 

 در آمیزشی دستیار همکاری
 هاتمران حل و بررسی

 دانشویاان

 مطلوب نسبتاً 22/3 1% 24% 44% 11% 2% مدیریت

 نسبتاً مطلوب 72/1 21% 10% 43% 27% 3% فنی

 در آمیزشی دستیار همکاری
 زمینه
 منابع معرفی

 نسبتاً مطلوب 27/3 1% 21% 50% 30% 3% مدیریت

 نسبتاً مطلوب 32/1 4% 11% 42% 15% 4% فنی

 در آمیزشی دستیار همکاری
 هایاطالعیه ارسال زمینه

 آمیزشی

 نسبتاً مطلوب 3/1 4% 12% 48% 22% 11% مدیریت

 9% 24% 37% 26% 4% فنی
 نسبتاً مطلوب 31/3

 و پیچیده تیضیح و تبیین میتیای
 مبهم نکات

 نسبتاً مطلوب 53/3 1% 7% 43% 31% 17% مدیریت

 3% 15% 46% 31% 5% فنی
 نسبتاً مطلوب 23/3

بازخیرد
 

 

به  در مستمر ارائه بازخیردهای
 زمانصیرت هم

 نسبتاً مطلوب 43/3 3% 6% 44% 28% 18% مدیریت

 1% 8% 52% 31% 7% فنی
 نسبتاً مطلوب 33/3

دهی به میقع سؤاالت از پاسخ
 طراق اامیل و تاالر گفتگی

 نسبتاً مطلوب 57/3 2% 5% 38% 36% 14% مدیریت

 1% 11% 38% 37% 13% فنی
 نسبتاً مطلوب 51/3

ب به 
ق و ترغی

شیا
ت

ی
ل اجتماع

تعام
 

 

تشیاق نظرات مخالف و میافق 
 دانشویاان

 نسبتاً مطلوب 41/3 1% 8% 45% 31% 14% مدیریت

 2% 25% 43% 23% 7% فنی
 نسبتاً مطلوب 02/3

 های گروهی وترغیب بیث
 نظر بین دانشویاانتبادل 

 نسبتاً مطلوب 42/3 1% 7% 42% 37% 11% مدیریت

 1% 17% 44% 31% 5% فنی
 نسبتاً مطلوب 11/3

ی
س
ستر
ت و نییه د

سهیل
 

 

به  تعامل و ارتباط فراگیران
 زمانسهیلت به طیر غیر هم

 نسبتاً مطلوب 31/3 2% 9% 48% 25% 14% مدیریت

 7% 13% 48% 23% 8% فنی
 نسبتاً مطلوب 22/3

 به تعامل و ارتباط فراگیران
 زمانسهیلت به طیر هم

 نسبتاً مطلوب 12/3 2% 15% 42% 28% 11% مدیریت

 7% 24% 39% 25% 4% فنی
 نسبتاً مطلوب 35/1

تعامل و ارتباط با فراگیران به 
 صیرت حضیری

 نسبتاً مطلوب 13/3 4% 13% 41% 24% 15% مدیریت

 11% 31% 35% 21% 4% فنی
 نسبتاً مطلوب 77/1

 مومیع
 مطلوب نسبتاً 44/3 دانشجویان گروه مدیریت

 مطلوب نسبتاً 23/3 دانشجویان گروه فنی و مهندسی
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 ایبرز یادگاری ایکتروناکی مهر محا  در دانشجویان تعام  اویویت .8 جدو  

 اریسطح معناد درجه آزادی آماره خی دو میانگین رتبه ای تعامل اولیات

 91/2 دستیار با دانشوی تعامل

45/88 3 1111/1 
 81/2 میتیا با دانشوی تعامل

 31/2 تعامل دانشوی با استاد

 98/1 دانشوی با دانشوی تعامل

 مستقل T مشمون هایفرض پیش بر س  نتایج .3 جدول

 های مدیریت و فنی  مهندسیگروه رد تعامالو . مقایسه11 جدو 

 Mann-Whitney U Z Sig متغیرهای تیقیق

 002/0 -31/3 12/5 تعامل دانشوی میتیا

 0002/0 -33/3 34/5 تعامل دانشوی با دانشوی

 0002/0 -54/4 03/5 تعامل دانشوی با استاد

 0002/0 -42/3 11/5 تعامل دانشوی با دستیار

 

 گیرینتیجه و بحث

 با دانشجویان تعامالو مازان شده انجا  پژوهش در
 مهر عایی آموز  مرسسه در آموزشی عنالر به توجه
 تعامالو مقایسه چنا هم. گرفت قرار بررسی مورد ایبرز
 برسی مهندسی فنی  و مدیریت آموزشی گروه دو نظر از
 دو هر نظر از تعامالو که داد نشان پژوهش نتایج. شد
 دانشگاه ایکتروناکی یادگاری هایدوره در یآموزش گروه
   .است بوده مطلوب نسبتاً سطح ابزار مهر

 اهمات که استاانك پژوهش با ااضر پژوهش نتایج
 تعام  -1  اویویت ترتا  به دانشجویان نظر از تعام 
 تعام  -3 مدرس با دانشجو تعام  -2 محتوا با دانشجو
 باشتری  تا تر به که رود و[ 9] دانشجو با دانشجو
 -3 دانشجویان -2 محتوا -1 با دانشجویان تعام  اویویت
 تحقاقاو ای  در زیرا. ندارد مطابقت است[ 18] مدرس
 باید ایبته است محتوا با دانشجویان تعام  مازان باشتری 
 دستاار نا  به ایمریوه هاپژوهش هردو در کرد نشان خاطر

 مریوه پژوهش ای  در که لورتی در ندارد وجود آموزشی
 مندیبهره علت به آموزشی دستاار با دانشجو تعام 

 طور به آموزشی دستااران وجود از ایبرز مهر دانشگاه
 . است شده برسی مستق 
 کرد برداشت چنا  توانمی پژوهش نتایج به توجه با
 یادگاری محا  در دانشجویان تعام  باشتری  که

 با ساس و شیآموز دستااران با ایبرز مهر ایکتروناکی
 با دانشجویان کمتر تعام  دهنده نشان ای  که است محتوا
 دانشجویان است بهتر. است دیگر دانشجویان با و اساتاد
 آموزشی تعامالو بر تمرکز لرف را خود وقت باشتر
. کنند اساتاد و همساالن دیگر  دانشجویان با خود

 دانشجویان با  تعام  که دهدمی نشان   روسی تحقاقاو
 به آموزشی محتوای با تعام  از طباعی طور به استاد با و

 درست یزوماً نظریه ای  عکس اا   ای  با. آیدمی وجود
 به منجر آموزشی محتوای با بودن تعام  در زیرا ناست
[. 16] شودنمی اساتاد و دانشجویان با تعامالو ایجاد

 یاد – یادگارنده تعام  از اال  بازخورد دریافت هارومی
 یادگاری در ضروری و اساسی بخش یك را دهنده

 دریافت ناز مطایعاو دیگر[. 23] است کرده شناسایی

 متغیرهای تیقیق
 

 آماره کالمیگروف

 اسمیرنیف
 سطح معناداری آزمین لیان F سطح معناداری

 31/1 14/1 1111/1 57/1 تعامل دانشوی میتیا

 24/1 35/1 1111/1 29/2 ویتعامل دانشوی دانش

 58/1 29/1 1111/1 15/2 تعامل دانشوی استاد

 78/1 11/1 1111/1 81/1 تعامل دانشوی دستیار
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 یادگاری محا  در مهمی بخش عنوان به را بازخورد
 به خورد باز است بهتر. اندگرفته نظر در ایکتروناکی
 نو  از باشتر و باشد( کاوی -کمی) لورو
 و رهنمودی گوای از و( الالای قضاوتی  تشویقی )کاوی

 تعام  اندرسون و مور[.27]  [26] باشند الالای
 بازخورد و انگاز  ایجاد با ارتباط در مدرس -دانشجو
[. 11] اندداده قرار توجه مورد بساار را دانشجو برای

 علت باشتری  که کندمی گاری نتاجه چنا  مکوایلانچ
 به مربوط مشکالو ایکتروناکی یادگاری از تحصا  ترک
 کمبود اینترنت  و رایانه با کردن کار در کم تجربه وری فنا

 در دیگر عبارو به یا مدرس جان  از مناس  بازخورد
 هم با محدود تعام  چنا  هم و مدرسان نبودن دسترس
 مطر   فانگ و وانگ پژوهش در[. 28] است هاکالسی
 هایشبکه از استواده و زمانهم غار ارتباطاو که کردند
 موفقاتشان بهبود موج  مشارکتی ورول به وبالگ
 در همکاران و یعقوبی چنا  هم[ 31] [29] شودمی

 یادگاری نظا  موفقات در موتر عوام  خود پژوهش
 آموزشی ابزارهای و محتوا دسته دو به را ایکتروناکی

 تعامالو برای ریزی برنامه بنابرای [. 31]اند کرده تقسام
 ایکتروناکی یادگاری در تعاملی محاطی طراای و هدفمند
 دست به نتایج اساس بر[. 27] است ضروری و مهم بساار
 هایدوره ارشد کارشناسی مقطع دانشجویان در آمده

 زمانهم نا و زمانهم تعام  ایبرز مهر دانشگاه ایکتروناکی
 چنا هم یادگارنده  – یادگارنده و یادگارنده -استاد

 تعاملی محتوای از استواده و دهنده یاد تعاملی تدریس
 تسها  عنوان به استاد طریق ای  از تا شود فراهم[ 27]

 و بازخورد انگاز   ایجاد طریق از یادگاری امر کننده
 وضعات بهبود به مقطع ای  در دانشجویان راهنمایی
 اظهار توانمی آن بر عالوه. کند کمك هاآن تحصالی
 ییادگار در اااتی عنصری هاکالسی هم با تعام  داشت
 هایگروه تشکا  با یکدیگر با دانشجویان تعام  است؛

 تباد  و تعاملی فضایی در یکدیگر با مشارکت و یادگاری
 هایمهارو توسعه باعث اطالعاو گذاری اشتراک و ایده

 بساار فراگاران هایموفقات در که شودمی ارتباطی
 اساتاد شودمی تولاه بنابرای .  [32] است تأتارگذار
 به را دانشجویان یادگاری هایفعایات و هاوژهپر محتر 
 کنند مطر  دانشجویان برای گروهی و مشارکتی لورو

 به را خود هایفعایات که دانشجویانی برای چنا هم
 انجا  یکدیگر به کمك و همکاری با و مشارکتی لورو

 فراگاران زیرا کنند یحاظ ویژه اینمره و امتااز دهندمی
 در بلکه گارندنمی یاد خود استاد از و محتوی از فق 

 انتظارو و باورها مساو   درباره یکدیگر با بحث جریان
 آمده دست به نتایج به توجه با. بانندمی آموز  ناز خود
 محا  در دانشجویان تعام  مازان بررسی با رابطه در

 ایبرز مهر عایی آموز  مرسسه ایکتروناکی یادگاری
 -دانشجو محتوی  -شجودان دانشجو -دانشجو تعام )

 در هامریوه همه در که( آموزشی دستاار دانشجو و استاد
 متویاان و مسلویا  به شده  ارزیابی مطلوب نسبتاً سطح
 ایبرز مهر عایی آموز  مرسسه ایکتروناکی یادگاری اوزه
 در مطلوبات  اداکثر به رسادن برای شودمی تولاه
 و دانشگاه ای  در تعامالو سطح بهبود افزایش جهت
 سعی ایکتروناکی یادگاری هایدوره بهتر هرچه پاشبرد
 . بندند کار به را زیر پاشنهاداو کنند

  محتوا با دانشجویان تعام  بهبود راهکار اراوه - ای 
 لورو به ایکتروناکی یادگاری محا  طراای •
 گرایی سازا رویکرد بر مبتنی محور پژوهش و تعاملی
  گارد؛ لورو

   ؛ محور تقاضا لورو به آموزشی هایرهدو طراای •
 با متناس  ایکتروناکی یادگاری محتوای طراای •
 با یادگاری در دانشجویان متواوو و متنو  هایسبك
     ؛ فناوری

 از برخی در استواده برای تعاملی محتوای تویاد •
 دارد؛ استاد با کمتری تعام  و بحث به نااز که دروسی

 محتوای در شده سازی شباه یمحاط از مندیبهره •
 . کندمی امایت را تعام  از باالیی سطح که آموزشی
 با دانشجویان تعام  بهبود راهکار اراوه - ب

  دانشجویان
 بر ایکتروناکی یادگاری مدیریت سامانه طراای •
 از مندیبهره منظور به دانشجویان بندیگروه اساس
 سازنده؛ و هدفمند هایتعام 
 افزارهای نر ) 2 وب هایقابلات از گاریبهره •

  دانشجویان؛ ماان مناس  تعام  برای( اجتماعی
 برای دانشجویان  توس  شخصی وبالگ ساخت •

 ابزارهایی به نکردن اکتوا و علمی تباد  و گذاری اشتراک
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. مجازی کالس و گوتگو تاالرهای ایکتروناك  پست مانند 
   وبالگ در خود نظراو نوشت  با دانشجویان

 و اساتاد با دانشجویان تعام  بهبود راهکار اراوه - ج
 آموزشی دستااران

 منظور به دانشجو به استاد نسبت گرفت  نظر در•
  ؛.یادگارنده و دهنده یاد با  تعام  اداکثر برقراری

 و مهارو با آموزشی دستااران و اساتاد از مندیبهره •
  ؛ باال ایکتروناکی تعهد
 با دانشجویان برای تعاملی محا  کردن فراهم •
 دانشجویان تشویق و ترغا  مانند هاییفرلت از استواده

     ؛ اجتماعی تعام  به
 لورو به مجازی هایکالس در مدرس تدریس •
 متنو  و گوناگون هایشاوه از استواده و تعاملی

     ؛. برانگاز چایش مساو  و پرسشگری
 به رسادگی در دقت و سرعت بردن باال •

 و تکایا  موقع به بررسی و دانشجویان هایدرخواست
  ها؛فعایات

 در بازخورد اراوه و دانشجویان تکایا  ارزیابی •
 توس  اختصالی لورو به و مناس  زمانی فالله
 دهندگی بازخورد مهارو داشت ) دانشجو هر به مدرس
   ؛( دانشجو به سریع
 به هاپروژه و تکایا  انجا  به دانشجویان تشویق •

  زمان؛هم نا و زمانهم طریق از مشارکتی لورو
 بودن دسترس در منظور به راهبردهایی بردن کار به •
 هایکالس از غار ساعاتی در آموزشی دستاار و مدرس

 به نااز که دانشجویانی برای اضوری و ایکتروناکی
 مشکالو رفع برای اساتاد با باشتری تعام  و ارتباط

 .دارند هدایت و مشاوره و یادگاری
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