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انهوا تاامهد نانوه ویان نر بسهرر الکررونیکه

م باشد .پژوهش حاضر از نو تحقیقات توصیف بونه و از لحاظ هدف ،کاربرنی م باشد .جاماه آماری ایهن
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سانه ،بر اساس رمول کوکران ،ح ه نمونهه ای بها میه ان

 232نفر برآورن شد .برای گرنآوری نانه ها نی از پرسشنامه محقق ساخره اسهرفانه شهد کهه روایه آن په

از

بررس خبرگان به تأیید رسید و پایای آن نی با بهکارگیری ضریب آلفای کرونباخ  0.68برآورن شهد .نرهایج نر
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مقدمه

تغییر پارانای های آموزش از کالس نرس س ر به سمت آموز

ههای آنالیهن و م هازی نر

تغییرشیوه های یاننه  -یانگیری اثر گذار بهونه اسهت Al, 2017-Gahtani, 2016; Hong et

 alو به همین نلید است که امروزه کاربست اب ارهای مرتبط با اوری های اطالعات و ارتباطات
برای آموز

و یانگیری به شدت نر حال گسرر

رشد ن آوری نر زمی ه های مخرلف ،آموز

است .بررس ها نوان م نهد کهه هم مهان بها

و یانگیری نی نسرخو

تحهوالت شهده اسهت کهه

نری ه آن ،پیدایش موج جدیدی نر نظام ههای آموزشه موسهوم بهه یهانگیری الکررونیکه اسهت
 .)Sangrà et al., 2011 Bates, 2010; Conoleیانگیری الکررونیکه مامهوال بهه اسهرفانه از
اوری اطالعات و ارتباطهات شهبکه نر آمهوز
نیگر نی برای توصیف این حالت آموز
یانگیری م ازی ،آموز

و یهانگیری اشهاره نارن .تاهدانی از اصهطالحات

و یانگیری اسرفانه م شون که شامد یهانگیری آنالیهن،

توزیع شده ،یانگیری شبکه و مبر

بر و م باش د .اساسا ،همهه آنهها

بههه رای ههدهای آموزش ه اشههاره نارنههد کههه از ههاوری اطالعههات و ارتباطههات بههرای بههه کههارگیری
االیتهای یانگیری ه زمهان و یهر هه زمهان بههره مه گیرنهد Naidu,2011; Nikolić et al.,

 .)2017به عقیده کراس یانگیری الکررونیک نارای شهش نوهانه اسهت  )1یهانگیری الکررونیکه
توسط ای ررنت صورت م گیرن  )2یانگیری الکررونیکه مبر ه بهر یهانگیری بهه وسهیله تهال

و

کوشش توسط خون راگیر با بهره گیری از ن آوری های جدید صورت م پهذیرن  )3یهانگیری
الکررونیک قابلیت ان ام رای دهای اناری و مدیریر از قبید ثبت نام ،پرناخت شهریه ،نظهارت بهر
روند اجرای االیت های راگیر ،تهدری
سازن  )4یانگیری الکررونیک

و نظهارت و اجهرای ارزشهیاب

از راه نور را هراه مه

راگیر محور است و به ویژگ های رنی راگیران توجهه نارن )5

یانگیری الکررونیک با جدید تهرین اطالعهات همهراه اسهت  )8یهانگیری الکررونیکه مه توانهد
م موعه مر هوع از رو

ههای آمهوز

 .)2016نر این بین ،مسسسات آموز

را نر بهر ناشهره باشهد Khobchehreh & Sadeghi,

عال و نانوگاه ها به ع وان اولین پایگاه تولید عل و انرقهال

نانش نقش اساس خون را نر نو بسرر تولید عل پژوهش) و انرقهال عله آمهوز ) و کهاربرن آن
خدمات اجرماع ) ایفاء م ک د که نر عرصهی جدید و نر کواکش رقابت میان جوامع ،برتهری
کوورها به می ان بهره م دی آنان از عل و نانهش روز بسهرگ نارن و نر نهایهت کوشهش علمه و
برخورناری از نآوری است که زای دهی نیروی انسان خالق و کارآمهد ،بهه ع هوان اصهل تهرین
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عامد نسریاب به توساه است .برتری یک کوور ،بهیش از آنکهه بهه م هابع طبیاه یها ظر یهت ههای
موجون ص ار مرک باشد ،به می ان بهره م دی آن کوور از علوم و ون و به پویای نظام آمهوز
عال آن کوور بسرگ نارن  .)Sadeghi et al., 2010به همین نلید توجهه بهه آمهوز

عهال بهه

ویژه نر طول سالهای گذشره ،همواره رو به ون بونه است به طوری که هه اک هون  2686مرکه
آموز

عال و نانوگاه نر کوور االیت نارند 4346363 .نفر نانوه و را تحهت پوشهش خهون نر

آورنه اند .ه چ ین  60006عضو هیئت علم نر نانوگاه ها و مراک آموز
آمهوز

عال کوهور موهغول

و پهژوهش و ان هام وظههایف و ماموریهت ههای تایهین شههده مه باشه د

Institute for

 .)Research and Planning in Higher Education,2016لذا اسرفانه از نآوری اطالعهات و
ارتباطات نر محیط های یانگیری به م ظور نسریاب به آموز

با کیفیت و ا ایش می ان یهانگیری

نر کوورهای نر حهال توسهاه بهه سهرعت نر حهال رشهد مه باشهد & Agbo,2015; Meerza

 .)Beauchamp, 2017نلید این امر ،عدم پاسخگوی آموز
و گسهرر

های س ر به نیازهای رشهد جوامهع

مهداوم مههارت ههای آموزشه نر ننیهای انفورماتیهک مه باشهد Ali Abadi et a.,

 )2015زیرا این نآوری ها قدرت تحول پهذیری و توانهای برقهراری ارتبهاط پویها بها راگیهران را
نارند ،لذا نقش مهم را نر انرقهال نانهش و ارتقهای کیفیهت آموزشه و یهانگیری ایفها مه ک هد
 )Ouedraogo, 2017; Danner & Pessu, 2013ا ون بر این ،با توجه به پیدایش بحهران هها و
آشو های مال نر نظام های آمهوز

عهال نر سهط جههان و تهونه ای شهدن و ا ه ایش سهای

جمایر نانو ویان نر نانوگاه ها ،این نو آموز

و یانگیری از ه ی ه های گ اف آموزشه مه

کاهد و عالوه بر آن م تواند جمایت بیشتری را حر نر نورتهرین نقهاط په ههی جغرا یهای نیه
پوشش نهد که به نوع بسررسازی نسررس همگان بیشتر و برقراری عدالت آموزش اسهت .بها
این وجون  ،پیوسره بحث یانگیری الکررونیک و تاامالت نر آن ،موا قان و مخالفان ناشهره اسهت.
مخالفان نر گذشره یانگیری چهره به چهره را به نلید نارا بونن تاامالت آموزشه

رو نر رو بهین

یانگیرنده و یاننه ده) نسبت به یانگیری الکررونیکه تهرجی مه ناننهد و اظههار مه نارنهد کهه
وجون محدونیت های حضهور اجرمهاع و طبیاه ا هران نر چ هین بسهرری ،باعهث ای هان انه وا نر
نانو ویان م شون که عامل مه نر باال ر رن نرخ ترک تحصید نر بسهرر الکررونیکه مه باشهد
 .)Misanchuk & Anderson, 2001; Rovai, 2002نر سوی نیگر ،موا قان بر این باور اصرار
م ک د که نسررس به نآوری های پیور ره برای یانگیری الکررونیکه  ،مه توانهد اصهله بهین
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یانگیری آنالین و رآی دهای یانگیری به صورت چهره به چهره را از بین ببرن و این تاامد پدیهدار
شده به بهبون کهارای آموزشه م هرج گهرنن  .)Redpath,2012; Weiser et al.,2016بررسه
پژوهش های ان ام شده نوهان مه نههد کهه تهاک ون اسهرفانه از یهانگیری الکررونیکه بها نظهرات
مر اقض نر بین ک وگران و نانووران علم مواجه بونه اسرو یک ازمهمررین انرقانات مطرح شهده
نر یانگیری الکررونیک  ،چگونگ تاامد و ه ک و نرون و راکالس است زیهرا صهاحب طران
براین باورند که این نو ارتباطات ،موجب تسریع نر ان وای راگیهران و تهرک تحصهید آنهان مه
شون .لذا با توجه به اهمیت موضو و نقش پر رنگ نآوری های اطالعات نر نظام های آموزش
از یک سو و جدال ها و ت اقضات پیش آمده نر خصوص چالش های موجون نر باهد تاهامالت نر
بسههرر الکررونیکه از سههوی نیگههر ،بهها اضهها ه کههرنن بابههد ارتبههاط چهههارم نر تاههامالت بهها ع ههوان
نسریارآموزش  ،هدف از پژوهش حاضر ،تبیین نرخ ماندگاری بر اساس انوا تاامد نانوه ویان نر
بسرر یانگیری الکررونیک

م باشد و نر راسرای تحققق هدف کل  ،اهداف زیر مورن توجهه قهرار

گر ره است
بررس وضایت وجون انوا تاامد و نرخ ماندگاری نر مسسسه آموز

عال مهرالبرز

بررس رابطه انوا تاامد با نرخ ماندگاری نر بسرر الکررونیک
تبیین نرخ ماندگاری بر اساس انوا تاامد نر بسرر الکررونیک
بررس تفاوت می ان تاامد بر اساس ت ربه قبل یانگیری نر بسرر الکررونیک
چارچو نظری
از نهه های پیوین با ظهور نوآوری های جدید نر ن آوری های رایانه ای و ای ررنره  ،عالقههی
راگیران به یانگیری آنالین نسبت به نهه ههای گذشهره ،بهه شهکد تصهاعدی ا ه ایش یا رهه اسهت
 .)Inan et al., 2009; Larreamendy Joerns & Leinhardt, 2006نر واقع ،رشد پهر شهرا
ههنآوری هههای گونههاگون ،نظههام هههای آموزش ه

عمههوم و عههال ) را بههه سههوی جهههان نههو و بهها

رویکرنهای نوین نر یاننه  -یانگیری ،سوق نانه است که نر آن تاامالت مدرسهان و راگیهران
با نگرگون های مواجهه شهده اسهت .مهک الرن  )McLaren, 2010مارقهد اسهت نر یهانگیری
الکررونیک به نو نو تاامد نیازم دی نخست تاامد بین محروای نوره و نانوه ویان نوم ،تاامهد
ب هین ا ههران و ک وههگران یا ه اسههران و نانو ه و .بههه عقیههده مههور  )Moore, 1989نی ه یههانگیری
الکررونیک بر پایه سه نو تاامد :یانگیرنده و محروا ،یانگیرنده و مدرس ،یانگیرنهده و یانگیرنهده
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اسهروار اسهت  .)Moore, 1989; Berge, 2002تاامهد بهین محرهوا و یانگیرنهده بهه تاامهد بهین
راگیران و محروای نوره اشاره نارن و شامد االیت های ه چون مرور مطالب و محرهوای نرسه
م گرنن .نر آموز

س ر و مبر ه بهر کهالس نرس ،ایهن امهر بهه ما های مطالاههی مرهون و م هابع

کرابخانهای بونه است .اما نر ساخرارهای یانگیری الکررونیک  ،محروا البا بها م موعههای ه از
آموز های مبر

بر رایانه ،شبیهسازیها ،ری نیراها  )Micro dateو اب ارهای همراه است .به ههر

حال ،کارهای صورت گر ره نر زمی ه توساه ،هرستب دی و توزیع محروی الکررونیکه کهه البها
از آن به ع وان م ابع یهانگیری یهان مه شهون ،ایهن امیهد را بهه وجهون آورنه اسهت کهه یاننه هده و
یانگیرندگان بروان د بهه م موعههای گسهررنه از انهوا محرهوا نسررسه پیهدا ک هد & Garison

 .)Andersom, 2003اما نسریاب به این اطالعات به طور خونکار ،موجب ا ایش نانش راگیران
نم شوناما برای کمک به یانگیرندگان نر جهت اثهربخش کهرنن اسهرفانه از رو ههای آمهوز
الکررونیکه  ،ضهروری اسهت  .)Sarkarani & Moghadam, 2003نر سهوی نگهر آن ،تاامهد
یانگیرنده با مدرسان ،به روابط و تاامالت اسران و نانو و و به اقدامات ه چهون مراجاهه بهه اسهران
نر ساعات اناری و یر اناری) و نرخواست کمک از وی اطهالق مه شهون .نر محهیط آمهوز
الکررونیک  ،یاننه ده و یانگیرنده از نظر زمان و مکان ،یا هر نو جدا از یکدیگر هسر د و محرهوای
آموزش از طریق نرما ار مدیریت نروس ،م ابع چ د رسانهای ،ای ررنهت و ک فهران

ویهدووی بهه

یانگیرنده اراوه م شون و یانگیرنده بهرای ان هام نانن االیهتههای یهانگیری هرنی و گروهه بها
کمک امکانات ارتباط رایانهای با یاننه هده ،همکالسه هها و سهایر ا هران یها م هابع ارتبهاط برقهرار
م ک د .م یر که این رو

برقراری ارتباط نارن ،این است کهه یانگیرنهده مان هد شهرایط کهه نر

برابر یاننه ده خون قرار م گیرن ،از تکرار یک ت ربه یا سساالت مکهرر خ الهت نمه کوهد .او
م تواند هرچ د بار که م خواهد ،یک کار را به نلخواه خون و بها رو

مر اسهب بها سهلیقها

آن

قدر تکرار ک د که نر این مورن خاص ،مربحر شون  .)Afzalniya, 2005ک فران های ویهدووی
مبر

بر رایانه ،روش برای ک ار ه قرار نانن یاننه ده و یانگیرنده همان د رو

است  .)SalimAbadi, 2006با اسرفانه از برگ اری ک فران

سهخ ران سه ر

ها برخط ،م توان پیامها ،بازخورن

تکالیف و سایر ارتباطات مورن نظهر را بها یکایهک اعضهای کهالس ،مبانلهه کهرن & Sarkarani

 .)Moghadam, 2003ه چ ین با اسرفانه از کالس ههای یهر هه زمهان نیه مه تهوان گهروهههای
ب رگتری را مورن حمایت قرار نان .چ ین کالس ههای ممکهن اسهت نر باضه از نورههها ،ت هها
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کانال تاامد باش د ضمن اینکه وسیلهای مقرون به صر ه از لحاظ صر هجهوی نر وقهت یاننه هده
برای تاامد با تادان بیورری از یانگیرندگان م باشهد  .)Macdownald, 1950نریا هت بهازخورن
حاصههد از تاامههد یانگیرنههده و یاننه ههده بههه ع ههوان یههک بخههش اساسه و ضههروری نر یههانگیری
الکررونیک ش اسای شده است .تاامد یاننه ده و یانگیرنده مه توانهد نر ای هان انگیه ه ،توهویق
یانگیرنده و کمک به وی نر ه و کاربرن آنچه را گر ره است  ،بسیار مهه و تهاثیر گهذار باشهد.
وقر این تاامد نر سط باالی باشد ،یانگیرندگان قانر به اسرفانه از ت ار یاننه هده و نریا هت
باخورن هسر د و وقر که این تاامد نر سط پایین باشد ،بیوررین وظیفه برای ای ان تاامد با محرهوا
بر عهدهی یانگیرنده مه باشهد  .)Mostafavi et al.,2015نر نهو سهوم آن ،ارتبهاط نانوه و و
نانو و جای نارن که نر آن به تاامالت بین نانو ویان پرناخره م شون و م توان آن را با ان هام
االیت های گروه و نریا ت بازخورن گروه های هه سهال پیونهد زن .تاامهد بها هه کالسه هها،
ع صری حیات نر یانگیری است موارکت مسثر نر گروه ها و برقراری ارتباط با همکالسه هها ،
باعث توساه مهارت های ارتباط م شون که نر مو قیهت ههای شخصه بسهیار تاثیرگهذار اسهت.
ه چ ی راامالت راگیران موجب تکمید شدن وظایف و اکرسها مههارت ههای اجرمهاع نر ایهن
شهیوه از آموزشه مه شههون  .)Mostafavi et al., 2015موههکل کههه تمههام انههوا تاههامالت
یانگیرنده با یانگیرنده با آن مواجه هسر د ،این موضو اسهت کهه گمهان مه رون ،ا هران نر یهک
حیطه زمان موررک ،به محروای یکسان عالقهم د هسر د نر حال که نوان نانه شده است برخ
یانگیرندگان نو خاص از آموز

از راه نور را برم گ ی د :از جمله آموز

الکررونیک کهه بهه

آنها امکان م نهد مطالاهی خون را جدای از تماسهای ورنه و محدونیتهای زونگهذری کهه
با اشکال ت ظی شده و تاهامل آمهوز

همهراه اسهت ،صهورت نه هد Garison & Andersom,

 .)2003نر واقع ،ای ان ضای موارکر موجهب عمهق یها رن یهانگیری مه شهون چراکهه ضهای
موهارکر

ضهای اسهت کههه یانگیرنهدگان بروان هد نر آن بهه تبههانل ت ربهه ههای خهون بررنازنههد و

یانگیری را با همیاری مثبت همراه ک د .نر این راسرا ،توکید ان من ها و ای ان امکان برای چهت
و گفرگو ،از ال امات یانگیری الکررونیک و یهانگیری موهارکر محسهو

مه شهون Attaran,

 .)2006نرایج برخ از پژوهش ها نی نوان م نههد کهه تاامهد یانگیرنهده بها یانگیرنهده نر رشهد
اجرماعات یانگیری که م ر به رشد مهارت ههای بهین هرنی و بهه اشهرراک گهذاری نانهش مه
شون) ،نقش مهم را ایفهاء مه ک هد  )Anderson & Olemi, 2001بهر طبهق انبیهات پهژوهش،
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بسیاری از محققان این سه نو تاامهد و تهأثیر آن را یهانگیری راگیهران نر محهیط ههای یهانگیری
الکررونیک و از راه نور را مورن کاو

قهرار ناننهد .)Bernard et al., 2015بها ایهن وجهون ،نر

محیط های یانگیری الکررونیک  ،مدرسان نیگهر نمه توان هد بهه طهور مسهرقی بهر پویهای جریهان
یانگیری راگیران به شکد مسرقی مواهده و نظارت ک د .ا ون بر ایهن راگیهران نیه نیگهر نمه
تواان د به شکد مسرقی ارتباط برقرار ک د چراکه نر بسرر یانگیری الکررونیک تمهام که ش هها و
االیت های تدری

نر بسرر آنالین و به واسطهی رایانه ها صورت م پذیرن .ب ابراین به نلید عهدم

حضور اجرماع و ای ان احساس ان وای راگیران ،ترک تحصید نانو ویان نر این بسرر ،ا ایش
م یابد  . )Rovai, 2002طیف گسررنه ای از مطالاات ان ام شده نر قلمرو جاماه ش اس  ،حه
اجرماع ت ربه شده توسط رن را به ع وان عامد کلیهدی بهرای که تهر کهرنن اصهله بهین ا هران و
تقویت ارتباط خون با گروه نانسره اند  .)Vieno et al., 2013احساس اجرماع  ،بهازگو ک هدهی
احساس است که برآمده از تالق اعضاء به یکدیگر است ب ابراین این احساس برای اعضهای یهک
گروه مه انگاشره م شون و برپایه یک اعرقان موررک است که نیازهای اعضا را از رهگذر تاههد
برای نر ک ار ه بونن بر طرف م سازن . )McMillan, 1996از اواخر نههه  1080و اوایهد نههه
 1060مطالاات آکانمیک مرتبط بهه مانهدگاری نر نوره ههای تحصهیالت نانوهگاه  ،بهه تهدریج
یا ت و پژوهشگران از طریق مطالاات نظام یا ره ،تهال

نموننهد تها بهه تبیهین مفههوم و

گسرر

چارچو م س م از ماندگاری نانو و نست یاب د .لذا از آن پ

تا ک هون مطالاهات بسهیاری نر

زمی ه های ماندگاری ان ام شده است و مدل های نظری گوناگون اراوهه شهده اسهت ،مان هد مهدل
خروج از مسسسه تی رو  ،)1006مدل ری

نانو و بین ،)1060 ،مدل ارتباط یر رسهم نانوه و

نانوکده پاسکارال ،)1060،مدل موارکت نانو و آسرین ،)1064 ،مدل ری

نانو وی

بهین و

م ر نر )1065،و مدل یکرارچه ماندگاری کهابریرا و همکهاران .) Zaree et al., 2019 )1003،بها
این حال تاک ون مطالاات اندک نر زمی ه ماندگاری نانو ویان نر بسهرر الکررونیکه ان هام شهده
است که نر انامه بر مطالاات ان ام شده نر این حیطه پژوهوه پرناخرهه مه شهون .بهه طهور مثهال
نرای تحقیق ،محمونی و همکهاران  )Mahmodi et al., 2016نوهان نان یهک رو
خاص از رو

یها ترکیهب

های ارتباط برخط توسط اسران ،م تواند م ر به موارکت بیوهرر نانوه ویان نر

رای د یاننه -یانگیری گرنن .این یا ره ها از آن جهت مه است که اگرچهه تاکیهد مه شهون نر
محیط آموزش برخط ،نقش اول یانگیرنده نانه شده اما شواهد نوان م نهد نقهش ااهال اسهران،

 /93فصلنامه فنآوری اطالعات و ارتباطات در علوم

تربیتي /سال دهم  /شماره دوم /زمستان 1930

عامل بر االیت بیشتر و ا ایش ارتباطات نانو ویان یا یکدیگر و نر نهایهت شهکد گیهری یهک
محیط یانگیری موارکر اسهت .نر پژوهوه نیگهر ،محمهونی و همکهاران Mahmodi et al.,

 )2015به این نری ه نست یا ر هد کهه میهان راوانه تاامهد یانگیرنهده و یاننه هده و یانگیرنهده بها
یانگیرنده ونرخ ماندگاری نانو ویان نر بسررالکررونیک  ،رابطه وجون نارن .نرایج پهژوهش ویسهر
و همکاران  )Weiser et al., 2018بیانگر آن است که اکثر یانگیرندگان ر رار م فال نر زمهان
که یاننه دگان با اسرفانه از رو

سخ ران تدری

م کرنند ،ناشر د .نر حال کهه نر شهرایط

که یانگیرندگان نر رآی د آموزش موارکت نانه م شدند ،یانگیرنهدگان تمایهد بهیشتهری بهه
موارکت از خون نوان م نانند .نر واقع با انرقهال مسهئولیت یهانگیری بهه یانگیرنهدگان و رهبهری
کالس نرس توسط آنها به آن ها ،موارکت آنها نر رای د یاننه -یانگیری ا ایش مه یابهد .نر
مطالاه نیگر کرانس و ای ان  )Kurucay & Inan, 2017به این نری ه رسیدند که تاامد یاننه ده
و یانگیرنده ،تأثیر قابد توجه بر مو قیهت راگیهران نر یهک نوره بهرخط ،نارن .لیهو و همکهاران
 )Luo et al.,2017نی نر مطالاه ای به واکاوی اثرات تاامالت مرفهاوت بهر احسهاس نانوه و نر
بسرر یانگیری الکررونیک پرناخر د .یا ره های آن ها حاک از این بون که نر اثر تاامد مدرسهان و
نانوه ویان بهه طهور ما هاناری احسهاس عضهویت نر بهین راگیهران نهانی هه مه شهون .نر مطالاههه
ماصوم

رن  )Masoomifard, 2019نر مطالاه رابطه انوا تاامهد نر یهانگیری الکررونیکه بها

کیفیت یانگیری موارکر نانو ویان کارش اس ارشد محیط زیست به این نری ه رسهید کهه میهان
انوا تاامد اسران -نانو و ،نانو و -نانو و ،نانو و -محرهوا ،اسهران -محرهوا ،اسهران -اسهران) بها
کیفیت یانگیری موارکر نر آموز

الکررونیک رابطه ما

نار و مسرقی وجون نارن.

همانگونه که مالحظه م شون ،بررس پیوی ه تحقیق نوان م نهد که تاامالت نقش مهمه نر
ا ایش نرخ ماندگاری و مو قیت تحصیل نانو ویان نارن ،از این رو ،مدیران مسسسات آموزشه
 ،باید راهکارها و سازوکارهای برای توویق تاامالت نر پلت رم های آموز
تداوم مو قیت خون ناشره باش د.

الکررونیکه بهرای
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نگاره  :1مدل مفهومی پژوهش

روش

این پژوهش از نو تحقیقات توصیف بونه و از لحاظ هدف کاربرنی م باشد .جاماه آمهاری ایهن
پژوهش را کلیه نانو ویان رشره های

-مه دس موسسه آموز

ط سالهای  1308-1304توکید م نه د .ح

عال الکررونیکه مههر البهرز

نمونهه بهر اسهاس رمهول کهوکران محاسهبه شهده

است .از این رو ،تادان کد نانو ویان موسسه مهر البرز  560نفر نر رمول کوکران جهای گهذاری
شدند که برای د رمول ح

نمونه ای به تادان  232نفر را نوان نان.

از این رو تادان نمونه این مطالاه را  232نفر از نانو ویان موسسهه مههر البهرز نر هوهت رشهره-
گرایش -مه دس توکید م نه د که به صورت نمونه گیری تصان سانه انرخا شهدند .نر
این پژوهش از نو اب ار برای گرنآوری اطالعات اسرفانه شد .اب ار نخست ،پرسو امه محقق ساخره
است که برای نریا ت نانه های چگونگ تاامد به کار گر ره شد .برای بررس روای پرسوه امه،
پ از طراح نر اخریار چ د تهن از مرخصصهان نانوهگاه نر ایهن قلمهرو قهرار گر هت و په از
بازخورنهای مکرر اصالح شد .همچ ین جهت برآورن پایای پرسوه امه مهذکور بها اسهرفانه از نهرم
ا ار  )SPSSضریب آلفای کرونباخ  0.68برآورن شد که نوان از می ان پایای مطلو نارن.
برای تایین نرخ ماندگاری نانو ویان به تفکیک هر رشره تحصیل بهرخط ،تاهدان ثبهت نهام هها
گرنآوری شد .از این رو ،تادان نانو ویان نر حال تحصید ماندگاران) و تادان نانو ویان ترک
تحصید کرنه ناماندگاران) موخص شد .نانو ویان ترک تحصید کهرنه هه شهامد ا هرانی مه
شون که به شکد یر رسم انامه تحصید ندانه¬اند و ه شامد نانو ویان م شون که به نالیهد
قانون همچون مرنونی م بور به ترک تحصید شدند .لذا نهرخ مانهدگاری رشهره از طریهق تقسهی
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نر م مو سه سال) بر تادان کد ثبت نهام ک هدگان آن رشهره

نر م مو سه سال) برآورن شد.نرایج نر نو بخش توصیف

نرصد راوان  ،میهانگین و

آزمون ت و ضریب همبسرگ ) با اسهرفانه از نهرم ا ه ار  spssتحلیهد و

انحراف مایار) و اسر باط
بررس شدند.
یافتهها

جدول شماره  )1و )2وضایت انوا تاامد و نرخ ماندگاری را نر مسسسه آموز

عال مهرالبرز

نوان م نهد.
جدول  :1نرخ ماندگاری به تفكیک رشته تحصیلي برخط

تعداد ثبت نام

تعداد

کنندگان

ماندگاران

مه دس و مدیریت ساخت

166

132

0/64

مدیریت پروژه و ساخت

200

165

0/63

مه دس ص ایع-مال

14

11

0/66

مه دس ص ایع-مدیریت سیسر و بهره وری

150

111

0/64

مه دس ص ایع-بهی ه سازی سیسر ها

61

41

0/56

00

66

0/68

مه دس

اوری اطالعات – ماماری سازمان

41

30

0/63

مه دس

اوری اطالعات-ت ارت الکررونیک

50

11

0/16

611

560

0/62

رشته تحصیلي

مه دس

اوری اطالعات-مدیریت سیسر های

اطالعات

کد

نرخ ماندگاری

همانطور که نر جدول شماره  )1قابد مواهده است بیوررین و کمررین نرخ ماندگاری به ترتیب
مربوط به رشرههای مه دس
مه دس

اوری اطالعات-مدیریت سیسر های اطالعات

 0.68نرصد) و

اوری اطالعات-ت ارت الکررونیک  0.16نرصد) است .به طور کل نرخ ماندگاری

نر موسسه آموز

عال مهر البرز برابر با  0.62نرصد
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22.4 29.7
5.1

1.9

7.0 13.2

1.9 18.8

…

…

…

…

…

…

…

…

شکد  ) 2نیاگرام نرصد راوان ماندگاران را به تفکیک رشره تحصیل نمایش م نهد .همانطور
که قابد مواهده است رشره مدیریت پروژه و ساخت بیوررین نرصد راوان را  20.6نرصد) نر
بین سایر رشرهها نارن .این مساله م تواند ناش از عوامل مان ده عالقه ا ران و بازار کار خو آن
رشره باشد که موجب ماندگاری و انامه تحصید نانو ویان نر آن رشره م شون.
همانگونه که قبال اشاره شد جدول شماره  ،2وضایت موجون انوا شامد تاامد با محروی ،تاامد
با اسران ،تاامد با نانو و و تاامد با نسریار را نر مسسسه آموز

عال مهرالبرز نوان م نهد.

جدول :7بررسي وضعیت ابعاد تعامل (آزمون تي تک گروهي با ارزش آزمون)9
One-Sample Test

Test Value = 3
95% Confidence

Mean

Sig. (2-

Interval of the

Difference

)tailed

df

Mean

T

Difference
Upper

Lower

.8089

.6565

.73268

.000

231

18.951 3.73

تاامد با محروا

.8434

.7093

.77632

.000

231

22.815 3.77

تاامد با اسران

.8405

.7036

.77203

.000

231

22.219 3.77

تاامد با نانو و

.8898

.7348

.81229

.000

231

20.651 3.81

تاامد با نسریار
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همانطور که نر جدول  2آمده است ،تمام اباان تاامد باالتر از حد مروسط بونهاند و این نوان
م نهد که نر مسسسه آموز

عال مهر البرز می ان تاامد نر این چهار مسلفه از میانگین نظری

باالتر بونه و م توان گفت وضایت مطلوب نارن.
هدف نوم ،نر بررس رابطه انوا تاامد با نرخ ماندگاری نر بسرر الکررونیک :
جدول) ، (3ارتباط انوا تاامد را با ماندگاری نانو ویان نوان م نهد ،همانطور که نر جدول
آمده است تمام اباان تاامد با نرخ ماندگاری ارتباط مثبت و ما

ناری نارند .نر این زمی ه به

ترتیب تاامد با نسریار با ضریب همبسرگ  ،0/63تاامد با اسران  ، ./85تاامد با نانو و  /.58و
تاامد با محروا  ./43بیوررین ارتباط را با نرخ ماندگاری ناشره است.
جدول :9رابطه ابعاد تعامل با نرخ ماندگاری

ارتباطات
ماندگاری
*

.425

Pearson Correlation

.012

)Sig. (2-tailed
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Pearson Correlation

.000

)Sig. (2-tailed
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.582

Pearson Correlation

.001

)Sig. (2-tailed

232

N

.636

Pearson Correlation

.000

)Sig. (2-tailed

232

N

**

**

**

تاامد با محروا

تاامد با اسران

تاامد با نانو و

تاامد با نسریار

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

تبیین رابطه نرخ ماندگاری با انواع تعامل دانشجویان … 93/

هدف سوم ،تبیین نرخ ماندگاری بر اساس انوا تاامد نر بسرر الکررونیک :
نر جدول شماره  4و  5نری ه تحلید رگرسیون چ د گانه بین انوا تاامد نر بسرر الکررونیک و
نرخ ماندگاری نانو ویان را نوان م نهد.
جدول :3خالصه مدل رگرسیوني
Model Summary
Std. Error of the

Adjusted R Square

R Square

Model

R

Estimate

.06040

.606

.660

a

.606

1

 a. Predictors: (Constant),تاامد با نسریار ,تاامد با نانو و ,تاامد با محروی ,تاامد با اسران

جدول :3ضرایب رگرسیوني
a

Sig.

t

.846

.482

Coefficients

Standardized

Unstandardized

Coefficients

Coefficients

Beta

Model

Std. Error

B

.061

.036

ضریب ثابت)

.002

3.401

.445

.025

.066

تاامد با محروی

.044

2.105

.301

.030

.083

.068

1.368

.165

.033

.045

تاامد با اسران 1
تاامد با نانو و

.000

6.314

.636

.021

.0158

تاامد با نسریار

 a. Dependent Variable:نرخ ماندگاری

همانطور که نر جداول  4و  5آمده است ،مدل رگرسیون انوا تاامد با نرخ ماندگاری نوان نانه
است که تاامد با محروا ،تاامد با اسران و تاامد با نسریار قابلیت تبیین نرخ ماندگاری نانو ویان را
ناشره است اما تاامد با نانو و با سط ما اناری  0/168قابلیت تبیین نرخ ماندگاری را نداشره
است.

هدف چهارم ،بررس تفاوت می ان تاامد بر اساس ت ربه یانگیری نر بسرر الکررونیک :
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جدول  :8آزمون ت تست نوطر ه

3 =Test Value
Confidence Interval of 05
the Difference
Upper

Lower

Mean
Difference

.Sig
-2

df

T

)tailed

.7942

.6800

.73709

.001

25.431 230

تاامد نانو و با محروا

.8403

.7034

.77189

.001

22.218 230

تاامد نانو و با نانو و

.8436

.7095

.77656

.001

230

22.826

تاامد نانو و با اسران

.8898

.7347

.81228

.001

20.643 230

تاامد نانو و با نسریار

جدول  ، 8آزمون ت مربوط به ما

ناری تفاوت براساس ت ربه قبل نر یانگیری الکررونیک را

نوان م نهد .همانطور که قابد مواهده است اخرالف نر هر چهار تاامد با مقدار رض ما انار
است نر تمام موارن مقدار به نست آمده بیورر از مقدار رض شده م باشد .بدین ما ا که ت ربه
قبل

یانگیری نر محیط الکررونیک باعث ا ایش تاامد نانو ویان نر بسرر الکررونیک م

گرنن.
بحث و نتیجهگیري

یانگیری الکررونیک با اسرفانه از اورهای گوناگون نظیر لب تا  ،رایاته ،تلفن های هوشم د
اثرات عمیق را بر رو

های یاننه -یانگیری ناشره است،زیراسبب شده اند تادان زیانی م ابع

یانگیری نر قالب یل  ،مرن ،صدا و تصویر و ...از طریق ای ررنت راه گرنن که پیامدهای از
قبید تقویت یانگیری  ،عبور از مرزهای جغرا یای  ،همکاری و تاامالت ارتباط بیورربین ا ران ،به
ننبال ناشره است  .)Fraihat et al-Al, 2019با این وجون پیوسره م انالت پیرامون ان وا و
ناماندگاری راگیران از یک سو و چالش های برقراری تاامالت نر این بسرر از سوی نیگر،
مطرح بونه است .لذا نر این پژوهش با ا ونن باد چهارم ارتباط [تاامالت با نسریار] کوشش شد
تا این رابطه تبیین و تحلید شون .طبق هدف نخست پژوهش ،بررس وضایت انوا تاامد و نرخ
ماندگار ی یا ره های گویای این بون که بیوررین و کمررین نرخ ماندگاری به ترتیب مربوط به
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رشرههای مه دس

اوری اطالعات-مدیریت سیسر های اطالعات

 0.68نرصد) و مه دس

اوری اطالعات-ت ارت الکررونیک  0.16نرصد) است و به طور کل نرخ ماندگاری نر
موسسه آموز

عال مهر البرز برابر با  0.62نرصد بون .همانگونه که نر جدول شماره  )2آمده

است ،تمام اباان تاامد با نرخ ماندگاری ارتباط مثبت و ما

ناری نارند .نر این زمی ه به ترتیب

تاامد با نسریار با ضریب همبسرگ  ،0/63تاامد با اسران  ، ./85تاامد با نانو و  /.58و تاامد با
محروا  ./43بیوررین ارتباط را با نرخ ماندگاری ناشره است.
تحلید یا ره های پژوهش نوان م نهد که تاامد نانو ویان با اساتید و نسریارن از جمله عوامد
تاثیرگذار نر روند آموز

م باش دزیرا این تاامد تا حد زیانی م تواند کمبونهای موجون نر

محروی آموزش را جبران نماید .این تاامد به صورت نو سویه بونه و با توجه به ای که نانو ویان
نر ابردای مسیر تحصید و ورون به عرصههای اجرماع هسر د ،این تاامد از اباان مخرلف رنی و
اجرماع م تواند برای آنها تاثیرگذارتر و با اهمیتتر باشد .ارتباط رسم و یر رسم
از محیط نانوگاه) م تواند نر ای ان انگی ه و ا ایش اعرمان به نف
باشد .بررس

پیوی ه پژوهش نوان م

نر خارج

نانو ویان تاثیر مثبر ناشره

نهد که می ان پیور ت علم

و مو قیت تحصیل

نانو ویان که تاامد بیورری با اسرانان خون ناشر د ،از آنچه پیش از ثبت نام آنان پیشبی

م -

شد ،بیورر است نوریه ناخل مااونت طرح و برنامه ویژهنامه آموزش ) .حضور نانو ویان نر
محیط یانگیری الکررونیک

با توجه به ای که می ان تاامدات چهره به چهره با نیگر یانگیرندگان

و اساتید ،کاهش م یابد) ،به حمایت آموزش بیورری نیاز نارن بارل و همکاران .)2015،نرایج
تحلید یا ره ها نوان م نهد که اسرفانه از نسریاران آموزش با مهارت های ویژه اوری
اطالعات و ارتباطات نر یانگیری آنالین به خصوص مهارت های مدیریت زمان ،مهارت های
نوشراری و مهارت های برقراری ارتباط نر ضای نی یرال م تواند م ر به ا ایش یانگیری
راگیران شون ،اگرچه راگیران ه چ ان با مدرسان خون تاامد نارند اما زمان بیورری به کمک
مدرسان جهت ارتباط و تاامد به نانو ویان اخرصاص م نه د  . )Abili et al, 2018هدف
سوم پژوهش ،تبیین نرخ ماندگاری بر اساس انوا تاامد نر محیط یانگیری الکررونیک نرایج
نوان م نهد .همانطور که نر جداول  4و  5آمده است ،مدل رگرسیون انوا تاامد با نرخ
ماندگاری نوان نانه است که تاامد با محروا ،تاامد با اسران و تاامد با نسریار قابلیت تبیین نرخ
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ماندگاری نانو ویان را ناشره است اما تاامد با نانو و با سط ما اناری قابلیت تبیین نرخ
ماندگاری را نداشره است .ضرورت تاامد بدین نلید است ،که بیورر یانگیری ها و آموز

های

کالس از طریق تاامد صورت م گیرن تاامد نر کالس نه قط نر خدمت رسیدن به هدف های
آموزش است بلکه به ع وان سازکاری عمد م ک د که از طریق آن مدرس و راگیران هدف
های شخص و اجرماع خون را توخیص م نه د تاامد نو اصل

االیت نر کالس است و

بخش عمده وقت کالس صرف تاامد م شون و برخ از پژوهوگران بر این باورند که تاامالت
نر محیط های برخط ع صری اساس برای مو قیت یانگیرندگان است
 . )2016نر محیط آموزش

اسران نقش اال

و عامل

Kharrazi et al,

بر االیت بیورر و ا ایش ارتباطات

نانو ویان با یکدیگر و نر نهایت شکد گیری یک محیط یانگیری موارکر

م

باشد

 .)Mahmodi et al,2016نر راسرای هدف چهارم پژوهش بررس تفاوت می ان تاامد بر
اساس ت ربه قبل

یانگیری نر محیط الکررونیک ) ،نرایج یا ره ها نوان م نهد که اخرالف نر

هر چهار تاامد با مقدار رض ما انار است ،بدین ما ا که ت ربه قبل

یانگیری نر محیط

الکررونیک باعث ا ایش تاامد نانو ویان نر بسرر الکررونیک م گرنن.
نر نهایت با توجه به ارتباط مثبت و ما

نار انوا تاامد با نرخ ماندگاری پیو هانات ذید اراوه م

گرنن
 طراح محیط یانگیری الکررونیک به صورت تاامل تر و اسرفانه از امکانات نطام
مدیریت یانگیری به م ظور ا ایش تاامد نانو ویان با نانو ویان ،با نسریاران ،با
محروی و با اساتید
 طراح

محروای یانگیری الکررونیک

مر اسب با سبکهای مر و و مرفاوت

نانو ویان نر یانگیری با اوری
 تولید محروای چ د رسانه ای و به تاامل برای همه نروس نوره
 توجه نانو ویان به پوریبان از ه تایان و تر یب یکدیگر به تاامد
 ساخت وبالگ شخص توسط نانو ویان ،برای اشرراک گذاری و تبانل علم
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 نر نظر گر رن نسبت اسران به نانو و به م ظور برقراری حداکثر تاامد بین یان نه ده
و یانگیرنده
 بهره م دی از اساتید و نسریاران آموزش با مهارت و تاهد الکررونیک باال به م ظور
پاسخگوی به نیازهای نانو ویان نر بسرر الکررونیک
 تدری

مدرس نر کالسهای الکررونیک به صورت تاامل و اسرفانه از شیوههای

گوناگون و مر و پرسوگری و مساود چالش برانگی
 بهره م دی اساتید از تدری

یانگیرنده محور و تاامل به م ظور اال کرنن هرچه

بیورر نانو ویان نر موضوعات و مباحث نر تدری

ه زمان ،هدایت و تسهید گری و

توویق به یانگیری اال به جای اراوه مطالب به صورت مسرقی
 توویق نانو ویان به ان ام تکالیف و پروژهها به صورت موارکر از طریق ه زمان
و نا ه زمان و نر نظر گر رن امریازها و توویقهای از سوی اساتید برای نانو ویان که
بیورر و بهرر بحثها و تکالیف را ننبال م ک د
 آگاه کرنن نانو ویان به اهمیت تاامد و ا ایش پویای اجرماع نر کالسهای
الکررونیک نسبت به کالسهای س ر و توویق به اسرفانه هر چه بیورر از اب ارهای
تاامل نر محیط یانگیری الکررونیک .

1930  زمستان/ شماره دوم/  سال دهم/تربیتي
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