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یادگیری الکترونیکی ی ها طیمحبررسی انواع تعامل در 

 های مجازی باکیفیت یادگیری در پردیس

 زاده عیسی ابراهیم
 دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور

 *مرجان معصومی فرد
 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور

 
 چکیده

ی یلادگیری  هلا  طیمحل هدف این پژوهش، بررسی انواع تعامل  در  
ی مجلایی اسلت    هلا  سیپردیادگیری در این  الکترونیکی باکیفیت

همبستگی است و بله رو  پیمایشلی    -این مطالعه ای نوع توصیفی
کلیله دانشلجویا     انجام شده است  جامعه آماری پلژوهش شلام   

نفلر    9712ی مجایی دانشلگاه ترلرا     ها سیپردکارشناسی ارشد 
گیلری تالاد ی سلاده     نفر ای آنلا  بله رو  نمونله    583است که 

اب شده و به پرسشنامه محقق سلاتته کله بلر اسلاف  یل       انتخ
نظلرا    ی تدوین گردید و روایی آ  توسلط صلا    ا درجه 6لیکرت 

مورد تائید قرار گر ت، همچنین پایایی آ  نیل  بلر اسلاف بلری      
ی پژوهش با ها ا تهبه دست آمد، پاسخ دادند  ی 25/0آلفای کرونباخ 
ا ل ار   نبا ی به کمل  نلرم  های آمار توصیفی و است استفاده ای رو 

spss  تحلیل  شلد  نتلایز آیملو  بلری  همبسلتگی       78نسخه ،
 - یادگیرنلده  دهنده این است که میلا  انلواع تعامل     پیرسو  نشا 

 -محتلوا، یاددهنلده   -یادگیرنلده، یادگیرنلده   -یاددهنده، یادگیرنلده 
باکیفیلت یلادگیری در    محتلوا   -محتوا، محتوا -یاددهنده، یاددهنده

دار و مستقیم وجود دارد  همچنلین   ی مجایی رابطه معنیها سیپرد
بنلدی انلواع تعامل  ملورد      منظلور رتبله   نتایز آیمو   ریدمن که به

 یادگیرنلده  -یادگیرنلده »استفاده قرار گر ت نی  نشا  داد که تعام  
کمترین دارای «  محتوا -محتوا» تعام بیشترین اهمیت و دارای « 

لذا هرقدر   است مجایی یها سیتعامالت پردانواع  میا اهمیت در 
ی مجلایی بیشلتر شلود،    هلا  سیپلرد و  هلا  دانشلگاه انواع تعام  در 
دانشجویا  نی  بیشلتر شلده و سلب  یلادگیری      ی دلگرمی و انگی ه

  گردد یمآنا   تر ، معنادارتر و باکیفیتتر قیعم
 ی مجایی، تعام ، کیفیت یادگیریها سیپرد های کلیدی: واژه
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Abstract 
Goal of this research is examining the different 

kinds of interaction in the e-learning environment 

with learning quality in virtual campuses. This 

study is a descriptive-correlative one and is done 

through survey method. Statistical population of 

this research includes all of MA students of 

Tehran virtual campuses (2179), which 385 people 

are selected through simple random sampling and 

answer to the questionnaire. Findings of research 

were analyzed through descriptive and deductive 

statistic. Results of Pearson correlation test show 

that there is a meaningful and direct relation 

between different kinds of interaction (instructor-

student, student-student, student-content, 

instructor-instructor, instructor-content, content, 

content) and learning quality in virtual campuses. 

Also result of Friedman test that were used in 

order to categorize different kinds of interactions 

show that instructor-student interaction is the most 

important one and content-content interaction is 

the least one regarding its importance. So the more 

we increase and make powerful different kinds of 

interaction in the virtual campuses and 

universities, motivation and assurance of students 

will increase and lead to deep, meaningful and 

qualified learning. 

Keywords: Interaction, learning quality, virtual 

campuses 
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 مقدمه

رشد سریع و روزافزون فناوری اطالعات و ارتباطات، منجر 

و وپرورش در دنیا شده است  ی آموزشها نظامبه تحول در 

ی جهدانی   شدبهه ی نوظهور مانندد  ها یفناورگفت  توان یم

، سدیاای تعیدیو و   آنالید  ( و ابزار تعامد   wwwاینترنت )

(، ایدد  Djoudi, 2009تربیددت را متحددورل  ددرده اسددت ) 

 ده    نندد  یمد ی آموزشدی را ایجداد   هدا  طیمحد ، ها یفناور

 باشدند  یناوابسته به هیچ موقعیت مهانی یا زمانی خاصی 

ی درسدی   دورهتا یک  دهند یمو به مدررسان، ای  اجازه را 

زمدان تددرین ناایندد و یدا      زمان یدا نداهو   صورت هو را به

تر یبی از ای  دو حالدت را مدورد اسدتفاده قدرار      توانند یم

ی را برای تر راحتهاچنی  دسترسی  ها طیمحدهند. ای  

ی سنّتی و بده  ها  السدر  توانند ینابسیاری از افرادی  ه 

  نندد  یمد روش حضوری به تحصی  ادامه دهندد، فدراهو   

(Khan, 1997 ؛Kearsley, 2000   ای  موضوع از افدزای ،)

آمدوزش الهترونیهدی  دامالش مددهود      مؤسساتنام در  ثبت

 ,Cavanaugh, 2005, Fozdar & Kumar, 2006اسدت ) 

Allen and Seaman, 2008, Betts, 2009  چنددی .)

و  ندد یآ یمد حسدا    مؤسساتی، یک نظام آموزشدی بداز بده   

ها، گذشته از دسترسی آسان به  ویژگی اصیی و اساسی آن

هاسدت، اید     ی تعدامیی و ارتبداطی آن  ها یژگیواطالعات، 

ده و طرفده محتدوا بدو    تعام ، چیدزی فراتدر از انتلدال یدک    

هدا و   چگونگی تفهر مدا را دربداره ارتباطدات میدان انسدان     

، بددا انددد شدددهاشددیایی  دده در فراینددد آموزشددی درگیددر   

 & Garrison) سدازد  یمد گرایانه مواجه  اصطالحاتی توسعه

Anderson, 2003) ، ها داندگاهگفت آنچه  توان یمدرواقع 

ی سدنتی و الهترونیهدی را از یهددیگر متادایز     ها نیپردو 

ی آموزشدی سدنتی،   هدا  طیمحد ، ای  است  ده در  دیناا یم

صورت خودجوش در ارتباطات میان افدراد شده     تعام  به

آن را در محدیط   تدوان  یمد و خواسته یا ناخواسته  ردیگ یم

(، امددا Molaeian, 2012آمددوزش سددنتی مددداهده  ددرد )

ی الهترونیهدی،  هدا  آمدوزش ی هدا  یژگد یوازآنجا ه یهی از 

ددهنده و یادگیرندده اسدت و هدر    جدایی زمانی و مهانی یا

روز، بدا   در هر مهانی و در هر وقتی از شدبانه  تواند یم ن 

استفاده از ابزارهای فناورانه با دیگری ارتباط برقرار ناایدد،  

از آموزش سنتی است، لدذا   تر دهیچیپموضوع تعام  بسیار 

متخصصان عرصده یدادگیری الهترونیهدی، بایسدتی توجده      

فراوانی به عنصر تعام  داشته باشند، زیرا بدون تعام  نده  

ی بدرای ادامده دوره درسدی در    ا زهید انگفلط یادگیرندگان 

 ونددد یپ یناد ، بیهه یادگیری نیدز بده وقدوع    نندیب یناخود 

(Anderson, Alumi, Translated by Zamani & Azimi 

2007.) 

ی یادگیری الهترونیهی، در ها طیمحدر خصوص تعام  در 

متون پژوهدی متعدرد بده تعداریم مختیفدی از تعامد  اشداره      

در زبدان انگییسدی    Interactionشده است؛ تعام  معادل واژه 

و معندددای آن پیوسدددتگی، پیوندددد و رابطددده اسدددت  اسدددت

(Molaeian, 2012)طددور سددنتی تعامدد  بددر مباح ددات  . بدده

رودررو و  الس محور میدان یادگیرنددگان و یاددهنددگان در    

حی  برگزاری  الس تار ز دارد، امدا در آمدوزش از دور، بده    

عیت اینهه از لحاظ زمانی و مهانی میان یاددهند و یادگیرندده  

فاصددیه وجددود دارد، تعامدد  مفهددومی پیچیددده و چندددوجهی 

گونده  ده واگندر     (، لدذا هادان  Saied et al, 2011) ابدد ی یمد 

(Wogner, 1994 اشاره ) تعریدم آن  دار مددهیی     ندد  یمد ،

ی ا دوجانبده رخددادهای  "وجدود واگندر، تعامد  را     است، باای 

و معتلدد   " ه نیاز به حداق  دو فرد و دو فعالیت دارد داند یم

 دده اشددیار و رخدددادها  دهددد یمدداسددت، تعددامالت وقتددی ر  

 & Moore) گذارندد  یمد  ریتدثث بر یهدیگر  صورت دوطرفه به

Anderson, 2003.)  ی انجدام شدده در   هدا  پدژوه  مطالعه

بدر   هدا  پدژوه   ه بسیاری از  دهد یمخصوص تعام  ندان 

 اندد  داشدته اهایت حیاتی تعام  در یادگیری تث ید فراواندی  

(Moore & Kearsley, 1996, Anderson & Garrison, 

2003, Song, 2004, Fresen, 2005, Selim, 2007, 

Anderson, 2008, Jung, 2010, 2012, Zhang & 

Cheng, 2012, Kantoglu,, Torkul, & Altunisik, 

رو تعامد ، عنصدر مهادی بدرای موفلیدت در       . از ای (2013

ی آمدوزش الهترونیهدی و عدامیی مهدو در افدزای       هدا  نظام

 ی مجازی است.ها داندگاهو  ها نیپرد یفیتِ یادگیری در 

تعام  در نظام یادگیری الهترونیهی، اندواع مختیفدی دارد،   

آنچدده در ایدد  زمیندده قابدد  آ ددر اسددت آن اسددت  دده در 
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ی هددا تیددفعالی مجددازی، هادده هددا نیپددردو  هددا داندددگاه

ی  وهیشددیددادگیری، از لحدداظ نددوع اراددده بدده دو  -یدداددهی

و غیرهازمدددددددان ( Synchronousزمدددددددان ) هدددددددو

(Asynchronous انجام )شوند یم (Voos, 2003, Bersin, 

2004, Juwal, 2006, Klink, 2006, Naidu, 2006 .)

 مجازی، بده  در محیط مؤسساتنیز بدی  ترتیب، تعامالت 

شوند. منظدور از   می انجامزمان  زمان و غیر هو هو شیوهدو 

زمان، نوعی از تعام  است  ه در آن افدراد )اعدو    تعام  هو

، متخصصدان، مدداوران، و...(   یاددهندگان، یادگیرندگاناز 

از توانندد بداهو    مدی  در یک زمان مدخصصورت زنده و  به

هدای مجدازی و    استفاده از ویددو  نفدرانن،  دالس  طریق 

صورت چهره  ارتباط برقرار  نند و بهی و ... زن های گپ اتاق

( بدا یهددیگر بده    یا انده یاز طریق شدبهه را البته به چهره )

 ,Razavi) ا اطالعدات برردازندد  هدا ید   تبادل افهار و دیدگاه

، نوعی دیگر از تعام  اسدت  نیز زمان تعام  غیر هو .(2011

بدا  ،  ه در آن افراد در هر زمان و هر مهدانی  ده بخواهندد   

، تددابیو هددای خبددری اسددتفاده از پسددت الهترونیهددی، گددروه

توانند وارد شبهه شدده و تبدادل اطالعدات     می و ... اعالنات

انواع تعام  به لحاظ نوع ارادده در  ناایند. شه  شااره یک 

 .دهد یممحیط یادگیری الهترونیهی را ندان 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (Klink, 2006انواع تعامل در یادگیری الکترونیکي، اقتباس از ) :6شکل 

 

 نندده در   از دیدگاهی دیگر و بدا توجده بده عناصدر شدر ت     

اندواع تعامد  را    تدوان  یمد یادگیری، نیدز   -ی یاددهیها تیفعال

( برای اولدی  بدار سده    Moore, 1989بندی ناود. مور ) تلسیو

نوع تعام  در آموزش از دور را شناسایی نادود، اید  سده ندوع     

–studentاز: تعامد  میدان یادگیرندده و یاددهندده )     اند عبارت

instructor interactionتعامدد  میددان اسددتاد( -( )داندددجو ،

( Student Student interactionیادگیرنددده و یادگیرنددده )

داندددجو( و تعامدد  میددان یادگیرنددده بددا محتددوا     -)داندددجو

(student-content interactionداندجو( )-   .)ید در امحتدوا  

درنظدر گرفتده    تیفیاز   یا تعام  به عنوان درجه بندی، تلسیو

 یریادگید عناصر مهو  ریبا سا رندگانیادگیشده است  ه در آن 

  ننددد یو محتددوا(، ارتبدداط برقددرار مدد  رندددهیادگی اددهنددده،ی)

(Donnelly, 2010 )  شه  شااره دو ای  نوع تعامالت را نددان

 .دهد یم

 

 

 

 

 

 

 
 (Moore, 1989: انواع تعامل در آموزش از دور از دیدگاه مور )5شکل 

 یادگیرنده

 محتوا یاددهنده

 یادگیری معنادار در آموی  ای دور

 شیوه تعام  هازمان:

 الس مجازی، جیسات گفتگوی برخط، 

گپ زنی یهااتاقویددو نفرانن،   

 شیوه تعام  ناهازمان:

و ملاالت  ها تا استفاده از پست الهترونیهی، 

برخط یها یتارمرجع،  یهاتیساالهترونیهی،   

انواع تعامل از لحاظ نوع 

 ارائه در یادگیری برخط
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اما با پیدرفت فنداوری و ظهدور یدادگیری الهترونیهدی، اید       

 ,Garrisonفهرسدددت توسدددط اندرسدددون و گریسدددون )  

Anderson,2003بنابرای  با توجه به وجود ؛ ( گسترش یافت

مدوزش الهترونیهدی، شد  ندوع     سه عنصر اساسی در حوزه آ

تعام  میان ای  عناصر سه گانده، مددخص شدد، اید  شد       

تعامدد  عبارتنددد از: تعامدد  یاددهنددده بددا یادگیرنددده، تعامدد  

یادگیرنده با یادگیرنده، تعامد  یادگیرندده بدا محتدوا، تعامد       

اسدتاد(، تعامد  یاددهندده بدا      -یاددهنده با یاددهنده )اسدتاد 

تعام  محتوا با محتوا  ه در شه  زیدر  محتوا(،  -محتوا )استاد

 .ناای  داده شده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (Moore & Anderson, 2003: انواع تعامل در یادگیری الکترونیکي. اقتباس از مور و اندرسون )9شکل 

 

 استاد( -تعامل یادگیرنده با یاددهنده )دانشجو

 انیدداسددت  دده م یتعددامی اددهنددده،ی -رندددهیادگیتعامدد  

 ادک   اید  متخصص در موضدوع درسدی   مربیو  رندهیادگی

از آنجدایی  (؛ Prokofieva, 2013) ردیپدذ  یصورت م یمرب

بده دالید    ی آمدوزش از دور،  هدا  نظام ه یادگیرندگان در 

مختیم از قبی  بعد زمانی و مهدانی بدا یاددهندده فاصدیه     

دارنددد، بنددابرای  تصددور ایدد  مطیددب دشددوار اسددت  دده    

بده   یاددهندگان آموزش از دور، برای رفع اشهاالت و پاسخ

یادگیرندگان، فلط در سداعات خداص اداری مد الش     سؤاالت

رو  عصر روز سه شنبه اقددام ناایندد، از اید     4تا  2ساعت 

زمان جهدت   زمان یا ناهو طور هو زم است یاددهندگان، بهال

رفع نیازهدا و مددهالت یادگیرنددگان بده تعامد  بدا آندان        

ایدد  امددر سددبب  دداه    (.Anderson, 2003برردازنددد )

اضددطرا  یادگیرندددگان و افددزای  انگیددزه آنددان بددرای ادامدده 

ی یدادگیری الهترونیهدی خوهدد شدد،     هدا  طیمحتحصی  در 

بنابرای  هر چلددر  یفیدت و  ایدت تعامد  میدان اسدتاد و       

و  هددا داندددگاهداندددجو بیدددتر شددود،  یفیددت یددادگیری در 

 & Voleryی مجدازی نیدز بیددتر خواهدد شدد )     ها نیپرد

Lord, 2000, Frydenberg, 2002, Lorenzo & Moore, 

2002, Georgieva, Todorov, Smrikarov, 2003, 

Selim, 2007, Jung, 2012, Zhang Cheng, 2012, 

Kantoglu,B, Torkul,O,  Altunisik, 2013  هاچنددی .)

 -ی یددادگیری الهترونیهددی، تعامدد  یادگیرندددههددا طیمحدددر 

، شدود  یمد ی گونداگونی انجدام   ها شه و  ها روشیاددهنده به 

زمان متنی و یدا اسدتفاده از    زمان و هومانند؛ ارتباطات غیرها

ی( حاایدت شدده   ا چندرسدانه محتوای شنیداری و دیدداری ) 

(Holmberg, 1985.) 

 یادگیرنده

 محتوا یاددهنده

 یادگیری معنادار در یادگیری الکترونیکی

یادگیرنده -یادگیرندهتعام    

 محتوا -تعام  یادگیرنده یاددهنده -تعام  یادگیرنده

 محتوا -یاددهندهتعام  

 محتوا -محتواتعام   یاددهنده -یاددهندهتعام  
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 دانشجو( -تعامل یادگیرنده با یادگیرنده )دانشجو

 رندگانیادگی ه  دهد یر  م یزمان رندهیادگی -رندهیادگیتعام  

 افدت ینادوده و بدازخورد در   ویتسده  اندانیتا دان  خود را باهو

ی آموزش ها طیمحرو در  از ای (؛ Prokofieva, 2013)  نند یم

 & Brownی )مددار ت صدورت   الهترونیهی، ساخت داند  بده  

Duguid, 2000, Rogoff, 1990)  ( و یادگیری موقعیتیLave, 

نظریده    داربرد طور  یدی از طریدق    ( صورت پذیرفته و به1988

 ییه تعامالت میان یادگیرنددگان و  ، یادگیریدر  سازنده گرایی

ی دمو راتیدک  ها طیمحیادگیرنده( در  -هاتایاندان )یادگیرنده

 ,Johnson, Johnson, & Smith, 1995) ردیپدذ  یمد صدورت  

Slavin, 1995 عالقده و    یافدزا (. ای  تعامالت هاچنی  سبب

 یریادگی یددهددا طیمحددفعالیددت در بدده یادگیرندددگان  زهیددانگ

و برای  ییه داندجویان ای  امهان را فراهو  شود یم یهیالهترون

تا در  نار مطالعه مستل ، از طریق تعامد  و مددار ت    آورد یم

زمدان بدا سدایر یادگیرنددگان،      زمدان و نداهو   ی هدو هدا  وهیشبه 

ی بدددی  فدددردی خدددود را توسدددعه دهندددد             هدددا مهدددارت

(Holmberg, 1985 از ای .)  رو هرقدر تعام  میان داندجویان با

یهدیگر بیدتر باشد، امهانِ ساختِ دان  مدار تی میدان آندان   

 ه ای  امدر نیدز خدود سدبب افدزای   یفیدت        شود یمبیدتر 

ی مجدازی خواهدد شدد    هدا  دانددگاه و  هدا  نیپرد یادگیری در

(Lorenzo, G., & Moore, 2002, Georgieva, Todorov, 

Smrikarov, 2003, Selim, 2007, Mohanty, 2009, Sloan 

Consortium, 2009b, Zhang Cheng, 2012, Jung, 2012.) 

 محتوا( -تعامل یادگیرنده با محتوا )دانشجو

و اسدت  دروندی   یاد یمهالاه تعی کیمحتوا:  - رندهیادگیتعام  

اطالعات و علاید موجود با  رندگانیادگزمانی اتفاق می افتد  ه ی

(؛ Moore, 1989)  نندد  یمد  در متون یادگیری ارتباط برقدرار 

ی آمددوزش از دور، یادگیرنددده محددور هددا نظددامازآنجا دده  ییدده 

زمدان   ی ددتر یب، هدا  نظدام ، یادگیرندگان در ای  ندوع  باشند یم

 یآموزشدد یانددواع محتددوا بدداصددرت تعامدد  یددادگیری خددود را 

 ,Garrison, Anderson, 2003 Moore) ندددیناا یمدد

Anderson, 2003, Prokofieva, 2013 بنابرای  هر چلدر ،)

میددزان مطالعدده محتددوای مددواد آموزشددی تحددت و  توسددط   

داندجویان بیدتر باشد، یادگیری آنان نیز بیدتر خواهد شدد، از  

محتوا نیز خود، سدبب افدزای   یفیدت     -  داندجورو تعام ای 

 شددود یمددی مجددازی هددا داندددگاهو  هددا نیپددردیددادگیری در 

(Georgieva, Todorov, Smrikarov, 2003, Fresen, 

2005, Selim, 2007, Mohanty, 2009, Jung, 2012) . در

یدادگیری  محتوا شام ، متون و منابع  ،یهینظام آموزش الهترون

ی هدا  رسدانه  ه توسدط اندواع مختیفدی از     باشد یم یهیالهترون

ای   (Tuovinen, 2000) ن یتوو. گردد یممختیم خیق و اراده 

: ؛  ده شدام   بندی ناوده اسدت  ها را به پنج دسته تلسیو رسانه

. او توجه شود یمی مجاز لتیو حل ددو،یو ک،یگراف، صوت، مت 

و  مختیم دارد یها رسانه  یاز ا کیصدا با هر بیبه تر  یخاص

، هدا  رسدانه   ید اصوت با هر یک از  بیتر  ه   ند یستدالل ما

 .شود یم تر قیعاسبب یادگیری 

 تعامل یاددهنده با یاددهنده

 instructor- instructor interactionاستاد( -)استاد 

 اسدت  شده سبب مسافرت باالی یها نهیهز امنیتی و مساد 

 بتدوان   ه هزینه  و ییها راه یافت  جهت در ییها  وش  تا

 و نادوده  درگیدر   یفی در تعامالت وجه بهتری  به را اساتید

رسداند،   حدداق   بده  را فیزیهی آنان مسافرتهای حال عی  در

 .(Garrison, Anderson,2003گیرد ) صورت

 حاایدت  را بدرای  ییهدا  فرصت یاددهنده با یاددهنده تعام  

 باهاهداران  ارتباط طریق از اساتید یا حرفه پیدرفت و  ردن

  ند یم تدویق را آنان ها تعام  ای  هاچنی  ؛آورد یم فراهو

 در نظرشدان  مورد موضوع در دان  ا تدات و پیدرفت تا از

 آورندد.  دسدت  به مورد تخصص خود، اطالعاتی عیای جامعه

 بدا  یاددهنددگان  اینگونه تعدامالتِ مبتندی بدر شدبهه میدان     

یدادگیری در   یهدا  انجا تدهی   اصیی محور و پایه یهدیگر،

 بدرای  تعدامالتی  چندی   ی آموزشدی مجدازی اسدت؛   ها نظام

 یهدا  طیمحد در  یدادگیری   ادی  و  یفی توسعه و گسترش

اسددددت  ضددددروری الهترونیهددددی، یددددادگیری

(Georgieva,Todorov, Smrikarov, 2003, Zhang 

Cheng, 2012). 

 تعامل یاددهنده با محتوا

instructor- content interaction محتوا( -)استاد 
ی یادگیری به وسییه ها تیفعالای  تعام  بر تولید محتوا و تعیی  

طدور مدداوم بدر     بده  دهدد  یمد اساتید تار ز دارد و به آنان اجدازه  
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، منابع و محتوایی  ه بدرای یادگیرنددگان تولیدد شدده     ها تیفعال

 ,Holmbergها را به روز ناایند ) است، نظارت داشته باشند و آن

شبهه هوشداند تحدت   ی یادگیری مجازی، ها طیمح(. در 1985

خیق مواد  منظور به اددهندگانی یبرای مناسبی را ها و ، فرصت

 سدازد  یبه روز شدن را داشته باشند فراهو مد  تی ه قابی یریادگی

(Anderson, 2003 لدددذا .)محتدددوا،  -دهاددهنددددر تعامددد  ی

 سدازگار، یاددهندگان از طریق به  ارگیری موتورهای جستجوی 

به جسدتجوی   مؤثری ا وهیشی و در فواص  معی ، به ا دورهطور  به

اطالعات و محتواهای موجود در محیط و  پرداخته و محتواهای 

 ندددیناا یمددمناسددب و جدیدددتر را جددایگزی  محتواهددای قبیددی 

(Anderson, 2003       ای  امدر نیدز خدود سدبب بده روز رسدانی .)

گفدت بدا افدزای      تدوان  یمو ر ، از ای گردد یممحتوای اراده شده 

 یفیت تعام  میدان یاددهندده و محتدوا،  یفیدت یدادگیری در      

 افدددتی مجدددازی نیدددز افدددزای  خواهدددد ی  هدددا نیپدددرد

(Georgieva,Todorov, Smrikarov, 2003, Fresen, 

2005, Selim, 2007) .       افدزای  اید  ندوع تعامد ، نیدز سدبب

 -ام  محتواخود ارسازی و افزای  نوع دیگری از تعام ، یعنی تع

 .گردد یممحتوا 

 تعامل محتوا با محتوا
 content- content interaction 

متخصصان  امریوتر و مربیدان در حدال خیدق و گسدترش     

 ده متفداوت از    باشدند  یمد یا عوام  هوشداندی   ها برنامه

عادر   مانندد یی ها یژگیوافزارهای معاول باشد و دارای  نرم

طوالنی، نیاه خود ار، فعال شدده و انطبداق پدذیر باشدند     

(Garrison, Anderson,2003, Moore, Anderson, 2003) ،

درواقدع تعامد  محتددوا بدا محتدوا، نددوع جدیدد و در حددال      

ی از تعام  در یادگیری الهترونیهی است  ه در آن ا توسعه

ع تدا بدا دیگدر منداب     شود یمی برنامه ریزی ا گونهمحتوا به 

ی تعامدد  برقددرار ناایددد و بددا  سددب   ا انددهیرااطالعدداتی 

(. Holmberg, 1985ی جدید، مدام به روز شدود ) ها تیقابی

دسترسددی بدده چنددی  محتددوایی  دده مطددابق بددا آخددری   

دستاوردهای عیای و فنی است، خود یهی از عوامیی است 

ی مجدازی  هدا  دانددگاه سبب افزای   یفیت یدادگیری در  

 ,Georgieva,Todorov, Smrikarov, 2003شددود ) یمدد

Mohanty, 2009     ی هدا  برنامده (. هو ا ندون برخدی از اید

هوشاند  ه دارای خصوصدیاتی از قبید  تواندایی بازیدابی     

ی دیگدر و نیدز   ها برنامهاطالعات، توانایی به اجرا در آوردن 

یافت. آنچه  توان یمتوانایی  نترل منابع در شبهه دارند را 

گفدت   تدوان  یممحتوا  -آینده تعام  محتوا ه در خصوص 

ای  است  ه در آینده نزدیک و با پیدرفت هر چه بیددتر  

یی ظهور خواهند  رد  ده  ها یفناورو  سه )و  معنایی(، 

بدده نحددو خود ددار،  توانددد یمددهددا، محتددوا  بددر اسدداس آن

دروندادهای حسی را اخذ  رده و خود را روزآمدد ناایدد و   

جود آمدده در آن بده حدد قابد      پن از آنهه تغییرات به و

قبولی رسید، یادگیرندگان و یاددهندگان را مطیدع سدازد.   

ها، موتورهای جستجوی اینترنتی هستند  ده   بارزتری  آن

ی مختیم را  داوش نادوده و نتدایج    ها شبههطور مداوم  به

، ارسدال  هدا  دادهی مر دزی  هدا  گداه یپاا تدافات خود را به 

 .ندیناا یم

ی هدا  پدژوه  نتدایج  با توجه به آنچه آ ر شد ازآنجا ده  

ی هدا  نیپدرد  ه  یفیت یدادگیری در   دهد یمبسیاری ندان 

 ینددها یفرا تید فی  ریتحت تدثث  ویطور مستل بهالهترونیهی، 

 ,Song, 2004, Fresen, 2005, Selim, 2007اسدت )  یتعامی

Trentin, 2009, Donnelly, 2010, Jung, 2010, 2012, 

Zhang, Cheng, 2012, 

Kantoglu,B, Torkul,O,  Altunisiki, 2013 لدددذا  ییدددد ،)

ی یادگیری مجازی، به  دارگیری  ها طیمحافزای   یفیت در 

اسدت در چندی     مؤسساتتر یبی از تعامالت مختیم در ای  

 ای ی مجازی نیدز تضد  ها داندگاهو  ها نیپردحالتی،  یفیت 

بایدد بده   اما آنچه در مورد  یفیدت  ؛ (Yun, 2005خواهد شد )

آن توجه داشته باشیو ای  است  ه  یفیت یک مفهدوم  یدی   

و به دلی  آهنی بودن، اغیدب پیچیدده اسدت، لدذا الزم      است

منظور شدفات سدازی اید  مفهدوم، در هدر سدازمانی        است به

ی از  یفیدت، بدرای افدراد روشد  شدود.      ا شدده تعریم توافق 

( معتلددد اسددت آنچدده در  Ivancevich, 2001ایوانسددویچ )

تعریم  یفیت مر زیت دارد، نظرات مخاطبان است، بدر اید    

سدازی مفهدوم  یفیدت در دانددگاه      منظدور شدفات   اساس بده 

  یتدر  یاصدی مجازی، آن را به رضایت یادگیرندگان، به عندوان  

مخاطبان نظام آموزش الهترونیهی مرتبط می ناادیو، زیدرا از  

یی تعام  در یادگیری الهترونیهی، بخ  غیرقاب  انهداری  سو
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در یددادگیری و رضددایت داندددجویان اسددت و از سددوی دیگددر 

ازآنجا ه    سیستو داندگاه، در تالش برای اراده خدمات بده  

و ای   اربران هزینه اسدتفاده از خددمات    باشد یمداندجویان 

نظدر   ، لدذا در  نندد  یمد یادگیری الهترونیهی را نیز پرداخدت  

گرفت  رضدایت آندان در ارزیدابی و تعیدی   یفیدت دانددگاه       

 ,Rajasingham, 2011مجددازی هاگددام بددا نظددرات )   

Ivancevich, 2001, Deming, 1982, Juran, 1988, 

Ishikawa, 1986.مورد نظر ای  پژوه  است ) 

آن  گدردد  یمد آنچه به عنوان مساله اصیی پدژوه  مطدر    

ی تعدامییِ هدر   ها فرصتاست  ه طراحی اندیداندانه و بادقت 

ی هدا  نیپدرد منظور افزای   یفیت یادگیری در  چه بیدتر، به

ی ا خواسدته الهترونیهی  ه امروزه الزامی بدرای متولیدان امدر و    

( است، در حال حاضدر  Ehlers, 2007) انیداندجوبزرگ برای 

گیری الهترونیهدی  در محیط یداد  ها بحثیهی از پرچال  تری  

تا متخصصان نظام یدادگیری   شود یماست، های  مساله سبب 

الهترونیهی بدی  از پدی  بده ضدرورت مطالعده در خصدوص       

تعام  در ای  محیط پی ببرند. با عنایت به مراتدب فدوق آنچده    

، بررسی رابطده اندواع تعامد  در    پردازد یمپژوه  حاضر به آن 

 هدا  نیپدرد ر اید   ی مجدازی با یفیدت یدادگیری د   ها نیپرد

پژوهدگران به دنبال شناسایی معیارهایی هستند تدا  و  باشد یم

از طریق آن بتوانند وضدعِ موجدودِ  یفیدتِ اندواعِ تعامد  را در      

ی مجازی مورد مطالعه قرار داده و پیدنهاداتی بدرای  ها نیپرد

 افزای   یفیت یادگیری اراده ناایند.

 روش پژوهش

پژوه  حاضر به لحاظ هدت،  اربردی است و به لحداظ روش  

جامعهه   باشدد  یمد هابستگی  -از نوع توصیفی ها دادهگردآوری 

 ارشدد  ی ارشناسد ای  پژوه  شام   ییده دانددجویان    آماری،

، تعدداد جامعده   باشدد  یمد ی مجازی داندگاه تهدران  ها نیپرد

بدا  ، برای تعیی  حجو ناونده آمداری   باشد یمنفر  2179آماری 

نفددر از  727، تعددداد 1اسدتفاده از فرمددول بددرآورد حجددو ناوندده 

ی تصادفی ساده انتخدا  شددند،   ریگ ناونهداندجویان به روش 

 نفر از آنان به پرسدنامه پاسخ دادند. 785 ه در نهایت 

                                                           

1.  

 یریگ اندازهابزار 

 عیای و با معتبر مدارک و اسناد مطالعه با پژوه  ای  در

 محلق سداخته  نامه پرس  متخصصان،نظرات  از استفاده

 تددوی   ی لیهرت در سده بخد   ا درجه 6 طیم اساس بر

گردید، بخد  اول شدام : معرفدی پدژوه ، هددت آن و      

پرسدنامه، توضیح راجدع بده    سؤاالتروش پاسخگویی به 

و هویدت دانددجویان. بخد  دوم     هدا  پاسخمحرمانه بودن 

شام  اطالعات جاعیدت شدناختی اسدت، در اید  بخد       

التی در خصوص جنسیت، س ، اشتغال به  ار و میزان سوا

سابله  اری پاسخگویان مدورد پرسد  قدرار گرفدت و در     

آن، انواع  سؤال 15طر  شد،  ه  سؤال 25بخ  سوم نیز 

دانددجو؛   -داندجو؛ تعام  دانددجو  -تعام  )تعام  استاد 

 -استاد؛ تعام  استاد -محتوا؛ تعام  استاد -تعام  داندجو

ی ا درجه 6محتوا ( را در قالب طیم -ام  محتوامحتوا و تع

لیهرت )خییی زیاد، تا حدودی زیاد، زیاد،  و، تا حددودی  

منظدور    و، خییی  و( مورد پرس  قرار داد، هاچنی  بده 

ی هددا نیپددردسددنجیدن سددطح  یفیددت یددادگیری در   

در خصددوص میددزان رضددایت    سددؤال 10الهترونیهددی، 

مناسدب،   یهدا  تجربه ی  ه مبتنی برخددماتداندجویان از 

آنان باشد، بر اساس مطالعدات  به روز و متناسب با تلاضای 

 ,Gamson & Chickering, 1987چیهرینگ و گامسون )

Clawson, 2007 دده دربدداره  یفیددت یددادگیری بددرخط  )

 ,Mayer & Clarkو هاچنی  مطالعات ) اند ناودهپژوه  

2004, Bangert, 2008 ت (  ه اصول اساسی را برای  یفید

 مطر  شد. اند ناودهیادگیری الهترونیهی اراده 

 از پدن   دار رفتده،   بده  یها شاخص روایی تعیی  برای

 از تعددادی  اختیدار  در سدؤاالت، پرسددنامه اولیده    طدر  

 اصالحی یها دگاهید و گرفت قرار نظران صاحب استادان و

 محتدوایی  و صدوری  ترتیب، روایی بدی  گردید. اخذ آنان

بده   پایدایی  بررسدی  بدرای  شد. هاچنی تادید  نامه پرس 

ضریب آلفدای   از گیری، اندازه ابزار فنی ویژگی یک عنوان

شد، نتدایج حدا ی از آن بدود  ده میدزان       استفاده  رانبا 

( اسددت و 7/0/. ) دده بدداالتر از 971اعتبددار ایدد  آزمددون  

 دهنده پایایی قاب  قبول پرسدنامه است ندان
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 ی پژوهشها افتهی

در اید  پدژوه ، بدا اسدتفاده از      هدا  دادهتجزیه و تحیی   

،  ده در  رفتده یپذ صدورت فنون آمار توصیفی و اسدتنباطی  

 پرداخته خواهد شد. ها آنادامه به تدریح 

. دهدد  یمد ی آماری پژوه  را نددان   ناونهی یک،  شاارهجدول 

ی آمداری   جامعده درصدد   51 ،شدود  یمد  ه مدداهده   طور هاان

. دهندد  یمد درصدد آن را مدردان تددهی      49پژوه  را زندان و  

ی  شدااره نیز در جددول    نندگان شر تی سنّی  دامنههاچنی  

 8، شدود  یمد گونه  ه مالحظده   یک ندان داده شده است؛ هاان

-26درصدد بدی     52سال،  25 -18بی    نندگان شر تدرصد 

 55-46درصدد بدی     21سال،  45-76درصد بی   15سال،  75

درصدد   72سال دارند. هاچنی   55درصد ایدان باالی  4سال و 

از میان افدراد   ؛ وباشند یمدرصد آنان غیر شاغ   28آنان شاغ  و 

 8-5درصد بدی    77سال سابله  ار،  5درصد  اتر از  46شاغ  

درصدد   4سال سابله  دار،   17-9درصد بی   14سال سابله  ار، 

سدال سدابله    20درصد باالی  7 سال سابله  ار و 20تا  14بی  

  اری دارند.

 

 ی دانشجویانها يژگیو: 6جدول 
 

  N P 

 %51 197 زن جنسیت

 %49 188 مرد

 %8 31 52-81 سن
 %52 201 سال 52-52

 %15 59 سال 52-52

 %21 79 سال 52-22

 %4 15 و به باال 22

 %72 277 شاغل اشتغال

 %28 108 غیرشاغل

 سال 2کمتر از  سابقه کاری
 

179 46% 

 %33 128 سال 2-1

 %14 53 سال 9-85

 %4 15 سال 52 -85

 %3 10 سال 02باالی 

 

ی پدژوه  را  هدا  مؤلفده دو، آمار توصدیفی   ی جدول شااره

بدا اسدتفاده از    هدا  مؤلفه. در ای  جدول  ییه دهد یمندان 

منظدور  داه  خطدای     ی لیهرت )بده ا درجهملیاس ش  

ی مختیفی ها مؤلفهمیانگی ( سنجیده شده است، در میان 

تعامد   "، عامد   شدود  یمد  ه در ای  جدول نادای  داده  

( را 92.26بدداالتری  میددانگی  )  "یادگیرنددده -یادگیرنددده

  یتدر   ییپدا  "محتدوا  -محتدوا "  نسبت به سایری  و عامد 

دارد. هددا مؤلفدده( را نسددب بدده سددایر   6.17میددانگی  )

 
 : توصیفي متغیرهای تحقیق5جدول 

SD Mean Max Min N متغیرها 
 یاددهنده -یادگیرنده 385 8 48 24.94 6.71

 یادگیرنده -یادگیرنده 385 27 162 92.26 19.53
 محتوا -یادگیرنده 385 6 36 22.34 4.77
 یاددهنده -یاددهنده 385 5 30 16.42 3.52
 محتوا -یاددهنده 385 4 24 16.76 3.20
 محتوا -محتوا 385 2 12 6.13 2,03
 کیفیت پردیس/ دانشگاه مجازی 385 5 30 17.06 2.94
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جدول شدااره سده، نتدایج آزمدون ضدریب هابسدتگی       

میدان متغیرهدای پدژوه     رابطده  پیرسون جهت بررسدی  

نددان  را در ماترین زیر و ) یفیت پردین( )انواع تعام ( 

 .دهد می

داری مداهده شده بدرای  ییده متغیرهدای     سطح معنی

پژوه  ) ییه تعامالت( از سطح خطای قاب  پذیرش برای 

 99، لدذا بدا اطایندان    باشدد  یمد  تر  وچک( 0.01آزمون )

دار وجدود   ه معندی درصد میان ای  متغیرها با یفیت، رابط

دارد. م بت بودن ضرایب مداهده شدده، بیدانگر مسدتلیو    

. در میدان هاده تعدامالت،    باشدد  یمروابط  بودن جهت ای 

 -تعامد  محتدوا  "تدری  و   قوی "محتوا -تعام  یادگیرنده"

مجدازی   یها نیتری  رابطه را با یفیت پرد ضعیم "محتوا

 .دارند

 دم یفر کیناپارامتر آزمونهاچنی  در ای  پژوه  از 

ی مجدازی  هدا  نیپدرد اندواع تعدامالت در    بندی رتبهی برا

ها نسبت بده یهددیگر    استفاده شد و اولویت هر  دام از آن

ی افدراد ناونده آمداری پدژوه  مددخص      هدا  پاسخمطابق 

 گردیده است.

 
 ی مجازیها سیباکیفیت پرد انواع تعامل میانهمبستگي پیرسون ضرایب ماتریس : 9جدول 

 

-یادگیرندددده نام متغیر

 یادگیرنده

-یادگیرندددده

 یاددهنده

-یاددهنددددده

 یاددهنده

-یاددهنددده

 محتوا

-یادگیرنددده

 محتوا

-محتدددددوا

 محتوا

پددردیس کیفیددت 

 مجازی
       8 یادگیرنده-یادگیرنده
      8 1..27** یاددهنده-یادگیرنده
 یاددهنده-یاددهنده

**2752. **2751. 8     
 .2755** محتوا-یاددهنده

**27.28 
**27228 8    

   8 1..27** .2751** .27.5** 27215** محتوا-یادگیرنده
  8 27551** 275.1** .2782* 27559** .2759** محتوا-محتوا
 8 27522** 27515** 27525** 27559** 27255** 27221** پردیس مجازیکیفیت 

 )آزمون دو دامنه(28/2معنادار در سطح **
 )آزمون دو دامنه(22/2معنادار در سطح * 

 
 ی مجازیها سیپردانواع تعامل در  بندی رتبهی دار معنيي بررس جهت دمنیفر آزمون :8 جدول

 

 تعداد 385

 آزمون آماره 99.049

 یآزاد درجه 5

 یدار معنی سطح 0.001

 
 سدطح  بده  مربوط عدد شود یم مداهده باال جدول در  ه هاانطور

 رشیپدذ  قاب ی خطا سطح از دم یفر بندی رتبه آزمونی دار معنی

 بدا   ده  گدردد  یم مدخص لذا است،تر  (  وچک0.01) آزمون برای

و بی   باشد یم دار معنی رها،یمتغ  یب بندی رتبه درصد 99 احتاال

 جددول  در. ی مجازی تفداوت وجدود دارد  ها نیپردانواع تعام  در 

 افدراد  نظدر  از گریهدی با سهیملا در رهایمتغ از کی هر یها رتبه  یآ

 .است شده مدخص قیتحلی آمار ناونه
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 ی مجازیها سیپردانواع تعامل در  بندی رتبه: مقایسه 2 جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

باال به ملایسه رتبه انواع تعام  با استفاده از آزمون جدول 

طبق نتایج به دست آمدده  . پردازد یم ناپارامتریک فریدم ،

برابدر  « یادگیرندده  -یادگیرندده تعام  »میانگی   ،از جدول

 دهنددده بیدددتری  اهایددت و بددوده اسددت  دده ندددان 4.05

بوده است  ده   7.18برابر « محتوا -محتوا تعام »میانگی  

انددواع تعددامالت دهنددده  اتددری  اهایددت در بددی   ندددان

 بوده است.مجازی  یها نیپرد

 یریگ جهینتبحث و 

آمدوزش از دور از زمدان پیددای  خدود تدا نون،       مؤسسات

 ,Casey) اند شدهآموزش سنتی ملایسه  مؤسساتهاواره با 

2008, Benson, 2003  بده   مؤسسات( و هاواره  یفیت ای

دلید  عددم تعامدد  رودررو میدان یادگیرندده و یاددهنددده و     

جدایی آنان به لحاظ زمانی و مهانی، مورد تردید قرار گرفته 

 ده   شود یماست. با ای  حال آنچه  ه در عصر حاضر سبب 

طرفدداران زیدادی داشدته باشدد،      ای  ندوع نظدام آموزشدی   

ی تحددت و  در ا شددبههگیددری از ظرفیددت عظددیو    بهددره

ی مجازی است، ای  ظرفیدت عظدیو،   ها نیپردو  ها داندگاه

ی یادگیری تعامیی مبتندی بدر و  در   ها فرصت سبب ایجاد

هاچندی  سدبب    هدا  فرصدت شده است، ای   ها داندگاهای  

شددده تددا بسددیاری از افددرادی  دده متلاضددی ادامدده تحصددی  

م خود مانند اشتغال، خدانواده  ، در  نار سایر وظایباشند یم

روی بیاورند. آنچده در شدناخت تادایز     مؤسساتو ... به ای  

ی سنتی با یادگیری مجازی باید مدنظر قرار ها آموزشمیان 

ی آموزشی سنتی  ده در  ها  السبرخالت   هداد ای  است 

آن،  نارِ یهدیگر ندست ِ اعضایِ  الس و تدرین مربی بده  

، در شدود  یمد یدادگیری محسدو     رویدداد   یتدر  مهوعنوان 

فضای مجازی، عالوه بر تدرین برخط یدا ندابرخط مربیدان،    

عاوماش محتوای دروس، مانند دیگر منابع خواندنی در بخد   

منابع قرار دارد و عضو  الس بودن، به معنای  نار یهددیگر  

ندست  نیست، بیهه در گفتگو و تعامد  بدا یهددیگر اسدت.     

رابطدده انددواع تعامدد  در هدددت از پددژوه  حاضددر، بررسددی 

 هدا  نیپدرد یدادگیری اید     ی مجدازی با یفیدت  هدا  نیپرد

، ای  پژوه  قصد دارد با شناسایی اندواع تعدامالتی   باشد یم

ی مجدازی ارتبداط دارد، اطاّلعداتی را    ها نیپرد ه با یفیت 

ی یادگیری مجازی ها طیمحو طرّاحان  اندر اران دستبرای 

ی یدادگیری  هدا  طیمحد منظور طرّاحی مناسب و با یفیت  به

 فراهو  ند. آنالی 

پدژوه  مطدر  گردیدد و بدرای      سؤاالتبه های  منظور 

ی آمار اسدتنباطی  ها آزموناز آمار توصیفی و  ها آنبررسی 

 استفاده شد.

 ند از:ا های مطر  شده در ای  پژوه  عبارت پرس 

یاددهنهده تها  هه میهزان      -. تعامل یادگیرنده6پرسش 

 ی مجازی ارتباط دارد؟ها سیپردباکیفیت یادگیری در 

نتایج آزمون ضریب هابستگی پیرسون ندان داد  ه سدطح  

یاددهندده؛   -داری مداهده شده برای تعام  یادگیرنده معنی

 تدر   وچک( 0.01از سطح خطای قاب  پذیرش برای آزمون )

درصد میان ای  تعام  با یفیت  99، لذا با اطاینان باشد یم

داندگاه مجازی رابطه مستلیو و معنادار، بدا شددتی نسدبتاش    

به عبارت دیگر هرقدر تعام  ؛ وجود دارد (r=  0.572)قوی 

داندجو افزای  یابد، با شددتی نسدبتاش قدوی، سدبب      -استاد

اید   ی مجدازی خواهدد شدد.    هدا  نیپردافزای   یفیت در 

  ,Volery, Lord, 2000ی )ادده  دژوهدپج دایدا نتدج بدایدنت

 رتبه (Mean rank) یا میانگین رتبه تعامل

 8 5722 یادگیرنده -یادگیرنده
 5 57.9 یاددهنده -یادگیرنده

 5 5758 محتوا -یادگیرنده
 5 5752 محتوا -یاددهنده
 2 5755 یاددهنده -یاددهنده
 2 5781 محتوا -محتوا
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Frydenberg, 2002, Lorenzo & Moore, 2002, 

Georgieva, Todorov, Smrikarov, 2003, Selim, 

2007, Zhang and Cheng, 2012, Jung, 2012, 

Kantoglu, Torkul,  Altunisik, 2013)   هاخدوانی دارد. در

گفدت، هدر چده تعامد  اسدتاد و       تدوان  یمتبیی  ای  نتیجه 

ی یادگیری الهترونیهی بیددتر باشدد،   ها نیپردداندجو در 

ایجاد شده  ه به یدادگیری بده   ی هاهارانه میان آنان ا رابطه

، هاچنی  نل  اسدتاد، نیدز در    ند یمفعال داندجو  اک 

یادگیری تغییر  رده و به جای نل  فعدال،   -فرایند یاددهی

، عالوه بدر آن اسدتاد   شود یمبه نلدی تسهی   ننده تبدی  

در حی  تعام  با داندجو، از طریق ندوع یدا ملددار     تواند یم

ی فدردی او را بهتدر   هدا  تفداوت  ، ندد  یمد  اهی  ه به وی 

شناخته و میدزان پددتهار، عالقده منددی و ... یادگیرندده را      

مناسدب بدرای    هدای  روشتدخیص دهد و عالوه بر انتخا  

ی به لحاظ  ادی و  یفدی   تر سازندهیادگیری، بازخوردهای 

. هدا ارادده ناایدد    )از نوع تدویلی، قضاوتی و اصالحی( به آن

ی مهدو بهبدود   هدا  مؤلفده تعام  استاد و داندجو یهی از لذا 

 ی مجازی است.ها نیپرد یفیت یادگیری در 

یادگیرنده تها  هه میهزان     -. تعامل یادگیرنده5پرسش 

 ی مجازی ارتباط دارد؟ها سیپردباکیفیت یادگیری در 

نتایج آزمون ضریب هابستگی پیرسون ندان داد  ده سدطح   

یادگیرندده؛   -داری مداهده شده برای تعام  یادگیرندده  معنی

 تدر   وچدک ( 0.01از سطح خطای قاب  پذیرش برای آزمون )

 -درصد میدان تعامد  یادگیرندده    99، لذا با اطاینان باشد یم

دار، یادگیرنده با یفیت داندگاه مجازی رابطه مستلیو و معندا 

بده عبدارت دیگدر    ؛ وجود دارد (r=  0.508)با شدتی متوسط 

یادگیرنده افدزای  یابدد، بدا شددتی      -هرقدر تعام  یادگیرنده

ی مجازی خواهد ها نیپردمتوسط، سبب افزای   یفیت در 

 & Lorenzoی )هدا  پدژوه  نتایج ای  پژوه  با نتدایج  شد. 

Moore, 2002, Georgieva, Todorov, Smrikarov, 2003, 

Selim, 2007, Mohanty, 2009, Sloan Consortium, 

2009b, Zhang and Cheng, 2012, Jung, 2012 )

گفدت درواقدع    تدوان  یمد هاخوانی دارد. در تبیی  ای  نتیجه 

 ده دانددجویان    شدود  یمد دانددجو سدبب    -تعام  دانددجو 

ی آموزش از دور  ه به لحاظ مهانی با یهددیگر فاصدیه   ها نظام

دارند، هویت خوی  را به عنوان داندجو رشد داده و خدود را  

عضوی از گروه داندجویان بدانند و ازآنجا ه اید  دانددجویان   

، باشدند  یمی تحصییی مدترک ها دغدغهطور معاول دارای  به

ود انگیدزه  از طریق تعام ، برای استارار یادگیری خ توانند یم

ی گروهی  ه برای یدادگیری انجدام   ها تیفعالایجاد  نند و با 

، یدادگیری خدود را در فضدای مددار تی بدا سدایر       دهندد  یم

هاتایان خود، معنادار ناایند، درواقدع تعامد  دانددجویان بدا     

تالشددی انسددانی و جاعددی بددرای  شددود یمددیهدددیگر موجددب 

یری سدازی و یدادگیری معندادار صدورت گیدرد، یدادگ       مفهدوم 

معنادار نیز سبب افدزای  رضدایتاندی و نگدرش م بدت بده      

یادگیری الهترونیهی شده و از ای  طریدق  یفیدت یدادگیری    

 .ابدی یمافزای  

محتهوا تها  هه میهزان      -. تعامهل یادگیرنهده  9پرسش 

 ی مجازی ارتباط دارد؟ها سیپردباکیفیت یادگیری در 

نتایج آزمون ضریب هابستگی پیرسون ندان داد  ده سدطح   

محتدوا؛ از   -داری مداهده شده برای تعامد  یادگیرندده   معنی

 تدر   وچدک ( 0.01سطح خطای قاب  پذیرش بدرای آزمدون )  

 -درصد میدان تعامد  یادگیرندده    99، لذا با اطاینان باشد یم

محتوا با یفیت داندگاه مجازی رابطه مسدتلیو و معندادار، بدا    

بده عبدارت دیگدر    ؛ وجدود دارد  (r=  0.484)شدتی متوسدط  

محتدوا افدزای  یابدد، بدا شددتی       -هرقددر تعامد  یادگیرندده   

ی مجازی خواهد ها نیپردمتوسط، سبب افزای   یفیت در 

 ,Georgievaی )هدا  پدژوه  نتایج ای  پژوه  با نتایج شد. 

Todorov, Smrikarov, 2003, Fresen, 2005, Selim, 

2007, Mohanty, 2009, Jung, 2012  هاخدوانی دارد. در )

و  هدا  نیپدرد گفدت از آنجدایی  ده     توان یمتبیی  ای  یافته 

ی مجازی نوعی نظدام آموزشدی یادگیرندده محدور     ها داندگاه

ی از یدادگیری دانددجویانی  ده در    ا عادده هستند، لذا بخ  

، بر اسداس تعدامیی   پردازند یمی مجازی به تحصی  ها نیپرد

در سداختار یدادگیری   . ندیناا یماست  ه با محتوای آموزشی 

تعام  داندجو با محتوا از سطح مطالعه متدون   نیز الهترونیهی

محتدوا را از   تواندد  یمی فراتر رفته و داندجو ا  تابخانهو منابع 

غنی از آموزش مبتندی بدر رایانده،     یا مجاوعهتعام  با طریق 

هاچندی   و ( World Micro) ریزدنیاهدا  و هدا  سدازی  شدبیه 

دریافت نااید. در ای  نوع تعام  دانددجو  ده خالق اار هایابزار

ی غنی فناورانده تحدت و    ها طیمحبا بهره گیری از  تواند یم

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jo
ur

na
ls

.k
hu

is
f.a

c.
ir 

at
 1

8:
32

 IR
S

T
 o

n 
M

on
da

y 
O

ct
ob

er
 1

6t
h 

20
17

Archive of SID

www.SID.ir

http://journals.khuisf.ac.ir/jsr-e/article-1-1354-fa.html


 6931 بهار سیزدهم، سال ،(25پیاپي ) 52 شماره دوم، دوره درسي، ریزی برنامه در پژوهش / 24

، هدا  هیفرضد به جاع آوری، تجزیه و تحیی  اطالعدات، آزمدون   

رو هرقددر   و نتیجه گیدری بردردازد، از اید     ها  یآزماطراحی 

گفدت   تدوان  یمد محتدوا افدزای  یابدد     -سطح تعام  داندجو

 .ابدی یم یفیت یادگیری نیز افزای  

یاددهنهده تها  هه میهزان      -. تعامل یاددهنده8پرسش 

 ی مجازی ارتباط دارد؟ها سیپردباکیفیت یادگیری در 

نتایج آزمون ضریب هابستگی پیرسون ندان داد  ده سدطح   

یاددهندده؛ از   -داری مداهده شده برای تعام  یاددهنده معنی

 تدر   وچدک ( 0.01سطح خطای قاب  پذیرش بدرای آزمدون )  

 -درصدد میدان تعامد  یاددهندده     99، لذا با اطاینان باشد یم

 یاددهنده با یفیت داندگاه مجازی رابطه مسدتلیو و معندادار،  

بده عبدارت دیگدر    ؛ وجود دارد (r=  0.429)با شدتی متوسط 

یاددهندده افدزای  یابدد، بدا شددتی       -هرقدر تعام  یاددهنده

ی مجازی خواهد ها نیپردمتوسط، سبب افزای   یفیت در 

 ,Georgievaی )هدا  پدژوه  نتایج ای  پژوه  با نتایج شد. 

Todorov, Smrikarov, 2003,, Zhang and Cheng, 

گفدت   تدوان  یمد ( هاخوانی دارد. در تبیی  اید  یافتده   2012

ی ا شدبهه تعامالت میان اساتید با یهدیگر از طریدق ابزارهدای   

تا اسدتادان بده تبدادل     شود یمی مجازی، سبب ها نیپرددر 

ی متندی،  هدا   یهادا اطالعات جدید با یهدیگر پرداختده، در  

صوتی و تصویری شر ت ناایند و از ای  طریق دان  خدود را  

از طریق فناوری تحت شبهه روزآمدد   شان یتخصصدر حیطه 

سبب صدرفه جدویی در    تواند یمنااید، ای  موضوع هاچنی  

منظدور بده روز    ی سفر به نلاط دوردسدت بده  ها نهیهززمان و 

ای  گونده تعدامالت بدی     رسانی دان  تخصص شود، درواقع 

 را در ندددهاسدداتید، پایدده و اسدداس نددوعی سددازمان یادگیر   

گسدترش و توسدعه    و بده  دهدد  یشه  م ی مجازیها نیپرد

ی مجازی  ادک  ها نیپرد یفیت یادگیری در  یفی و  ای 

 .دیناا یم

محتوا تا  هه میهزان باکیفیهت     -. تعامل محتوا2پرسش 

 ی مجازی ارتباط دارد؟ها سیپردیادگیری در 

نتایج آزمون ضریب هابستگی پیرسون ندان داد  ده سدطح   

محتوا؛ از سدطح   -داری مداهده شده برای تعام  محتوا معنی

، باشدد  یم تر  وچک( 0.01خطای قاب  پذیرش برای آزمون )

محتوا با یفیدت   -درصد میان تعام  محتوا 99لذا با اطاینان 

ی مجدازی رابطده مسدتلیو و معندادار، بدا شددتی       هدا  نیپرد

بدده عبددارت دیگددر هرقدددر ؛ وجددود دارد (r=  0.260)عیم ضدد

محتوا افزای  یابد، بدا شددتی ضدعیم، سدبب      -تعام  محتوا

نتایج اید   ی مجازی خواهد شد. ها نیپردافزای   یفیت در 

 ,Georgieva, Todorovی )هدا  پدژوه  پژوه  بدا نتدایج   

Smrikarov, 2003, Mohanty, 2009  هاخدوانی دارد. در )

محتوا قدادر  گفت در ای  نوع تعام ،  توان یمتبیی  ای  یافته 

است به نحو خود  ار درونددادهای مختیدم را اخدذ نادوده و     

خود را به روز در آورد و پن از آنهه تغییرات به وجدود آمدده   

در آن به حد قاب  قبدولی رسدیدند، اسداتید و دانددجویان را     

بدارزتری  ناونده اید  امدر،     در حدال حاضدر   . سدازد  یمطیع م

طدور مدداوم    موتورهای جستجوگر اینترنتدی هسدتند  ده بده    

اینترنتی را جستجو ناوده و نتایج ا تدافات خدود   یها شبهه

هدا   .اساس . آر. نندد  یهدا ارسدال مد    را به پایگاه مر زی داده

(Rich Site Summary)RSS       هدا  یفنداور نیدز ندوعی از اید 

 نددون در دسدترس دانددجویان و اسدداتید   هسدتند  ده هدو ا   

وظیفه اصیی آر. اس.اس قابد   ، باشند یمی مجازی ها نیپرد

، لذا دانددجویان  جویی است دستیابی  ردن اطالعات و صرفه

به راحتی و بدون نیاز بده مدداهده روزانده     توانند یمو اساتید 

هدا   هدای آن  های مورد عالقه، از محتوا و بده روز رسدانی   سایت

با وجود اینهه ازآنجا ه محتدوا در پدژوه  حاضدر    . مطیع شد

در بافت آ ادمیک مورد بررسی قدرار گرفتده اسدت، آنچده در     

محتوا باید مورد توجه قدرار گیدرد آن    -خصوص تعام  محتوا

باشد و قابییت انعطات و انطباق  تر یغنهرقدر محتوا  است  ه

با آخری  دستاوردهای مربوط به پیدرفت و تحدول در داند    

 ده اید     ابدد ی یمد وز دنیا را داشته باشد،  یفیت آن افزای  ر

ی هدا  نیپدرد امر نیز خود سبب افزای   یفیت یادگیری در 

 -. البته باید توجه داشدت  ده تعامد  محتدوا    گردد یممجازی 

محتوا تا حدود زیادی بده پیددرفت و تحدول در و  بسدتگی     

رو با گسترش نس  سه و  )و  معنایی( قابییدت   دارد، از ای 

محتوا بیدتر خواهد شد، زیدرا محتواهدایی  ده     -تعام  محتوا

صدورتی هوشداند بدا     بده  توانندد  یمد ، باشند یمشبیه یهدیگر 

 باط برقرار ناوده و یهدیگر را تهای  ناایند.یهدیگر ارت
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 23 / ی یادگیری الکترونیکيها طیمحبررسي انواع تعامل در 

محتوا تا  ه میزان باکیفیت  -. تعامل یاددهنده1پرسش 

 ی مجازی ارتباط دارد؟ها سیپردیادگیری در 

نتایج آزمون ضریب هابستگی پیرسدون نددان داد  ده سدطح     

محتوا؛ از سطح  -داری مداهده شده برای تعام  یاددهنده معنی

، لذا باشد یم تر  وچک( 0.01خطای قاب  پذیرش برای آزمون )

محتدوا با یفیدت    -درصد میان تعام  یاددهندده  99با اطاینان 

شدتی متوسدط  ی مجازی رابطه مستلیو و معنادار، با ها نیپرد

(0.764  =r) بدده عبددارت دیگددر هرقدددر تعامدد    ؛ وجددود دارد

محتوا افزای  یابد، با شدتی متوسط، سبب افدزای    -یاددهنده

نتایج ای  پژوه  با ی مجازی خواهد شد. ها نیپرد یفیت در 

 ,Georgieva, Todorov, Smrikarovی )هدا  پژوه نتایج 

2003, Fresen, 2005, Selim, 2007  هاخوانی دارد. در تبیی )

گفدت از طریدق اید  ندوع تعامد  اسداتید        تدوان  یمد ای  یافته 

را جسدتجو   در زمینه تخصصدی خدود   مواد یادگیری، توانند یم

یا قب  از ورود به مباحث جدید  ناوده و مورد  اربرد قرار داده و

خدود  تولیدد محتدوا و تعیدی  فعالیتهدای یدادگیری      درسی، به 

ای  امهان برای اساتید وجود دارد  ه بتوانند  برردازند، هاچنی 

محتوای دروس از قب  تولید شده خود را مورد بررسی و نظارت 

قرار دهند و از صحت و اعتبار و به روز بودن آن اطاینان حاص  

ناایند و در صورت نلص در هر یک از موارد آ ر شده، محتوا را 

ا محتدوای  جهت افزای   یفیت یادگیری روزآمدد ناایندد و ید   

تهاییی وترمیای را خودشان از طریق بده  دارگیری ابزارهدای    

 فناورانه ایجاد ناایند.

اصهیي   سهؤال با توجه به آنچه که ذکر شد در خصهو   

انواع تعامل تا  ه میزان باکیفیت پژوهش مبني بر اینکه 

 ی مجازی ارتباط دارد؟ها سیپردیادگیری در 

در مجاوع، نتایج آزمون ضدریب هابسدتگی پیرسدون نددان     

داری مداهده شده برای انواع تعدامالت در   داد  ه سطح معنی

ی مجدازی؛ از سدطح خطدای قابد  پدذیرش بدرای       ها نیپرد

درصدد   99، لذا با اطایندان  باشد یم تر  وچک( 0.01آزمون )

ی مجدازی  هدا  نیپردمحتوا با یفیت  -میان تعام  یاددهنده

وجدود دارد. در اید  میدان تعامد       مسدتلیو و معندادار  رابطه 

محتددوا،  -یادگیرنددده قددویتری  و تعامدد  محتددوا  -یادگیرنددده

ی مجدازی دارندد.   هدا  نیپدرد رابطه را با یفیدت    یتر میضع

بنددی اندواع    منظور رتبده  هاچنی  نتایج آزمون فریدم   ه به

تعامد   »تعام  مورد استفاده قرار گرفدت نیدز نددان داد  ده     

بددوده اسددت  دده     4.05برابددر  «  یادگیرنددده  -یادگیرنددده 

 -محتدوا  تعامد  »دهنده بیددتری  اهایدت و میدانگی      ندان

دهندده  اتدری     بدوده اسدت  ده نددان     7.18برابر «  محتوا

. بوده اسدت مجازی  یها نیانواع تعامالت پرداهایت در بی  

 ,Song, 2004,, Fresenی )هدا  پدژوه  ای  نتدایج بدا نتدایج    

2005, Selim, 2007, Trentin, 2009, Donnelly, 2010, 

Jung, 2010, 2012, Zhang, W and Cheng, 2012, - 

Kantoglu,B, Torkul,O,  Altunisiki, 2013 هاخدددوانی )

 دارد.

نوع اصیی فعالیت در  الس توجه به آنچه گفته شد، ازآنجا ه با 

رو وجود  از ای مربوط به تعام  است، و بخ  عاده وقت  الس 

 ، بنابرای  تعامد  برای یادگیری اساسی و بنیادی است ای  عام 

یهی از عناصرِ مهدو و ضدروریِ یدادگیریِ با یفیدت در تادام      

ی هدا  نظام، ای  موضوع در دیآ یمحسا   ی آموزشی بهها نظام

ی مجازی به دلی  ها نیپردو  ها داندگاهآموزش از دور مانند 

وجود فاصیه زمانی و مهدانی میدان یادگیرندده و یاددهندده و     

نبود ارتباطات چهره به چهره از اهایدت بیددتری برخدوردار    

ایجاد احساس حضدور در اجتاداع، یگدانگی و     است، زیرا سبب

هدی  الهترونییدادگیری   یهدا  دوره دریری یادگ تر انتلال مناسب

 میانداندجویان از . نتایج ای  پژوه  نیز ندان داد  ه شود یم

در نظددام یددادگیری  نددوع تعامدد ( 6) انددواع و اشددهال تعامدد  

 رسدد  یم، لذا به نظر برند یمالهترونیهی، از هاه اشهال آن بهره 

ی هدا  نیپدرد طراحی دقیق و اندیداندانه تعامالت مختیم در 

در جهدت یداری   ی موجدود  هدا  تید ظرفمجازی سبب توسدعه  

هدا   یادگیری الهترونیهی و ارادده آن  یها رساندن و تلویت برنامه

لدذا   ،دهدد  یمد شده و  یفیت یادگیری الهترونیهی را افدزای   

ی مجازی بیددتر  ها نیپردو  ها داندگاههرقدر انواع تعام  در 

ده و سدبب  شود، دلگرمی و انگیزه داندجویان نیدز بیددتر شد   

. در گدردد  یمد آندان   تر ، معنادارتر و با یفیتتر قیعایادگیری 

 آی  پیدنهادهای  اربردی اراده خواهد شد:

  شااره یدک و دو؛ پیددنهاد    سؤاالتبا توجه به نتایج

ریددزان و طراحددان نظددام یددادگیری  ، برنامددهشددود یمدد

ی ها شبههالهترونیهی از ابزارهای تعام  بیدتر، مانند 
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میدان اسدتاد و دانددجو و دانددجویان بدا      اجتااعی، 

 یهدیگر بهره گیرند.

  شااره سه و ش  پیددنهاد   سؤاالتبا توجه به نتایج

محتواهای تولید شده خدود را در   ها داندگاه، شود یم

ی غنی و فناورانه برای استفاده داندجویان و ها طیمح

 اساتید به اشتراک بگذارند.

  شود یمپیدنهاد شااره چهار  سؤالبا توجه به نتایج ،

شدبهه بدرای   مبتنی بدر  مجاوعه متنوعی از ابزارهای 

زمان و غیرهازمان تعام  میدان   حاایت از اشهال هو

 شود.اساتید، فراهو 

  شدود  یمد پیددنهاد   5شااره  سؤالبا توجه به نتایج ،

ها به داندجویان آمدوزش داده   .اساس نحوه  ار با آر.

 شود.
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