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چکیده

پژوهش حاضر باهدف شناسایی عوامل مؤثر بر تعامالت در محیط یادگیری الکترونیکی انجامشد که از منظر نظریه پردازان
مختلف بهعنوان مهمترین عنصر حیاتی در فرآیند یادگیری شناساییشده است .روش پژوهش حاضر ،کیفی و ازنظر هدف
بنیادی است که بهصورت فرا ترکیب و روش کتابخانهای با استفاده از مدل هفت مرحلهای سندلوسی و باروس
)(Sandelowski & Barroso,2007گردآوریشده است .در این مطالعه ،پس از طراحی سؤال پژوهشی ،جستجوی
سیستماتیک بر اساس کلمات کلیدی مربوط به یادگیری الکترونیکی و تعامالت طی سالهای( 0202-0202وهم چنین
)0911-0931در پایگاههای اطالعاتی ایرانی و خارجی شامل Google.Scholar،Elsevier،Proquest،magiran
 ،springer،SID،civilicaمورد بررسی قرار گرفت .پس از انجام  7مرحله از روش متا سنتز و بازبینی ،تعداد 92مقاله
از بین  021مقاله یافت شده 5 ،مؤلفه اصلی و 95مؤلفه فرعی بهعنوان عوامل مؤثر بر تعامالت در محیط آموزشی الکترونیکی
قابل استناد است .بر این اساس مؤلفههای اصلی عوامل مؤثر بر تعامالت در محیط یادگیری الکترونیکی شامل.0 :عوامل
فنآوری( فنآوری در آموزش ،کیفیت ابزارهای دیجیتال ،زیرساختهای مخابراتی)  .0عوامل فردی( انگیزه ،نگرش ،تعهد
و نظم )  .9عوامل آموزشی ( بازخورد ،تعداد افراد کالس ،شیوه تدریس ،مشارکت کالسی )  .4عوامل علمی ( تناسب
محتوا ،طرح درس ،سرفصل و تسلط بر محتوا)  .5عوامل مدیریتی ( رهبری فرآیند و ساختار ،نظارت بر عملکرد دورههای
آموزش الکترونیکی) میباشد.
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مقدمه

ورود فنآوریهای اطالعاتی و ارتباطی به حوزه تعلیم و تربیت طی چند دهه اخیر ،بهویژه
آموزش و یادگیری از طریق وب که تحولیافتهترین شکل آموزش بر اساس رایانه تلقی میشود
اگرچه از یکسو نویدبخش تحوالت بنیادین و ساختاری در این حوزه است که همراستا
با تغییرات جهانی فنآوری در سایر حوزهها به وقوع میپیوندد از سوی دیگر در سایه نگاهی
متفاوت اندیشهی تضعیف کیفیت آموزش و یادگیری و کاهش ارتباطات انسانی و جایگزینی نظام
ارتباطات مجازی با دنیای واقعی ارتباط و تعامل در محیطهای یادگیری ،منجر به ایجاد چالشهای
جدید و عمیق در این حیطه شده است)  .(azami & attaran , 2011در عصر ارتباطات ،نفوذ
فنآوریهای مبتنی بر وب به مراکز آموزشی از مدارس تا دانشگاهها و حتی منازل ،سبب شده
است تا تعامالت نظامهای آموزشی دستخوش دگرگونی شود و یادگیری با تکیه بر انواع تعامل
رویکردهای جدید تدریس را برای مدرسان فراهم سازد( Anderson & Garrison, 2011
).کیفیت آموزشی دورههای الکترونیکی ابعاد زیادی دارد که از آن جمله میتوان به تعامل
( ارتباط مربی با مربی و با یادگیرندگان ،ارتباط یادگیرندگان با یکدیگر و ارتباط مربی
و یادگیرندگان با محتوا) ،طراحی دوره ،دسترسپذیری ،عناصر چندرسانهای ،کیفی ارزشیابی،
بازخورد ،سازماندهی دوره و در دسترس بودن مربی اشاره کرد(.)Tsang, 2010
مفهوم تعامل 0از ابعاد مختلفی موردتوجه واقعشده و بر اساس دیدگاههای متعددی تعریفشده
است .در خصوص تعامل در محیطهای یادگیری الکترونیکی 0در متون پژوهشی متعدد به تعاریف
مختلفی از تعامل اشاره شده است؛ تعامل را میتوان فرآیند دوطرفه ارتباط فعال و درگیر کننده بین
مشارکتکنندگان با امکان دستکاری ،تأمل ،تبادل و به اشتراکگذاری محتوا از طریق امکانات
و ابزارهای مختلف بهصورت همزمان و ناهمزمان بهمنظور دستیابی به هدف موردنظر تعریف نمود
) .)Purjamshidi, 2016این واژه بهطور سنتی بر مباحثات رودررو و کالس محور میان
یادگیرندگان و یاد دهندگان در حین برگزاری کالس تمرکز دارد اما در آموزش الکترونیکی
به علت اینکه از لحاظ مکانی بین یاد دهنده و یادگیرنده فاصله وجود دارد ،تعامل مفهومی پیچیده
و چند وجهی مینماید ).(Saied et al., 2011
بهطورکلی اکثر صاحبنظران ،تعامل را رکن اصلی فرآیند یاددهی -یادگیری دانسته و آن را
ضرورتی اجتناب ناپذیر در آموزش فراگیران در دوره های آموزش الکترونیکی میدانند .بهطور
مثال حقانی و همکاران ) ) Haghani et al., 2014معتقدند بدون وجود بازخورد مناسب
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و تعریف شده ،یادگیرنده عمالً از فرآیند یادگیری خارجشده و ادامه مسیر یادگیری برای
او دشوار و عمالً غیرممکن میگردد لذا نظام آموزش عالی ،از طریق توسعﮥ روش یادگیری
الکترونیکی میتواند دسترسی عالقهمندان به یادگیری را فارغ از قیود زمان و مکان افزایش دهد
و یادگیری بر اساس توانایی افراد ،افزایش اثربخشی ،افزایش مسﺌولیت فردی در یادگیری دانشجو
محوری ،تحقق جامعﮥ یادگیرندگان و تشکیل جوامع پژوهشی را تحقق بخشد & Amanzadeh
) .)Al Noman F, 2015ازاینرو فهم متغیرهای مرتبط با تعامالت در آموزشهای مبتنی بر وب
در جهت طراحی کارآمد آنها از اهمیت قابلمالحظهای برخوردار میگردد.
بررسی پژوهشهای انجامشده در خصوص تعامل نشان میدهد که در بسیاری از مطالعات،
بر اهمیت و ضرورت تعامل و عوامل تأثیرگذار برآن در محیطهای آموزش الکترونیکی
پرداختهشده است؛ از این رو در ادامه به مروری از پژوهشهای مرتبط میپردازیم:
رجبعلی و همکاران)  )Rajabale et al., 2020در پژوهشی به بررسی تعامل در محیط آموزش
الکترونیکی ،به این نتیجه دست یافتند که وقتی فعالیتهای یادگیری مداوم در نظر گرفته شود
همبستگی مثبت معناداری بین تعامل در محیط الکترونیکی و عملکرد یادگیرندگان به دست آمد.
سطح تعامل متوسط یادگیرندگان بهطور معناداری برای مجریان خوب در مقایسه با مجریان پایین
باالتر بود .بهطور مشابه ،عملکرد میانگین دانشجویان با تعامل باال بهطور قابلتوجهی بهتر از سطح
تعامل پایین بود.
پورکریمی و رمضان پور) )Pour Karimi & Ramezanpour, 2019در پژوهشی کیفی،
به ارائه الگوی توسعه حرفهای اعضای هیأت علمی آموزش الکترونیکی پرداختند .یافتههای این
تحقیق نشان داد برای توسعه اعضای هیأت علمی ،آموزش الکترونیکی باید به  5بعد اصلی
که شامل بعد توسعه دانش ،بعد توسعه مهارت ،بعد توسعه توانایی و درنهایت به ابعاد توسعه نگرش
و توسعه ویژگیها ،توجه بیشتری مبذول داشت.
مک کرلیچ و همکاران ) ) McKerlich et al., 2012در پژوهش خود بیان داشتهاند که
از دیدگاه دانشجویان ،یادگیری مجازیای که دربردارنده سه عنصر حضور شامل :حضور
آموزشی حضور اجتماعی و حضور شناختی است بهعنوان یک تجربه قوی آموزشی محسوب
میشود.
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اعظمیی و عطیاران ) (azami & attaran, 2011در مطالعیه خیود کیه در خصیوص تجربیه تعامیل
یادگیرندگان در دانشگاه مجازی شهر تهران بیود؛ دریافتنید کیه تعامیل یادگیرنیدگان ییک چیالش
اساسی در دورههای آموزش مجازی است و میزان تعامل در این دورهها پایین میباشد .این شیواهد
نشان میدهد که تعامل در دورههای آموزش مجازی ،نقش اساسیی در موفقییت و اثربخشیی دوره
دارد .پور جمشیدی و همکاران( )Pour Jamshidi et al., 2014نیز در پژوهش خود عوامل مؤثر
بر تعامل استاد با یادگیرنده را بهعنوان ییک تجربیه قیوی محییط آموزشیی مبتنیی بیر وب شیامل
مهارتهای فنی و ابزاری ،مهارتهیای ارتبیاطی ،تعهید و نظیم ،تسیلط علمیی ،انگییزه و نگیرش
درزمینﮥ آموزش الکترونیکی ذکر کردهاند.

بنابراین مراکز ارائهدهنده الکترونیکی دانشگاهی نیز میبایست بهمنظور ارائه آموزشهیای کیفی
و تالش برای بهبود شرایط و امکانات آموزشی در کییییالسهییییای آنالییییین ،از ارزشیابی کیفیت
آموزش الکترونیکی ،بهعنوان راهی مناسب برای متولیان دانشگاهها در برطرف نمودن ضیعفهیای
تعییاملی موجییود آمییوزش الکترونیکییی و دستیابی به آمییوزشهییای کیفی منطبق بر اهداف آموزشی
بهرهمند شوند.
درمجموع ،بر اساس آنچه پیشتر بیان شد میتوان گفت به دنبال افیزایش نییاز جامعیه بیه افیراد
تحصیلکرده ،شیوههای آموزشی سنتی دیگر نمیتواند پاسخگو باشد و نظام یادگیری الکترونیکیی
بهعنوان رویکرد آموزشی عصر حاضر در کشور ،همواره با پیچیدگیهای مربیوط بیه نحیوه تعامیل
و کیفیت مشارکت در یادگیری روبهرو بوده است لذا ضرورت نگرشی جامع و نظاممند به موضوع
شناسایی و دستهبندی عوامل مؤثر بر تعامالت دارای اهمیت میباشد .لذا با توجه به اهمیت موضیوع
آموزش الکترونیکی در کشور ،تاکنون تحقیقات انجامشده در این زمینه بهصورت محدود صیورت
پذیرفته است و جای تحقیقی که بهصورت فراترکیب به بررسی عوامل مؤثر بر تعامالت در محییط
آموزش الکترونیکی بپردازد احساس میشود .بنا بر آنچه گفتیه شید و در پرتیو ایین هیدف ،سیؤال
پژوهش عبارت است از :عوامل مؤثر بر تعامالت در محیط یادگیری الکترونیکی کدامند؟
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روش

روش این پژوهش ازنظر نحوه گردآوری دادهها کیفی است و ازنظر هدف بنیادی است که بهصورت
فراترکیب برای به دست آوردن ترکیب جامعی از موضوع پژوهش بر پایه مطالعات کیفی ،انجام شده
است .بهمنظور اجرای روش فراترکیب ،روش  7مرحلهای بهصورت ذیل در نظر گرفتهشده است:

گام اول :تنظيم سؤاالت پژوهش :اولین مرحله از فراترکیب ،مجموعهای از سؤاالت پژوهشی است.
هدف اصلی این تحقیق ،شناسایی و طبقهبندی عوامل مؤثر بر تعامالت در محیط یادگیری الکترونیکی
است.
گام دوم :مرور ادبيات بهصورت نظاممند :در پژوهش حاضر منابع موردنظر از طریق پایگاههای داده،
مجالت ،کنفرانسها و موتورهای جستجو ،مورداستفاده میباشد .جامعه آماری پژوهش ،شامل کلیه
مطالعات دستیافتنی درزمینه یادگیری الکترونیکی در محیطهای کاری بهدستآمده از پایگاههای
اطالعاتی ایرانی و خارجی :سیویلیکا ،مگیران ،SID،اسپرینگر ،گوگل اسکوالر و پروکوئست است.
جدول  -1معیار پذیرش و عدم پذیرش منابع

عنوان معیار

معیار پذیرش

معیار عدم پذیرش

زبان پژوهشها

انگلیسی -فارسی

غیر از زبان انگلیسی و فارسی

زمان انجام

ارسال0202تا0202

قبل از سال0202

روش تحقیق

کیفی /کمی

کمی

جامعه موردمطالعه

محیط یادگیری الکترونیکی

غیر از محیط یادگیری الکترونیکی

شرایط موردمطالعه

عوامل مؤثر بر تعامالت

عواملی که به تعامالت مربوط نیستند.

نوع مطالعه

مقاالت چاپشده در

نظرات شخصی و مقاالتی که در

منابع معتبر

نشریات نامعتبر پذیرش شدند.
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گام سوم :جستوجو و انتخاب مقالههاي مناسب:

پارامترهای متفاوتی مانند :عنوان ،چکیده ،محتوا

و دسترسی برای انتخاب مقالههای مناسب منبع یافت شده است که بهدقت تعداد  021مورد مقاله ازنظر
محتوا و کیفیت روش پژوهش ،ارزیابیشده است .در این مرحله مشخص شد کدامیک متناسب
با سؤاالت پژوهش است؛ بنابراین مقاالتی که با سؤاالت ارتباط نداشتند ،کنار گذاشته شدند و درنهایت
مرتبطترین منابع برای پاسخ به سؤال پژوهش استخراج شد .شکل  0نحوه انتخاب مقاالت مناسب
و نتایج را نشان میدهد.

شکل  .5الگوریتم انتخاب منابع نهایي

گام چهارم :استخراج اطالعات متون  :نتایج اطالعات مقالهها و منابع بر اساس مرجع مربوطه اجزای
هماهنگی طبقهبندیشده است ( جدول .)0
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جدول  .5پژوهشهای کیفي انجامشده در حوزه عوامل مؤثر بر تعامالت در محیط یادگیری الکترونیکي

کد

مؤلفههای شناسایيشده در حوزه تعامالت

محققین

عدم حضور اجتماعی  ،احساس عدم امنیت روانی ،بیمسﺌولیتی اساتید به دلیل نبیود ارتبیاط چشیمی و
0

عظیمی ،عطاران

بدنی ،عدم شناخت صحیح از افراد و موقعیتها ،اضطراب امتحان بیه دلییل نداشیتن تفسییر درسیت از

()0200

خلقیات استاد ،بیعالقگی اساتید به طرح پرسش در کیالسهیای دارای ارتبیاط هیمزمیان و احسیاس
تنهایی و مشکالت فرهنگی ناشی از عدم پذیرش ایین شییوه از آمیوزش در کشیور بیه شیکل تبعیی
آور ،ضعیف بودن زیرساختهای فنی ،ضیعف میدیریتی و عیدم اسیتفاده از اسیاتید آمیوزشدییده در
حوزه آموزش مجازی؛

0
9

کیم

بیازخورد مییؤثر و جیامع در محیییطهیای یییادگیری الکترونیکیی بییر اسیاس برنامییهرییزی قبلییی و لییزوم

()0201

بهروزرسانی اطالعات علمی اساتید؛

نیکوال

پراکندگی جغرافیایی دانش آموزان ،مشارکت ناهمزمان و تماس بصری محدود؛

()0200
4

کمال خرازی و
همکاران

افزایش دانش یادگیرندگان در صورت ارتباط و تعامل با محتوا ،استاد ،رسیانه و یادگیرنیدگان دیگیر
و در راستای بهبود عملکرد تحصیلی و باهدف یادگیری؛

()0205
5

مظلوم اردکانی و
همکاران

نگرش نوآورانه ،زیرساختهای فنی ،تجدیدنظر در آیییننامیههیای آموزشیی ،سیاختارهای اجراییی-
آموزشی؛

()0201
1

پور جمشیدی و

مهارتهای فنی و ابزاری ،مهارت ارتبیاطی ،تعهید و نظیم ،تسیلط علمیی ،ارتبیاط صیوتی و تصیویری

همکاران()0204

زنییده ،کمیییت و کیفیییت امکانییات ارتبییاطی ،انگیییزه و نگییرش نسییبت بییه آمییوزش مجییازی و تعییداد
دانشجویان؛

7
1

برد

احسییاس تأثیرگییذاری و ارزش و اهمیییت افییراد در گییروه ،احسییاس حضییور در محیییط یییادگیری

()0201

الکترونیکی و تمایل بیشتری برای ارتباط چهره به چهره؛

سانگ

استراتژیهای طراحی آموزشی خاص کیه مییتوانید تعامیل در ییادگیری آنالیین را افیزایش دهیدو

()0202

موجب جذابیت دورهها خواهد بود .طراحی مؤثر محتوای ارائهشده در کیالس درس نییز بیر تعیامالت
مؤثر تأثیرگذار است.

3
02

ینگین و همکاران

رضییایت مدرسییان آنالییین میییتوانیید یییک راهنمییای اساسییی بییرای طراحییان یییادگیری الکترونیکییی ،

()0200

سیاستگذاران برای درک تعامل و نتایج قابلیت استفاده مربوطه در جهت افزایش تعامالت باشد.

کالوف

تهیه و تدارک محیط یاددهی -یادگیری مناسب بیرای بحی در میورد موضیوعات و مسیائل میرتبط،

()0200

فرصتهایی برای گفتوشنود یادگیرندگان همراه با ،راهنمایی و جهتدهی مربیان؛

 /05فصلنامه فنآوری اطالعات و ارتباطات در علوم

تربیتي /سال یازدهم  /شماره اول /پاییز1011

کد

محققین

مؤلفههای شناسایيشده در حوزه تعامالت

00

لیو و همکاران

نگرش یادگیرندگان نسبت به ابزارهای ارتباطی ،نگرش مثبت و منفی یادگیرنیدگان بیه برخیی ابزارهیا

00
09

()0202

ناشی از مسائل مختلف ازجمله فرهنگ؛

باران و

حضور مطالب جذاب دانشگاهی و حضور قوی در تیدریس و بییان مسیائل روزمیره بیرای ایجیاد ایین

همکاران()0200

احساس بین فراگیران؛

چیگزا و هالبرت

برجستگی گفتوگوهای بین فردی ،تعامل و داربست فعالیتهای علمی آنالین؛

()0204
04

دهقان و
همکاران()0204

05
01
07

رضایت فراگیران از آموزش در محییط مبتنیی بیر وب بیر مانیدگاری و افیزایش تعامیل در دورههیای
یادگیری الکترونیکی؛

پیکیانو

وجییییود ارتباط قوی بین ادراکات و نگییییرش ذهنییییی فراگیر در خصوص تعامل ،حضور اجتماعی و

()0205

یادگیری؛

مارتین و بولیگر

اهمیت و نقش ارتباطات صوتی و تصیویری در تعامیل یادگیرنیدگان و درنتیجیه افیزایش مشیارکت و

()0201

ارتباط با یاد دهنده در حین تدریس آنالین؛

ایلماز

انتخاب روش آموزش مجازی بر حس عالقه و انگیزه در مقایسه با انتخاب اجباری آن؛

()0207
01

محمودی،

بح های گروهی ،نشستهای دورهای و ایمیل و بازخورد بهموقع؛

ابراهیمزاده
()0205
03

بری ()0203

02

النگ و همکاران

ضرورت شناسایی نقشها و شایستگیهای اعضای هییأتعلمیی در محییطهیای مجیازی بیرای ایجیاد
چارچوب مشترک برای آموزش و افزایش تعامل؛
تسهیل و توانمندسازی تجارب یادگیری جمعی در حیطه محتوای درس؛

()0201
00

کوینتانا و مورالس
()0205

00

فراهم نمودن فرصتهایی برای برقراری گفتوگیو و ارتبیاط و اشیتراک دانیش بیرای کسیب تجربیه
یادگیری غیررسمی آنالین؛

الکساندر و

فنآوری ،تسلط علمیی اسیاتید ،رفتیار درسیت اجتمیاعی در فضیای آنالیین ،نظیارت و برنامیهرییزی،

همکاران

روشهای تدریس و طراحی آموزشی؛

()0203
59
54

قوی فکر

فنآوریهای اطالعات و ارتباطات

()5092

جایگزینی رویکردهای سنتی و آموزشی را با آموزش دیجیتال در بخش آموزش آنالین؛

ظریف

گسترش شبکههای چندرسانهای ،بهمنظور ایجاد فرصت برای تعامل یادگیرندگان و اساتید؛

صنایعی()5099

عوامل مؤثر بر تعامالت در محیطهای یادگیری الکترونیک …00/

کد

محققین

مؤلفههای شناسایيشده در حوزه تعامالت

52

مشایخ

طراحی دورهها با رویکرد سازنده گرایانـه ،تسـل علمـی مربـی ،فـنآوری در آمـوزش ،امـور

()5090

مدیریتی دورههای مجازی؛

52
52
52

کارول و همکاران

استفاده از ابزارها و وبسایتهای ارتباطجمعی مانند اتاقهای گفتوگو ،رسانههـای اجتمـاعی

()5095

برای افزایش یادگیری عمیق در محیطی امن؛

هوآنگ

فنآوری شامل بحث همزمان (بهعنوانمثال فیلمهای کنفرانس) ،گفتگـوی نـاهمزمـان واسـطه

()5090

(بهعنوانمثال پست الکترونیکی  ،ارسال مباحثه؛

سوگنفری و

آشنایی با ابزارآالت دیجیتالی ,انگیزش فردی و ویژگیهای محیطی؛

همکاران ()5099
51

جانسون و لستر

تأثیر معکوس افزایش تعداد یادگیرندگان دوره مجازی در کالس درس بر تعامل؛

()5092
90

پیچر ،ماچر و

انتظارات و تجربیات دانشجویان در یادگیری الکترونیکی با اهداف یادگیری مرتب و رضـایت

مایر()5090

از درس؛

گام پنجم :تجزیهوتحليل و تلفيق یافتههاي كيفی:

در طول تجزیهوتحلیل ،پژوهشگر موضوعاتی

را جستوجو میکند که در میان مطالعههای موجود در متاترکیب پدیدار شدهاند .این مورد بهعنوان
«بررسی موضوعی» شناخته میشود .بهمح

اینکه موضوعها شناسایی و مشخص شدند ،بررسیکننده

یک طبقهبندی را شکل میدهد و طبقهبندیهای مشابه و مربوط را در موضوعی قرار میدهد که آن
را به بهترین گونه توصیف میکند .موضوعهای اساس و پایهای را برای ایجاد «توضیحات ،مدلها
و تﺌوریها یا فرضیات»کاری ارائه میدهند ( .)Sandelowski & Barroso, 2007در این پژوهش
 ،ابتدا همﮥ عوامل استخراجشده از مطالعات پیشین در مفهومی مشابه دستهبندیشدهاند و بهاینترتیب
 ،مفاهیم پژوهش مشخص شدند.
گام ششم :كنترل كيفيت :درروش فراترکیب ،محققان رویههای زیر را برای حفظ کیفیت در مطالعه
خود در نظر گرفتهاند :در سراسر تحقیق ،محققان تالش میکنند برای کیفیتبخشی به یافتههای پژوهش
حاضر ،توضیحات روشن و واضح از اقدامات انجامشده در هر گام ارائه نمایند سپس راهکارهای
جستوجوی الکترونیک و دستی را در چندین مرتبه به کار میبرند تا مقاالت مربوط را پیدا کنند
و درنهایت در جهت اولویتبندی و شناسایی دقیق مؤلفهها تالش نمودهاند.

 /02فصلنامه فنآوری اطالعات و ارتباطات در علوم

گام هفتم :ارائه یافتهها:

تربیتي /سال یازدهم  /شماره اول /پاییز1011

در این مرحله از روش فراترکیب ،یافتههای حاصل از مراحل قبل ،ارائه

میشود .طی مراحل این پژوهش و درنتیجه ترکیب یافتهها ،تعداد  92مقاله از021مقاله موردمطالعه
در این زمینه مورد جستوجو قرار گرفت که شامل  5مؤلفه اصلی و  95مؤلفه فرعی در پژوهشهای
داخلی و خارجی در جدول شماره  9قابلمشاهده است.
یافتهها

در جدول شماره ( )9به کدگذاری عوامل مؤثر بر تعامالت بر اساس مطالعات انجامشده پرداختهشده
است .این عوامل در  5مؤلفه اصلی طبقهبندی شدند که شامل .0 :عوامل آموزشی .0عوامل فنآوری
.9عوامل علمی .4عوامل فردی .5عوامل مدیریتی و  95مؤلفه فرعی میباشد.
جدول شماره  -0کدگذاری عوامل مؤثر بر تعامالت بر اساس مطالعات انجامشده
مضامین
سازنده

عوامل
آموزشی

مضامین پایه

کد منابع

ارتباط حضوری

R00 , R7 R ,9, R0

4

جلسات دیداری

R02 , R01, R 00

9

فعالیت مشترک

R9 , R01 , R07

9

تقویت ارائه در کالس

R02 R00, R 00R07

4

مشارکت کالسی

R9, R09, R00 R07

4

دسترسی به اساتید

R00

0

شیوه تدریس

R5, R00

0

بازخورد

R0, R01, R07

9

تعداد افراد در کالس

R1, R03

0

مهارت فنی

R0, R1, R00, R09, R07, R01

1

فنآوری در آموزش

R0, R1, R01, R01, R00,

عوامل
فنآوری

فراواني

R09, R07

امکانات چندرسانهای

R0, R1, R01, R09, R04,
R01, R07

دانش فنآوری

R0,R1,R00,R09,R04,

مضامین پایه

فراواني
مضامین
سازنده

52

7
92
7
3
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مضامین
سازنده

مضامین پایه

کد منابع

فراواني
مضامین پایه

فراواني
مضامین
سازنده

R05,R01,R07, R01
کیفیت ابزارهای دیجیتال

R1,R04,R01,R07

4

زیرساخت مخابراتی

R0,R5

0

پشتیبانی فنی

R0,R00,R05

9

تسلط بر محتوا

R0,R0,R1,R03,R00,R05

1

طرح درس

R0,R1,R00

9

سرفصل

R0,R00

0

تناسب محتوا

R1,R1,R02,R00,R05,

5

تجارب یادگیرنده

R4,R00,R92

9

اهمیت به یادگیرنده

R0,R7

0

شرایط یادگیرندگان

R0,R9,R00,R01

4

آشنایی با شیوه آموزش

R00

0

عالیق یادگیرنده

R00,R05,R07

9

انزواطلبی

R0

0

درگیری ذهنی

R09,R02

0

انگیزه

R0,R1,R01

9

نگرش

R0,R5,R1,R00,R05,R07

1

تعهد و نظم

R9,R5

0

رضایتمندی فراگیران

R3,R04,R92

9

ارتباط اجتماعی

R0,R5,R7,R05,R00,R05

1

عدم شناخت از افراد

R0

0

عوامل

رهبری درفرآیندوساختارها

R5,R1,R3,R03,R01,R92

1

مدیریتی

نظارت بر عملکرد

R0,R05

0

عوامل علمی

عوامل فردی

92

92

2

عوامل فنآوری :مهارت و دانش سختافزارهای رایانهای مانند صفحهکلید و استفاده از نرمافزارهای
الزم برای انجام فعالیتهای یادگیری در محیط آموزش الکترونیکی برای سهولت در جستوجوی
مطالب علمی و برقراری ارتباط با دیگران و تبادلنظر و تولید به اشتراک گذاشتن محتوا ،امری الزم

 /02فصلنامه فنآوری اطالعات و ارتباطات در علوم

تربیتي /سال یازدهم  /شماره اول /پاییز1011

و ضروری است که با آموزشهای الزم زمینه افزایش تعامل بین یادگیرنده و اساتید مربوطه فراهم
میگردد و در طول دوره نیز حمایتهای الزم برای استفاده از ابزارهای ارتباطی به عمل میآید.
انتظارات دانشجویان از فنآوری در برنامههای آنالین ،بهشدت تحت تأثیر تجربیات فنآوری گسترده
آنها با تلفنهای هوشمند ،شبکههای اجتماعی و حتی کامپیوترهای شخصی آنها قرار دارد .فراگیران
انتظار دارند که برنامههای مورد استفاده آنها بهطور یکپارچه کار کنند غنا و شفافیت داشته باشند
و در عین حال ساده و گاهی اوقات سرگرمکننده باشند(.)Paul & Cochran, 2013

عوامل فردی :برای افزایش و بهبود تعامل ،توجه به یادگیرنده و شرایط زندگی او ،درک و دریافت
ماهیت آموزش مجازی

و مسﺌولیتهای استاد و دانشجو در این محیط بر تعامالت بین

مشارکت کنندگان مؤثر است .مسلماً هرگونه تعاملی موجب تقویت و ارتقاء یادگیری نمیشود.
ازیکطرف  ،سیستم یادگیری آنالین که اغلب در آموزش آنالین و ترکیبی استفاده میشوند
فرصتهای جدیدی برای تعامل بین دانشآموز و محتوا ،بین دانشآموز و معلم و در بین خود دانش
آموزان ایجاد میکنند ( )Cheng & Chau, 2016و از طرف دیگر رشد آموزش مبتنی بر وب ،لزوم
توجه به پاسخگویی در خصوص اثربخشی این دورهها و نگرانیها درباره کمیت و کیفیت را نیز
در پی دارد ( .)Robinson & Halinger, 2008نظر به اینکه فرآیند یادگیری جریانی دوطرفه
است؛ فعالیت هایی نظیر پرسش از دانشجو ،ارائه پیشنهاد و دادن تکالیف متنوع به فراگیران ،سبب
افزایش مشارکت و حس حضور اجتماعی در افراد میگردد.
عوامل آموزشی :مستقیم و مستمر بودن بازخورد و آنی و در لحظه بودن آن موجب ارتقاء حافظه
و یادآوری مطالب در یادگیرندگان می گردد و برای دستیابی به اهداف دانشی ،دورههای یادگیری
الکترونیکی بایستی بهصورت مستمر و بدون درنگ و با استفاده از فرمتهای متنوع محتوا ،از راه
بازخورد پشتیبانی از یادگیرنده انجام گیرد( )Barari et al., 2019بنابراین نقش مدرس بهعنوان تسهیل
گر و راهنما در کالس آنالین بابیان مسائل روزمره و جالب در آغاز مباح
فراگیرانی که جرأت و جسارت آغاز بح

کالسی ،سبب میشود تا

را ندارند و یا به علت کمرویی قادر به بیان نظرات

و پیشنهادها خود نیستند با آسودگی خاطر بیشتری به تعامالت بهینه با اساتید و سایر فراگیران
در محیط کالس الکترونیکی بپردازند وعدهای که نیاز به توجه برای وارد شدن در بح ها
و گفتوگوهای کالسی رادارند از تعامالت مؤثر بیبهره نمانند.
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عوامل علمی :یادگیری الکترونیکی با استفاده از فنآوریهای گوناگون نظیر لب تاب ،رایانه
تلفنهای هوشمند ،اثرات عمیقی را در روشهای یاددهی_ یادگیری گذاشته است؛ زیرا سبب شده
است تعداد زیادی منابع یادگیری در قالب فیلم ،متن ،صدا و تصویر و ...از طریق اینترنت فراهم گردد
که پیامدهایی از قبیل تقویت یادگیری ،عبور از مرزهای جغرافیایی ،همکاری و تعامالت ارتباطی در بین
حداکثر افراد را به دنبال داشته است ( .)Fraihat et al., 2020

عوامل مدیریتی :طبق یافتههای موجود در این مطالعه ،مقوله مدیریت در آموزش الکترونیکی دارای
دو مقوله فرعی.0 :نظارت بر عملکرد  .0رهبری در ساختار و فرآیندها میباشد .منظور از مقوله فرعی
نظارت بر عملکرد شامل :حمایت و پشتیبانی آموزشی ،خدماتی ،مالی ،اخالقی ،تحصیلی و فنی برای
دانشجویان و منظور از مقوله فرعی رهبری در ساختار و فرآیند شامل :سازماندهی امورات اداری
و تحصیلی فراگیران ،محتوای آموزش و ضرورت توجه بر فرآیندهای تدریس و آموزش الکترونیکی
میباشد لذا برای عملی نمودن عواملی که تاکنون در محیط آموزش الکترونیکی اشاره شد ،ضروری
است که قابلیتها و امکانات این محیط را شناخت و نظریه تربیتی متناسب با آن را انتخاب کرد.
امکانات این فنآوری محتوای یادگیری را به شیوههای چندگانه به یادگیرنده ارائه میکند و فعالیتهای
یادگیری بسیار متنوع و گسترده است که با ارائه برنامههای آموزشی دارای انعطاف بیشتر
و اشتراکگذاری تجربه و دانش بین دانشگاهها و مراکز ارائهدهنده آموزشهای الکترونیکی ،سبب
میشود اختالف بین وضعیت جاری و مطلوب کمرنگتر گردد و نتایج یادگیری مورد انتظارازدوره
آموزشی تحقق یابد.
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بحث و نتیجهگیری

با نگاهی کلی بر یافتههای این پژوهش ،میتوان گفت همه عوامل شناساییشده از مطالعات
صورت گرفته در این حوزه ،بر هدف کلی پژوهش مبنی بر عوامل مؤثر بر تعامالت در محیط
یادگیری الکترونیکی تأثیرگذار است که در قالب پنج دسته کلی شامل :عوامل فردی ،فنآوری،
مدیریتی و آموزشی و علمی تقسیمبندی شدند .نتایج این پژوهش بیانگر آن است که عوامل
فنآوری شامل :پشتیبانی ،زیرساختهای فنی ،کیفیت ابزارها ،امکانات رسانهای و مهارتهای فنی
است که با بیشترین فراوانی ،در بین پژوهشهای انجامشده در سطح باالتری قرار دارند.
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فنآوری ،ذات یادگیری الکترونیکی است و محیط یادگیری الکترونیکی بر زیرساخت دیجیتال بنا
میشود .نتایج این مطالعه فراترکیب از بعد عوامل فنآوری با یافتههای پژوهشگرانی مانند اعظمی
و عطاران )) azami & attaran , 2011و پور جمشیدی و همکاران) ( Pour et al., 2014

 Jamshidiمطابقت دارد.
طبق مطالعات انجامشده :موفقیت در محیطهای آموزشی مبتنی بر وب ،تا حدود زیادی به
کیفیت عوامل فردی و آموزشی بستگی دارد .در آموزش الکترونیکی ،مشارکت فعال فراگیران
میتواند افراد را دررسیدن به بهترین سطح یادگیری هدایت کند .بهزعم مشایخ ( mashayekh,

 )2010تعامل ،عنصر اصلی فرآیند آموزش است .وی عقیده دارد تعامل هنگامی روی میدهد
که دانشجویان در ارائه اطالعات دادهشده به آنها توسط دیگران تغییراتی به وجود آورده و با
استفاده از کارکردها و ارزشهای شخصی ،آنها را در ساخت دانش خود جای دهند .این بعد
یافته شده از تحقیقات صورت گرفته ،از بعد عوامل فردی و آموزشی با نتایج مطالعات پورکریمی
و رمضان پور ( )Pour Karimi & Ramezanpour , 2019و مک کرلیچ و همکاران
) )McKerlich et al. , 2012مطابقت دارد.
با توجه به پررنگ شدن نقش نهادهای آموزشی ازجمله دانشگاهها در تربیت انسانهای متعالی
در دنیای پیچیده امروز ،متأسفانه شاهد آن هستیم که اغلب پیشتازان محیط یادگیری الکترونیکی،
جنبههای صالحیت و تسلط و شایستگی در آموزش را مورد غفلت قرار میدهند .حتی قویترین
و بهروزترین محیطهای یادگیری الکترونیکی اگر معطوف به انتقال دادهها و محتوای آموزشی
شوند صرفاً بهعنوان یک وسیله باقی خواهند ماند و بدون وجود تعامل بین دانشجویان و اساتید،
کمترین اثربخشی را در فرآیند یاددهی -یادگیری خواهند داشت .بدون تردید بهرهگیری از نظام
آموزش الکترونیکی و نحوه ورود به عوامل علمی و برنامیههیای درسیی توجه به میزان تسلط
علمی و شایستگی اساتید و بهرهگیری از اعضای هیأتعلمی در آموزش الکترونیکی را میطلبد
که با نتایج پژوهش الکساندر و همکاران ) ( Alexander et al., 2019مطابقت دارد.
در انتها میتوان گفت ورود به عرصه آموزش الکترونیکی ،نیازمند سرمایهگیذاری قابلتوجه،
تیأمین زیرساختهای اساسی ،آموزش نیروی انسانی ،سینجش نیازهیا ،شناسایی مخاطبان و بهطور
خالصه ،داشتن برنامه دقیق و اصیولی و بهدوراز شتابزدگی اسیت.
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پيشنهادات

با توجه به اهمیت تعامل در آموزش و ازآنجاکه پیادهسازی یک نظام آموزش یادگیری مطلوب
در فضای آموزش الکترونیکی و فراهم آوردن یادگیری عمیق در بین دانشجویان نیاز به نگاهی
وسیع و فراملی دارد ،پیشنهادهای ذیل ارائه میگردد:
 پیرداختن دانشیگاههیا به برنامهریزی اصولی برای بهرهگیری از آمیوزش الکترونیکیی؛
 شناسایی فنآوری موردنیاز سیازمان آموزشیی ،مطالعییه دقیییق برنامیههیای درسیی فعلیی
دانشیگاههیا ،شناسیایی خطمشیهیای موجیود آموزشیی و بهیرهگییری از اصییول علمیی
طراحی آموزشیی؛

 ارائه برنامه جامع آموزش الکترونیکی دانشگاهها و امکیان دسترسیی آن بیرای فراگییران،
اساتید و سایر عالقهمندان در دانشگاههای موردنظر؛

 اهتمام بییشتیر متولییان دانشیگاههیا بیر ایجیاد و تقوییت احسیاس دانشیجو بیودن در بیین
دانشجویان مجازی از طریق ایجاد گروههای مختلف دانشجویی؛
یافتههای چنین پژوهشهایی با برجستهسازی معایب ،محدودیتها ،فرصتها و مزایای
یادگیری الکترونیکی از منظر تجارب گروهی از دانشجویان و دانشآموختگان و آشکارسازی
فشارهای روانی نشأت گرفته از شرایط و بسترهای نامناسب فرهنگی ،فرصتی را برای متولیان
و مجریان آموزش مجازی در آموزش عالی ایران فراهم میکند تا از طریق بهینهسازی
زیرساختهای آموزشی ،مدیریتی ،علمی ،فردی و فنی ،قدمی در راستای رشد و توسعه این
پدیده نوظهور در عرصه آموزش عالی ایران بردارند.
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